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 " بازى پشت پرده و قدرت ناشناس"

دوستان نهایت عزیز و هموطنان گرانقدر درود و سالم حضور همه شما تقدیم نموده و در ضمن خواستم موضوعى را با شما 
 .استشریك بسازم كه مدت تقریبأ بیشتر از دو سال میشود كه ذهن من را با خود مشغول نموده 

اقتصادئ و سیاست هستند و با دیگر دوستان خارجى از  در همین مدت و زمان با دوستان آلمانى ام كه چیزفهم در مسائل  
ى ما همه اروى این موضوع بحث نموده و تا اندازه  ،كشور هاى مختلف و دوستان افغان كه چیز فهم و صاحب نظر هستند

 نظر و دیدى مشتركى در زمینه داشته ایم.
 

 تصحبت از " قدرت ناشناس و يا قدرت سياه" اس

 "CIA سى اى ایىامریكا " ۀمدت تقریبأ دو سال میشود كه در هر كنج و كنار زمزمه میشود كه سازمان جاسوسى ایاالت متحد

ى و پالن و نقشه دارند تا كشور هاى اسالم Secret Intelligence Service "MI٦ ٦ام اى و سازمانى جاسوسى انگلیس "

بخصوص كشور هاى عربى را توسط گروپ هاى افرطى مذهبى كه قبأل خودشان در سالهاى پیش تشكیل و تربیه نموده اند به 
ا قسمت جنگ هاى داخلى بكشانند و تا جایكه میبینیم آتش جنگ را در اكثرى كشور هاى عربى و اسالمى در آسیا و افری

 فقانه روشن و آغاز نموده اند.ؤم
 

تروریزم تنها مشكل افغانستان، پاكستان و منطقه نیست، بلكه این در كل مشكل تمامى كشور هاى  ایز طالبان و یدوستان عز
اسالمى و بخصوص كشور هاى عربى میباشد. احزاب و گروه هاى افراطى كه بنام هاى ألقاهده، لشكر طیبه، طالبان، داعیش، 

سوریه، لیبیا و مصر را تخریب و رژیم هائ شان را سرنگون نموده و بكوحرم و .......... غیره و غیره كه امروز عراق، 
میكنند تصادفى نیست و این ها خود با این تصلیحات مدرن و سقیل و پول هائ انگفت كه در اختیار دارند از آسمان یكباره 

 نازل نشده اند، البته كه در عقب آن ها یك قدرت خیلى قوى دنیا باید باشد!
ن ندارد كه این گروپ ها بخاطر از بین بردن رژیم ها و مردم بیگناه به این سادگى به این نوع سالحهاى در غیر هیچ امكا

مدرن و سقیل و به ملیارد ها دالر پول دست رسى پیدا كنند. همه ما میفهمیم كه در زیر كاسه نیم كاسه میباشد، در خراب كردن 
ه بدست میاورند و در باز سازى شان باز هم كدام كشورها پول پیدا این كشور ها هم معلوم است كه كدام كشور ها سرمای

 میكنند و منفعت میبرند؟
د، كه این ترحه كار و برنامه چند گروپك افراطى اسالمى عادئ نیست و پشت پرده دكترین هستی هفكر كنم كه شما همه متوج

 قوى نظامى و سیاسى كنترول را در دست دارند.
روپا نه توسط گروهاى مذهبى چون كه اى نزدیك در تركیه و اتحادیه اروپا هم تطبیق خواهد شد، البته در این پالن در آینده ها

وجود آوردن احزاب بنام دین و مذهب مردم اروپا فریب نمى خورند، بلكه تحت نامى دفاع از هویت ملى، ناسونالیزم و به 
 فق هم هستند.ؤتطبیق كنند و تا جاى كه میبینیم م راستى افرطى و فاشیزم تالش دارند كه برنامه هاى خود را

در سالهاى آخر همه ما شاهد هستیم و میبینیم كه احزاب راستى افراطى چقدر در اروپا قوى شده اند و در بین قشر متوسط 
 جامعه جایگاه خود را پیدا نموده، كه این شیوه نهایت قابل تشویش میباشد.

 
 "Marine Le Penتحت رهبرى مارى لى پین " "Front Nationalدر فرانسه حزب فرانت ناسیونال "

 "Geert Wildersدر هالند تحت رهبرى گیرت ویلدرز " 

 در دنمارك تحت رهبرى كریستیان سولیزین دال
"Kristian Thulesen Dahl " در ناروى تحت رهبرى سیؤ جینسین "Siv Jensen" 

روپا هم احزاب راستى افراطى از هم در مسیر رشد هستند، دركمسیون و در دیگر كشور هاى اروپاى نهایت قوى شده و هنو
اروپا را  ۀلمان كه ركن اساسى اتحادیامتحد ساخته اند تا از یك صدا حرف بزنند.  یکتموكرایخود را در مقابل دیگر احزاب د

وجود آمده كه به  "AfD"آ اف دى هم در آن حزب نو بنیادى بنامى  ،اروپا میباشد ۀبا فرانسه تشكیل میدهد و از طراحین اتحادی

 خیلى سرعى در حالت رشد میباشد.
تشویش اصلى در این است كه این حزب نو بنیاد توسط قشر متوسط آلمان حمایت میشود و تعدادى زیادى آنها اقتصادان، 

 سیاست مدار، داكتر و از دیگر طبقاتى أكادیمیك میباشند.
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فاع از فرهنگى غربى "اروپاى" و جلوگیرى از اسالمى سازى جامعه اروپا, تصادفى تظاهرات متواتر مردمى در آلمان بنام د
كه هر دوشنبه هزار ها نفر در آن اشتراك " Pegida نمى باشد، بخصوص تظاهرات مردمى شهر دریزدین بنامى " پى گیدا

میگیرند، كارى چند نفر فاشیست و یا  طلبانه سهموامى نمایند. سازماندهى چنین یك گردهماى هر هفته كه در آن هزاران نفر د
 راستى ناسونالیزم عادى نیست، بلكه در عقب جبهه نیروى نهایت قوى و سازماندهى قوى میباشد.

 
 موضوع اوكراين و روسيه هم نمى تواند تصادفى باشد!

دتى طویلى در "میدان" حكومت اوكراین آغاز شد و مردم براى م ۀزمانیكه تظاهرات صلح آمیز مردم اوكراین در كیف بر علی
آلمان همراى  ۀاروپا و بخصوص وزیر خارج ۀشهر كیف به تظاهرات خود ادامه دادند، حكومت اوكراین با میانجگرى اتحادی

 انتخابات آزاد در اوكراین صورت بگیرد. 2۰1٥افق رسیدند كه در آغاز سال ؤمخالفین خود به ت
 

مریكاى به خشم آمده اه ذوق و مساج امریكا و انگلیس نبود، تا اینكه سناتوران افق حكومت اوكراین و مخالفین بؤاین فیصله و ت
و یكتعداد به شهر كیف رفتند و وعده هاى گرم و چرم براى تظاهر كننده هاى میدان دادند و از آن ها علنى إظهار پشتبانى 

ونین ساختند، تا اینكه چندین پولیس و نمودند، بالخره موضوع را به جاى كشاندند كه از تظاهرات صلح آمیز، تظاهرات خ
آن نا معلوم و خیلى خطرناك  ۀچندین شخص تظاهر كننده كشته شد و نطفه دشمنى بین ملت اوكراین بزر و كشت شد كه آیند

یس جمهور پیشین اوكراین ویكتور یانوكوویچ به روسیه فرار نمود و بعد از مدتى ئجه ریبراى اروپا و دنیا خواهد بود. با نت
طلبى از اوكراین را دارد و با حكومت  تاه روسیه جزیره كریمه را أشغال كرد و حاال مناطق شرقى اوكراین هم ادعاى جداكو

 كیف در حالت جنگ قرار دارد.
 

دالر در بازار جهانى یك نوع شیوه دیگرى جنگ اقتصادى میباشد كه در برابر روسیه،  ٥2نزول قیمت نفت یك بشكه معادل 
نزدیك بانكروت هستند  ۀقریب زیر بار اقتصادى رفته و در آیندویال اعالن گردیده است. ایران و وینى سویال عنایران و وینى س

 و روسیه هم طویل مدت چاره دیگرى نخواهد داشت به جز از اینكه گردن نهد و تسلیم شود!
 د یافت؟تالیزم در جهان آغاز شده و ببینیم كه به كجا انجام خواهیپاخالصه جنگ سرمایه و ك

 
 

 .ث را نمى توان با چند سطر پایان بخشید، نیاز است تا در باره كتابها نوشتحدوستان عزیز این ب
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