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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٢۴
  

  ١ -پاسخ به چند سؤال 
  جنگ نيابتی

  

، يک "نستانآزاد افغا- افغانستان آزاد" خوانندگان ارجمند پورتال به نمايندگی از جمعی ازچندی قبل يکی از دوستان 

با آن که . ًتعداد سؤال را به آدرس پورتال فرستاده و از اين قلم خواسته بودند، تا پاسخ سؤاالت شان را مفصال بنگارم

تقاضای دوستان داخل کشور برايم چيزی کمتر از فرمان معنا ندارد، مگر به دو دليل به جای پاسخ از آنھا خواستم تا 

  . به گوگل پاسخ سؤاالت شان را تھيه بدارندخود از طريق انترنيت با مراجعه

داليلی که باعث شد تا آن پاسخ را خدمت آن دوستان ارسال بدارم، نخست عدم تناسب سن و سال و توانائی ھای جسمی 

 مصروفيت ھائی که در کنار ساير ھمکاران جھت پيشبرد درست و سالم پورتال با آن دست به گريبانم از يک سو وام  

خود را صاحب صالحيت ندانستن در ارائۀ پاسخ به پرسش ھا بود؛ که با تأسف مورد قبول قرار ديگر از سوی و 

 امری که به ھيچ .از محتوای نامه ھای بعدی شان بر می آيد از من آزرده ساخته استکه نگرفته، آن دوستان را تا جائی 

آنھا موجوديت افرادی چون من نمی تواند نفعی صورت خواھان آن نيستم، زيرا اين را به نيکوئی می دانم که بدون 

  .برای مردم و جامعه رسانده بتواند

با درک اين نکته و جھت رفع آزردگی آن دوستان ارجمند، خود را ناگزير می بينم تا پاسخ به سؤاالت آنھا را با باز 

اين که به چه اندازه پاسخھايم می . در قسمت ھای جدا گانه تقديم بدارم" پاسخ به چند سؤال"نمودن يک سلسله معنون به 

تواند قناعت آن دوستان را فراھم نمايد، نمی توانم پيشبينی نمايم، مگر يک نکته را به وضاحت می بينم که اين پاسخ ھا 

بحث ھائی که با سھم گيری خوانندگان و قلم . می تواند و بايد بتواند، درب بحث ھای جديدی را در آن زمينه ھا بکشايد

  .ستان کشور می تواند ره درستی و تکامل را بپيمايدبه د

  :نخستين سؤال چنين است

جنگ نيابتی چيست؟ آيا در افغانستان جنگ نيابتی وجود دارد و يا خير؟ اگر وجود دارد به نيابت از کدام کشور ھا می 

  باشد؟

  :ت، بايد گفتاس" معلم"در پاسخ به اين سؤال که از طرز جمله بندی آن می شود حدس زد پرسنده 

به فھم من جنگ نيابتی که گاھی به جنگ واسطه ئی و زمانی ھم جنگ وکالتی از آن ياد شده و ھمين چند روز قبل 

" Proxy War"مترداف آن را به زبان انگليسی به " نويدی"ضمن يکی از ترجمه ھای خوب ھمکار عزيز ما آقای 
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ه نيروھا و گردانندگان اصلی جنگ روی معاذير متعددی مانند مطالعه نموديم به آن سلسله جنگھائی گفته می شود ک

اجتناب ازدرگيری روياروی به غرض احتراز از تلفات احتمالی باال، کم ھزينه بودن يک جنگ نيابتی در مقايسه با يک 

ت و سنگ مف"جنگ مستقيم، اجتناب از تلفات نيروھا و افراد کشور خودش و به جای آن با استفاده از ضرب المثل 

 را به جنگ فرستادن، پنھان شدن در عقب اين و يا آن نيروی بومی به منظور فريب خلق خودش ن ديگرا"گنجشک مفت

از تقابل مستقيم با دشمن خودداری ورزيده، به جای آن با کمک ھای تسليحاتی، مالی، فنی، ... و خلقھای جھان و 

  .نھا بدان دست می زنندلوژستيک و حتا اعزام مشاوران و آموزگاران کشتار انسا

بالفاصله بايد بيفزايم که خالف ادعای رسانه ھا و جيره خواران امپرياليستی و مشتی چپ نمای مفلوک که به ھر نوع 

" جنگ بين دو ابر قدرت"و يا ھم " جنگ نيابتی"نۀ ملت ھا و برابری طلبانۀ ستمکشان بی پروا مھر ھازاديخواآخيزش 

جنگ نيابتی .  جنگ نيابتی نيست،گھای آزاديخواھانه و برابری طلبانه می زنند، ھرجنگیزده به تخطئۀ جنبش ھا و جن

فقط به آن جنگھائی اطالق می گردد که ھدف و غرض از توسل به جنگ، برآورده ساختن و تأمين اھداف و منافع 

  .شت شان را خود بنويسندحاميان جنگ باشد، نه منافع خلق ھمان کشور و آنھائی که می خواھند به وسيلۀ تفنگ سرنو

باز ھم در ھمين جا بی مناسبت نيست بيفزائيم ، حال ممکن است جنگی به غرض نجات کشور و بھروزی مردمش آغاز 

بيابد، مگر شرايط و مشکالت يک جنگ انقالبی، نيروھای درگير جنگ را ناخواسته از طريق رفتن به دنبال امکانات 

فکنده از درون يک جنگ عادالنه و انقالبی، يک جنگ نيابتی ضد انقالبی سر جھت بقاء، در دام قدرت ھای رقيب ا

 من جمله کشور عزيز خود ما، نمونه ھايش را ديديم ،امری که نه تنھا در قرن گذشته باربار در ھمه جای. بيرون نمايد

 و ترقيخواھانه، جنگ به ھمان باتالق افگنده از بطن يک جنگ عادالنهبلکه ھمين چند ماه پيش جنبش خلق کرد را 

  .نيابتی قدرت ھای امپرياليستی سر بلند نمود

ھرگاه خواسته باشيم، سابقۀ جنگھای نيابتی را در درازنای تاريخ ورق بزنيم، شايد مبالغه نباشد اگر ادعا گردد، که 

ای بزرگ زمان، يعنی از دير باز قدرت ھ. جنگھای نيابتی در مقياس ھای متفاوت، عمری به درازی عمر مدنيت دارد

جھت گسترش ساحۀ نفوذ شان، با به ھم انداختن ھمسايگان خرد و بزرگ و کمک آنھا به منظور اشغال سرزمين شان 

  .در روز ھای بعد تر، به اين کار دست يازيده اند

  !خوانندگان نھايت عزيز

خ به يک سؤال، تاريخ جوامع  اميدوارم شما نيز با من موافق باشيد که نمی توان در يک مقالۀ مختصر و جھت پاس

ًبناء صرف به خاطر روشن شدن بھتر قضيه به مثابۀ مثالھای زنده می توان از . بشری را از ھمين منظر بازنگری نمود

ياددھانی نموده، تذکار داد که صورت گرفته ر گوشۀ جھان ادر چھ" جنگ سرد"جنگھائی که در دوران به اصطالح 

و قدرت امپرياليستی يعنی ھم امپرياليزم جنايتگستر امريکا و ھم سوسيال امپرياليزم شوروی، از طريق چگونه ھر د

 ضد امپرياليستی اش تھی نموده، به دنبالۀ اميال محتوایآنھا را از نفوذ در جنگھای آزاديبخش ملی اين و يا آن کشور، 

  .شوم خودشان کشانيده اند

نستان جنگ نيابتی وجود دارد و يا خير، با تعريفی که از جنگ نيابتی داده شد، اميدوارم ًو اما اين که آيا فعال در افغا

جناح ھای درگير جنگ حاضر در که زيرا از آن جائی ! بلی: با آنھم بايد گفت. خود بتوانيد جواب تان را بيابيد

ک طرف می خواھد تا خواستھا و اھداف  افغانستان، ھيچ يک از منافع ملی و انقالبی مردم ما نمايندگی نمی کند، بلکه ي

استعمار جھانی را بر آورده ساخته کشور ما را به يک مستعمرۀ مقھور امپرياليزم مبدل سازد و طرف ديگر تالش دارد 

و يا ھم دنبالۀ ايران " صوبۀ پنجم پاکستان" تا به نمايندگی از ارتجاع ھار منطقه، در بھترين صورت از افغانستان
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کنونی ماھيت جنگ نيابتی داشته، گذشته از نقش مستقيم امپرياليزم در ادامه و تشديد جنگ، ساير نيروھا بسازد، جنگ 

  . دننيز به نمايندگی و نيابت از منافع پيدا و پنھان اين و يا آن کشور، در گير جنگ می باش

 باز ھم کشور ما را با تأسف در رأس  تعداد جنگ نيابتی در افغانستان جريان دارد، يکی از نکاتيست که چهو اما اين که

کشور ھای مشابه قرار می دھد، چه گره خوردن تضاد ھای منطقه ئی و جھانی در افغانستان و کشمکش آنھا جھت 

تأمين منافع ھريک شان، افغانستان را به ميدان بزکشی آزادی تبديل نموده که زمانی تيم ھا در مقابل ھم و زمانی ھم ھر 

  :از جمله. ای خودش می خواھد اسپ را به دايرۀ حالل برساندسوارکاری صرف بر

تضاد ستراتيژيک بين پاکستان و ھندوستان، که پاکستان می خواھد حد اقل افغانستان را در يک روياروئی مستقيم با 

، خودش داشته باشد و از ھمين سبب مانع ھرنوع حضور دومی در افغانستان است" عمق ستراتيژيک"دومی به مثابۀ 

در نقطۀ مقابل اھداف ستراتيژيک ھندوستان است که می خواھد حد اقل از طريق زير فشار قرار دادن پاکستان در 

نواحی مرزی با افغانستان به خصوص منطقۀ بلوچستان، از يک جانب پاکستان را وادار به حل مسألۀ کشمير به نفع 

  . ا در استفاده از بندر گوادر از بين ببردخود نمايد، از جانب ديگر امکان دسترسی جمھوری خلق چين ر

ًاين دو کشور که فعال ھردو به مثابۀ قدرت ھای اتومی منطقه ئی اعمال نفوذ می نمايند، خالف گذشته ھا که در ھمچو 

 قفا درمواردی مقابل ھم ديگر ايستاده، در جريان سه جنگ تمام عيار، به ميليونھا کشته، زخمی و بيجا شده از خود 

در را  ستقيم و تحمل ھزينه ھای فوق العاده، اولی دست طالبان را گرفته، چند ميھنفروشتند، اينک به جای تقابل مگذاش

زير نام طالب و يا گلبدين و يا داعش به ميدان جنگ می فرستد و ديگری ديروز شورای نظار و جمعيت و امروز در 

  . می نمايدکنار اشغالگران ناتوئی ادارۀ مستعمراتی کابل را تقويت

در چنين حالتی نه آن که در صف طالب قرار دارد برای افغانستان و مردمش داخل جنگ شده و نه ھم آن ديگری که 

زير پرچم امريکا و ھندوستان آدم می کشد، بلکه ھر دو روند چه بخواھند و چه ھم نخواھند به مثابۀ سرباز مزدور در 

رار داشته، به نيابت از پاکستان و ھندوستان، گاھی بر روی ھمديگر مگر خدمت منافع دشمنان افغانستان و مردم آن ق

ًعمدتا بر روی مردم بی گناه افغانستان شمشير کشيده، با قتل ھای عام و تخريب ھست وبود آنھا، کارنامۀ جنايات شان را 

  .سنگين تر می سازند

ھای خليج فارس در طرف ديگر و حاميان به ھمين سان تضاد ميان ايران در يک طرف و عربستان سعودی و کشور 

بازتاب ھمين تضاد بود که در جريان دھۀ . پشت پردۀ آنھا امپرياليزم جنايتگستر امريکا و اسرائيل را می توان نام برد

نوکر عربستان " اتحاد اسالمی"نوکر ايران و " وحدت اسالمی" ميالدی باعث درگيری ھای خونين بين حزب ٩٠

، "امير عبدالرحمان"جناياتی را مرتکب گرديدند که تا آن زمان حتا جنايتکارانی از قماش  دو طرفسعودی گرديده، ھر 

واضح است که آن درگيری ھا نيز ھيچ . و مجموع باندھای خلق و پرچم حتا فکر انجام آن را نکرده بودند" ھاشم جالد"

  . عيار بوديک در جھت تأمين منافع مردم افغانستان نبوده، يک جنگ نيابتی تمام

تضاد بين چين و روسيه در يک طرف و تمام کشور ھای امپرياليستی غرب زير قيادت امپرياليزم جنايتگستر امريکا در 

گذشته از دامن " اسالم سياسی"طرف ديگر، خالف ديروز که چين ھم در کنار غرب قرار داشته و در عمل با تقويت 

آن يعنی شوروی سوسيال امپرياليستی، باعث ضربت خوردن زدن به يک جنگ نيابتی عليه حريف مقتدرش در 

از جان خويش مايه می آن نيروھای انقالبی افغانستان که شجاعانه عليه تجاوز امپرياليستی و دولت دست نشاندۀ 

گذاشتند، گرديده، کشور ما را به سمت اسارت جديد سوق داد؛ امروز شواھدی از ھمکاری روسھا  و چينائی ھا و حتا 

  .ران در تقويت طالب، ذھن انسان را به شکل گيری جنگ نيابتی جديدی سوق می دھداي
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به ھمين سان می توان به درازای لست گره خوردن تضاد ھای منطقه ئی در افغانستان، از تضاد چين و ھند گرفته تا 

 ھا تضاد ديگر، امکان بروز و تضاد ايران و ترکيه، از تضاد انگلستان و امريکا گرفته تا تضاد پاکستان و ترکيه و ده

ھر لحظه با تغيير اوضاع و حدت يابی آن تضاد که ھسته ھائی . ھسته ھای جنگھای نيابتی را در افغانستان مشاھده نمود

  .د انجاميدبه تقابل مسلحانه خواھدر افغانستان ھا در بيرون از افغانستان، بازتاب مستقيم آن 

  ...اين رشته سر دراز دارد


