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 ۴۵نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٢ نومبر ٢٠

  با امريکا» پيمان ستراتيژيک«راکت باران در سايۀ 
اليت کنر مورد اصابت بيش از مدت دو سال به اين سو مناطق شرق و جنوب شرق کشور به خصوص نقاطی از و

اين موشک باران ھا تا به حال .  موشک و مرمی ھاوان از آن سوی سرحد افغانستان قرار گرفته است۵٠٠٠از 

  .  خانواده از محالت و خانه ھای شان گرديده است١۵٠٠سبب کشته و مجروح شدن ده ھا تن و آواره شدن بيش از 

 کشور جھان با ۴٨ن پاکستان می باشد، در حالی صورت می گيرد که اين وضعيت که بيانگر تجاوز آشکار نظاميا

 ھزار سرباز افغانستان را اشغال نموده و با پيشرفته ترين تجھيزات نظامی، تمامی نقاط کشور را زير ١۴٠بيش از 

  .ی و از بين ببرندئته و می توانند ھر ھدفی را شناسانظر داش

بسته و » پيمان ستراتيژيک«با دولت امريکا » روز مبادا«ه خاطر در ھمين حال رئيس جمھور افغانستان که ب

ای ھم چه در داخل نظام و چه بيرون از دستگاه دولت با تمام انرژی و توان برای به ثمر رسيدن اين پيمان تبليغ  عده

نداختند که گويا راه اه جمعی از اين قماش افراد چنان ھياھو ب. نموده، آن را حالل ھمه مشکالت کشور بيان می کنند

چپ «ت نخواھند کرد که به جانب کشور ما أبا امضای اين پيمان ھيچ کشوری مخصوصاً ھمسايه ھای افغانستان جر

  .»سيل کنند

فرود آمدن اين راکت ھا به خاک افغانستان که عالوه بر تلفات انسانی و خسارات مالی باعث آواره شدن عدۀ زيادی 

مردم ھمواره . نقاط مختلف کشور باعکس العمل ھای متفاوت مردم ما مواجه گشتاز ھموطنان ما نيز گرديد، در 

از جانب دولت افغانستان در برابر حکومت پاکستان و حمالت ) در زمينۀ سياسی يا نظامی(خواھان پاسخ مناسب 

م سازمان ملل بسنده کرد وآب سرد بر احساسات مرد موشکی آن بوده است، اما حکومت صرف با شکايت در

  .   ريخت

در اين ميان عده ای ھم عمل بالمثل نظامی را در مقابل پاکستان توصيه نموده، آن را تنھا راه عالج اين قضيه می 

شده اند که به سالح اما غافل از اين که اوالً نيروھای دفاعی افغانستان از لحاظ سالح ھای ثقيله چنان خلع . خوانند

و ثانياً اين امر جز تلفات ملکی ساکنان آن سوی سرحد و بيشتر متشنج ساختن ھيچ وجه توان چنين کاری را ندارند 

  . اوضاع، سود ديگری نخواھد داشت

مور دفاعی و نظامی در دست نيروھای خارجی در شرايطی که تمامی اختيارات دولت افغانستان به خصوص در ا

. بوده و آنان تصميم گيرندگان اصلی باشند، نبايد انتظار آسايش، امنيت و يا دفاع از سرحدات را از دولت داشت
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لۀ أيم گرفته نمی تواند چه رسد به مسدولت کنونی افغانستان بدون اجازۀ خارجی ھا حتی در مسايل داخلی خود تصم

 بر پاکستان؛ زيرا پاکستان از گوش به فرمان ترين و متحدترين دولت ھای جھان در برابر سياست مھمی چون حمله

  .  ھای امريکاست

ی نظير ئ مناطق معين عمل می کنند، کشورھاقدرت ھای بزرگ جھان که به اساس منافع ستراتيژيک خود در

ع خودشان از سوی کشوری مانند پاکستان با خطر افغانستان را ھميشه فدای اين ستراتيژی ھا کرده، تا زمانی که مناف

  . مواجه نگردد با آن برخورد جدی نمی کنند

با امريکا صورت گرفت و آن را به سود مردم » پيمان ستراتيژيک«با تبليغات گسترده ای که در قبال امضای 

 کنر، بار ديگر ثابت ساخت افغانستان تبليغ نمودند؛ سکوت اياالت متحده و شرکای نظامی اش در قبال موشک باران

که اين قدرت ھا صرف به اھداف و منافع ستراتيژيک خود توجه داشته، مشکالت ساير کشورھا برای شان ھيچ 

  . ارزشی ندارد

ھرگونه ابراز خوشبينی به عقد چنين پيمان ھا، جز محکم کردن ميخ اشغال در کشور، کشاندن مردم به سوی انقياد، 

 پاکستان که به حيث يک از سوی ديگر،. بختی ھای ديگر، فرجامی ديگر نخواھد داشتفقر، بيکاری و ساير بد

ی با امکانات باالی نظامی، استخباراتی و اقتصادی برای امريکا اھميت ويژه ای دارد و ھميشه از آن ه ئقدرت منطق

له أن با درک اين مستاپاکس. به عنوان مطمئن ترين دوست نام می برد، حاضر نسيت آن را به آسانی از دست دھد

ھمواره به بھانه ھای مختلف توانسته برای مردم افغانستان در زمينه ھای متعدد ايجاد مشکل نمايد که تجھيز و تربيۀ 

طالبان، به توپ بستن مناطق سرحدی، تھديد مردم به کوچ اجباری در ولسوالی ھای مرزی ننگرھار و ايجاد ده ھا 

  . ان از نمونه ھای بارز آن می باشدمانع بر سر راه تجارت افغانست

تا زمانی که مردم افغانستان با درک اھداف درازمدت و ستراتيژيک کشورھای بزرگ جھان و ھمچنان توطئه ھای 

کشورھای ھمسايه، و ضعف و ناتوانی دولت به قضايا نبينند؛ و تا موقعی که دولتی مبتنی بر ارادۀ واقعی مردم در 

ھا دوام خواھد داشت، بلکه کشور ما به مثابۀ ميدان بازی قدرت ھای  ھا مداخالت ھمسايهکشور حاکم نگردد، نه تن

بزرگ جھان قرار داشته و مردم ما منحيث قربانی اين سياست ھای توسعه طلبانه، ھميشه بار گران اين مصايب را 

 .بر دوش خواھند کشيد

 

  

 


