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  ھارون خپل شعشعی

  ٢٠١١ جون ٠٧

 

   ونقشه ھای استعماریئیکايھای امر لشکرگاه

  بخش اول
  

را مورد تھاجم نظامی ) افغانستان( ن پُر افتخارمايم ، سرزم٢٠٠١خ ھفتم اکتوبر سال يکا به تارياالت متحدۀ امريا

ان بردن  سازمان القاعده و سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان يانه ظاھراً از ميورش وحشين يبھانۀ ا. قرار داد

وطرح ھای شومی  ن تجاوز ظالمانه،  به وجود نقشه ھاين روز ايعنوان شد؛ ولی ھموطنان آگاه ودراک ما از نخست

اکان آزادۀ  مارا با خطرات يراث باستانی پدران و نين ميا ان، روزی می توانديوه سياه در مپی بردند، که ھزارک

  . ز، مواجه سازديبزرگ و فاجعه انگ

فق به عملی کردن اھداف و دسايس ون آنھا مير متحدي و سائیکاين پرسش که  استعمارگران امريپاسخ روشن به ا

را تا يز. سر نخواھد بودير، در لحظات کنونی به آسانی ميا خيد يردطانی شان در افغانستان و منطقه خواھند گيش

اما ھر افغان آگاه و کنجکاو با آسانی . ن يم و بازی ھای فراوان استعماری درشرف تکويک کوچه ايھنوز در َخم 

گام ن ي، اولئیکايلشکرگاھھا امر» ت يابی يرسم«شکار و روشن است، که به اصطالح قت آين حقيقادر به درک ا

  . ديبه حساب می آ جھت تحقق چنين نقشه ھای استعماری درکشورما،

ر يکا در مطبوعات افغانی و خارجی، مانند سايمی امريجاد لشکرگاھھای دايعات مبنی بر ايدن شاين رو، با شنياز

» ی ثباتی عامل تشنج و ب: کايگاه ھای نظامی امريپا« دار و رسالتمندخود، مقالۀ مختصری تحت عنوان يھموطنان ب

لر « ، »  آزاد افغانستان -افغانستان آزاد« تھای معتبر افغانی چونيب ساير در آوردم، که در برخی ويبه رشتۀ تحر

الت و نگرانی ھای اچ وجه نمی توانست پاسخگوی ھمه سؤيآن مقالۀ مؤجز به ھ. ره به نشر سپرده شديو غ» او بر

ن ملحوظ، بر يروی ا.  باشدئیکايھای نظامی امر گاهيا پاي ھا ر لشکرگاهيز ما در خصوص مسألۀ خطيھموطنان عز

ت ارجمند يب سايات و مدارک مفصل، به زبان پښتو بنگارم، که توسط سه وئيآن شدم تا رساله ای مبسوط شامل جز

ه ضمن ھفت بخش جداگانه ب» ابينو« و»   آزاد افغانستان - افغانستان آزاد« ، »لر او بر« عنی يو ملی گرای کشور
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ص رسالۀ پښتو را غرض يد تا فشرده وتلخيھنی باعث گردين مسألۀ بزرگ ملی و مير ايت خطياھم. دينشر رس

  .م  ئيش، به زبان دری ترجمه نماير ھموطنان خويآگاھی سا

 در ئیکايجاد لشکرگاھھای امريم داشت در بارۀ علل و عوامل اساسی اين رساله بحثی خواھين بخش ايدر آغاز

که مانند خط  ،ئیکايامدھای منحوس لشکرگاھای امريم کرد بر برخی عواقب و پيپس مکثی خواھافغانستان؛ س

ن يگر ايدر بخش د. ه و حتا نابودی، مواجه خواھد ساخت يز مارا با خطر تجزيت کشور عزيورند، تماميلی ديتحم

ان حضور دايمی عساکر يمم تا سخنانی در شناسائی گروه ھای مختلف مخالفان وحايرساله، سعی به عمل آورده ا

 را مورد ئیکايل و نگرانی ھای گوناگون طرفداران لشکرگاھھای امريگردد؛ بعد دال  در کشور  ارائهئیکايامر

ن سؤال يخی جرگه ھا در خطۀ باستانی ما، به ايسپس با توجه به سنن و رسوم  تار. م يبحث و مداقه قرار دا ده ا

لۀ حکومت مزدورحامدکرزی، می تواند حضور يه جرگۀ دعوت شده به وسي لوايارزشمند پاسخ  گفته شده است، که آ

اچاونی ھای يھا  ر؟ از بطالن ادعاھای طرفداران  لشکرگاهيا خيببخشد» ت يمشروع«  رائیکايمی عساکر امريدا

ساله گری از ريز بحث مختصر به عمل آمده است؛ و در بخش دين  از کودتاھا درکشوریري مبتنی بر جلوگئیکايامر

ھای استعماری  ن لشکرگاهيد اقتصادی چنياد فوايد افسانۀ بی بنير به ترديبا تمسک به شواھد و مدارک انکار ناپذ

ن نوشته، بر راه حل بحران افغانستان و منتفی ساختن ضرورت حضور يدر قسمت آخر ا. پرداخته شده است 

ق يش وتحقيک نگرياسی و حقوقی را با ي داغ  سن بحثيم؛ و باالخره اي درکشور بحث نموده ائیکايروھای امرين

مولوژی و يتيا چونی در پرتو ايلښکرگاه، چاونی / گاه، لشکرگاهي اډه، پایمختصر در بارۀ کلمات اډه، پوځ

 ليشتر مساين رساله برای روشنی ھرچه بيان تذکر ست، که در ھر بخش ايشا.  م يان برده ايکالوژی به پايکسيل

م تا يده ايز مبادرت ورزيل و نظرات شخص خود، به معرفی مآخد و منابع معتبری نيوۀ دالز به عاليجنجال برانگ

  .اری رساننديخوانندگان کنجکاو و متجسس را در صحت و سقم موضوعات مورد بحث، 

  

  عوامل اساسی تأسيس و تداوم لشکرگاھھای امريکائی در افغانستان 

سر يش از ھمه به نظر پروفيد پي در افغانستان بائیکايکرگاھھای امرجاد و تدوام لشيق و بررسی  عوامل ايبرای تدق

است جمھوری جيمی کارتر و رھنمای کھنه کار پنتاگون و يد در زمان ري  مشاور قصر سف- نسکی يبرٻژ. داکتر  ز

  .ان داشته است يب» تختۀ بزرگ شطرنج « ، مراجعه کردکه در اثر مشھورش موسوم به . ای . آی . سی 

ت يط کنونی از اولويشا در شرايوريالء  بر منطقۀ يسد، که کنترول و استيکتابش می نو  ٣٢ و ٣٠صفحات او در 

د می يگری تأکينسکی در جای ديداکتر برٻژ. ديکا به شمار می آياالت متحدۀ امريک ايژيار مھم ستراتيھای بس

نست يکا اياالت متحدۀ امرير برای اي و خطورزد، که بعد از ختم نفوذ اتحاد شوروی سابق در منطقه، اکنون امر مھم

ران سه ابر قدرت يه و اين، روسيچ. ری به عمل آرد يشگيشا پيوريگر در منطقۀ يتا از ظھور ابرقدرت مخالف د

صد تمام ينسکی ھفتادو پنج فيطبق پژوھش و بررسی داکتر برژ. ن منطقۀ به حساب می روديمخالف احتمالی در

ن ير خاک ايز زيعی جھان نير منابع طبيبرند؛ وسه  چھارم حصۀ انرژی و سا سر میه ن منطقه بينفوس جھان در

  .منطقه نھفته است 

ت يطره بر منابع و ظرفين سلطه و سيکه تأم د،ينسکی به وضوح بر می آيسر برژيل ھای پروفيشه ھا و تحلياز اند

می عساکر ينونی و حضور داشا از اھداف اصلی و اساسی جنگ ده سالۀ کيوريع و سرشار يھای منطقۀ وس

ک يبا حتا اگر تاريخ استعمار چه .  چ وجه نمی توان انکار کرديقت به ھين حقياز!  بلی.  پنداشته می شودئیکايامر
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ش از ھمه، يم، که در قبال ھر تھاجم و تجاوز استعماری پيابيد سطحی و گذرا مالحظه گردد، به آسانی در می يد

  . ت منافع اقتصادی قرار داشته اس

روھای متخاصم يان نيدست آوردن آن، ھمواره مه قت امر ھمين منافع آزمندانۀ اقتصادی است، که برای بيدر حق

چ کشور جھان بدون منافع و ياز از اثبات است، که ھيبی ن. رديکشمکش ھا و جنگ ھای گوناگون صورت می گ

ن منافع غارتگرانۀ اقتصادی در يب، تأميترتن يبد.  مفادات اقتصادی به لشکرکشی، جنگ وتباھی توسل نمی ورزد 

  .سرلوحۀ ھمه تھاجمات و تجاوزات استعماری قرار دارد

ت بس ارزنده در امر انتقال انرژی و ساير ير زمينی و موقعيکه افغانستان با داشتن  منابع سرشار ز ست، ا مبرھن

نسکی، يسر برژيرکانۀ پروفي استدالل زت خاصی برخوردار است؛ اما به رغميشا، از اھميوريعی منطقۀ يمنابع طب

ژيست ھای نظامی ياسيتمداران و ستراتي خاص سهع اقتصادی آن، مورد دلچسپی و توجکشور ما صرفاً بنابه مناف

، به عالوۀ منافع سرشار ئیکايمی امريھای دا گر، اين جا در عقب لشکرگاهي دتبه عبار. گرفته است کا قرار نيامر

. ای. آی. ده، که استاد مکارپنتاگون و سیيزی گرديز طرح رياسی و عسکری نيطرناک ساقتصادی، برنامه ھای خ

  .اد آوری آن طفره می رودياز  

عی و ير طبير سرشار انرژی، منابع بی نظيشا عالوه بر ذخايوريرالجوانب يقدر مسلم آنست که تسلط بر منطقۀ کث

ن اھداف و نقشه يدن به اي  نظامی آن را در رس-اسی يسکا ومتحدان ياالت متحدۀ امري ھای بزرگ انسانی، افيتظر

  :ھای استعماری، ياری می رسانند

  .ه در منطقه يون روسي و نفوذ  مجدد فدراسئیطره جوي  مسدود ساختن راه برای س-

با دامن زدن به تشنجات، ) نيچ(  جھان ۀنديز اقتصادی و نظامی ابر قدرت آيرت انگيشرفت ھای حيری از پي  جلوگ-

ع صرف  ٢٠١٠ر سال يکا در ربع اخياالت متحدۀ امريم، اقتصاد ايچنانکه می دان. تخاصمات  و مداخالت گوناگون 

 نسو، به طوريدرصد رشد داشته است، در حالی که رشد اقتصادی چين از  مدت سی سال بد) ٣،١(ک يه يسه اعشار

  .دئيتی مطالعه نماينترنيصفحات ان ين ارقام را دريا.  بوده است در صد ن) ١٠(اوسط کمتر از ده  

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_People's_Republic_of_China 

http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth 

ر باز يند را تا دين وضع ناخوشايد انمی تواننچ وجه يبه ھکا يژيک امريطراحان سياست ھای اقتصادی و سترات

 .نديتحمل نما

م، که بعد سقوط ي دانرا میيز. بخش ملی واسالمی ي ھالکتبار برای جنبش ھای  آزدیجاد مشکالت و دشواری ھاي  ا-

بخش ملی و اسالمی، در صدر برنامه ھای استعماری غرب يزم، مبارزه با جنبش ھای آزديبه اصطالح جھان کمون

  .قرار دارد

ران در راه يم آخندی ايجاد مشکالت و موانع مختلف برای رژيرات اقتصادی، ايعالوۀ مداخالت سياسی وتعزه  ب-

  .ابی به سالحھای اتومیيدست

ک جانب تالش به خاطر کنترول ونگھداشت سالحھای يتی پاکستان، از يا توجه به اوضاع بی ثبات سياسی و امن  ب-

اسی، نظامی واقتصادی آن يندۀ چين در نظام سيگر نظارت برنفوذ فزايم وفادار؛ و از جانب دي در دست رژئیھسته 

  .کشور

موکراسی، ور ھای آسيای مرکزی تحت پوشش داسی درکشي  به قدرت رساندن  احزاب و سازمانھای مزدور س-

  .ره ي  اقتصادی وغ-کی يشرفتھای تخني، مطبوعات آزاد، پحقوق بشر
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  .ا خودمختاری مناطق شمالی افغانستان يه يق تجزيق وگسترش نفوذ استعماری خود درمنطقه از طري  تعم-

را بدون نفوذ فرھنگی و مذھبی در يز.  خود درمنطقهرومند ساختن نفوذ فرھنگی و مذھبیيدن و ني  توسعه بخش-

  . ک استعمار در دراز مدت امردشوار خواھد بوديژياسی، اقتصادی و ستراتيطرۀ سيتأمين س منطقه،

االت متحدۀ ي برای ائیت بسزايره از اھميکی، فرھنگی، مذھبی و غيژين ھمه اھداف سياسی، اقتصادی، ستراتيا

که کشورھای منطقه  ست،ين تصادفی نيبنابر. ی ما برخوردار است  بزرگ و غنۀ بر منطقئیطره جويکا در سيامر

ده؛ و به منظور ضربه زدن ي، جداً مخالفت ورزئیروھای امريکايمی نيقتی و داون خطرات، با حضور ميبا درک  ا

. اندمانسوز به راه انداخته انن وخين سو درکشور ما، جنگ خونيروھای استعمارگر، از حدود ده سال به اين نيبه چن

گانه، بدون شک تا زمانی يا جنگ ظالمانه و ضد انسانی سازمانھا و دولت ھای بي) proxy war(ن پروکسی وار يا

اسی، يمی شان، منافع سيا دايقتی واالت متحده با حضور ميدر رأس ا روھای ائتالفیيافت، که نيادامه خواھد 

  .دھند  ی قرار مديکی آنان را مورد تھديژيفرھنگی، مذھبی، اقتصادی و سترات

ک کاسه است، ي درئیکايکا مشرب، که دست ھای شان با استعمارگران امريلگران  امريسندگان و تحليبرخی از نو

 در واقع به خاطر چپاول منابع انرژی و ئیکايکه نيروھای امر قت چشم پوشی نمايند،ين حقينمی توانند از درستی ا

س و گسترش لشکرگاھھای خود در افغانستان می زنند، يت به تأسای مرکزی، دسير زمينی در آسير زير ذخايسا

چ آسيبی به منافع ملی افغانھا يغما بردن ثروتھای مردمان آسيای مرکزی ھيولی با آن ھم استدال می نمايند، که به 

 در درذی ن گونه اشخاص، گويا افغانھا می توانند با گرفتن دھن جوال با دزدھا، سھمیيطبق استدالل ا. نمی رساند 

  .  کنند ئی ھا برای خود کمائیکايو غارت امر

روز يکه د ه می گردد،يبار از جانب کسانی ارا حتيحانه و فضيانات وقيجای تعجب و شگفتی است، که اين گونه ب

ا يآ. ره را سر می دادند يوغ» کايزم جھانخوار امرياليمرده باد امپر« درخدمت و غالمی اشغالگران روسی، شعار 

گر را يمک و ھمکاری در دزدی و غارت ثروتھای ملی ملل دت است، که کيت، شرافت و افغانيحرف انسانن يا

  !م؟يش بدانيجزء منافع ملی خو

است ھای مداخله گرانۀ يم، آن گاه سيری در ھمچو چپاولگری ھا را منافع ملی عنوان می گذاري وسھمگیارياگر 

  !ل می توان ، عنوان مداخالت ناروا و ظالمانه داد؟ينای کدام دلرانی را بر مبيجنراالن پنجابی و آخوندھای ا

د مداخله ين سان بايم، به ھمينيدۀ نفرت و انزجار می بيرانی را به ديحانۀ حکمرانان پاکستانی و ايچنانکه مداخالت وق

چ مشکل و ي ھن مسألهيدر. م ئيح نماي عمل ضد انسانی، تقبهز به مثابي و ملل جھان را نھار کشوريدر امور سا

ھا قسمتی از شکار يئکايھرگاه امر. م يپسندز نيگران نيم، برای ديآنچه برای خود نمی پسند. دارد  وجود نئیچدگيپ

 حالل و ئین کدام کمايمک ھای اقتصادی به افغانھا می پردازند، اا کي ئیانۀ خودرا به عنوان محصول ، تاجايوحش

  . ست يمشروع ن

لگران افغان در شناخت منافع ملی افغانستان مشکالت جدی يسندگان، صاحب نظران و تحلين نويم، اينيچنانکه می ب

ق يگاه نمی توان ملی نام گذاشت، که از طر چيد اظھار داشت، منافع و مصالحی را ھيبا صراحت تمام با. دارند

ت ي تجاوز عليه تمامالت برایيا فراھم آوری تسھيتجاوز . د يگر به دست می آيغارت نمودن ثروتھای ملت ھای د

ن به اصطالح منافع ين و تضميگر به منظور تأميعی کشور ھای ديت ملی و منابع طبياسی، حاکميارضی، استقالل س

است ضد بشری، نه تنھا با رسوم افغانی و ين گونه سيا. ست يستی و استعماری نياست فاشيزی جز سيملی خويش، چ

ز يدوستی ن دگاه اصول روشنفکری و انساني بلکه طرح آن از د نداشته،ئیگونه ھمگونی و ھمخو چياسالمی ھ

کسو الف يجای تعجب است، که برخی افراد از .  پنداشته می شودجبن و بی شھامتیرتی و يمترادف با بی غ
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ر ملت ي ھای سائیری درتاراج دارايگر بر سھمگيداری ملی و تعالی بشری می زنند، ولی از سوی ديروشنفکری، ب

  !  گذارند؟ھا، صحه می

 ر دولتيه ھا و سايست، که منافع و مصالح ملی ما مقدمتر و مھمتر از منافع و مصالح ھمسايدی نيشک و ترد! بلی

دھمواره با منافع و مصالح ياست ھای ملی ما بايلست، که سين دليد؛ و درست بر مبنای ھميھای منطقه، به شمار می آ

داز يش بايگر، جھت حراست مطمئن از منافع و مصالح  ملی خويان ديبه ب. ر داشته باشد يملی ارتباط گسست ناپذ

  . م يھر راه و روش مشروع، استفاده به عمل آر

ک اصل ُکلی و عمومی، راه ي  نظامی به عنوان - اسی يمانھای سيا عدم شرکت در پياست عدم انسالک يگرچه  س

د، ولی با آن ھم در پاره ای يت ملی به شمار می آياسی و حاکميت ارضی، استقالل سينتر دفاع از تمامئبھتر و مطم

اسی و نظامی در سطح منطقه و جھان يت برخی سازمانھای سياز حاالت استثنائی و اضطراری نمی توان از عضو

بانی مردم آن، يت و پشتيز وحمايای افغانستان عزيد منافع عليا عدم انسالک بايدر ھردو حالت انسالک  . د ياباء ورز

  . است ھای ملی ما، قرار داشته باشد يدر صدر س

. ن نمی گردد يه ھای ما تأمين و تضميک ھمسايد و تحريد گفت، که منافع و مصالح ملی ما قطعاً درتھديد بايبا تأک

د قبل از ھمه به مداخالت و يند، باينمال داخلی مان مداخلت نيگران در امور و مسايم، که ديھرگاه خواسته باش

روھای مسلح خارجی يمی نيا دايقتی ودر حالی که با حضور م. ان بگذاريم ي داخلی آنان نقطۀ پاکات در اموريتحر

ری به ير کشور ھا، جلوگيکات در امور داخلی سايدھا و تحرين مداخالت، تھديچ کسی قادر نخواھد بود تا از چنيھ

ارات ينسو، مالک تمام اختيدو سال بدت آشکار نمی توان انکار کرد، که  ماافغانھا از سی و ين واقعياز. عمل آرد

  .م يکشور خود نبوده ا

روھای يم، به بررسی اسباب و علل اصلی تدوام حضور نيت ھا دوباره بر می گرديق و واقعين حقايبا ذکر ا

  -اسی ير متحدان سيکا و ساياالت متحدۀ امريدار ما خوب می دانند، که ايھموطنان آگاه و ب.  در کشورئیامريکا

ک صد و پنجا يک خود از يژياسی، اقتصادی و ستراتيای تحقق اھداف سنسو بريزی کم ده سال بدي آن از چنظامی

تی يروھای استخباراتی، امنين( روی ملبس با لباس ملکی يک صد ھزار نيروی ملبس با لباس نظامی و حدود يھزار ن

ن مقاله يم تا نگاشتن ا٢٠٠١کا در ھفت اکتوبر يرطبق آمار رسمی، از آغاز تھاجم  ام. ندياستفاده می نما) و اکماالتی

ک ھزار و شش صد يده اند، که از آن جمله، يتالف به قتل رسئان ايتن از نظام) ٢،۵٠١( ک يدو ھزار و پنج صدو

ن ھم به مراتب يتالف ازئبدون شک تعداد زخمی ھای نظاميان ا.  داشته اند ئیکايت امريتن تابع) ١،۶٠۴( و چھار

نک مراجعه ين ليرمشخصات آنان، به ايتالفی و سائروھای ايبرای آمار کشته شدگان و مجروحان ن. التر است اب

  :دئينما

/oef/org.icasualties://http  

ز به ھمه ي نن وکمرشکن اقتصادیيد انسانی، خسارات سنگين تجاوز ظالمانه به عالوۀ تلفات در حال تزاياز اثر ا

  - نچ يل. د ج يويطبق آمار منتشرۀ د. ده است يکا و انگلستان، وارد گرديخصوص امره تالفی، بئکشور ھای ا

، ٠٠٠(ارد يليا دو ھزار ميون يکا در ده سال گذشته مجموعاً دوترلياالت متحدۀ امريدۀ بلومبرگ، ايگزارشگر ورز

در صد وام دولتی نه ) ٢٠(ن مبلغ در واقع بيست يست، که ادالر مخارج نظامی متقبل شده ا) ٢، ٠٠٠،٠٠٠، ٠٠٠

نچ را يل. ج . شتر گزارش ديل بيصفت.  ل می دھديون دالری آن کشور را تشکيترل) ٩،۶٨(ه شصت و ھشت ياعشار

  .دئين بلومبرگ دات کام، مطالعه نمايرينک زيد در ليمی توان
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 -on-toll-end-t-won-death-s-laden-bin/٢٠١١-٠٥-١٢/news/com.bloomberg.www://http

html.taxpayers  

، ٠٠٠،٠٠٠(ارد يـــليزی کـــــم چھـــار صد ميگر از جنــــگ در افغانستان، تاحـــــال چيد ۀئيک احصايقرار 

کا در يق مصارف نظامی امريبرای آمار دق. ده است ياالت متحدۀ امريکا، خسارۀ مالی رسيدالر به ا) ۴٠٠، ٠٠٠

  .ت ھا مراجعه گرددين ويب سايافغانستان، به ا

 /en/com.costofwar://http  

pdf.٣٣١١٠RL/natsec/crs/sgp/org.fas.www://http  

کا تنھا در ياالت متحدۀ امرينه ھای نظامی اي ھزUS TODAY) ("تو دی. سيا. وي"چرد وولف در يطبق گزارش ر

) ٩،٧۵(ه ھفتاد وپنج يکه مـــــاھانـــه نه اعشار ارد دالر تخمين زده شده،يليم )١١٧(ک صد وھفده يم ٢٠١١سال 

کا در افغانستان يگر مربوط به خسارات مالی امرين گزارش و آمار ديشتر ايل بيتفص. ارد دالر را نشان می دھد يليم

  .دئيت، مطالعه نمايب ساين ويد دريرا می توان

htm.N_afghan-٢٠١٠-٠٥-١٢/military/news/com.usatoday.www://http  

ون يليک مي در افغانستان به ئیک سرباز امريکايگری گزارش شده است، که مصارف ساالنۀ يک منبع ديدر 

  :دئيتی، مالحظه فرماين صفحات انترنيقت را در اين حقيا. دالر بالغ می گردد) ١،٠٠٠،٠٠٠(

-troop-us-of-cost-calculates-crs-٦٣١٢١/news/room-briefing-blog/blogs/com.thehill://http

presen  

٨٢٢٣٨٢/article/com.digitaljournal.www://http 

االت متحدۀ يژه ايتالفی، به وئسامان مالی درکشور ھای اه ن وضع نابيم ، ا٢٠٠٨البته، بحران جھانی اقتصادی سال 

ق يم خود از بزرگترين و عم٢٠٠٨ھرچند، بحران اقتصادی . م ساخته استيش وخيش از پيکا وانگلستان را بيامر

 از چنگال ئیکه رھا د،يستم، به شمار می آيالھای سی قرن بن بحران ھای اقتصادی جھان سرمايه داری بعد از سيتر

ارا يبيه افغانستان، عراق و ليآن کار آسانی نخواھد بود، ولی مسألۀ مخارج  سرسام آور جنگ ھای تجاوزگرانه عل

ری ديای انحصايم. ده گرفت يه داری ناديستم اقتصادی نظام  سرمايد بحرانھای سيگاه نمی توان در وقوع و تشد چيھ

بيا در يه افغانستان، عراق و ليکن جنگ ھای تجاوزگرانه عل ده تااز نقش تباهيه داری مجدانه تالش ورزيجھان سرما

ر واقعی عمق و پھنای يدست آوردن تصوه برای ب. ديتالفی، پرده پوشی نمائد بحران اقتصادی کشور ھای ايتشد

 :دئين مقاله مراجعه نمايبحران اقتصادی کنونی، به ا

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=٢٥٠٨٩  

کا و ياالت متحدۀ امريخصوص اه تالفی در جنگ ھای افغانستان و عراق، بئمصارف سرسام آور کشور ھای ا

که اکنون به منظور کاھش کسر بودجه  قی روبرو ساخته است،ين کشور را با چنان بحران عميانگلستان اقتصاد ا

ند؛ دروازه ھای مکاتب، شفاخانه ھا، يف شان برکنار می نمايدھا ھزار کارمند دولتی را از وظاھای خود ص

تنھا در ( س محصالن پوھنتونھا را باال می برندير مؤسسات عام المنفعه را مسدود می کنند؛  فيکتابخانه ھا و سا

ازات ي؛ حقوق و امت)شته باال برده اندعنی سه چند سال گذيس ساالنۀ محصالن راتا مبلغ نه ھزار پوند يانگستان ف

چاره وکم يه حقوق و منافع مردم بيگر عليستۀ ديانسانی و مدنی مردم را محدود می سازند؛ و به دھھا اقدام  ناشا

م اقتصادی را نه تنھا در زندگی مردم  عادی کشور ھای ين بحران عظيرات ناگوار ايثات. مد توسل می ورزندآدر

  .ز با آسانی می توان مشاھده کرديرانه، بلکه ھمه ملت ھا و مردمان جھان نشامل جنگ ھای غارتگ
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از . بار آورده استه سامانی به لی نابيق اقتصادی، وضع خيتلفات انسانی جنگ ھای افغانستان و عراق و بحران عم

ز آن در ھمه است ھای جنگ طلبانه و عواقب ناشی ايه سين رو، با گذشت ھر روز مخالفت ھای مردم عادی عليھم

  . ابدياالت متحده و انگلستان، گسترش می يژه ايتالفی، به وئکشور ھای ا

سخته را تا ين وضع اسفناک و لجام گياالت متحده و انگلستان نمی توانند، اي، حکومات ایط واحواليدر ھمچو شرا

دن اين يان بخشي ضرورت پاکا برينده در امرياست جمھوری سال آيالبته، انتخابات ر. مدت مديدی کنترول نمايند

روزی يدست آوردن په ادارۀ اوباما برای ب.  د می گذارديش تأکيش از پياسی و اقتصادی، بيسامان سه وضع  ناب

ر از به وجود آوردن تحوالت در ين امر غير اذھان عامه به نفع خود است؛ و اييازمند تغين انتخابات، نيادر

ک قتل اسامه بن الدن  در شھرک يش دراماتينما. سر نخواھد بودينستان م  نظامی خود در افغا- اسی ي سیژيسترات

  . ژی، پنداشته می شودين ستراتيز بخشی ازيبت آباد پاکستان، نيھنظامی 

. کرده است ین روز نگھداری مي، بن الدن را برای ھمئیکايستان امريژياستمداران و ستراتيسکه د، يچنان می نما

خصوص ادارۀ اوباما را ه اسی، نظامی و اقتصادی در افکار عامۀ جھان غرب، بيای سخبر قتل بن الدن ناکامی ھ

کا فراھم خواھد ياست جمھوری امريندۀ ريروزی او را در انتخابات آينۀ پيقتاً پرده پوشی خواھد کرد؛ و زموم

که بعد از  واھند کرد،را حلقات عسکری و استخباراتی وابسته به ادارۀ اوباما با تفاخر و تبختر ادعا خيز. ساخت 

بوش . ويدبل. ن و جورجونتيل کليکه حکومات ب ل آمده اند،يرانه، باالخره به ھدفی نايگيتالش ھا و مبارزات پ

غاتی دست آورد بزرگ برای ين ھدف از لحاظ تبليل به ايبدون شک، ن. درتحقق آن به ناکامی مواجه گشته بودند

  .ادارۀ اوباما، شمرده می شود 

نه ھای کمرشکن آن کشور را در يکا، قربانی ھای انسانی و ھزياالت متحدۀ امري ائیبن الدن، دشمن افسانه خبر قتل 

ن، خبر کشتار اسامه بن الدن يعالوه بر ا. ه خواھندکرديه مردم افغانستان و عراق توجيجنگ ده سالۀ استعماری عل

باال تر . اری خواھد رساند يمک و  تا حدودی ک در افغانستانئیکايف رزمی  عساکر امريۀ ضعيدر باال بردن روح

 کا را فرصت خواھند داد تايژيستان نظامی امرياستمداران و ستراتين دست آورد نظامی و استخباراتی،  سياز ھمه ا

ش را به قرارگاه ھای شان يرو ھای بی سروپای نظامی خويری، قسمتی از نيدر جوالی امسال با گذاشتن بينی خم

ه و يا، سوريبيگری جھان مانند ليگری در مناطق دي دۀق پالن ھای تجاوزگرانيواند تا بعد برای تطبدر کشور فراخ

  .رنديره مورد استفاده قرار گيغ

  - جا کردن سی ه ق جابي قصد دارند تا از طرئیکايژيستان امريل و عوامل مھم است، که ستراتين داليبر مبنای ھم

می بزنند؛ و بر يا چاونی ھای دايھا  ک کشور ما، دست به لشکرگاهيژيچھل ھزار عسکر در مناطق حساس سترات

  .نديفزايان آن ھنگام ضرورت بيتعداد نظام

افت و يرو ھای اشغالگر، کاھش خواھد يکسو تلفات انسانی و خسارات مالی نيمی از يچاونی ھای دا» رسميت « با

ھای  لشکرگاه. م يه قبالً از آن تذکر به عمل آوردک ی خواھند پرداخت ،ئنانۀ پالنھائق مطميگر به تطبياز سوی د

ک طرف زنده نگھداشتن ادارۀ مزدور در افغانستان و از ي. ر دو نشان زدن است يک تيت امر با ي در واقعئیکايامر

ا به وضاحت نشان داد، يبيرا تجاوز بر عراق و ليز. منطقهش بردن نقشه ھای استعماری در سرتاسر يگر پيطرف د

ک يژي ھا نه  برای تصفيۀ حساب با القاعده و سران طالبان، بلکه برای تحقق اھداف دراز مدت ستراتئیاکيکه امر

  -کتاتور سابق عراق و معمر القذافی ي  د- ن يم، که صدام حسيچه می دان.  ش بر کشور ھا تھاجم نظامی می کننديخو

  .ادگرای اسالمی بوده اندير سازمانھای بنيساا ھر دو دشمنان سر سخت القاعده و يبيکتاتور در حال مقاومت ليد
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ن دست، ھمه ي ازیزم، مواد مخدر، سالحھای کشتار جمعی و سخنانين استدالل، القاعده، طالبان، تروريبر مبنای ھم

ت مردم کشور ھای غربی برای آغاز و تدوام جنگ ھای يدر واقع بھانه ھا و افسانه ھايست، که به خاطر کسب حما

ندۀ حقوق و آزادی ھای بشری و باالخره ايجاد فضای ترس ين استبدادی، محدود کردن فزايب قوانياستعماری، تصو

  . و وحشت، به کار برده می شود 

ن ھمه يش در به وجود آوردن اي و جھانی خوئین منطقه يکا ھمراه با متحديالزم امرينست، که امپريقدر مسلم ا

ک سخن، يدر . ش ادامه می دھندينانۀ خوين نقش خايز به اي و تا  حال نم داشته اند؛يده ھا، نقش مستقيانات و پديجر

می يھای دا جاد لشکرگاهيم مالی و باالخره ايه افغانستان، قربانی ھزاران نظامی، تقبل خسارات عظيتھاجم نظامی عل

منطقۀ گرد و و ) افغانستان(کا درکشور آزادۀ ما يگری جز بازی ھای بزرگ امريز ديدرافغانستان ھمه و ھمه چ

  . نواح آن، محسوب نمی گردد

  

  ھای امريکائی و پالن منحوس تجزيه افغانستان لشکرگاه

ار خطرناک و ي، پالنھای بسئیکايکو می دانند، که در عقب لشکرگاھھای امريدار و دراک ما نيھموطنان ب

 ا در پرتو نقشۀ دوماه رين نقشه ھای سيات و عواقب ائيچه بھتر که جز. اده شدن استيوحشتناک درحال پ

B) (Plan  کا در ھند، معاون شورای ير سابق امريۀ افغانستان، سفي تجزئیکاي  مبتکر امر-ل ين بلکوئيرابرت  د

ن کشور در امور ھند، پاکستان و يکا برای عراق و مشاور ارشد سياست خارجی اياالت متحدۀ امريت ايامن

ن ي ا (Plan A)اما قبل از آن چند نکتۀ مختصر در بارۀ نقشۀ اولی. م يافغانستان، مورد بررسی و مطالعه قرار دھ

  . مائین آبايدشمن مکار سرزم

عنی اشغال يکا يمشوره می دھد، که نقشۀ اولی امر. ای. آی. نتاگون و سیيد، پيل به سردمداران قصر سفيبلکو

د ينی ساختن، شکنجه دادن و تھدات زمينی، تالشی ھای شبانه، زنداي، عملئیافغانستان از طريق بمباری ھای ھوا

بالعکس، . ده استيجه ای منتج نگردير انسانی، به نتيره جزا ھای غيه ھا و غيب خانه ھا و قرينمودن افغانھا، تخر

کا و سرتاسر ي، مصارف کمرشکن اقتصادی جنگ و مخالفت اذھان عامه در امرئیکايان امريندۀ نظاميتلفات فزا

جای نقشۀ اولی، ه د بين رو باياز.  خطر جدی ناکامی مواجه ساخته استا را باکيجھان، سرنوشت جنگ جاری امر

  .از نقشۀ دومی کارگرفت 

د به منظورتالفی ناکامی ي بائیکايان امرياستمداران و نظاميل در واقع آنست، که سيھدف از نقشۀ دوم  رابرت بلکو

ش در منطقه، به يقق منافع دراز مدت خوھای نظامی، تلفات انسانی، خسارات ھنگفت اقتصادی و سرانجام تح

  .ۀ  افغانستان راھموار سازندياری رھبران اتحاد سابق شمال، راه تجزيھمکاری و دست

 طراح -رد ھولبروک اچي  ر-  ئیکايگر امرياستمدار ديل، سيش از رابرت بلکويخوانندگان آگاه ما اطالع دارند، که پ

. ن راه برداشته بود يزی دريک آميز  گام ھای تحريافغانستان و پاکستان  نندۀ خاص اوباما برای يۀ بالکان و نمايتجز

کا ياالت متحدۀ امري ایتۀ روابط خارجی سنايکم سئي ر–ری يرد ھولبروک، اکنون سناتور جان کاچيبعد از مرگ ر

سفر ھای . م و قدم می زندن راه ديوسته دريندۀ با اعتماد ادارۀ اوباما در امور مربوط به افغانستان و پاکستان، پيو نما

  والی -ت شمال افغانستان و مالقات ھای آشکار و پنھان او با عطامحمد نوريف و برخی واليم او به مزار شريمستق

ن نقشه ھای استعماری ير سران گروه ھای جنگی، ھمه از زمرۀ تالش ھايست، که جھت عملی کردن ھميبلخ و سا

 می تواند نقش بس عمده و مھم ئیھای امريکا ، که تأسيس و تداوم لشکرگاهاز از اثبات استيبی ن. رديصورت می گ
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سات نظامی يد در سطور آتی بر نقش چنين تأسئيايب. ديفاء نمايکا ايطانی امريرا در عملی کردن اين ھدف شوم و ش

  .م يندازيبزرگ،  قدری روشنی ب ن توطئهيکا در متحقق شدن ايامر

تالفی در ظرف ده سال ئر نيرو ھای اي ھا و سائیکايا به خوبی درک می کنند، که امردارمي افغانانھای آگاه و بۀھم

طبق پالن دومی رابرت . س چاونی ھای بزرگ وکوچک در مناطق مختلف افغانستان زده انديگذشته، دست به تأس

ھای نظامی، به جاد شده در مناطق جنوبی و شرقی کشور، آھسته آھسته تحت بھانۀ فشار يل، مراکز نظامی ايبلکو

 مستقر در آن طبق برنامۀ قبلی ئیکايرو ھای امريد؛ ونين مسلح کشور، واگذار خواھد گردير مخالفيطالبان و سا

ش، خواھند يشتر اردوگاه ھای خويبچه م ھر ي کرده؛ به تحکیش به مناطق مرکزی و شمالی افغانستان عقب نشيخو

  . پرداخت 

ن يم  در جلسۀ مرموز برل٢٠١٠گست سال اسابق مدتھا قبل در ماه شمال  ه طلب در اتحاديرھبران گروه ھای تجز

ن يکا بر مقدمات و شالوده ھای چنيس امريندگان کانگرياز نما) کتن دموکراتيسه تن جمھوريخواه و ( با چھار تن 

ه يگر تجزي دن وطنفروشان شناخته شده، گروه ھایيعالوه بر چن. گو نموده اند و ه طلبانه بحث وگفتيپالنھای تجز

ن باد و باران درکشور، لحظه يز برای وقوع چنيره ستمی ھا نيو غ» خراسانی ھا« ، »افغانستانی ھا« ريطلب نظ

  .شماری می کنند

طبق نقشۀ . ھد گرفتبارگی صورت نخوا بدون شک، تطبيق اين ھمه پالن ھای دراز مدت استعماری، به يک

مک ھای وسيع نظامی، تخنيکی ر کردن کعماری در بدو امر با سرازيشيطانی بلکويل، امريکا و ساير نيروھای است

 de)و اقتصادی، حکومت خاينان تجزيه طلب در شمال را ضمناً به رسميت خواھد شناخت؛ واين تجزيۀ ديفکتو 

facto) با مرور زمان، شکل ديژوری (de jure) بدين ترتيب، ميراث تاريخی پدران و .  به خود خواھدگرفت

  .و يا چند حصه تقسيم خواھد شد بار ديگر بر دو م  يک١٨٩٣يور ما مانند سال نياکان غ

لی که مطرح سازند، برداشت و استنباط ما ي به ھر شکل و شمائیکاير طراحان استعمار امريل  و سايرابرت بلکو

ل يبق برنامۀ بلکوط. خواھد بود ن) افغانستان( کشور محبوب ما ۀيه برای تجزئگری جز تبانی و توطيز ديافغانھا چ

حکومت مزدور شمال از .  ه خواھد افگندي بر سرتاسر منطقۀ ما سائیکايوالی خوفناک استعمار امريآھسته آھسته  ھ

ران و ين، شمال اين، حوزۀ کسپيانه، چيای ميگاه  نظامی و مرکز  غارتگری ھای گوناگون در آسي پاهھمواره به مثاب

ست، وقتی اژدھای استعمار درخانه و کاشانۀ ما رخنه يھيبد. عمل خواھد آمدر کشور ھای ھمجوار، استفاده به يسا

  -عالمه اقبال .  سر نخواھد بوديگری ميق دينی، جز معجزه به طريا وادارکردنش به عقب نشيکرد، نابود کردن 

ه خواب ن خصلت استعمار غرب، مردم بيبا توجه به چن) ع١٩٣٨  -١٨٧٧(م قارۀ ھند يشاعر فلسفی و عرفانی ن

  :رفتۀ شرق را ھوشدار می دھد

  احری استـوه ھای ســـيان را شيـــغرب

  تکيه جز بر خويشتن کردن کافری است

  ).١٨٠ آنسوی افالک:  ات ي کلالھوری، ( 

ان نخواھد يز با سادگی پايرو ھای مسلح، نير نيکا در مناطق تحت کنترول طالبان و سايالبته، بازی استعمار امر

 أفين مناطق ايدر کاياسی، نظامی و اقتصادی امرين نفوذ سي در تأمه ایان وفادار پاکستانی نقش عمديحکمروا. افتي

 ئیکايز در ازای خدمت صادقانه به خاطر عملی نمودن اجندای امرياستمداران و جنراالن پاکستانی نيس. خوھند کرد

رو ير نيل طالبان، حزب اسالمی و سان، فرصت به دست خواھند آورد تا مناطق تحت کنترويدر مناطق پشتون نش
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ات يوم خان و سردار سکندر حيت با گماشتن مزدورانی چون سردار عبدالقير نام اسالم و اسالمي، زھای مسلح را

  . ر ثانی مبدل سازنديخان ، به کشم

 س لشکرگاهار و منحو بخی امروز تحت سايۀ نکبتي افغانستان تار- ما ئین  آبايم، سرزمئيچنانکه مشاھده می نما

با توجه به تجارب تلخ . ت ملی روربرو استياسی و حاکميه ونابودی استقالل سي، با خطر تجزئیکايھای امر

. د دست کم گرفت ي و مزدوران شان را نبائیکايطانی استعمارگران  امرين خواب شيا ن کشور،يخ اياستعمار در تار

نانۀ ين نقشۀ  خايو پرغرور حق دارد تا درخنثی نمودن ا افغانھای آزاده ۀھن مقدس بر ھميآب، ھوا وخاک اين م

ن يل را درياه رابرت بلکويات پالن شوم و سئيجز. رنديک آواز در صفوف مبارزه قرار گيک وجود و ياستعمار با 

  :دئيت ھا مالحظه نمايب سايو

afghanistan-in-b-plan/blackwill-d-robert/٦٧٠٢٦/articles/com.foreignaffairs.www://http  
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