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  ھارون خپل شعشعی

 ١١ جون ٢٥

 کائی و نقشه ھای استعماریيلشکرگاه ھای امر

 بخش پنجم
  

  رو ھای ھسته ئی منطقهيندۀ نيکائی وخطر فزايلشکرگاه ھای امر

ۀ ما يک ھمسايتدالل می کنند که کائی در افغانستان، اسيه ھای امرلشکرگا ھواخواھان  تداوم برخی از حاميان و

ن يدست آوردن چنه در آستانۀ ب) رانيا( گر مايۀ ديز سالح ھای اتُمی بوده؛ وھمساينسو حاياز سال ھا بد) پاکستان(

ان متمادی، به مثابۀ قدرت ھای يالن و ھند از سيه، چير روسيسالح ھا قرار داشته؛ وکشورھای بزرگ منطقه نظ

  . رومند ھسته ئی منطقه، شناخته شده اند ين

ت يموجود، برای دفاع از تمامر اند تا با توجه به اوضاع واحوال يز ناگزين اشخاص، افغان ھا نيطبق استدالل چن

 ھای اتُمی، از گان مجھز به سالحيت ملی و استقالل سياسی شان در برابر حمالت احتمالی ھمساي، حاکمارضی

ده تا با استفاده از تأسيسات يمند گرده االت متحدۀ امريکا بھريعنی ايشراکت و ھمکاری قدرت بزرگ ھسته ئی جھان 

  :  مطرود و مردود استاما اين طرز فکراز دو جھت. ديرونی اقدام نماينظامی شان درکشور ما، به دفع ھرتجاوز ب

س شان بر تفنگ و برچۀ عساکر يچگاه برای دفاع از خاک، آزادی و نوامير ھن که افغانان آزاده و پُرغرويکی اي  -

  .ه نمی کننديگانه، تکيب

ت ين صلح و امنيدر تأم) کاياالت متحدۀ امريا( روی ھای کشور دارندۀ سالح ھای اتُمی ين که استقرار ني  دوم ا-

ازدھم يستی يرا حمالت تروريز. ه نمی تواندتی منطقه، کمکی انجام دادياسی و امنيدارکشور ما و ثبات اوضاع سيپا

که  کا، به وضوح نشان داد،ياالت متحدۀ امريگر در ايم بر مرکز تجارت جھانی و برخی اھداف د٢٠٠١سپتمبر 

اسی و نظم يت ارضی، حاکميت ملی، استقالل سيچ وجه  ضامن حراست از تماميداشتن سالح ھای ھسته ئی به ھ

  .اندک کشور بوده نمی تويعامه در

ش و عصری يوسته در افزايد؛ وپنکه ھند و پاکستان ھر دو دارندۀ سالح ھای ھسته ئی می باش م،يھمۀ ما می دان

چ وقت از جنگ ھا، تصادمات و حمالت يکه ھ م،يد، ولی با وصف آن ھم مشاھده می کننکردن آن تالش می ورز

رو ھای مسلح يری و نيان کشمي توسط جنگجوقبضه کردن قله ھای کارگل. ن نبوده استگر مصويکديستی بر يترور
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م و ٢٠٠٢ن کشور در سال يتخت ايۀ پاين ناحيدر مصون تر م، حملۀ مسلحانه بر پارلمان ھند١٩٩٩پاکستان درسال 

احت آن کشور يم بر ھشت مرکز مھم تجارت وس٢٠٠٨ستی سال يافتۀ تروريده و سازمان يچيباالتر از ھمه حمالت پ

  .  ن مدعا است ير اين شھر تجارتی آن کشور، ھمه مدارک انکار ناپذيمھمترن و يدر ممبئی، بزرگتر

ت و نظم عامه ھندوستان، يت ارضی، حاکميت ملی، امنيه تماميک علين تھاجمات و حمالت دراماتيبا توجه به چن

ن کشور، چه يچارۀ اير و بيون ھا انسان فقيليمت زندگی ميکه سالح ھای اتمی تدارک شده به ق نست،يسؤال اساسی ا

  ستی رساند؟ين تجاوزات تروريرو ھای مسلح ھندوستان در طرد و دفع ايکمکی به ن

ز ما، عاری از يئی درکشور عزکايان امريشتر مدافعان و ھواخواھان حضور لشکريبه منظور اقناع  ھر چه ب

بر ھمگان روشن . ميز مورد بحث و بررسی قرار دھي نگریيه ديک زاويخواھد بود تا موضوع را از ی نبدلچس

ا نسبتاً يک يدر مجاورت نزد. دين، ھند وپاکستان ھر سه قدرت ھای ھسته ئی منطقه به حساب می آيکه چ است،

است عدم ير با اتخاذ سياين سه کشور نادار و فق. ت دارديش موقعيپال و بنگلديدورشان کشور ھای کوچک بوتان، ن

ش را به خود ياح خوگان گرد و نوياه ترس سالح ھای اتمی ھمساچگيه، ھيمداخله در امور داخلی کشور ھای ھمسا

نھا، يوچند قدم فراتر از ا) زستان، اُزبکستان و ترکمنستانيکستان، قرغيتاج(گان شمالی ما يھمسا.  راه نداده است

ای ان دولت ھای دارای سالح ھيز در ميره نيه، ارمنستان و غيجان، گرجستان، ترکيکشور ھای مغولستان، آذربا

اما با آن ھم . ز به زودی بر آن ھا افزوده خواھد شديران نيت دارد، که ايه  موقعين، قزاقستان و روسياتمی مانند چ

  .م و ھراسی به خود راه نمی دھد يگونه ب چيش، ھيگان خوياز سالح ھای ھسته ئی ھمسا

ن يمندتررويقتصادی، از بزرگترين و نحدۀ سياسی، اجتماعی و ا یوبا با داشتن نظام کامالً عليم، کين که بگذرياز

ا برای يآ. لو متر فاصله ندارديک) ٩٠- ٨٠(  نود - ش از ھشتاد يب) االت متحدۀ امريکايا(طاقت نظامی جھان کنونی 

ران ، رو به سالح ھای ھسته ير ھند، پاکستان و اير کشور ھای اتمی نظيد به سان سايش بايدفاع از نظام و قلمرو خو

ت ارضی، يره دعوت به عمل آورده تا تمامين وغيچ ،هيگر اتمی، بالفرض روسياز قدرت دنکه ياا يارد؟ ويئی ب

د؟  از نظر اين ياالت متحده، دفاع نماي  اقتصادی اشرا در برابر  خطرات احتمالی  ا-اسی يستم سيت ملی و سيحاکم

چه، . ، پنداشته نمی شود ک کشورين طرز فکر قطعاً راه معقول دفاع از خاک و ارزش ھای ملی يعاجز، چن

کا بر ياالت متحدۀ امريان اتحاد شوروی سابق و ايم  م١٩۶١که بحران اتمی سال  خی نشان می دھد،يتجارب تلخ تار

ر کشور ھای منطقه را يت و ثبات ساين، امنين کشور کوچک کارابي عالوه اهوبا، به آسانی می توانست بيمسألۀ ک

  .، مواجه سازدد بالقوۀ فاجعۀ اتمیيز با تھدين

ک کشور نبوده، بلکه سالح ھای مدھش وخطرناکی يت ملی ين جھت، سالح ھای اتمی نه تنھا ضامن امنياز ھم

نۀ آفات و صدمات بزرگ به مردمان يز سالح ھای ھسته ئی، زمياست، که می تواند عالوه بر تباھی مردم کشور حا

ه گرفتن يا عاريبرای به دست آوردن  ديگاه نبا چين، ھيبربنا. ز فراھم سازديه را نيست کشور ھای ھمسايط زيو مح

چنين سالح ھای وحشتناک ضد انسانی،  اديد از ساختن و رقابت در ازديز بايگان ما نيھمسا. آن دل خوش نشان داد

به ) م٢٠١١(مای جاپان يو فوکوش) م١٩٨۶(ن يل در اوکرائيحوادث  فاجعه بارچرنوب.  ھر چه زودتر دست بکشند

وفان، آتش فشان، ط  زلزله، ز در حاالت اضطراری مثليشرفته و مقتدر جھان نيکه حتی قدرت ھای پ  رساند،اثبات

عی و انسانی، قادر به کنترول، عواقب خطرناک وخوفناک آن نمی ير حوادث غيرمترقبۀ طبيستی و سايحمالت ترور

  .باشد
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ش پول ندارند، ولی با تقبل يم  اتباع خوي، دوا وتعلکه دولت ھای ھند و پاکستان برای نان، لباس، خانه جای شرمست،

است ھای يگونه س نياالبته، در. ش گرفته اندينه، راه ساختن سالح ھای مرگبار اتمی را در پيون دالر ھزيليصد ھا م

  .ز منافع آزمندانۀ حلقات حاکم و دولت ھای استعماری نھفته است ين دو کشور نيگرانۀ ا نظامی

ور ما از بابت سالح يجاد ترس و نگرانی در اذھان ھموطنان غيکه ا نست،يق اين ھمه حقاي امقصداز ذکر مختصر

  :ن يريل زيا ساير دولت ھای منطقه، اساس واقعی و عملی ندارد؛ و آنھم به دو دليگان يھای اتمی ھمسا

مردم شجاع و بی باک شی در اذھان ين تشويگان ما اصالً نمی تواند کوچکترين که سالح ھای اتمی ھمسايکی اي  -

  .دينما جاديما، ا

ارۀ يه برای بر ھم زدن فضای صلح و امنيت درکشور ما از توپ و تانک و طين که کشورھای ھمساي  دوم ا-

رد؛ و احتمال کاربُرد سالح ھای اتمی را حتی در جنگ ھای منظم و اعالم شده ميان يش، به ندرت کار می گيخو

الی و توھمی به زور ين حمالت خين رو، طرح خنثی ساختن چنياز. د خوانديد بايبعار يز  امر بسيدولت ھای جھان ن

  .کائی و ناتو از ھر جانب نادرست و مضحک به نظر می رسد يعساکر امر

که استعمال سالح ھای اتمی ميان دولت ھای متحارب اصالً برنده و  م،يقاً پی ببريت مسلم دقين واقعيد به ايما با

ر سالح ھای يسالح ھای ھسته ئی مانند سا. ر صورت وقوع ھمچو جنگ ھا ھمه بازنده خواھند بودد.  بازنده ندارد

د از يشرفت انسانی بايکشور ھای مدعی تمدن و پ. شانی تمدن بشری استيپن بر ياه و ننگيکشتار جمعی، لکۀ س

  .دين سالح ھای تباھکن، جداً خودداری نمايساختن و استعمال چن

ران در امور داخلی ما يخصوص پاکستان و اه ه و منطقه، بيری از کشور ھای ھمسايد کثکه تعدا ست،يشکی ن

شه به کمک و ي شروع آن تا کنون، ھمآغازن ھمه مداخالت  از يامابا کمال تأسف، که ا. ديآشکارا مداخله می نما

رانی، عربی، روسی، ي، اھرگاه ھموطنان ما با مداخله گران پاکستانی. ردياری ھموطنان ما صورت گرفته و می گي

ر کشور ھا به يران و سايان پاکستان، اياستمداران و نظاميگران دست به دست ھم ندھند، سيکائی و ديسی، امريانگل

  .ز، آزاده و پُر غرور ما را مورد حمله و تجاوز قرار دھنديھزار سال جرأت نخواھند کرد تا خاک مرد خ

ابتيی يگانه و نيا جنگ بيانکه قبالً ھم اشاره رفت، به شکل پروکسی وار ن ھمه مداخالت و تجاوزات ظالمانه، چنيا

شه خانه ھای يھا، در قصرھا و شدور از محل وقوع جنگکه طراحان و سازمان دھندگان آن  رد،يصورت می گ

 که م،يريصرفاً دو کشور ھند و پاکستان را در نظر می گ. م يگر را کنار می گذاريکشور ھای د. ش نشسته انديخو

رو ھای يکه ن شمند ما می دانند،يخوانندگان آگاه و اند. مداخالت شان در امور داخلی ما چه مصائبی به دنبال دارد

م  و ١٩٧١م، ١٩۶۵م ، ١٩۴٧عنی در سال ھایيش چھار بار يخ شصت وچھار سالۀ خويکشور در تار ن دويمسلح ا

دوستان . گر وارد آوردنديکدين جانی و خسارات ھنگفت مالی بر يم ، به مصاف جنگ رفتند؛ وتلفات سنگ١٩٩٩

  .نديا، مطالعه نمايديپيکين صفحات ويان ھند و پاکستان را درين ميل جنگ ھای خونيز و گرانقدر، تفصيعز
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ران شدۀ ما ينسو درکشور آشوب زده و ويباً ده سال بديه از تقرين دوکشور ھمسايم، که ايني ھمۀ ما به چشم سر می ب

  .را، ادامه می دھد شيدالر، دشمنی ھای شصت و چھار سالۀ خوھا ون يليبابرباد دادن م
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ر از خاک ھند، يۀ کشميبار گذشته و تجز حتياسی و نظامی پاکستان به منظور تالفی شکست ھای فضيحکمرانان س

ا الاقل دوست و ھمدرد درکابل، به يک حکومت مزدور يق نصب کردن يرو تالش می ورزند تااز طريبا تمام ن

ت سعی می کنند تا با يبا جد استمداران ھنديدر حالی که س.  ابد يک برای کشور شان دست يژي ُعمق ستراتکسب

الت بلوچستان يجاد مشکالت گوناگون در ايگران پاکستان در افغانستان و ايک نظاميژيخنثی ساختن پالن ھای سترات

ای مسلح پاکستانی در منطقۀ حساس ان اسالمی  به کمک نيرو ھيبی جنگجويو شھر کراچی، از حمالت تخر

ابی برای يالبته، تالش به خاطر دست يابی به مواد خام ارزان و بازار. ری به عمل آردير، جلوگيک کشميژيسترات

اسی، اقتصادی و يگر رقابت ھای سيانه، از پھلو ھای ديای مياجناس صنعتی شان در افغانستان وکشور ھای آس

قدر ما خوب مشاھده می کنند، که خاک از ما، خون از يخوانندگان عال. ديشمار می آه به ين دو کشور ھمساينظامی ا

رذالت، : نديانۀ مردم ما می گوين را به زبان ساده و عاميا. ما، بربادی و تباھی از ما، اما اھداف و منافع از آنھا 

  .طنت يمنافقت و ش

کای مجھز با سالح ھای اتمی چه درد ما يامی امرکه مراکز نظ نست،يط و حاالت ايسؤال مھم واساسی درھمچو شرا

کائی و ائتالفی تاکنون يرو ھای امريافغان ھا را دوا کرده می تواند؟  مگر از ده سال اشغال افغانستان به دست ن

کائی و ائتالفی يرو ھای امريا نيم؟  آيرانی بوده ايگران پاکستانی و آخوند ھای ايشاھد مداخالت و تجاوزات کم نظام

شگی آن يا برای متوقف کردن اساسی و ھميه منظور دفع و طرد آن، تا حال به  کدام اقدام جوابی دست زده اند؟ و ب

 رساند، یر مسؤوالنه به خودی خود مين وضع غيرانی فشار آورده اند؟  ايگران پاکستانی و آخوند ھای ايبر نظام

شه کن ساختن ياسی، ريت ملی، استقالل سي ارضی، حاکمتيکائی و ائتالفی نه به خاطر دفاع از تماميکه عساکر امر

از . نجا آمده انديت در کشور ما، بلکه برای ِخت کردن آب و ماھی گرفتن در آن، به اين صلح و امنيزم و تأميترور

ک مقصد استفاده به عمل آمده است، که آن عبارت يرونی و کارشکنی ھای داخلی صرف برای يحانۀ بيحمالت وق

  .کائی و ناتو در افغانستان است وبس يمی عساکر امريحضور دا هياز توج

ه مھاجمان يور ما در نبرد مقدس عليروزی ھای مردم غيکه پ ت است،ين واقعيانگر ايخ پُر افتخار ملی ما بيتار

زات جنگی، يتجھ. ن بوده استپارچگی و جانفشانی آنا کي، بلکه در وحدت، يزات جنگیاجبنی نه درسالح ھا و تجھ

ت بسزائی يش از اھميازمندی ھا، ھمه در جاير نيه، اکماالت و فراھم آوری سايم و تربيکی، تعليل تخنيساو

ۀ عالی رزمی، احساسات آزاديخواھانه  و ارادۀ  شکست ي،  روحز جای ھمبستگیيچ چيبرخوردار بوده، ولی ھ

ونی و روسی با آن ھمه برتری ھای وری برتانتبار امپرا حتيا شکست ھای فضيآ.  ر مردم را نخواھد گرفتيناپذ

زات جنگی و سامان يخ نشان می دھد، که تجھيست؟ اوراق تاريقت نين حقيد و ُمثبِت اينظامی و اقتصادی شان، مؤ

چ وجه نه با لشکر مھاجم فرنگی در قرن نوزدھم، و نه ھم با اردوی سرخ شوروی يکی افغان ھا به ھيآالت لوژست

ز يخی نير معرکه ھای ملی ما طی ادوار مختلف تاريدر سا. سه بوده استي قابل مقاستم،يدر سالھای ھشتاد سدۀ ب

ت ين خصوصيز  ھميش از چھل کشور جھان نيکا و ائتالف بين منوال بوده است؛ و جنگ جاری با امريوضع به ھم

  . را داراست  

ا سجده کردن به بت يآ:  ديرسد پي، بارانيمه و نگران نسبت به سالح ھای اتمی پاکستان و اياز ھموطنان سراس

گان طماع يکه به خاطر نجات از مداخالت ھمسا ه کرد،يا می توان توجيست؟  آيا کالن ھر دو بت پرستی نيکوچک 

ۀ منطقی و معقول خواھد ين عمل پايا ايکا و ناتو را به گردن انداخت؟ آيد حتماً طوق غالمی امريو مغرض خود با

والی  مخوف و وحشتناک، پناه بُرد؟ مگر عقل و يشغاالن دور و بر، به آغوش ھداشت تا برای رھائی از چنگال 

ش يبايد طرف کدام بال را در پ) کوچک و بزرگ(که برای نجات مان از خطر دو بال منطق چه ُحکم می کند،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

تر است، رومندتر و خطرناکيی که نئسوی باله ن نخواھد بود تا از قدم برداشتن بيا حکم عقل و منطق ايگرفت؟  آ

رومند بوده، به ھمان اندازه يم، که ھر قدر بال بزرگ و نيقت ساده سر در نمی آورين حقيم؟  مگر از درک ايزيبپرھ

م، که بالی يا فراموش کرده ايگر، آياز جانب د. رھائی از چنگال ھا و پنجه ھای آن، کار آسان و ساده نخواھد بود

فاوت ره صرف  در رنگ و چھرۀ ظاھری با ھم تيکائی و غي، امرنی، روسیيرانی، عربی، چيپاکستانی، ھندی، ا

دست آوردن منافع ضد انسانی شان ه ن بالھا طی سی سال گذشته برای بيھمۀ ا. داشته، نه درخوی و خصلت شان

م چکدام شان بر خون، مال و ناموس ما صرفه نکردند؛ و تا حال با چشيرانۀ ما آتش زدند؛ ھيدر افغانستان، به کلبۀ فق

ت و تباھکاری يچ گونه جنايش، از ھيوانی خوين بال ھا برای اھداف و مقاصد حيم، که ھر کدام ازينيباز می ب

جز . ستيش نيی بيگری، حماقت و خودکشيد بربالی دين سبب، برتری بالی سفياز. ستيدرکشور ما دست بردار ن

دار به خوبی يی خواند، کافه افغان ھای آگاه و باه ميد را سيد و سفياه را سفيچند وطنفروش و مزدور بی وجدان که س

  . د استيرش سفياه و شيدرک می کنند، که گاو س

گان و کشور ھای  مغرض منطقه  از سال ھای طوالنی، علی الخصوص سی يم،  ھمسايچنانکه قبالً ھم اشاره نمود

ر انسانی ين عمل زشت و غيدارد ازر ھمواره در امور داخلی کشور ما مداخله نموده است؛ و تا قدرت يو دو سال اخ

نه سازی به يت و مالمتی در زميز از مسؤوليت آشکار، ما افغان ھا نين واقعيا اما با وجود. غ نخواھد کرديشان در

م؛ به عنوان مثال ھرگاه پرچمی ھای فروخته شده با تھاجم اردوی يم مبراء باشين مداخالت و تجاوزات نمی توانيچن

ر يکا و ساياالت متحدۀ امرين، کشور ھای عربی، ايران، ھند، چيمی کردند، پاکستان، اسرخ شوروی ھمکاری ن

دست می آوردند؟ به ه نۀ مداخالت خونين و بی شرمانه در امور داخلی کشور ما را بيدولت ھای غربی چگونه زم

نان مھربانی و دلگرمی ر گروه ھای افراطی اسالمی را با چيب، اگر جنبش طالبان، اعضای القاعده و ساين ترتيھم

کائی روی چه بھانه ای به کمک مزدوران اتحاد سابق شمال و کرزی غالم يان امريدر آغوش نمی گرفتند، کاوبا

، دار م مزدورکرزیيکه رژ م،يگر شاھديکبار دينک يورش می آوردند؟ و اين آزاده و سربلند ما يمنش، بر سرزم

و » ت دادن يرسم« ق به اصطالح يکائی و ائتالفی  از طريشکر امرره خواران گوناگون ليان و جيودسته ھای جان

گانگان يد مداخالت بيگر جھت تشديانه ھای مخوف استعماری، به ماجراجوئی خطرناک ديآش» قانونی ساختن « 

  . دامن می زنند

بر ترس و ھراس کائی در افغانستان، ير ندارد، که با تداوم لشکرگاه ھای امرياين مسأله ضرورت به وضاحت و تفس

ز ھمۀ ما به خوبی درک می يقت را نين حقيا. گران مغرض منطقه ئی، افزوده خواھد شديگان و بازيه ھمسايکل

 .ديوان و حتی نبات در حالت ترس و اضطرار، به عکس العمل ھای خطرناکی، توسل می جويم، که انسان، حينمائ

زی و يد جنگ، خونريروی خود به تشديو امروزی با تمام نروزی يکه کشور ھای مداخله گر د ن خواھد شد،يتجه اين

زان ين کارزار وحشيانه، ميست، که ايھيبد. وآغشته به خون ما، کمر خواھد بستران ي وطن  ومادرتباھکاری در 

ن خون خرابه ھا، تصادمات مسلحانه و يناامنی و بی ثباتی در افغانستان و منطقه را بلندخواھد برد؛ و خطرات ا

دۀ ما، خاصتاً يچاره و ستم کشيش از ھمه متوجه مردم  بياسی، فرھنگی، اجتماعی و اقتصادی پيت گوناگون سمشکال

ھن را از يم تا مردم و ميد با تمام قواء تالش به خرچ دھين رو باياز. ده، خواھد بوديپشتون ھای مظلوم و ستم کش

  .م ين جنگ وحشتناک و تباھکن، نجات دھيشعله ھای ظالمانۀ ا

  ادامه دارد                                           

 

  


