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  نويسنده بروس ريچاردسن

 احمدشاه وردگ: برگرداننده از پشتو

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٨

  

 ميان برنامه ھای تاريخی

  ٢٠١١سپتامبر 

 

 ۀشده است که زعامت سياسی قادراست کم ازکم تا يک زمان اندازدردنيای معاصر سياسی اين واقعيت امکان پذير 

. طور اوتوماتيک به پذيرش آن گردن بنھنده روی مجبوريت ب  بلند ببرد که اعضای جامعه از اینقطه تا بحران را

  .ايلکريچ:آرتر الف کوچک 

  

  جنگجويان وکالتی ھای وکالتی وپاليسی جنگ
جای جنگجويان خويش از ه ه گروه ھای متخاصم بدون درگيری مستقيم بی را گويند کئجنگ ھای وکالتی جنگ ھا

حيث وکالی جنگی ه درجنگ ھای وکالتی قدرت ھای بزرگ اکثرا ازدولت ھا ب .گيرند گروھای سومی کارمی

 موارد بازيگران غيردولتی تشنه به خون، کاسه ليسان قاتل وسايرگروھای  ازدربسيارمگر . گيرند خويش کارمی

  .گيرند رد استفاده قرار میثالث مو

 ۀاتحاد جماھير شوروی سوسياليستی واياالت متحد درزمان جنگ سرد بود که جنگ ھای وکالتی ترويج گرديدند،

ابرقدرت مسلح به سالحھای اتومی نمی خواستند که مستقيما باھم درگير شوند زيرا دردرگيری مستقيم  امريکا دو

شرق  کوريا، ويتنام، انگوال، جنگجويان وکالتی درافغانستان،. ی نھفته بود اتومۀع پيوستن فاجعووقه آنھا خوف ب

  .ميانه وامريکای التين موجودبودند وھستند

شود که دربين آن مردم ملکی افغان وبالخصوص پشتون  يکبار ديگردرچنگال جنگھای وکالتی استثمارمی: افغانستان

الزم به تذکر نيست که بگويم ھمه پشتون ھا طالب  .ده اندھای جنوب وشرق کشور عينا به مانند طالبان گير مان

 اين. باشد دربين جنگجويان طالب ومردم ملکی تفاوت ھای زيادی وجوددارند که مستلزم توجه جدی می استند،

 تالف شمال گروھای اقليتی راشامل تشکيالت خويش ساخته وبارگرنگ جنگ رائستراتيژی امريکا است که ازبين ا
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آيا جای تعجب است .  قرارداده است تا درجنوب عليه برادران وخواھران خويش جنگ رابه پيش ببرندبردوش آنھا

   قومی تاحدی پيش رفته که کشور را درورطه پارچه شدن قرار داده است؟ۀکه بگويم ضربات کوبند

رباز ازبک وھزاره  تن س١۵٠٠به تاريخ چھارم سپتامبر سال جاری گلوبال ريسرچ و نيشن گزارش دادند که : ليبيا

تربيه شده توسط سی آی ای به ليبيا فرستاده شدند تا زير فرمان قوماندان عبدالحکيم بلحاج دوشادوش شورشيان 

سوی پاليسی ملی سازی صنعت نفتی گذاشت ه که ليبيا گامی ب درست زمانی.  عليه دولت آن کشور بجنگندائیليبي

ی ھا اين کشور زير دوربين ماشين ئليبيا  به اساس ضرب المثل قديمی وحق  ايجاد لشکرگاھای امريکا راتقبيح نمود،

  . حک گرديدآن جبين رجنگی امريکا قرار گرفت وتاپه ويرانی ھای آشکار ب

 زيادی  ازاقليت ھای ازبک ھا وھزاره ھا رااستخدام وتحت تربيه شمال تعدادتالف  ئسی آی ای از ميان اعضای ا

حيث جنگجويان وکالتی  ه گان ازبک وھزاره قبال درجنگ امريکا عليه طالبان باين پرورش شد. قرار داده است

افغانھا ھيچ وقت فراموش نخواھند کرد که اين جنگجويان وکالتی يک وقتی جنگجويان وکالتی . شامل شدند

  .اتحادشوروی نيزبودند

 قدرت ھای گورستانانه ھای قديم لقب زم ھرشاگرد تاريخ افغانھا بايد بپذيرد که افغانستان از: مقاومت امروز افغان

به  نام سمبوليک مقاومت ملی را ، مقاومت درمقابل ھر نيروی بيرونیزمانه ھای قديم از .ی کرده استئبزرگ راکما

خاطرمکيدن ه اينجا به جنگ اشغالگرانه تحت رھبری امريکا به حيث سرمايه استعمار ب. خود اختصاص داده است

  .شود ی ديگر کشورھا نگاه میئجغرافيا- ستراتيژيکمنافع 

 بسياری ازافغانھا می. باشد امروز نفرت عليه اشغال ھمان نفرت قديمی يک جانبه ويک بعدی می طالبھا کيھا اند؟ تا

مبر  يازدھم سپتۀفھمند که جنگ عليه ايشان يک جنگ غيرعادالنه بوده ومتيقن ھستند که افغانھا درواقع بينند ومی

تنھا که علنی نيست بلکه خالف ه عالوه برآن عدم توجه ناتو به رفاه وآسايش مردم ملکی ن. دھيچ دخالتی نداشته ان

 به ھمين ملحوظ اشخاصی به صفوف طالبھا می .باشند تمام قوانين بين المللی واحکام کنوانسيون ھای جھانی می

 ھای شبانه ناتو عزيزان " اندازیچاپ "ند ويا دره ای ناتو کشته شدئ ھوایپيوندند که اعضای فاميلشان دربمباردھا

تلفات ملکی وعدم توجه به رفاه وآسايش مردم ملکی  يگانه انگيزه قوی تقويت . فاميل خويش را ازدست داده اند

  .صفوف طالبھا گرديده است

درعقب تمام جنگ ھای وکالتی تقسيمات عميق قومی قراردارند که : ی ھای بيرونی ومشاجره ھای قومیئرھنما

که ادارات استخباراتی   پياده سازی ستراتيژی ھای ادارات استخباراتی خارجی عرض اندام نموده اند، زيرادرنتيجه

نموده، ) ايل(ورزند تا ھرنوع مقاومت را عيار خاطر پياده نمودن ستراتيژی ھای خويش تالش میه بيرونی ب

شوروی ھا ازروی .  ھا وگروھھا تقسيم نمايدنمايد ويا آنرا به دسته يا موانعی درراه مقاومت ايجاد و تضعيف نمايد

درسايه سياست ھای قوم پرستی افغان ...ضرورتھای مبرم خويش درسالھای جنگ افغانستان به ھمچو ستراتيژی

نداز وحکومت تفرقه بي( شوروی ھا عينا به مانند روسيه تزاری قرن نزده ستراتيژی آزموده شده. تکامل داده است

ھمين ستراتيژی . حيث ستراتيژی استخدام اقليت ھا کارگرفته استه رارداده وازآن برا عملکردخويش ق!) ١کن

توسط استعمار بريتانيا درقرن نزدھم عملی گرديد ودرقرن بيستم اتحادشوروی سوسياليستی ازآن درتھاجمات خويش 

 ، ھمين راه را انتخاب طور کورکورانه بدون گرفتن درسی ازتاريخه امريکا بعد ازشوروی ھا ب. استفاده نموده است

تالف شمال ھمان گروھی است که قبل ئوکالتی را استخدام نمود، اتالف شمال مليشه ھای ئصفوف ا واز نمود

  .ازتھاجم امريکا ، مليشه ھای وکالتی شوروی ھا بود وامروز درخدمت منافع استعماری امريکا قراردارد
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 روھای اشغالگر ناتودرجنگ عليه طالب، رول کمک کنندهتالف شمال دربين صفوف نيئا: تالف شمالئستراتيژی ا

 دراختيار نيروی امريکا قرار می حيث معلومات درست وموثق ،ه  معلومات جعلی استخباراتی بئۀی با اراتحماي(

اکثريت پشتون .... امريکا باداشتن نيروی عصری نظامی دشمنان سنتی خويشمايند تا ن دھند، وآنھا را تشويق می

  ).ھارا به اين منظور سرکوب نمايند تا رشته تمام منابع قدرت را در دستان خويش قرار بدھند

ه ھای قومی ب ی طلبیئ ازخروج لشکر چھلم شوروی ھا، جدابعد: بخشد مداخالت بيرونی تصادم قومی را تشديد می

 ی ارزشمندی راتالش ھان واضح ساخت که اين يک تکتيک تمويل شده ازبيرون بود، اين تکتيک تمام طور روش

خواست باالی آتش دشمنی ھای تحريک  راه افتاده بود ومیه خاطريک  ديالوگ بين االفغانی برای آشتی ملی به که ب

کرگاھای نظامی درافغانستان است تا ھمين حاال امريکا درتالش ايجاد لش. شده قومی آب سرد بريزد ، خنثی نمود

 یطرف از و گی چين اقامت گزين شودنمايد وھم درھمسايازيک طرف توانسته باشد کمربندی را به دورايران ايجاد 

معاھدات " اين ستراتيژی درازمدت شکل توافقات. ھم بتواند چشم اندازی به مراکز اتومی پاکستان داشته باشد

تالف شمال عليه مقاومت ئی عملی ساختن آن ازگروه اقليتی اود گرفته وامريکا برارابه خ" لشکرھای کرايه شده

ستراتيژی امريکا تحت نام .  مليشيای وکالتی استخدام کرده است،پشتون ھا که مخالف اشغال دايمی خارجی ھا ھستند

دور ايران، استثمار منابع ايجاد کمربند امنيتی به : جنگ عليه تروريزم داليل  روشن امنيتی وتجارتی خودرا دارد

 باشد، گفته می آسيای ميانه وحوزه کسپين می" تيل ، نفت وذغال سنگ"انرژی سنگ ھای فوسيلی ھايدروکاربنی ،

ی شرق ميانه را تحت ه ئی آن به قدری است که ذخاير افسان، بزرگبودهشود که اين ھابزرگترين منابع انرژی دنيا 

  .سايه خويش قرار داده است

وليت گرفتن جنايات ؤن وانجمن ھای حقوق بشر  موضوع مسدربين فعاال: ت حقيقی جنگ ھای وکالتیمصارفا

 .جنگی توسط مليشاھای وکالتی تحت پوشش مالی ھسته ھای بيرونی به ميدان بحثھای  داغ مبدل گرديده است

چه دوش ه وليت آن بؤگيرد، مس ی صورت میندرزمانيکه جنايت جنگی توسط مليشه ھای برخوردار ازحمايت بيرو

  باشد؟  میکسانی

ی عبدالرشيد ئعھده دارد که به رھنماه  را بیوليت جنايات جنگيؤطور مثال، امريکا مسه ب: وليت جنايات جنگیؤمس

دوستم انجام شده است، در روز وشب ھای حمله امريکا به افغانستان چندين ھزار اسير طالب توسط دوستم که 

  .ردشت ليلی قصابی گرديده انددرخدمت امريکا قرار داشت د

 ازتفرقه قومی گارگرفته "مقاومت ملی"خاطر سرکوب نمودن ه دوش امريکا نمی افتد که به وليت بؤمس آيا اين 

که  پايانی ندارد؟ تازمانیۀ  تصادمات قومی ازبد بدتر شده وتلفات بشری آن نقط، ھمين ستراتيژیۀاست، که درنتيج

  چون ليبيا، عراق، سوماليا مییرا به دوش کشورھای کوچک ات جنگی خويشوليت ھای جنايؤابرقدرت ھا مس

ن حقوق بشر تمايلی ندارند که عليه امريکا اقامه دعوی نمايند، زيراکه امريکا سھامدار قسمت اندازد، جوامع فعاال

. دنماين باشد که تخطی ھای حقوق بشر را نظارت می بزرگی ازپرداخت مصارفات دھھا ھزار جوامعی می

شمول امريکا، توافقات وکنوانسيون ھای زيادی درمورد حفاظت ازحقوق ه  دنيا بکه بين کشورھای متعدد باوجودی

راه انداخته شده اند ماشاھد شکستاندن بيشمار ه که توسط امريکا ب یئه امضاء رسيده اند، ولی درجنگ ھابشر ب

ت قانونی آ اين تخطی ھا تاکنون شکل اجراۀيم که سلسلباش قوانين بين المللی می  ووضع شدۀ محلیقوانين و احکام 

  .خود نگرفته استه را ب

که درافغانستان بين پشتون ھا واقليت ھای قومی تالش ھای آشتی ناکام باشد، صلح به اين کشور  تازمانی: نتيجه

ی طلبی ئه ازجداحيث يک ھماھنگ کننده جای يک ارباب استعماری بايد به  امريکا بۀاياالت متحد .بازنمی گردد
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ملت افغان يک ملت دھشت . قومی دست بردارد وبرای منافع خويش منازعات ومشاجرات قومی راديگر فربه نسازد

 افغانستان به ھيچ ملت .مبر ھيچ رولی را بازی نکرده استافغانستان درحادثه يازدھم سپت. تنيس) تروريست(افگن

افغانستان درمعرفه اصطالحات بديع المعانی منافع شخصی  ی متوجه نساخته ويد دنيا ھيچ نوع تھدوھيچ کشور

خوانده " النه تروريزم جھانی " يس جمھور اوباما نبايد پيچانده شود که افغانستان رائی پيتر کينگ ورئسناتور امريکا

  .است

رارسيده که ورزد؟ ھمين حاال وقت آن ف امريکا اگر به راستی درراه امنيت جھانی وختم جنگ درافغانستان تالش می

ودست ازروش تقليدی ... به افغانستان درقطار ساير ملل دنيا با داشتن حقوق مساوی به چشم يک شريک نگاه شود

  .وقوع حوادث غيرانسانی استعمار بريتانيا ومافوق اربابان شوری بردارد

  خاتمه

  بروس ريچارد سن 

  

  :يادداشت

، سرانجام تاريخ قضاوت خود را در آن باره  يا دشمن آنھادوست افغانھاست و" بروس ريچارد سن"در اين که آقای 

بايد " وردک"صادر خواھد نمود، مگر به ارتباط مطلب حاضر ضمن تقدير از زحمات ھمکار گرامی ما آقای

  :بيفزائيم

 تاريخی نشان داده است که استعمار در ھمه جا کوشيده تا نه تنھا از تضاد و اختالفات اقوام و مليت ھای ۀتجرب

 حاکميت شوم خود حد اکثر استفاده را نمايد و متناسب با ضرورت از بين يکی از اقوام رمختلف به خاطر استفرا

از ھمان مزدور ھا برای سرکوب قوم و بلکه در ھنگام ضرورت  عليه قوم ديگر مليشيا و مزدور استخدام نمايد،

  .اک و خون کشانيده استمليت خودش نيز به مثابۀ ابزار استفاده نموده جنبش ھا را به خ

افتخار دارد بنويسد که در پيشاپيش تمام  رسانه ھای "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "به ھمين اساس پورتال 

چه بسا در برخی موارد يگانه نھاديست، که ھويت فعلی افراد را به حساب خاستگاه قومی، ملی، زبانی و الکترونی 

شان فعلی ، موضعگيری  افراد و گروه صراحت اعالم می دارد که برای تثبيت ھويتمنطقه ئی آنھا نسنجيده بلکه با

  .ستاده اند، مدار اعتبار می باشديکه در خدمت کدام قوم، مليت، زبان و کشور ا

 ،جود نداردو... و  ازبک ،وش پشتون، ھزاره، تاجيکبا حرکت از ھمين منظر است که برای ما مزدور و وطن فر

 و در صورتی که شرايط و خواست باداران آنھا ايجاب نمايد آنھا نه تنھا قوم و مليت وش استوطنفروش، وطنفر

  .خود را نيز خواھند فروخت، بلکه از اين که ناموس خويش را نيز بفروشند، دريغ نخواھند ورزيد

 AA-AA ادارۀ پورتال                                                                                                           

  


