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جنگ «شیرگرم» در حال درگیری!
جنگهای گرم و سرد را در سده های  19و  20پشت سر گذشتاندیم و حال نوبت جنگ شیرگرم است
از آنجائیکه ابر قدرتهای منطقه و جهان در پی تحقق یک سلسله اهداف سیاسی ،نظامی و از همه مهمتر اقتصادی خود افتاده اند و به
بسیار بیرحمی کشور های خورد و کوچک و فقیر جهان را مورد تاخت و تاز و بمباردمان های کورکورانه و مملو از اغراض و
اهداف قرار میدهند که در نتیجه آن مهاجرتهای اجباری و قتل های دسته جمعی بدون در نظرداشت قوانین و اصول نامه های ملل
متحد و سازمان حقوق بشر صورت میگیرد .بناعآ با اتکا به این شواهد گفته میتوانیم که احتمال یک جنگ شیرگرم ( جنگ در
سرزمین های دیگران) میان حریفان قبلی دور از حقیقت نیست.
همچنان حوادث چند سال اخیر ،انقالب های موسوم به بهار عرب ،یکه تازی های غرب به رهبری ایاالت متحدۀ امریکا که منتج به
احساس حقارت و حسود شدن روسیۀ فدراتیف( ،خرس سفید قطبی و بیدار شدنش از خواب طوالنی سه دهه یی) ،گواه این ادعاست.
اصطالح جنگ شیرگرم را به خاطری بکار بردم که در همین تازه گی ها یعنی بعد از حادثۀ علمناک و سقوط والیت کندوز بدست
طالبان ،یک کمسیون حقیقت یاب تحت ریاست دو رئیس یعنی امرهللا صالح و فاروق وردک (که دوسیۀ خودش تا حال تصفیه نشده)
تعین گردید تا حوادث و سقوط والیت کندوز را تحقیق ،بازررسی و به اصطالح جدید امروزی ریشه یابی نمایند ،و راپور مؤثق و
قناعت بخشی را به ملت ارائه بدارند.
اما با تآسف که این هیئت دو رئیسه بعد از مدت تقریبآ یک و نیم ماه ،و مصارف هنگفت پولی راپور  200ورقی را ترتیب و به دولت
دوسره تقدیم نمود ،که دستآورد مهم و بزرگ این هیئت اصطالح خاکستری بود که به ذم خود شان در بین سیاه و سفید موقیعت دارد،
اما ملت بیچاره افغانستان خاصتآ اهالی کندوز که بی صبرانه انتظار یک نتیجه صادقانه را روز شماری مینمودند ،با استماع این
راپور مضحک و اصطالح خاکستری بیشتر از پیش مبهوت و در یک سردر گمی مطلق قرار گرفتند ،که قابل خنده و یا هم گریه
میباشد.
میآیم به اصل موضوع یعنی جنگ شیرگرم:
جنگ شیرگرم که در بین گرم و سرد قرار دارد ،مانند (اختراع امرهللا صالح) اصطالح خاکستری که بین سیاه و سفید واقع است،
جنگیست که کشتار ،بمباردمان و قتل های "بشردوستانه" از طرف قدرت های بزرگ و کشور های خرپول عربی (با ایجاد تفرقه
های قومی و مذهبی با پشتیبانی از گروه های دهشت افگن و تروریست ،مقابل دولتهای که به شیوه و دستورالعمل های غرب عمل
نمی نمایند ،و همچنان به منظور تحقق منفعت های سیاسی و اقتصادی شان) باالی کشور های فقیر و عقبمانده جهان سوم به شکل
بسیار ماهرانه براه انداخته شده است ،که گویا از حقوق اقلیتهای این کشور ها دفاع به عمل میآید.
همانطوریکه کشور های پیشرفته جهان از تکنالوجی مدرن و سالح های پیشرفته اتمی و غیره نعمات مادی و معنوی برخوردار اند،
ایشان از عقل و فراست کامل هم برعکس کشور های غریب و عقبمانده ،بی بهره نیستند .کشور های بزرگ به احتمال اغلب هیچگاه
علیه یکدیگر اقدام به جنگ گرم نمی نمایند ،زیرا این ممالک از جنگهای قرن  19و  20و ماقبل آن تجربه های کافی دارند و خوب
میدانند که جنگ چه عواقب ناگواری را در عقب دارد ،و بار دیگر حاضر نیستند آتش جنگ در خاکهای شان شعله ور گردد.
بناعآ این ممالک و یا به عباره دیگر قدرتهای بزرگ نظامی و اقتصادی در صدد این هستند که با سیاستهای "انسان دوستانه و دفاع
از حقوق اقلیت ها" و با قبول مصارف هنگفت مالی به گروه ها و کشور های تآمین کنندۀ منافع شان و قبول هزاران مهاجر و بی جا
شده از این ممالک بشکل ریفوجی ،یک جنگ شیرگرم را در خاکهای این ممالک منجمله کشور عزیز ما افغانستان براه بیاندازند تا
به اهداف طویل المدت و کوتاه مدت خود نایل آیند.
با تآسف بیم آن میرود که با تشدید جنگهای شیرگرم در شرق میانه بین غولهای نظامی جهانی ،گروههای افراطی به شکل تکتیکی از
طریق پاکستان به افغانستان جابجا نگردند و کشور جنگ زدۀ ما را یکبار دیگر میدان جنگهای قدرت طلبانه خود قرار ندهند.
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سقوط طیاره جت روسیه توسط طیارۀ اف –  16ترکیه بتاریخ  / 24نوامبر  2015 /اوضاع را متشنج تر خواهد ساخت ،زیرا امریکا
و ناتو از موقف و اقدام ترکیه پشتیبانی نمودند ،در حالیکه رئیس جمهور روسیه والدیمیر پوتین با صدور یک اعالمیه این عمل ترکیه
را خنجر زدن از عقب خواند و اضافه نمود که ترکیه انتظار فرجام ناگواری را باید داشته باشد.
بقول بی بی سی
والدیمیر پوتین می گوید سرنگونی یک جنگنده این کشور توسط ترکیه پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت .رئیس جمهوری روسیه
اقدام ترکیه را 'خنجر از پشت از طرف همدستان تروریستها' توصیف کرده است.
این هواپیما امروز صبح در مرز ترکیه با سوریه و در داخل خاک سوریه به زمین اصابت کرد .مقامهای ترکیه می گویند ،هواپیما
در حریم هوایی این کشور بوده است .اما روسیه می گوید می تواند ثابت کند که این جنگنده وارد این حریم نشده بود.
در اخیر از جناب رئیس جمهور غنی تقاضا میدارم که لطفآ لطفآ کمی جدیت و قاطیعت از خود نشان دهد ،و در تحکیم سرحدات ما
از همکاران بین المللی خود طالب کمک جدی شود ،تا مبادا این گروه های افراطی داعش و غیره در سرحدات شمالی ما دست به
جنایات ضد انسانی و اسالمی نزنند و زمینه به بمباردمان خاک ما چون سوریه توسط روسیه و جمهوریتهای سابق شوروی مساعد
نگردد و مردم غمدیدۀ ما باز باالی گلیم غم عزیزان خود ننشیند.
پایان
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