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  چھرۀ خشونتبار استعمار نوين در افغانستان

  

 »٢٥ان اسمدينگھوف، « رسمی به يادمان يکی از کارمندانش ۀ تعدادی بيانيظاھراً  جان کری امريکاوزير امور خارجۀ 

ئی بوده که سه تن از آنھا سرباز بوده اند و در عمليات تروريستی امريکا ٥ساله، منتشر کرده است که روز شنبه،  بين 

  .با ماشين مين گذاری شده توسط طالبان در منطقۀ زابل در جنوب کشته شده اند

 سال جنگ و اشغال، البته تراژيک ١١ئی طی امريکا سرباز ٢٢٠٠فردی به اين جوانی، ھمانند مرگ نزديک به مرگ 

با اين وجود، جان کری در بيانيه ھايش بر آن نيست تا از غم نزديگان و دوستان اين زن جوان بکاھد، بلکه بيشتر . است

  .تمام شده توجيه کندبر آن است تا چنين جنگی را که به بھای مرگ اين زن جوان 

مرگ او تضاد بارز بين دو نظام ارزشی بسيار متفاوت را به تمام «: جان کری در مورد مرگ اين زن جوان گفت که 

مصمم به شعله ور ساختن دانش از طريق [...]ئی شجاع امريکايک زن «او گفت که از يک سو »  .جھان نشان می دھد

شجويانی که ھرگز مالقات نکرده بود، ولی خود را موظف می دانست که به آنھا کتابھای نوشته شده به زبان مادری دان

تروريست ھای تن لش مصمم برای به ارمغان آوردن ظلمت و مرگ برای «در حالی که از سوی ديگر » کمک کند

  ». ناشناسافراد کامالً 
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 نفر ١١ نفر کشته شدند که ١٨  جانش را از دست داد، در يک حملۀ ھوائی دست کم»ان اسمدينگھوف«ھمان روز که 

  . زن نيز به سختی مجروح شده اند٦در اين بمباران . از آنھا کودکان بين سنين چند ماھه تا شش ساله بوده اند

روشن است که گزارش . ولی جان کری حتی يک کلمه دربارۀ مرگ اين کودکان و زاری ھای والدين آنھا مطرح نکرد

ئی نيز نبود و مثل ھميشه زندگی افغان امريکائی در رسانه ھای امريکاديپلمات  کودک يک صدم گزارش ١١مرگ اين 

  .ھا بی ارزش تلقی شد

، و سناتور اسبق دموکرات در ماساچوست، در آغاز کار امريکابايد به ياد آوريم که ھمين آقای وزير امور خارجۀ جديد 

جان کری، در حال حاضر به .  می کردء را افشا جنگ ويتنامحرفۀ سياسی خود به عنوان سرباز جوان قديمی رسماً 

، وقت خود را صرف رو سفيد کردن جنگ ھای نوين امپرياليستی می کند که امريکاعنوان ثروتمندترين مرد سنای 

  .اياالت متحده به راه می اندازد و بر آن است تا جناياتی را پنھان نگھدارد که در گذشته در پی افشای آنھا بود

ئی ھائی که به شکل داوطلبانه جھان را به نور علم روشن می سازند و امريکان  نزد جان کری، در مورد ھنر شيوۀ بيا

 افغانستان را می سازند و تمام سرزنش ھای واشينگتن که با کلماتی مانند تن لش، تروريستھا و نيروھای هبرای آيند

فرانسوی ھا در الجزائر و در .  خود استعمارنظر می رسد کهه تاريک انديش ادا می شود، ھمان اندازه قديمی ب

فريقا، و قدرت ھای اروپائی ديگر که طی سه دھۀ پايانی قرن نوزدھم بيش از يک اھندوچين، بريتانيائی ھا در ھند، در 

چھارم سطح زمين را از آن خود ساخته بودند، بازی زبانی مشابھی را به خدمت می گرفتند، و مدعی بودند که دست به 

تمدن سازی زده اند در حالی که اين کشورھا را غارت می کردند و مردم اين سرزمين ھا را نيز به قتل می کار 

  .رساندند

 سال اشغال ١١ در حال حاضر به قدمت سی سال رسيده است و با امريکامالقات طوالنی بين افغانستان و امپرياليسم 

ا دولت بزھکار آن که توسط اياالت متحده به قدرت نشانده شده، نظامی مستقيم، و يک کنترل نيمه استعماری در رابطه ب

  را برای مردم افغانستان به ارمغان آورده اند؟» آينده«و کدام » نور«کدام . مشخص می گردد

 سياست جنايتکارانه ای را به ھدف امريکا، در زمان رئيس جمھور دموکرات جيمی کارتر، امپرياليسم ١٩٧٩از سال 

به . رژيم طرفدار شوروی در کابل راه اندازی کرد و بر اين اساس موجب مداخلۀ نظامی شوروی شدبی ثبات سازی 

 مشاور امور دفاع ملی در اياالت متحده توضيح  داده است، ھدف اين بود که »زيبگنيف برژينسکی«ھمان شکلی که 

فت، ولی مردم افغانستان بھای آن را اين سياست با موفقيت تحقق يا. »برای شوروی ھا ويتنامشان را تدارک ببينند«

ماشيناسيون واشينگتن به جنگ داخلی دامن زد، يعنی جنگی که تا امروز ادامه يافته و ميليون ھا افغان را به . پرداختند

  .کام مرگ کشانده است

با ارسال حجم بسيار زيادی اسلحه، مشاور نظامی، و پول از سوی سی آی ای، واشينگتن با اسالمگرايان و جبھۀ راست 

به عنوان مثال اسامه بن الدن ميليونر عربستان . افغان يا ديگر کشورھا مانند سعودی ھا مناسبات نزديکی ايجاد کرد

 با نام او آشنا شدند، و به ھمين گونه بنيانگذاران طالبان و شبح ٢٠٠١مبر  سپت١١ تنھا پس از امريکاسعودی که مردم 

  .ئی در افغانستان عليه آنھا می جنگندامريکانظاميان ديگری که امروز نيروھای 

ر برای بازسازی افغانستان اختصاص  داد، ولی تجسسات دولتی ال ميليارد د١٠٠در رابطه با سالھای اشغال، واشينگتن 

بخش مھمی از اين مبلغ به جيب مقاطعه کاران، ھمکاران و . رصد تمام اين مبلغ را پيدا کرده استرد پای تنھا ده د

  .يشان سرازير شده است تا پائين دستی ھا»کرزی«ه مراتب خاندان لسياستمداران بزھکار در سلس

است که در گذشته و حتی وميت واشينگتن، شرايط زيست در افغانستان به ھمان اندازه نااميد کننده مپس از يک دھه قي

ميزان نوزادان مرده، . ميزان اميد زندگی نزد مردان چھل و چھار سال و نيم و نزد زنان چھل و چھار سال است. بيشتر
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، و بيش از نيمی از کودکان زير پنج سال از ) تولد١٠٠٠٠٠ نوزاد  روی ١۶٠٠(باالترين در جھان را نشان می دھد 

  .عدم تغذيه رنج می برند

 ۴٠سوم افغان ھا در فقر زندگی می کنند، بی آن که قادر به پاسخگوئی به نيازھای ابتدائی و اساسی خود باشند، و يک 

 درصد افغان ھا از اختالالت ناشی از افسردگی و ديگر اشکال ۶۵آمار نشان می دھد که . درصد از مردم بی کار ھستند

  .بيماری روانی حاصل از جنگ بی پايان رنج می برند

 سر کار نگھداشته شده امريکااين فاجعۀ انسانی به مديريت باند تبھکار و جنگ ساالرانی ادامه می يابد که با زور اسلحۀ 

 درصد توليد ٩٠اند که نه تنھا کمک ھای بين المللی را به تاراج می برند بلکه از تجارت ترياک نيز بھره مند ھستند که 

  .جھانی را در بر می گيرد

 با  کامالً - مبارزه عليه تروريسم  -چنين بھانه ای .  برای مبارزه عليه تروريسم به افغانستان نيامده استمريکااامپريالسم 

. ر رژيم، در تضاد آشکار قرار می گيرديي و سوريه برای تغااتحاد واشينگتن و شبھه نظاميان القاعده در جنگ عليه ليبي

 در افغانستان مانند خاورميانه و  امريکاامپرياليسم . ای بيش نيستدر نتيجه عصر روشنائی برای افغانستان افسانه 

فريقا مداخله کرد تا حاکميت برتر واشينگتن را عليه رقيبان اروپائی و آسيائی خود و به ويژه عليه چين تضمين کند، ا

  .يعنی مناطقی از جھان که از ديدگاه جغرافيای سياسی سرشار از منابع انرژی است

 برای حفظ » کرزیامدح« با رژيم »اوباما« دولت ١٩١۴ در سال امريکااعالم پايان رسمی حضور نظامی ھم زمان با 

اين نيروھا بايد شامل کوماندوھا برای عمليات ويژه .  در افغانستان مذاکره می کندامريکاچند ھزار سرباز و پايگاه ھای 

 ادامه خواھند داد، و عالوه بر اين مشاوران و ،مت می کنند مقاوامريکاباشند که شکار و کشتار آنھائی را که در مقابل 

مربيان نظامی برای مديريت نيروھای افغان دست نشانده، و البته نيروی ھوائی که برای انجام عمليات مشابه به ھمين 

  . کودک شد١١بمبارانی که شنبۀ گذشته در واليت کنر موجب مرگ 

به سوی بستر دريای مازنداران با منابع » گسترش قدرت«ن پايگاھی برای واشينگتن می خواھد افغانستان را به عنوا

ژی از نطفۀ ياين سترات. سرشار گاز و نفت حفظ کند، يعنی در منطقه ای که بايد با رقبائی مانند چين و روسيه مقابله کند

  .جنگ جھانی خيلی گسترده تر و مصيبتبارتری خبر می دھد

 ضد جنگ و ضد استعمار تان و کارگران در تمام جھان بستگی به رويش جنبش واقعاً مبارزه برای آيندۀ مردم افغانس

يعنی عليه :  اصلی جنگ و استعمار نوين وارد عمل شود اءنوين دارد، که با تکيه به بسيج مستقل کارگران عليه منش

  .نظام بھره کشی سرمايه داری

Article original, WSWS, publié le 10 avril 2013 

http://www.mondialisation.ca/la-face-brutale-du-neocolonialisme-en-afghanistan/5330860 
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