
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيز داکتر
 ٢٠١٧ اگست ٢۵

 

 امريکا در آشوب
  :در زبان انگليسی ضرب المثلی است که می گويند

(What goes around, Comes around)  

اين ضرب المثل معروف در . دھد، سرانجام نتايجش را تجربه می کند ی که عملی را انجام میمعنايش اينست، ھر فرد

امريکا کودتای خيابانی و پارلمانی .  مشکالت جھان است، صد در صد صدق می نمايدۀحالت کنونی امريکا که خالق ھم

د و از فاشيست ھای اوکراين حمايت را در اوکراين به راه انداخت و رئيس جمھور منتخبۀ اين کشور را از صحنه کشي

نمود، اکنون عروج فاشيست ھا در اوکراين در امريکا طنين انداز شده و الھام بخش  نيو نازيست ھا، کوکلس کالن ھا و 

بعد از تجاوز به عراق، گروه ھای تربيه شدۀ سی آی ای تمام موزيم ھای اين کشور را به . تفوق طلبان سفيد گرديده است

باوجود توبه نامۀ قذافی، ليبيا را نابود کردند و اکنون .  ًند و مجسمه ھای تاريخی اين کشور را عمدا شکستاندندتاراج برد

اين روش ضد بشری امريکا، حال گريبانگير خود امريکا شده  . می خواھند که سوريه را ھم به عراق ديگر تبديل نمايند

 رسيده و عکس العمل مردم عامه ھم دو چند افزايش يافته که منجر نژاد پرستی در زمان ادارۀ ترمپ به اوج خود. است

امريکا در داخل به سوی راست می غلتد و در خارج از اھميتش . به انھدام مجسمه ھای تاريخی اين کشور گرديده است

 .شود در سطح جھانی کاسته می

ک شارليتسويل واقع در ايالت ورجينيا چند روز قبل، نيرو ھای سياه دست راستی و نژاد پرست امريکا در شھر کوچ

يھوديان ما را بی جا "د که ناجتماع نموده و شعار ھای ضد يھود و ضد سياه پوستان را بلند نموده و با آواز بلند می گفت

اين يک قدرت نمائی نژاد پرستان سفيد امريکا بود که در ". سياھان ما را بی جا ساخته نمی توانند...ساخته نمی توانند

سه گروه خاص نژاد پرستان سفيد با ھم تشريک مساعی نموده و تظاھرات ضد اقليت .  سال اخير سابقه نداشته است۴٠

که اين سه گروه تشکيالت متفاوت  باوجودی. وق طلبان سفيدفکوکلس کالن ھا، نيو نازيست ھا و ت: ھا به راه انداختند

مخالفان ھم که بيشتر شان يھودی و سياه ھا بودند، عليه .  نظر انددارند، اما در قسمت حفظ تفوق و برتری نژاد سفيد ھم 

يک نژاد پرست جوان با موتر . نژاد پرستان دست به تظاھرات زده که حاصل آن  يک تن کشته و ده ھا تن زخمی بود

  . خود يک دختر جوان را کشت وده ھا تن را مجروح ساخت

امريکا و حامی نژاد پرستان در يک کنفرانس مطبوعاتی، عوض  رئيس جمھور بی تجربۀ " دونالد ترمپ"روز بعد، 

که جانب مردم را بگيرد و حرکت وحشيانۀ  نژاد پرستان را در شارليتسويل محکوم نمايد و درد ھا را التيام بخشد،  اين
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اند، در گفت که ھر دو جانب مقصر " ترمپ.  "طوری صحبت نمود که مردم آن را حمايت از نژاد پرستان تلقی کردند

مردم امريکا به شمول اعضای . که تمام جھان مشاھده کرد که جناح نژاد پرستان  سفيد آشوب را برپا کرده بودند حالی

" ترمپ"خواستند که به اشتباه خود اعتراف نمايد و از مردم معذرت بخواھد، الکن " ترمپ"جمھوريخواه کانگرس از 

ھمچنان از شرکت در محفل ياد بود قربانی حادثه خوداری " ترمپ. "به رھنمائی و اعتراض کسی وقعی قايل نشد

در جريان مراسم جنازه، . رئيس جمھور امريکا شده است" آدمی"ورزيد و مردم را بيشتر در سرگيچی قرار داد که چه 

نمايد و برايش تسليت بگويد، الکن مادر داغديده با می خواست تيليفونی با مادر قربانی اين حادثه، صحبت " ترمپ"

." نديشدبيترمپ بايد قبل از گفتن، "شھامت تقاضای صحبت را با رئيس جمھور امريکا رد کرد و در تلويزيون گفت که 

  . گترين توھينی بود که در حق رئيس جمھور قدرت اول جھان می توان روا داشتراين بز

اين يک شھر کوچک، زيبا و . رستان سفيد شھر کوچک شارليتسويل را انتخاب کردندال اين جاست که چرا نژاد پؤس

اکادميک ايالت محافظه کار امريکاست که به تناست ساير شھر ھا و محالت اين ايالت محافظه کار، آزاد تر است و 

 به ساير مردم اين موران يونورسيتی اند، روشن تر نسبتأنفوسش که بيشتر مشتمل بر محصالن، استادان و ساير م

 سياست ھم در.  ايالت اند، زيرا در ھر جامعه محصالن و استادان راديکال تر نسبت به ساير اعضای جامعه می باشند

رئيس بلديۀ اين شھر يک جوان دموکرات ليبرال است که در جناح . دھد ين شھر انعکاس ترکيب نفوسش را نشان میا

خالف توقع، انتخابات رياست جمھوری را برد، رئيس بلديۀ شھر " رمپت"در شبی که . مخالف ترمپ قرار دارد

سرازير شدن نژاد پرستان از ساير ."  شارليتسويل منبعد يک پايگاه ضد ترمپ خواھد بود"شارليتسويل اعالم کرد که 

ًاياالت و خصوصا از ايالت لويزيانا به شھر شارليتسويل عمدی و قبال طرح شده بود که به مقامات ل يبرال اين شھر ً

  .درسی بدھند

شود، سراسر امريکا را فرا   مظاھرات ضد نژاد پرستان که بيشتر از جانب فعاالن سياه و باالخص يھوديان رھبری می

ًخصومت سياه و يھود موقتا کنار گذاشته شده و مشترکا عليه دشمن واحد صف آرائی می نمايند. گرفته است مطبوعات . ً

 گروه معينی متمرکز شده است، عليه نژاد پرستان با تمام قوت تبليغ می کند و ادارۀ ترمپ را اين کشور ھم که در دست

وشايد ھم نيات واقعی اش، او را آماج حمالت ھمه " ترمپ"خطای فکری و لفظی . در حمايت آنھا محکوم می نمايد

ه با بحران درونی قصر سفيد  و حادثۀ شارليتسويل ھمرا. جانبه از سوی مطبوعات و محافل سياسی قرار داده است

" دونالد ترمپ"ال برده است، ؤ امريکا که موقف خودش و يکی از پسرانش را زيرس٢٠١۶مداخلۀ روسيه در انتخابات 

  . را در يک معضلۀ بزرگ سياسی قرار داده  است که به مشکل خواھد توانست از آن فرار کند

و اشغال افغانستان را برای مدت نا معينی   را تھديد به جنگ می کندنزيويال کوريای شمالی و و" ترمپ"که   در آوانی

ًاکنون يک حالت نا اطمينانی بر اقليت ھا خصوصا .  کشور خودش در آشوب و بی سرسامانی می سوزد دھد، ادامه می

شود که  صور میت. ين کشور چه مسيری را خواھد پيمودامسلمانان حکمفرما شده و در ھراس افتاده اند که آيندۀ شان در

ادامۀ اشغال و . برای گريز موقتی و فريب اذھان عامه به يک ماجراجوئی بيرون مرزی نياز خواھد داشت" ترمپ"

تحريکات در ونزيويال و احتمال برانداختن نظام مردمی اين کشور . شدت بخشيدن جنگ در افغانستان يکی از آنھاست

و " ترمپ"اين دو بحران عطش انسانکشی با اگر . تلقی گردد" ترمپ"می تواند يک عنصر ديگر در ذھنيت گندۀ 

  .، شعله ور ساختن آتش جنگ در کوريای شمالی  بعيد نخواھد بود ننشيندھمراھان فرو

  

 


