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   Von Ulla Jelpke  - * اوال يلپکه:نويسنده

  دپلوم انجنيرنسرين معروفی:  ازبرگردان و افزوده 
 ٢٠١۶ اکتوبر ٩
 

 )اليسمينئو کلون(استعمار نو 
  توضيح مھمان در زمينه"  ممالک کمک دھندهکنفرانس"افغانستان و

  

در اين کنفرانس نمايندگان . کنفرانس کشور ھای کمک کننده برای افغانستان به روز سه شنبه در شھر بروکسل آغاز شد

 سازمانی که در جمله سازمان ٢٠الت متحدۀ امريکا، المان، انگلستان، ترکيه و به ھمين ترتيب ا کشور به شمول اي٧٠

است و ھمچنان ناتو  Internationalen Migrationsorganisation (IOM))  ای او ام(مللی کنترول مھاجرت بين ال

ی که به خاطر آن اين کنفرانس دائر شده بود، ، کشوردر اين کنفرانس نمايندۀ کشور افغانستان .اشتراک ورزيده بودند

  .حضور نداشت

در قرن . جاوزات و کشمکشھا و تعارض  قدرت ھای امپرياليستی بودهافغانستان از قرنھا به اينطرف به حيث  ميدان ت

 به خود می وفادار ستراتيژی لندن بود، که با تجاوز به افغانستان و با به وجود آوردن تسلط سلسلۀ حکمروايان ١٩

 فرھنگ سياست واشنگتن ھم با استفاده از. خواست افغانستان را در جملۀ کشور ھای مستعمراتی خود شامل بسازد

آنزمان از شوروی تجاوز نظامی سوسيال امپرياليسم [تجاوز، جھادی ھا و  اسامه بن الدن را عليه حضور قوای روسيه 

امروز ناتو به ھمان فرھنگ يعنی فرھنگ تجاوز .  در افغانستان، تا توانست کمک ھای نظامی و اقتصادی نمود]مترجم

،  که جوابگوی جناياتی ھستند که در حق خلق افغان مرتکب شدندنیو جنگساالرا به جنايتکاران جنگی نمودهاتکاء 

 کشور ھای ناتو از جنايتکارانی  که ھنوز ھم در اکثر مناطق افغانستان حاکميت دارند و خلقھا را اينک. کمک می کند

 عملکرد تحت شکنجه و فشار قرار می دھند و ھمچنان  نظرات انھا نسبت به حقوق زنھا ھيچ تفاوتی  با نظرات و

  .طالبان ندارد، مورد حمايت اقتصادی قرار می دھند

ناتو به حيث کشور ھای کمک دھنده عضو  که در افغانستان صورت می گيرد، کشور ھای رنظرداشت تمام جناياتیبا د

  .  روابط سرکوب گرانۀ مستعمراتیچيزی نيست به جزبرجسته ساختندر صحنه حاضر می شوند، در حقيقت 

جريان دارد، ھمه روزه که در افغانستان  سلب حقوق بشر نسبت اوضاع ناھنجار وبه  که ِ افغان٨٠.٠٠٠داکنون می باي

کمسيون . گردنددولت کابل دوباره در کشور جنگ زده مجبور به بازگشت می در تبانی با به اروپا فرار نموده اند، 

 به آسانی و آنطور که شايستۀ انسانی است، ۀ اروپا تضمين می کند، که فراريان بدون مشکالت ويکشور ھای اتحاد
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که نظر به گزارشات  راغير نظامی  انسان ١.۶٠٠دوباره به کشور شان مراجعت داده شود، اما کمسيون به قتل رسيدن 

زد و خورد ھای مسلحانه و ضربات کشنده در افغاستان به قتل رسيده اند، در اثر رسمی در ظرف شش ماه سال جاری 

  .ه می گيردبه کلی ناديد

 با خطرات نابود کننده چه در کابل و چه ھم در ديگر شھر توأم ميليون انسان متواری، که تحت بد ترين شرايط و ١.٢

ھای افغانستان، می کوشند و مجبور ھستند تا مجوديت خود را حفظ نمايند، مگر ھر روزبا متواری شدن در داخل 

به شمار  امنيک ھفته قبل به حيث منطقۀ که شھر قندوز . واجه می شوندکشوربا رويداد ھای جديدی  در زندگانی خود م

به ًمخصوصا  زنھا، و ھمچنين اقليتھای مذھبی ھستند که .  به مرکز تھاجمات طالبان تبديل شده استً فعال،می رفت

  .متواتر تحت تعقيب طالبان و ھمچنان دولت  کابل، قرار می گيرندصورت 

طبق ارزيابی قوای نظامی اياالت متحده امريکا، . جنک در افغانستان توسعه می يابدفت، ھمان طوری که انتظار می ر

افغانستان را دوباره به جنگساالر ھا بوده بدان وسيله وليت توسعۀ جنگ به دوش حمايت کنندگان از نخبگان فاسد و ؤمس

 .سوی متشنج شدن و وخيم شدن اوضاع  اجتماعی می کشاند

 کمک دھنده، اعطای کمک ھا به دولت افغانستان را مشروط به اين نموده اند، که دولت در کنفرانس کشور ھای

بازی  است با حقوق پناھجويان  در چنين امری ،  بگيرندرا نھائی پذيرش عودت کنندگان به افغانستان  گیمادآافغانستان 

چنين . رسانندب به پايان ھای شان را ، که کمک کنندگان می خواھند با آن گويا مسؤوليت خطر در منطقه قبال فقر و

  . نيست به جز يک معاملۀ کثيف با حقوق،  زندگی و وجود آسيب نديدۀ پناھجويانیچيز ديگرعملی 

  

  :افزودۀ مترجم

  !خونندگان عزيز

وليت توسعۀ جنگ و اوضاع وخيم ؤکه شما ترجمه را از نظر گذشتانديد، عجيب نيست که امپرياليزم امريکا مس قراری

که سوسيال امپرياليسم شوروی  زمانی.  ھا می اندازدجنگساالراجتماعی را به دوش حمايت کنندگان از نخبگان فاسد و 

 که در افغانستان ه ایآنزمان به کشور ما افغانستان تجاوز نمود، امريکا از ھمان زمان بدينسو روی اھداف استعمارگران

را با " اسالم سياسی"ده از فرھنگ فساد مادی که يک جزء از فرھنگ تجاوز است، تا توانست رھبران داشت، با استفا

نود در صد کمک ھای جامعۀ . آن مجھز نمود که آنھا تا به امروزھم از حمايت کشور ھای امپرياليستی برخوردار ھستند

 ھا استفاده شده، تا اين فاسدان و جنايتکاران با رجنگساالجھانی در پانزه سال تجاوز در راه حمايت از نخبگان فاسد و 

حفظ حاکميت سياسی و اقتصادی و اجتماعی در موقعيتی قرار داشته باشند که ھر لحظه به ساز امپرياليسم امريکا 

  .دبرآورده سازنبرقصند و اھداف ستراتيژيک و اقتصادی آنھا را در افغانستان و در منطقه به قيمت خون انسان افغان 

اين فرھنگ چيزی جز ھمان نظام ھای رفتاری و فکری که . است در چار چوب خاص خود دارای فرھنگ یر انسانھ

که ما می  طوری. فرھنگ مجموعۀ مشترکی از انديشه ھا و دست آورد ھاست. در جامعه بايد به آن عمل کنند، نيست

ه ھم فکر می کنند و ينند، خود آگاه و يا ناآگاه شبدانيم فرھنگ اکتسابی است، لذا مردمی که در يک جامعه زندگانی می ک

که رفتار و کردار و اعتقادات مشترک را شکل می دھد و يا تشديد  در محيط فرھنگی آن چيزی. ه ھم رفتار می کننديشب

  .می نمايد، ارزشھای انسانی و ضد انسانی در يک جامعه است

فرھنگ ارزشھا را .  در شرايط و اوضاع مختلف داراستپديدۀ فرھنگ قابليت رشد، تکامل، انعطاف و انحطاط را

 ھنجار ھا و ناھنجاری ھای عملکرد انسانھا را در جامعه مشخص می ،مشخص می کند و جامعه بر اساس اين ارزشھا
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ولی کوچکترين اشتباه و خطا مسير و سرنوشت يک جامعه را با نظام فرھنگی و ارزشھای مربوط به آن فرھنگ . سازد

  . می دھدرا تغيير

  امپرياليسم جنايتگستر امريکا به منظور حفظ تسلط سياسی و اقتصادی در افغانستان و ھمچنان در منطقه ازھمان زمانی

 آشوب ھای قبلی، کشمکشھای داخلی و جنگھای ازکه به افغانستان تجاوز نمود، به عوض بازسازی خسارات حاصله 

ادامه تا زمانی که استعمار و نوکرانش در قدرت اند، دارد و در آينده ھم ی را دامن زد، که تا به امروز ادامه ئمنطقه 

است که استعمار نظام  جامعۀ ...جنايت، فساد و چور و چپاول، ھدف ديگر تبليغ و ترويج فرھنگ خيانت. خواھد داشت

شند، سرنوشت و زندگانی گان و خائنان و وطنفروشان بايد حاکميت داشته با که فقط فساد پيشافغانستان را به يک نظامی

  .، دگر سازی نمايدانسان افغان به خواست و ارادۀ آنھا پيش برود

در امريکا قرار دارد با استفاده از فرھنگ تجاوز در افغانستان تا توانسته امپرياليزم امپرياليسم جھانی که در رأس آن 

ھا، شيوه ھا و انديشه ھای خاص برای حل ی  را که اجتماعات در گذر زمان با ابزار ئارزشھای معنوصدد نابودی 

مشکالت خود به وجود آورده بودند، يعنی وطن دوستی، کرامت انسانی، مناعت طبع، فداکاری و ايثار، مھربانی و 

فرھنگ خيانت، خودفروختگی، جنايت، رشوه تالش مؤثری نموده تا در عوض و  بوده است...گذشت، وجدان بيدارو

سی، دروغ گفتن، خالصه ده ھا فساد ديگر که امروز ما در افغانستان شاھد آن ھستيم، خوری، در جان زدن، چاپلو

  .نمايدجانشين ارزشھای قبلی ما 

 با وجدان آگاه استعماری خوب می دانند که کمک ھای در رأس پيمان تجاوز گر ناتوامپرياليسم جنايتگستر امريکا 

قوق انسانی خلق ستمديدۀ افغان به مصرف نمی رسد، بلکه يک  ميليارد دالر ھيچ گاھی در راه اعادۀ ح١۵اقتصادی 

 ، تا بتوانند شودگان و خائنان و جنايتکاران در داخل افغانستان به کار می آن جھت تقويت و حمايت فساد پيشقسمت

 کشور  که است بهیورده بسازند و قسمت ديگر آن به اشکال مختلف به ھر اسم و رسمااھداف شوم استعماری آنھا را بر

امپرياليستھا جزئی ترين احساس انسانی نسبت به خلقھای ستمکش در داخل کشور ھای خود . ھای خود شان بر می گردد

  .ندارند چه رسد به خلقھای بی پناه و به اسارت کشيدۀ کشور ھای تحت استعمار

 افغان بدھند مگر از ۀرو فساد پيش ميليارد دالر به باند ھای خائن، جنايتکا١۵ امپرياليستھا حاضر ھستند مبلغ اين که

 یحمايت متواريان و پناھجويان افغان در داخل افغانستان و در کشور ھای خود خودداری می ورزند معامله و تجارت

  .است که با آن سرنوشت خلق ستمديدۀ  افغان را به بازی می گيرند

  

  .شور می باشددر پارلمان آن ک" حزب چپ المان" نويسنده، سخنگوی سياست داخلی -*

  

  

 

 

 

 
 


