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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
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 Political سياسی

 
   - Manlio Dinucci مانليو دينوچی : نويسنده

   حميد محوی:برگردان

  ٢٠١٢ جوالی ١٨

  

  :ھنر جنگ

  چاه  بی انتھای افغانستان

  

 

اينھا سخنان : » » ه با آوازشان بامداد شکوھمند کابل را سالم می گويندچه شگفت انگيز است، شنيدن پرندگانی ک«
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ن است که ھنگام گشايش و برگزاری مراسم رسمی ميان درختان کاخ رياست جمھوری که به ری کلينتيلرمانتيک ھ

 .سختی زرھپوش شده در پايتخت افغانستان به زبان می آورد

پرنده ھای ديگری با بالھای نقاشی شده به خطوط  راه راه و ستاره دار ن سخنرانی می کرد، لری کلينتيدر حالی که ھ

  : از آسمان افغانستان عبور می کردند 

 که از باند فرودگاه شناور ناوھواپيمابر استنيس در دريای عرب به پرواز درآمده بودند، ١٨آ - شکاری ھای اف

  .آسمان افغانستان را درھم می نورديدند

 

 ٢٠ر خود را شناسائی می کنند با موشکھا و بمب ھای ھدايت شوندۀ ليزری و مسلسل که شکا به محض اين

 پرتاب شونده در ھر رگبار که تماما به مھمات اورانيوم ضعيف شده مسلح است به آن ٢٠٠ميليمتری با حجم آتش 

ج ھر ساعت پرواز ر، و مخارال ميليون د١٠٠بھای اين نوع ھواپيماھا و انواع ديگر بيش از . حمله ور می شوند

  : ھزار دالر است ٢٠معادل 

 شده هر که بايد ھزينۀ سالح ھای به کار بردال ھزار د١۶٠ ساعت به طول می انجامد، يعنی ٨ ھر مأموريت تقريبا 

 ھزار ٣۵سال گذشته، بر اساس آمار و ارقام رسمی، ھواپيماھای اياالت متحده و ناتو . را نيز بايد به آن اضافه کنيم

در نتيجه وقتی می شنويم که تنھا اياالت متحده برای چنين جنگی . ت تھاجمی روی افغانستان انجام داده اندمأموري

چاه بی انتھائی است که دائما . ر خرج کرده است، برای ما نبايد جای شگفتی داشته باشدال ميليارد د۵۵٠تقريبا 

  :ن بشنويم ی کلينتيلر کابل را بايد از ھولی خبرھای خوب پيرامون. ر و يورو را می بلعدالميلياردھا د

 افغانستان را به عنوان بزرگترين خيلی خوشوقتم که می توانم به اطالع شما برسانم که رئيس جمھور اوباما رسماً  «

چنين امری به اين معنا است که اين کشور به جايگاھی . ».ھم پيمان غير ناتوئی برای اياالت متحده اعالم کرده است

، اياالت »توافق ھمکاری ستراتژيک«ه آن چه اسرائيل از آن برخوردار است ارتقاء می يابد، و بر اساس مشابه ب

ھزار  ٣٠ تا ١٠به گفتۀ مقامات دولتی، اياالت متحده در افغانستان . خود می باشد» امنيت«متحده در پی تضمين 

سرباز را حفظ خواھد کرد، خصوصا نيروھای ويژه با پشتيبانی شرکت ھای نظامی خصوصی به حضورشان ادامه 
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پھپادھای تھاجمی نيز : اياالت متحده نيروی ھوائی خاص خود را در افغانستان به کار خواھد برد . خواھند يافت

 از ناتو الرساالنه بيش از چھار ميليارد د» یمھمترين ھمپيمان غير ناتوئ«. جزء تجھيزات نظامی ديده می شود

ايتاليا به تعھد ھميشگی اش ادامه می دھد، بر اساس اظھارات وزير دفاع دی پائوال، . کمک نظامی دريافت می کند

عالوه بر . است» مددکاری در زمينۀ حامل ھای نيروی امنيتی افغان«ر ساالنه به شکل ال ميليون د١٢٠سھم ايتاليا 

 ديگر برای الردر توکيو، ساالنه چھار ميليارد د» کمک کننده ھا« افغانستان، بر اساس تصميات کنفرانس اين دولت

  :در اين مورد نيز وزير امور خارجۀ ايتاليا ترزی اعالم کرده است . دريافت می دارد» خدمات مدنی«

کمک » جوامع مدنی افغان«ل به بر اساس انگيزۀ رسمی، به اين شک. »ايتاليا سھم خود را به جا خواھد آورد «

 و ھر يورو برای اھداف مدنی بايد به ارتقاء تسلط الراين شيوۀ بيان در حالت واقعی يعنی اھداء ھر د. خواھند کرد

ی آن از ديدگاه ستراتژيک برای ئکشوری که وضعيت جغرافيا. نجامدالت متحده و ناتو در اين کشور بينظامی ايا

 چند مليتی شان از اھميت درجه اولی برخوردار است، زيرا آنھا بيش از پيش به قدرت ھای غربی و گروه ھای

مريکائی و اروپائی که بار سنگين مخارج ابرای متقاعد ساختن شھروندان . سوی مقابله با روسيه و چين نيل می کنند

غانستان برداشت کنند،  و يوروی ديگر از صندوق عمومی برای افالراجتماعی را بر دوش دارند، بايد ميلياردھا د

که می گويند اين پول ھا برای افغان ھا و به ويژه برای زنان و کودکان افغان شرايط زندگی بھتری را تأمين  چنان

  .می کند

ن به ھمخوانی چھچۀ پرندگان در کابل تعريف می کند و دستۀ ھم آوازانی نيز ھستند  کلينتيلریاين داستانی است که ھ

  .ت به وجد می آيندکه از اين ھمه سخاو

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ جوالی ١٧

L’art de la guerre : Le puits afghan sans fond 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=31852 

Traduit du français par Hamid Mahvi 

  

 

 


