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  بروس ريچاردسن: نويسنده

   کابل-احمد شاه وردگ : ازدری به  برگردان

  ٢٠١١ سپتمبر ٠٩

  

 تداوم استعماری -ھای امريکا درافغانستانه لشکرگا
  ٢٠١١اگست 

  

زير پای نمود که به اساس آن قرار بود نيروھای  م که رئيس جمھور امريکا بارک اوباما وعده ای راامروز دريافتي

به  که حمايت ازجنگ دربين مردم امريکا رو باوجودی.  ازافغانستان بيرون بکشد٢٠١٢مسلح امريکا را درسال 

  .رديد ميالدی تمديد گ٢٠٢۴کاھش است ولی اين تاريخ بنابر داليل نامعلوم الی سال

شود ولی اکثريت مطلق توده ھای مردم  قليلی ازافغانھا يکنوع حمايت ازاين تمديد تاريخ ديده میۀ اگرچه دربين عد

  . استعمار می پندارندۀافغانستان  اين نوع تحرکات را به مثابه اشغال دايمی کشور خود ويا کم ازکم ادام

تمديد تاريخ محض انتشار خبر ه ب: بی شمار داردمنفی انب تمديد تاريخ اخراج قوای مسلح امريکا ازافغانستان جو

 ،درتياتر جنگ. گردد خنثی می ،مقاومت برای صلح گو با و ی تمام امکانات برای گفتئخروج نيروھای امريکا

 حمالت مرگبار ھمچنين ادامه خواھد يافت، تجاوزات ۀدارد که سلسل خود لشکرگاھای دايمی امريکا اين پيام رابا

 تشعشات ۀ دوردست، تزئيد انتشارات روززمريه ھای باالی خانه ھای مردم ، بمباردمان ھای کورکورانه قرشبانه 

استقالل را درقبال خويش  ازدست دادن آزادی و زھراگين، آلودگی محيط زيست، انکشاف قاچاق مواد مخدر و

  .خواھد داشت

شد؟  وبه اين نگرانی ھا توجه جدی مبذول خواھد با  تلفات ملکی غمگين میۀشود که امريکا دربار چنين ادعا می

که دردام   افراد ملکی را دربين مردمیتوسعه طلبی، تلفاتنمود، ولی اين جنگ ھژمونيستی امريکا برای  

  .تکنالوژی امريکا گير مانده اند، ھرچه بيشتر ساخته است

ه ھای زيادی تحرير گرديده اند که ی ھا وستراتيژی آنان نوشتئم حضور امريکا انگيزه ھای محرک تداوۀدربار

  :نکات بارز آن چنين اند

دور ه  دربين کشورھای نشان گرفته شده يکی ھم ايران است، اميد نھفته ويا ستراتيژی آنھا اينست که حلقه ای ب

رشار ايران کشيده شود، اقامه گزينی درجوار زرادخانه اتومی پاکستان ويا زير نظر گرفتن آن ، وديگراينکه منابع س
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 ی را تقويت میئنيروھای امريکا  کسپين در آسيای ميانه وامکانات وسيع تجارتی آن ، داليل تداوم باقی ماندن  ۀحوز

  .بخشد

 به غرضخاک افغانستان از  ۀاستفاد. کند احتماالت حمله به ايران را تقويه می دوام حضور نيروھای مسلح امريکا

توانيم که ايران به اقدامات انتقام جويانه عليه  به يقين گفته می.  خواھد بود برای ملت افغانستان فاجعه آفرين،تھاجم

 ديگری  ديگر جنگ ھای فرسايشیۀتواند که برای چندين دھ کی تضمين کرده می.....  خود دست خواھد زدۀھمساي

ی ھا درافغانستان اقدامات ئامريکاتواند که حضور  ھيچ کسی چشم پوشی کرده نمی .دباالی افغانھا تحميل نگرد

 با نگاه به مليتاريسم امريکا بسياری ازمردم احساس می. تواند خصمانه ھمسايه ھای بحران زا را خنثی کرده نمی

 بخشد وتقويه می  خصومت ھمسايه ھا را پائين نمی آورد، بلکه آنرا ازدياد میۀکنند که دوام حضور امريکا درج

ھا برخورد ه  ازديگر را، مشکالت افغانستانهراه با ھمسايه ھای بحران زا وچشم بشود که  عالوه براين می. نمايد

به اين معنی که دامن اشغال اين ...  دست اندازی ھا وخرابکاری ھای آنان پائين آورده شودۀصورت گيرد تا انداز

  .کشور وتجاوز بايد ديگر کوتاه گردد

کار بيشتر صورت می  دشمنی ھای قومی ۀ فعال باالی توسع،خابی مردمیتنعکس تعھدات به استقالل وحکومت اه ب

... کار انداخته شدهه خاطر کنترول اکثريت افغانھا به  ستراتيژی امريکا است که به جھت تطبيق، اين يک وسيلگيرد

ن را درقرن نزدھم برای اشغال افغانستا نآاين ھمان اسلحه ای است که اربابان بريتانوی برای توسعه قلمروخويش  

نداز تفرقه بي( ستراتيژی ھای گوناگون ازھمين اسلحه آزمايش شده بريتانوی ھا، اتحاد شوروی. بودند کارگرفته به

قليت ھای اجتماعی را درمقابل رشوت، سرمايه ووعده ھای چرب استخدام را استخراج نمودند، ا) کنوحکومت 

  . تاريخ نياموخته استشود که ھيچ کسی  ھيچ چيزی را ازخالل اوراق معلوم می. نمودند

ه ی کردئوبه کشور خود افتخارات زيادی کماافغانھا درتاريخ به اثبات رسانيده اند که ھميشه عليه تھاجم خارجی قيام 

  .وری ھا نامگذاری کرده استتنام گورستان امپراه  تاريخ اين کشور را بچنانچهند ا

آنھا ھيچ وقت به اقتدار عده ای معدودی گماشتگان . واند ھيچ کسی ازحق خود اراديت افغانھا چشم پوشی کرده نمی ت

  . و اشغال دايمی کشورشان را قبول نخواھند کردآوردبيرونی سر فرو نخواھد 

 عی دارد که میيافغانستان ھيچ وقت به ھمسايه ھای خويش تھديدی رامتوجه نساختند، اين کشور منابع سرشار طب

حيث يک ه ، بلکه بکه نه بحيث يک کشور تابع استعماران قابليت اين را دارد افغانست. تواند آنرا به جھان عرضه کند

 واقعی مردم باشد ۀاين کشور مستحق يک حکومت منتخب مردمی که نمايند. شريک بااعتماد ھمرايش برخورد شود

اد، لندن باشد، نه يک حکومتی که معجونی از گماشتگان تحميل شده واشنگتن، مسکو، تھران، دھلی، اسالم آب می

  .وپاريس درآن جمع شده باشند

ويا تحت نام ) مطلب پاکستان( دوست ۀپالن اشغال افغانستان  تحت ماسک نگرانی ھای امنيتی کشوردست نشاند

بايد جلو  . اين راندارد که کسی به آن رای بدھدارزشباشد،   جنگ عليه ترور که فاقد ھرنوع مشروعيت اخالقی می

  . که به دوام حضور نيروھای خارجی منتج ميگرددھرنوع توافقی گرفته شود

  پايان

  بروس ريچاردسن

  

   

  


