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 2021سپتمبر  14سه شنبه      فریده نوری                                                                     

 افغانستان 
 بی پایان ختم جنگ های  بسوی

 در مسیر کابل 

 Le Monde Diplomatiqueمنبع: 

 ( Serge Halimiخبرنگار: سرج حلیمی )

  2021بر ماتاریخ: اخبار ماهانه سپت

 مترجم: فریده نوری 

  سیاستمداران    توسطرور  ان ضممالک غربی نمی تواند شکست بخورد. ناکامی ش  بزرگ    اردوییک  

 .، ارتباط دارد بدون ستون فقرات و توسط دستیاران محلی شان که بدون جنگ فرار کردند 

رفتن    ،به انتقام  اشتیاق  و همچنین  نشخوار کردن  ،زدن از پشت   خنجرافسانۀ  تر از یک قرن، این  ش یب

  برای آمادگی    به مفهوم   شستن و پاک نمودن یک توهین و هتک حرمت   غنی می سازد. به جنگ را  

   را اعالن می کند.مقابلۀ  یک

هولناک برای    و تصویر میدان هوایی کابل بسیار شرم آور و تحقیر آمیز برای امریکا، و وحشتناک 

 .  را یاری می رساندند  بزرگجمع که  بود آن هایی  

لَشیت،  قرار آرمین  آقای  ایکه   Armin Laschetمشاهدات  شخص  ل    الگنا،   Angelaمرک 

Markel خلق شدن ناتو این کالن ترین شکست  زمان    از"می گوید ،  شود ، آرزو دارد که جانشینش

 . "و فروپاشی ناتو می باشد 

منشور    پنجم   ۀبه اساس ماد   شمالی  ۀ ائتالف اتالنتیکنشان دهندۀ اولین مداخل  در واقع  جنگ افغانستان 

 تأسیس آن بود:  

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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حمله    در آن   حمله شد )  2001به تاریخ یازده سپتامبر    )امریکا(عضوء این ائتالف  کشوربه یک  

 رفتند. ایکه به آن حمله شده بود،  کشور  ی دیگر ائتالف به کمکافغان ها دخالت نداشتند(، اعضا 

واشنگتن و پنتاگون رهبری یک عملیات نظامی را رهنمایی    زمانیکه هندۀ این بود،  تجربه نشان د این  

مانند رعیت از آن ها پیروی کردند، الکن برای ختم خشونت و جنگ با آن   می کردند، متحدین شان

 مشوره نشد.  )متحدین(  ها

 که با عادات واشنگتن آشنایی داشت در مقابل این همه تحقیر قیام کرد. حتی لندن 

باشد که در یک  افغانستان درسی برای ائتالف    در  امیدواریم که شکست و ناکامیدر حال حاضر  

ال با تشکیل یک جبهه برای تایوان و  ث واشنگتن وی را تعقیب نکند. به طور م  جدید ماجراجویی  

 علیه چین و روسیه.   Criméeه  یکریم  

به وقوع  افغانستان  فاجعۀ که توسط محافظه کاران نو در عراق ، لیبیا و    ، الکن خطر قابل درک است 

پیوست خیلی کم باالی قدرت تخریب کننده شان تأثیر گذار بود. به همه حال خسارات و آسیب انسانی  

 . توسط دیگران پرداخته شد نه آنها 

اکثریت امریکایی هایی که در افغانستان جنگیده اند از قریه ها و قصبات امریکا می باشند و بسیار  

طلبان،    از جنگ هم دور  و  می شود  در آن جا ها تصمیم جنگ گرفتهی که ئاز انجمن ها  هستند  دور

 می باشند.  خبرنگاران و نویسندگان 

که در جنگ کشته    ای را   امروز کدام شاگرد، کدام خبرنگار و کدام رهبر سیاسی شخصاً یک عسکر 

 شده است، می شناسد؟ سربازگیری باید از تمام ملت صورت بگیرد. 

قبلی کانگرس عملیات نظامی را به بهانۀ مبارزه    تأیید   بدون ، رئیس جمهور امریکا    2001از سال  

ساحۀ جغرافیایی و دوام ماموریت نیز نا    و همچنان  علیۀ تروریزم به راه انداخت. دشمن معلوم نبود، 

 معلوم بود. 

  و  می باشد    Niger که هشتصد عسکر شان در نیجر   خبر شدند چهار سال قبل سناتوران امریکایی  

 که چهار تن شان کشته شده بود. خبر شدند  یآن هم به دلیل  از

یک گروپ وکیل های پارلمان از هر دو جناح و با موافقۀ جو بایدن متعهد شدند که چک سفید که به  

 اجرائیوی داده می شود لغو کنند.    دستگاه

، نیز باید آموزنده باشد، باید اوالً  ها همه برای فرانسه که اردویش در مقابل افریقا تعهد دارد این  

 مخصوصاً بعد از افغانستان.  ستراتیژی آینده اندیشید. و  عاقالنه  در مورد جیوپولیتیک، ائتالفات 
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ریاست جمهوری ماه اپریل سال    انتخابات   های  کاندید   گزارشات یک تعداد   به قضاوت آخرین   اما اگر

 ارزیابی نمی شود. دهیم، اوضاع این طور  گوش فرا آینده

یکه از استبداد طالبان  ا  نویل مکرون شروع نموده به عوامفریبی امنیتی، با تشبیه کردن افغان ها اایم

 به »هجوم مهاجرت های بسیار زیاد و غیر منظم«. فرار می کنند  

پناهندگان یک رژیم دیکتاتوری را    تغییر دادن  ب  یبه تروریست ها شکل  به دست  امید    هفرضی، 

 . کاره ظأی دهندگان محافرضایت ر آوردن

برای دو کاندید حزب راست "یک قسمت آزادی جهان در کابل بازی می شود". در مورد رئیس بلدیه  

  مسیر   کاندید حزب سوسیالیست ها، خانم هیدلگو، وی پیشگفتار خود را باالی تحلیل از منحرف شدن 

دقیقاً   و  دهندهغرب توسط یک جملۀ واقعاً  افغانستان  ابراز کرد:    تکان  " مانند همیشه در مورد 

 مرا مطلع ساخت".   برنارد هانری لیفی

  نوع الزم خواهد بود به یک  ما به این ترتیب بدون شک نتیجه گیری این طور خواهد بود "که برای 

 . "فکر مسعود نباید از بین برود" راه کابل را دوباره بگیریم". برای خانم هیدلگو  ،دیگر نوع یا  

باقی مانده که به روس   همین  کاندید حزب راست  Valérie Pécresseبرای خانم هیدلگو و خانم  

عمل آخرین عملکرد پیروزمندانه شان  را  الها و ائتالف اتالنتیک متوسل شوند تا برای شان طرز  

 الی پایتخت افغانستان بدهند. اب

 ..ادامه دارد.

______________________________    

  - است. در مورد جاسوس شناخته شدۀ فرانسویخپلواکی    –تأکیدات در ترجمۀ فوق، از استقالل  

  دستان توانا و همکاران گرامی ما، هریک محترم قلم به  ،  "برنارد هانری لیفی  یهودی االصل بنام "

و محترمه"ماللی موسی نظام" معلومات جامع، مستدل و دست اول در مقاالت شان    "ستانیزی" دکتور

 سپاس گزاریم.  ه ارائه داشته اند که از ایشان صمیمان

  

  

 

 


