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 Scientific -Political   ــ سياسیعلمی

  
  :ترجمه و تتبع از

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
     ٢٠٠٩برلين ،  دوم  مارچ 

  
  
  

  کرايه گـرفتن ادوات جنگی در اردوها
  

  فی، اردوها را به فکر راه و چاره انداختهبودجۀ ناکا
  

  اسرائيل را تقويت ميکندجنگی ها، صنايع " درون"عالقۀ مفرط  به 
  

 مطلبی جالب زير عنوان فوق از قلم Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"در شمارۀ امروزی روزنامۀ 
افغانستان آزاد ــ "بحال خوانندگان گرانقدر پورتال را  که انتقالش  نشر گرديدهOtfried Nassauer" ُاتفريد َنَسَور"

.   حضور اشرف عالقه مندان تقديم ميگرددبهآن ) تلخيص شده(اينست که  ترجمۀ ملخص . مفيد دانستم" آزاد افغانستان
، که در  هاDrohneيا " طيارات بدون پيلوت"است و آن هم کرايۀ " Leasing"مطلب بر سر کرايه گرفتن يا 

  .ای مدرن جايگاه خاصی گرفته انداردوه
مواضع دشمن از ارتفاعات بسيار بلند، و آن هم در طول ساعات متوالی، صنايع حربی اکتشافی ترصد و مشاهدات 

. استفاده ميکنند" درون ها"امروز اردوهای بزرگ جهان همه از . را به فکر انکشاف طيارات بدون پيلوت انداخت
 جنگ عراق و اينک در جنگ افغانستان، از درون ها استفادۀ سرشار صورت در جنگ يوگوسالويای سابق، در

پوزۀ آن نصب گرديده و زير درون ها مجهز با کامره های بسيار حساس ميباشند، که در زير شکم و يا . گرفته است
 اوضاع و د؛ ميکننيا عدسيه های بی شمار که تمام جهات را زير نگين دارند، استفاده " لنس ها"در عين زمان از 

از بعض . ده، به مراکز قومانده مخابره مينمايند آن عکسبرداری نمومناطق و اراضی دشمن را با تمام جزئيات
ميتوان مناطقی در آن  ،حمالتی واضع دشمن نيز استفاده ميگردد، به حيث نمونۀر مدرونها برای حمالت راکتی ب

  .مثال زدديورند را  فرضی طرف خط 
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  نمونه هائی چند از درون ها

  
قبًال به " ابابيل"درونهای ايرانی بنام . است پرداخته "درون"شتم، ايران نيز به توليد چنانکه در يکی ار مقاالتم نو

  .گرديده است از آنها برضد اسرائيل استفاده حزب اهللا هم تسليم داده شده بود، که
    

  :اينک اصل ترجمه 
بودجه . يتهای خود در مناطق بحرانی جهان، به مدرن ترين تجهيزات نظامی نياز دارندکر در مأموراعس: برلين « 

اين امر .  خريد چنين افزار را اجازت نميدهند مگر) ــ مترجمو تعرضی نظامی (ناکافی در امور دفاعی و های قليل 
ن تجهيزات ناممکن باشد، بايد آنها پالنگذاران نظامی را به ابتکارات تازه واداشته و بر آن داشته، که اگر خريد چني

کانادا همين حاال را  اين کار.  سيار رامستراحرا کرايه کرد ــ عينًا بمانند اينکه موتر جديد را به کرايه ميگيرند و يا 
  .انگلستان و ترکيه قبًال کرده اند و هالند در نظر دارد که بکندميکند، 

ران قيمت، بسيار مورد عالقه است، يعنی طيارات بدون پيلوت های بزرگ و گ"درون"درين اواخر کرايه گرفتن 
)UAVs()را بکار می اندازند، چنانکه برتانيائی ها و " درون ها"قطعات غربی مستقر در افغانستان، چنين ). ١

" گلو"درون ها که تا . کانادائی ها اين کار را ميکنند و قرار است که هالنديها نيز از ماه مارچ بدان متوسل گردند
 ميتوانند ساعات متوالی بر فراز اراضی کوهستانی افغانستان بچرخند، به مملو از آالت مجهز الکترونيک ميباشند،

  .اکتشاف و ترصد بپردازند و معلومات الزم را از مناطقی که دور از دسترس قواء قرار دارند، مخابره نمايند
ماورای سرخ و رادار، ) ٢(، سنزورهای فلم گيری وو ترصد هوائی از طريق کامره های عکسبرداری مشاهدات 

از اهميت روز افزون " درون ها" البته استعمال اسلحه از طريق .ساحات عمدۀ فعاليت درون ها را تشکيل ميدهند
راکتهای کوچک رهبری  بعض درون ها به اندازه ای بزرگ و مجهز با تجهيزاتی اند، که ميتوانند .برخوردار ميباشد

مين اکنون باز ه قوای امريکائی مستقر در افغانستان، مثًال .را نيز حمل کنند) ٣(هدف سنجخفيِف های شده و بمب
مورد " درون ها" و از طريق همين Hellfire) ٤"(هل فاير" القاعده را در غرب پاکستان با راکتهای مناطق مظنون

د کشف خود را به ستقالنه کشف کرده و بعدرون هدف خود را از طريق کامره های حساس خود م .حمله قرار ميدهند
اسرائيل .  قومانده که در نقاط بسيار دور واقع اند مخابره ميکند و بعد از آنجا امر فير راکت را دريافت مينمايدمرکز

  .نيز به همين پرنسيپ از درون ها استفاده کرد" باريکۀ غزه"در حمالت اخير خود بر 
درونهای اکتشافی را کشف " کرايه دادن "تجارِتدرين اواخر ) بی ــ مترجمصنايع حر(يدی اسرائيل شرکتهای تول

بايد چنين دستگاهها و يا که برای خريد  خريد تجهيزات تخنيکی را بسيار گزاف می پندارندخريدارانی که . کرده اند
ا چنين تجهيزات را زده و نه تنه" ليسنگ"يا خود " کرايه گرفتن" دست به دامان ککشند، اينبانتظار بسيار بايد 

 همين کار را قوای کانادائی در فغانستان . کرايه ميگيرندبه بدست می آرند، بلکه پرسونل الزم آنها را نيز يکجا 
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ايه نمايد، چنانکه ز کر اين آالت را ني"پرسونل گمارندۀ"خريدار البته ميتواند با کرايۀ دستگاههای تخنيکی، . کردند
  .دادند در شمال عراق انجام) ونست کردستان ــ مترجممحزب ک" (پی کا کا" مقابل قوای ترکيه همين کار را در

کانادا بقرار گزارش مطبوعات، حجمی به " ليسنگ" قرارداد .شرکتهای اسرانيلی از هردو سودی گزاف ميربايند
 مليون دالر را درين راه مصرف خواهند ٢٥االتر از بهالندی ها نيز مبلغی .  احتواء ميکنداندازۀ يکصد مليون دالر را

 کانادا از بهر مثال تحت پروژۀ .البته کرايه گيران خشنود، خريداران بالقوۀ درونهای اسرائيلی خواهند گرديد. کرد
بلی؛ کانادا .  مليون دالر را وقف خريد درون های اسرائيلی خواهد کرد٧٥٠ خويش مبلغ  Justas"جستاس"
 ، بزرگترين و مدرن ترين IAIکمپنی اسائيلی .  با اسلحۀ الزم مجهز بگردانددان را ميخرد ، که بتوئی"درونها"

تن وزن داشته و پهنای بالهايش  ٥،٤ ياد ميگردد، Heron TPاين درون که به نام . درونهای خود را پيشکش کرده
 بماند، در ارتفاعی تا  در هوا متواتر ساعت ٣٦که ميتواند تا  اين درون . است٧٣٧به اندازۀ يک طيارۀ بوينگ 

  .حمل نمايد  تجهيزات الکترونيک و بمب را ميتواند کيلوگرام١٠٠٠ متر پرواز کرده و ١٥٠٠٠
شروع شده  تا درونهای دورپرواز ،  را عرضه ميدارد، که از درونهای کوچکاسرائيل طيفی بزرگ از درونهاالبته 

يرند، در حالی که  مورد استفاده قرار گصحنۀ حربنزديک ند در اراضی  ميتواندرونهای کوچک. را در بر ميگيرند
 نافع را از ارتفاعات بسيار بلند به خود، ميتوانند معلومات ساعتۀ ٣٦ تا ١٢ درونهای دور پرواز ضمن پروازهای

  )ختم ترجمه ( »....مراکز قوماندۀ خود مخابره نمايند
  

  :تبصرۀ مترجم 
خباراتی و تسو نه تنها از وسائل بسيار مدرن ا درک شده ميتواند، قوای متجاوز ناتچنانکه از خالل گزارش بخوبی

کار ميگيرند، بلکه پيوسته در صدد اند، تا صنايع حربی و توان افغانستان برای سرکوب و مطيع ساختن تخريباتی 
در منطقه و ن ناميمون خود رولی را که دولت اسرائيل در مدت کيا. نظامی دولت متجاوز اسرائيل را نيز تقويت کنند

دادهای گذشتۀ دور يضرور نيست که به رو. بازی کرده، بر همه کس هويداست مظلوم فلسطين خاِکخصوصًا در 
اسرائيل را بر نوار غزه مد نظر بگيرم، که طی آن بيشتر از يکهزار فرد اخير  ظر اندازيم، کافيست حمالت وحشيانۀن

  .گرديدو زير و زبر  و شهر از اساس ويران دت رسيدنداـ به شهبی گناه ــ خصوصًا زنان و اطفال ـ
 اينست، که از يکطرف اجازت دادند، تا دولت غاصب اسرائيل تا توانست غزه و ی يکیاز منافقت های دول غرب

شرم "همين دول منافق غربی در شهر که آن خاک و مردمش بخون نشسته اند، مردم مظلومش را بکوبد، و اينک 
 منافقتی ازين .جمع ميکنند خود و صدقات غزه پول خيراتی "سازیباز"برای ويا گصر يکجا گرديده و م" الشيخ

  .بزرگتر شايد در تاريخ نظير نداشته باشد
ويداست که دول غربی لبۀ تيز سنان ستم خود را متوجِه ممالک اسالمی گردانيده و تا ميتوانند، بر بر هر کسی ه

 در " کشتار جمعیۀحلوجود اس"در افغانستان و " طالبان"و " القاعده"و " بن الدن. "دمسلمانان تاخت و تاز مينماين
 مسلمان و یسرزمين هااند، برای توجيه اعمال وحشيايۀ غرب بر بوده همه بهانه هائی " يازدهم سپتمبر"و عراق، 

  .جهان اسالمی
  

  !!!! موش نميگيرد"خدای پجات"و " از برای خدا"رب هيچگاه ـگربۀ غ
  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :توضيحات 
 طيارۀ بدون"ــ همانا " ئیسرنشين هواعرادۀ بدون " يعنی Unmanned Aerial Vehicleمخفف  " UAV"  ــ ١

  استپيلوت       
   عنصری در يک دستگاهعبارت است از" احساس کننده ، اندازه گيرنده، پيمانه"يعنی  Sensor" سنزور" ــ ٢

        تخنيکی ، که کميتهای معين فزيکی و کيميائی از قبيل حرارت، فشار ، رطوبت ، صدا، روشنائی و غيره را
        اندازه ميکند

   بوده و ميتوانند هدف خود را خودآن نوع بمبها بکار برده ام، که مجهز با امکانات رهبریرا برای " هدف سنج" ــ ٣
  .و بيابند بسنجند      
  ياهای ترس آور و   اسلحه، عمليات و محصوالت خود را معموًال با نام)توليد کنندگان(مولدان ــ نظاميان و  ٤

  :مثًال . ندهشدار دهنده، مسمی ميساز    
  عراقامريکا در  در جنگ اول Desert Storm" طوفان صحرا"ــ 

  ی قوای امريکائی در افغانستان)شاهمار مشهور امريکای التين استکه  (Anaconda" انه کوندا"ــ عمليات 
  روسها به مقابل) خدا حافظ مسعود (Good bye Mas’ood" گـُد بای مسعود"ــ عمليات ساختگی و نمايشی 

  گذشته قوماندان احمد شاه مسعود در ابتدای دهۀ هشتاد قرن   
   امريکا در افغانستان)عربی"(نسر"يا " کلمرغ"يعنی "  کـُندور"عمليات ــ 
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  ١٩٤٤ تا ١٩٤١ بين  قوماندۀ هيتلر مستحکم يکی از مراکز، ) النۀ گرگ (Wolfschanze" ولف شنسه"ــ 
  )اين نام مستعار را خود هيتلر انتخاب کرده بود(قرار داشت " یپرويس شرق"، که در  خاک )دوم جنگ عمومی(   
  اواخر جنگ عمومی دوم، شهر لندن راکه در ) اسلحۀ انتقامی( Vergeltungswaffen يعنی " V٢راکتهای  "ــ 
  ساخت  غتمغتول   
  ايرانی" ابشه"راکتهای ــ 
  ايرانی" ابابيل" درون های ــ
   امريکائی)پرندۀ شکاریباز ــ  (Hawk" هاک" راکتهای ــ 
   امريکائیApache" اپاچی"هليکوپتر ــ 
   المانیLeopard" پلنگ" تانکهای ــ 
  که محصول چند مملکت اروپائيست ) طوفان سهمگين ( Tornado" تورنادو" طيارات اکتشافی و بم انداز ــ 
  .و غيرهم ــ

در افغانستان همين حاال  از راکتهائيست که امريکا نام يکینيز ) آتش دوزخ( يعنی Hellfire" هل فاير" نهجبه همين 
  .دده ميکنااز آنها استف

 


