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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی: مترجم  

   ٢٠٠٩ جنوری ٢٩ برلين ،            

  

  

، خود ٢٠٠٩ جنوری ٢٩امروز،  در شمارۀ Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ معتبر 

نوشتۀ مختصری را  راجع به بارک اوباما و سياستش در مورد افغاستان نشر کرده، که اينک ترجمۀ دری آن را 

  :تقديم مينمايم " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خدمت خوانندگان گرانقدر پورتال 
  

  
  

  روشاوباما ميخواهد در برابر کرزی از 
  

   کار بگيردانه ترسختگير
  

، قرار است که بارک اوباما سياست همپايۀ پيشين خود ، جارج دبليو "نيو يارک تايمز"به گزارش : واشنگتن 

اين روزنامه در شمارۀ ديروز ، چارشنبۀ، خود با تمسک بر . بوش، را در مورد افغانستان نيز تصحيح نمايد

 اوباما در نظر دارد تا در برابر همپايۀ افغانی خود، گفتۀ مأموران عالی رتبۀ حکومت در واشنگـتن، ميگويد که

بقرار همين منبع، اوباما عالوتًا ميخواهد که امور . حامد کرزی، عنقريب از روش سختگيرانه تر کار بگيرد

بازسازی اقتصادی و جامعۀ مدنی را بصورت روز افزون بدوش اروپائيان واگذارد،  تا قوای عسکری اتازونی 

قرار است که بررسی وضع افغانستان در صدر . ود را در مقابل شورشيان تمرکز داده بتوانندفعاليت جنگی خ

، وزير Robert Gates" رابرت گيتس"اوباما با ) هفتۀ آيندۀ ــ مترجم) (به وقت محلی(مذاکرات شام چارشنبۀ 

  .دفاع اتازونی، در پنتاگون نهاده شود

ن به حيث مانع بالقوه  در برابر تأمين اهداف امريکا در طوری که شنيده ميشود، کرزی بصورت روز افزو

 زمام امور را در افغانستان به عهده دارد، فساد ٢٠٠٢تحت رهبری او که از سال . افغانستان نگريسته ميشود

اداری در افغانستان به مراتب بيشتر گرديده، تجارت مواد مخدر فغان ميکند و طالبان بنيادگرا دوباره قوت گرفته 

، معاون Joe Biden" جو بايدن"از جملۀ کسانی که طرفدار روش سختگيرانه تر در برابر کرزی استند، . ندا

 ، که اخيرًا به حيث نمايندۀ خاص اوباما  Richard Halbrooke"ريچار هالبروک"رئيس جمهور اتازونی  و 
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های حکومتی در گان وزنامه، اوربه گفتۀ اين ر. ميباشند در امور افغانستان و پاکستان، موظف گرديده است،

با حامد کرزی از طريق کانفرانس يکبار دو هفته بينند، که هرا با روش بوش را مي، قطع اشکارموقف جديد خود

اد بنيادهای دموکراتيک، تاکيد ويديوئی در تماس آمده و بر رول اتازونی  در اعمار مجدد افغانستان و ايج

؟ ــ يعنی جنگ ساالران(قویِ  واليات   منط که برخالف سابق، قويًا با رهبرانحکومت اوباما ميخواهد. ورزيدمي

اينکه حکومت جديد امريکا تا چه انداره از کرزی . بحيث بديل حکومت مرکزی در کابل، همکاری نمايد) مترجم

که تا چه حد با به آمادگی  وی خواهد بود ،  عمدتًا منوط در انتخابات آيندۀ  رياست جمهوری حمايت خواهد کرد،

حکومت کابل درين ضمن لهجۀ خود را در . تجارت مواد مخدر در رستۀ خود نيز به مبارزه برخواهد خاست

بقرار گفتۀ يکی از نطاقان کرزی، اگر ناتو تا دهم ماه فبروری به . برابر قوای بين المللی تشديد بخشيده است

، در آن صورت در مورد رول قوای نظامی بين توافقات پيشنهادی حکومت افغانی عکس العمل نشان ندهد

ختم نوشتۀ روزنامۀ . (مراجعه خواهد شد) لويه جرگه؟ ــ مترجم(مردم افغانستان " تصميم ملی"المللی، به يک 

  ")برلينر تاگس شپيگل"
  

  :تبصرۀ مترجم 
" اوامر و نواهی"دولت دست نشاندۀ افغانستان از " انقياد بدون قيد و شرط"آنچه برای اتازونی مطرح است، 

اينکه اين انقياد برده وار را کدام فرد افغان بهتر انجام داده ميتواند، برای واشنگتن بی تفاوت . واشنگتن است

واشنگتن خدمت . است ؛ ميخواهد حامد کرزی باشد و يا يکی از کانديداهائی که سر زبانها انداخته شده اند

  .کرده بتواند، همو مورد پذيرش اتازونی خواهد بودميخواهد، و هر کسی که خدمت بهتری را عرضه 

ر بر اينست که ايشان آرامش ـِشعاشغالگران، ُم" هم در نعل و هم در ميخ زدن"و " يک بام و دو هوا"سياست 

وضع افغانستان را نميخواهند و از همين سبب است که حکومت اوباما رول جنگساالران و جنايتکاران حرفه ئی 

  !!!!گران هميشگی را، بارز ساخته و بر آن بيشتر از پيشتر  تأکيد می ورزدو در واقع سرکوب
  

  :توضيح
که ساختۀ ترجمانان ايرانی بوده و سخت در ادبياِت سياسی زبان " همتا"من ضمن اين ترجمه از استعمال کلمۀ 

 Counterpartبيل برای کلماتی از قرا " همپايه"عوض کلمۀ معقول تر تداول يافته است، عدول کرده و دردری 

شرح چگونگی مطلب را ميگذارم . بکار گماشته ام المانی و نظائر ديگر فرنگی آن، Amtskollegeانگليسی و 

  .به يکی از مقاالت آينده که بر ترکيبات جديد عنايت خواهد داشت

 


