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 Political   سياسی

  
  ٢٠٠٩ فبروری ١٠ــ " تاگس شپيگل برلين" 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی: ترجمه  

  
  
  
  

  رب در حال افزايش استـدر افغانستان نفرت از غ
  

  )ربـ افغانان از غنفرت روز افزون(
  

  :نظريه پرسی نشان ميدهد که
  اعتماد مردم به يأس گرائيده

  و
   تأئيد بيشتر می يابد،حمالت انتحاری بر قوای بين المللی

  
 خود ، مطلبی را ٢٠٠٩ جنوری ١٠ در شمارۀ امروز Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ 

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" اش را خدمت خوانندگان گرانقدر پورتالزير عنوان باال عرضه کرده، که ترجمه
  تقديم ميکنم

با گذشت بيشتر از هفت سال از سقوط  طالبان ، اميدواری اکثريت افغانان در مسير داشتن يک آيندۀ صلح : کابل 
قرار يک . مفرما گرديده استآميز، رو به کاهش نهاده، و ازين بدتر که يک فضای يأس آور تا سرحد انفجار حک

 از دو  که ديروز ، دو شنبه، BBC" بی بی سی"  و فرستندۀ  ABC"  ای بی سی"نظريه گيری تلويزيون امريکائی 
درصد ) چهل (٤٠ المان پخش گرديد، تنها يک اقليت WDR" وی دی ار"  و ARD "آ ار دی"تلويزيونی چنل 

) هفتاد و هفت (٧٧سه سال پيش رقم خوشبينان به . وشبينی نشان ميدهندافغانان نسبت به انکشاف اوضاع افغانستان خ
تجربۀ روزمرۀ مردم از جنگ و فقر اقتصادی، اعتماد اولی ايشان را نسبت به . درصد، يعنی حدودًا دوچند، ميرسيد

  .ه استبازسازی کشور، نه تنها به يأس مبدل ساخته، بلکه شک و ترديد ايشان به نفرت فزاينده تبديل گرديد
نوب جنگزده،  در حالی که در شمال افغانستان، مولود وضع ناگوار اقتصادی شمرده ميشود، در جتحول منفیاين 

افغانان در سال هشتم جنگ، در واقع سند ناکامی قوای بين المللی را تسجيل . مولود خشونت روزمره نيز ميباشد
درصد مردم از کار قوای نظامی بين المللی ) سی و دو (٣٢  هر نفر سوم، يعنی نظر بدين نظريه گيری، تنها. ميکنند

پنجاه (حدودَا نصف . درصد بود) شست و هشت (٦٨ راضی به نظر ميرسند و اين رقم سه سال پيش Asaf" آيساف"
اين رقم در جنوب شرق جنگزده . افغانها خواستار خروج هرچه زود تر قوای خارجی از افغانستان اند) و يک درصد

  .درصد ميرسد) هفتاد و يک (٧١به 
بصورت افغانستان شمول، مردم حکايت از آن دارند  که خشونت در محيط مجاور ايشان رو به افزايش است  و يا که 

  :مردم تعداد قربانيان و تلفات مردم ملکی را بدين صورت وانمود ميکنند . خود شان معروض به خشونت بوده اند
  اندرصد بدست طالب) چهل و سه (٤٣ــ 
  درصد بدست قوای بين المللی) سی و چار (٣٤ــ 
  درصد بدست قوای عسکری و پوليس افغانی) بيست و چار (٢٤ــ 
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درصد افغانان بدين نظر اند، که هر ) هفتاد و هشت (٧٨درصد و در واليت قندهار ) نود و دو (٩٢در واليت هلمند 
درصد ) هفتاد و هفت (٧٧در همين تناسب، . ئی ميباشد قربانی حمالت قوای امريکا،ی که به هالکت ميرسدنفر ملکي

  مردم افغانستان    
  .دانسته و آنرا مردود ميشمارند" غير قابل قبول"اين حمالت را 
درصد افغانان خواستار خروج هرچه زودتر قوای امريکائی و ناتو از وطنشان ) پنجاه و يک (٥١برای بار اول 

. درصد ميرسد) هفتاد و يک (٧١رق کشور که معروض به جنگ ميباشد، به ميباشند ــ اين رقم در قسمت جنوب ش
درصد مردم، طرفدار باقی ماندن قوای خارجی ــ تا تأمين دوبارۀ امنيت ــ ) بيست و هشت (٢٨در اين قسمت فقط 

را درست در بعض قسمتهای افغانستان حتی بيشتر از نصف مردم، حمالت انتحاری بر قوای ناتو و امريکا . ميباشند
  .درصد ميرسد) بيست و پنج (٢٥ميدانند ــ اين رقم در سراسر افغانستان به و برحق 

درصد ) هشتاد و سه (٨٣ ، ٢٠٠٥در ماه نومبر . حمايت مردم از ادارات دولتی افغانستان نيز رو به کاهش است
. درصد ميرسد) پنجاه و دو (٥٢مردم، از حامد کرزی طرفداری ميکردند، در حالی که اين رقم امروز به فقط 

 ٨٥. درصد کاهش يافته است) چهل و نه( ٤٩درصد ، به ) هشتاد (٨٠پشتيبانی از حکومت مرکزی در اين مدت از 
يک "حتی درصد مردم آن را ) شست و سه (٦٣  ودرصد افغانان، فساد اداری را يک معضله ميدانند،) هشتاد و پنج(

  .قلمداد مينمايند" معضلۀ بسيار بزرگ
البته . ن ميداننددرصد مردم، طالبان را بحيث بزرگترين تهديد برای امنيت افغانستا) شست و هشت (٦٨با وجود آن 

يک ثلث ديگر . عقيده دارند) طالبان ــ مترجم( درصد مردم به غلبۀ نظامی بر اکستريمست ها) سی و سه (٣٣تنها  
تعداد کسانی . درصد مردم به ادامۀ بی پايان جنگ اعتقاد دارند) نزده(١٩. مردم طرفدار راِه حل بر پايۀ مذاکره اند

  .درصد ميرسد) هشت (٨ دارند، به اطمينان) ارجی ــ مترجمبر قوای خ(که بر پيروزی طالبان 
  

  :تبصرۀ مترجم 
اين بار خود . ، خط بطالن کشيد"روشنفکر نمايان"خوب شد که شاهدی از غيب رسيد و بر نظرات انقياد طلبانۀ 

ستان اشغالی غربيان در ميان مردم ما در داخل افغانستان عزيز رفته و جويای نظريات آنها در مورد اوضاع افغان
ايشان کاری نيست که بتوان بر " نظريه گيری"شايد بسا کارهای غربيان را با احتياط قبول نمائيم، اما اين . گرديدند

  .آن شک و ترديد کرد
بسا تعليم يافتگان ما ــ و خصوصًا آنان که در باخترزمين غنوده اند ــ هی بر ابقای قوای اشغالگر در افغانستان مهر 

حيث خواست و آرزوی خود را  ب" انقيادطلبانۀ"و "  تسليم پذيرانه"راء و عقايد ذارند و خوشتر اينکه ايشان آ ميگتأئيد
  .قلمداد ميکنند" مردم افغانستان"

ــ  پيوسته به نفع ادامۀ اشغال و ادامۀ " افغان جرمن آنالين"وبسايتهای طرفدار اشغال افغانستان ــ به شمول پورتال 
چنانکه . را تبليغ ميکنند" غير افغانی" در وطن محبوب ما، پافشاری کرده و چنين افکار حضور قوای خارجی

نظريه "چندی پيش يادداشتی را بدين منظور تدوين کرده و در ستون خاص خود، به " افغان جرمن آنالين"پورتال 
 مستعار نظر دادند، که قوای به گذاشت و ما ديديم، که منسوبان خود اين سايت هم با نام خود و هم با نامهای" گيری

  .در افغانستان باقی بمانند" جامعۀ جهانی"اصطالح 
  :کسانی که بر حضور قوای اشغالگر در افغانستان صحه ميگذارند، از چند حالت خالی نيستند 

  .رج از آنــ  يا اينکه در وجود قوای اشغالگر در وطن، منافعی برايشان متصور است؛ خواه در افغانستان و يا در خا
قام پس و ــ يا ميترسند، از اينکه با خروج قوای اشغالگر ، مردم مظلوم و ستمديدۀ ما، گريبان ايشان را گرفته و انت

بوده اند، " ريش"در غم " کوسه"تمام جنايتکاران سی سال اخير که در تمام اين مدت بمانند . دپيش را از ايشان بکشن
بوده اند، " شاطر هر شيطان"و " سگ هر سوار"ايشان که . در افغانستان ميدانندخير خود را در سايۀ قوای اشغالگر 

جنايتکاران رنگ رنگ ، از . اينک خير خود را در سايۀ بادار جديد خود ، يعنی قوای اشغالگر، می بينند
خلقی ــ "اران  گرفته تا ارکان باالئی دولت دست نشانده و خصوصًا جنايتکالران و پايدوان تعليمافته ايشانجنگسا
  .استند" دنبک زده راهی"همه در همين رسته می آيند، که يکرنگ پيش قوای اشغالگر " پرچمی

انقياد و "يگناهی که در هر حال از تاريخ و روحيه و فرهنگ افغانی بيخبر اند، و نميدانند که بو يا اشخاص بظاهر ــ 
سخن ميگويم، مرادم همان مردم " افغانها"لبته  وقتی که از ا. تا حال در خون افغانها راه نيافته است" تسليم پذيری

پابرهنه و شکم گرسنه ايست، که در طول تاريخ اين سرزمين را حفظ کرداه اند و در آينده نيز ضامن بقای آن خواهند 
مظلوم ردم جفاکاران و آنانی که م. بود؛ و نه آن شکم گنده هائی که هم کردند جفا و نيز در فکر جفای ديگر اند

  !!!! اند، هرگز به فکر وطن و استقالل آن هم نيستندو سرکوب کرده و چاپيده کيده ما را م
  
 


