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  ليل اهللا معـروفیدپلوم انجنير خ : ترجمه از  

  ٢٠٠٩ فبروری ١٢                 برلين، 
  

  
  

  به افغانستانباز گرديدن راه ناتو 
  

  از قلمرو روسيه
  

 ٢٠٠٩ فبروری ١٢در شمارۀ امروز    Financial Times Deutschland" فايننشل تايمز المان"نامۀ روز

خود، خبر کوتاه، ولی مهمی را در ارتباط وطن محبوب ما افغانستان نشر کرده، که نسبت اهميتش، به ترجمه  

  :آن پرداخته و تبصره ای را بدرقه اش ميکنم 

اهد داد، تا قلمروش در خدمت ترانسپورت جنگ افزار اتازونی و ناتو به از قرار معلوم روسيه اجازت خو« 

سرگی الوروف ، وزير خارجۀ روسيه، ديروز گفت که حکومتش آماده است، تا  بخاطر  . افغانستان، قرار گيرد

د تا قلمرو روسيه قبًال ابراز آمادگی کرده بو. حمالت روزافزون طالبان و القاعده، به کمک اتازونی و ناتو بشتابد

راِه ترانسپورتی روسيه برای ناتو و امريکا پيوسته . خود را در خدمت اکماالت نظامی قوای امريکائی قرار دهد

االت نظامی امريکا و ناتو از طريق پاکستان، مک مسير اطالبان حمالت خود را بر. کسب اهميت بيشتر ميکند

وه بر آن در قرغستان تالشهائی در جريان عال. ت ميگرددتشديد بخشيده اند،  که بعضًا باعث سکتگی اين اکماال

ناظران حدس ميزنند که حکومت آنجا . ايندمامريکائی  را بسته نمورد استفادۀ اکماالت است، تا پايگاِه هوائی 

پارلمان قرغستان تصميم مبنی بر مسدود ساختن اين پايگاه را به تعويق انداخته  . تقاضای پول بيشتر را دارد

  » .است
   

  :صرۀ مترجم بت
" يکه و تنها"قراری که شواهد نشان ميدهد، يک جهان ــ از جابلقا تا جابلسا ــ  دست بهم داده، تا کار افغانستانِ  

  : و من ميگويم، که . را يکسره بسازد

هم در کار باشد، اين ملک رام کس " دو جهان"در سرزمينی که ايمان فلک در خطر است، اگر دست 

زمين و اين مردم، عجين گردانيده است ررا  در خاک و خون اين س" تسليم نپذيری"خداوند صفت !!! !نميگردد

  :و بيهوده نگفته اند که . و اين را تاريخ طوالنی و پرتالطم ما بخوبی نشان ميدهد
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  "!!!!افغانستان گورستان ابرقدرت هاست"
  

  .از کمرافتاده اند  که  جهانبانانانکشايان ، که از سر و چه بسا در اين سرزمين، چه بس کاله و افسر جه
  

شاطر "و کشور پاکستان خود بحيث . ستان مستقيمًا سهيم اندنهمين حاال حدودًا چهل مملکت جهان در اشغال افغا

، گرديالبته ممالک همجوار و ذينفع . همۀ هست و بود خود را در خدمت قوای اشغالگر قرار داده است" شيطان

  :نيز غير مستقيم قوای متجاوز را ياری ميرساندو تاجيکستان خصوصًا ايران 

خراسان " و "افغانستانی ها" از طريق ايادی افغانی ايشان ــ که ، کهايران و تاجيکستانتبليغات زهراگين 

ايشان با . ت، جزئی از يک ستراتژی تبهکارانۀ ايشان اسپيش برده ميشوددر رأس همه قرار دارند ــ " خواهان

 افغانی پيوسته مسايل قومی و زبانی و حتی مذهبی و منطقوی "نمک حرام"تمويل گروههای تشجيع، تحريک و 

را دامن زده و ميکوشند، که وحدت و همبستگی مردم ما را از بين ببرند؛ و اين  خدمتيست که مستقيمًا به نفع 

  .اشغالگران صورت ميگيرد

 سرد افغانستان هم گذشتنی است، ولی روسياهی ابدی از جبين و دامان دشمنان ما يقين داريم که اين زمستان

 "دون همتان"وقتی يکبار کار اشغالگران ساخته شود، نوبت به . رنگارنگ افغانستان زدوده نخواهد گشت

 داده وا بجان کسانی که خود را در منگنۀ دشمنی با افغانها قرار. همجوار و نوکران داخلی ايشان خواهد رسيد

  !!!!اند، که دير يا زود از پا در خواهند آمد
   

  :يش فرمود پحضرت حافظ هفت صد سال 
  

    چون نديدند حقيقت، رِه افسانه زدند جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه     
  

  :و من اين بيت را جنبۀ سياسی داده ميگويم 
  

انستان هم خاتمه يابد؛ در فرجام  مگر همه راه بر سر افغ" جنگ هفتاد و دو ملت"روزی خواهد رسيد که اين 

  !!!!افسانه را خواهند پيمود و با خاريدن پشت سر خود،  اين خاک را ترک خواهند نمود

  

   

 


