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 Political  سياسی

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، يازدهم مارچ 
  
  
  
  

  افغانستانقبال در ُمضاعفستراتژیِ  
  

 فغانستان ميفرستد،رئيس جمهور اتازونی نه تنها عساکر بيشتر به ا
  

 تدل مذاکره هم نمايدـبلکه ميخواهد با طالبان مع
  

 Berliner Tagesspiegel" برلينر تاگس شپيگل" روزنامۀ معتبر برلين بنام ٢٠٠٩ در شمارۀ مؤرخ نهم مارچ 

ر  از واشنگتن زير عنوان باال نشChristoph von Marschall" کريستــُـف فــُن مارشال"نوشته ای از قلم 

. مفيد دانستم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"گرديده، که ترجمه و انتقالش را بحال خوانندگان عزيز القدر پورتال 

  :آن تقديم ميگردد ) تخليص شدۀ(اينست که ترجمۀ ملخص 

ر رئيس جمهور اتازونی، بارک اوباما، ميخواهد که از طريق پيشکش آشتی با طالبان معتدل، مقاومت را د« 

اين نزديکی با انسانهائی صورت ميگيرد، که ما بحيث : "گفت " نيو يارک تايمز"اوباما به . افغانستان بشکند

که ضمن مبارزات انتخاباتی بر زبان آورده را  اوباما بالوسيله سخنانی ."بنيادگراهای اسالمی مد نظر گرفته ايم

ًا اهد کوشيد گروپهائی را از مقاومت بيرون بکشد؛ عين، که خودر آن وقت گفته بود. بود دقيق تر فامولبندی کرد

  .بشکلی که در عراق ميسر گرديد

مدۀ مقاومت، وعده های  عمراکزهای سنی مذهب در  بعد ازينکه قوای امريکائی در عراق تقويت يافته و به گروه

  .رو بکاهش  نهادت  بشد٢٠٠٨حمالت انتحاری و تلفات امريکائی در سال  داده شد،  بازسازیهمکاری و امداد

او گوشزد کرد، که عين موفقيت ". چانسهای مشابهی در افغانستان و پاکستان نيز قابل درک است"به گفتۀ اوباما 

اوباما بخش اول اين ستراتژی ". به مراتب مغلق تر استوضع افغانستان "ظار داشت، زيرا عراق را نميتوان  انت

 عبارت بود از تقويۀ سپاهيان امريکائی در افغانستان به اندازۀ مضاعف، را سه هفته پيش براه انداخت، که

 عسکر را به افغانستان ٣٠٠٠٠متخصصان پيش گوئی ميکنند، که اوباما در سال جاری جمعًا .  نفر١٧٠٠٠

 عسکر خود را در افغانستان مستقر ساخته است ، و اين رقم بيشتر ٣٨٠٠٠امريکا که همين حاال . خواهد فرستاد

ناتو نيز قطعات خود را تقويت بخشيده  و  وع قوای متحدين ناتو ميباشد، انتظار دارد ، که ممالک ديگراز مجم

 عسکر خود را در شمال ٣٨٠٠از المان، که همين حاال . مأموريت خود را در جنوب افغانستان گسترش بدهند
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لری کلنتن، ـ ،ه وزير خارجۀ جديد امريکا البته.افغانستان و کابل گماشته است، نيز در اين ارتباط نام برده ميشود

در از تقاضای انهماک المان ) شبکۀ دوم تلويزيون دولتی المان ــ شرح از مترجم (ZDFضمن مصاحبۀ خود با 

  ". اين امر مربوط به تصيم خود المان است ":جنوب جنگزده، خودداری نمود  و در جواب سؤالی گفت 

:  از پيام آشتی اوباما، حسن استقبال کرده و با تشخيص حدود، گفتحامد کرزی ، رئيس جمهور افغانستان،

 اوباما فقط ".ندتان دست نداشته باشند، خوش آمده اطالبانی که با القاعده مرتبط نبوده و در تخريب افغانس"

  . بحيث نکتۀ عمده مشخص ساخته بودطالبان معتدل را برای همکاری،" آمادگی"

هنوز از اعتماد مردم افغانستان ) حکومت افغانستان ــ شرح از مترجم(حکومت ملی "اوباما با ذکر جمله ای که 

آيا "اوباما به سؤالی که . ، در واقع  بار دگر تردد خود را در مورد رهبری کرزی، تبارز داد" برخوردار نيست

  ".نی: "جواب صريح داد که " اتازونی در افغانستان  پيروز است؟

الف رئيس جمهور بوش ، اوباما و تيم افغانستان شناسانش، کرزی را بديدۀ انتقاد نگريسته و در انتخاب مجدد برخ

  .وی از او حمايت نخواهند کرد

اوباما يکبار دگر اين حق را برای امريکا قايل گشت ، تا تروريستان را در ممالک سومی نيز تعيقب نمايد، ولو که 

، چون "شايد"شايد حالتی به ميان آيد ــ به تأکيد ميگويم « : وی گفت . ک هم باشدخالف ارادۀ حکومات آن ممال

تاکنون در زمينه چنين تصميمی را نگرفته ايم ــ که دريابيم که کدام عضو برجستۀ القاعده در جائی اقامت دارد و 

 ، و يا که آن کشور چنين فرد را ما با آن کشور در زمينه کدام تعامل و مقاوله ای مبنی بر تسليمدهی آن فرد نداريم

ختم  (» ».دانسته ميشودو برحق در آن صورت عمليات قوای استخباراتی  امريکا،  محق . نخواهد تعقيب نمايد

  )ترجمه
    

  : تبصرۀ مترجم
خالصه کرده  و فکر می نمايند، همينکه طالبان را از خود " طالبان" افغانان را در گروه "مقاومت"اشغالگران 

را " انقياد"افغانان ده اند، که روح مغرور و سرکش  نفهميهنوزايشان . گردد  ساختند، موضوع حل میراضی

  . نمی پذيرد و تا قوای بيگانه در خاک پاک ايشان باشند، آرام هم نخواهند نشستاصًال 

کار بسته و ميخواهد ، همان تکتيک قديم انگليس را ب"معتدل"البته اوباما با پيشنهاد مبنی بر مذاکره با طالبان 

 دال برينست، که طالبان پيشنهاد صلح اوباما را رد شواهد اما. ز داخل ويران بسازدطالبان را دو شق کرده و ا

  : خود خبر ذيل را منعکس کرد ٢٠٠٩ مارچ ١١در شمارۀ امروز، " تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ . کرده اند

نطاق .  پيشکش مذاکره به طالبان معتدل را، بی منطق خواندندطالبان پيشنهاد بارک اوباما مبنی بر: کابل « 

طالبان يکدست اند، يک زعيم ، يک هدف و يک سياست : "، قاری محمد يوسف روز سه شنبه گفت که طالبان

، مذاکره با به گفتۀ او اگر اين پيشنهاد به آنانی شده که در خانه نشسته و جنگ نميکنند، در آن صورت." دارند

  »....يچ ارزش نداردايشان ه

که همين حاال در شمال افغانستان بسر ميبرد، از طالبان تقاضاء کرد تا " فرنتس يوزف يونگ"وزير دفاع المان 

اوباما ــ فرمايد، چاکران ــ بارک بلی؛ چيزی که بادار ــ . اسلحۀ خود را بزمين گذاشته و به مذاکره حاضر گردند

  !!!!ان کنند و غير از آن نکننديونگ و امثال ــ هم همفرنتس يوسف 

 وطن ما تسخيررا همه ميشناسيم و ميدانيم که برای چه منظوری به و اشغالگران گرچه ماهيت قوای استيالگر 

مگر ازين خبر نحوۀ : پرداخته اند، و اينکه بوق و کرنای دموکراسی ايشان از چه نوعی بوده ميتواند، مگر
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ايشان برهنه اظهار ميدارند که از فالن و !!! ن  به صراحت درک ميگردددموکراسی وارداتی و صادرۀ اشغالگرا

 آرای مردم نظام دموکراسی،بهمان نفر در انتخابات حمايت ميکنند و اين کفر دموکراسی بايد تلقی گردد، چون در 

چاکری را بر و بخواهد، نوکر " آورندۀ دموکراسی"و باصطالح  باشد و نه اينکه بادار است که بايد مدار اعتبار

  !!!!مردم تحميل نمايد

بر با پشتوانۀ نظامی بزرگترين پيمان حربی تاريخ،  ا ال و لشکر و جنگ افزار مدرن وچهل و يک مملکت ب

ند، به اين گمان که اين خاک را ُمطيع و ُمنقاد و نوکر خود ه ا افغانستان سرازير شد"خاک نشينان"سرزمين 

بدين عقيده ام ــ و اين عقيده را از مردم و تاريخ خود ميگيرم ــ که اگر تمام گر و نه تنها من، ممن . خواهند ساخت

  .ممالک جهان هم به افغانستان بريزند، مردم ما را برده و گوش بفرمان خود ساخته نميتوانند
  

   به زمين خوردهبسا جهانباناندرين سرزمين کاله و دستار 

  !!!!دو اينبار هم حکم تاريخ غير ازين نخواهد بو
 

   


