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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  :مترجم از انگليسی 

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی
   ٢٠٠٩ مارچ ١٨برلين ، 

  
  
  
  

  اوباما اشتباهاِت  شوروی را در افغانستان تکرار ميکند
  
 Celestine Bohlen بلومبرگ" مبصر سياسی سايت "Bloomberg فبروری مقاله ای را زير ٢٥ به تاريخ 

، اقتباس "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" پورتال ٢٠٠٩ مارچ ٩عنوان باال در آن وبسايت نشر کرد، که در صفحۀ 
 ترجمۀ نکات عمده اش  را  به چون اين مقاله مطالب حايز اهميت را در مورد افغانستان عزيز در بر دارد،. گرديد

  :حضور اشرف خوانندۀ پورتال تقديم ميکنم 
  

  
 

  : فبروری ، بلومبرگ ٢٥
  .اتحاد شوری، قدم ميگذارد) جای پای(ِ  پای مفکورۀ هول انگيزی به ميان آمده ، که اتازونی احتماًال در َپل

دقيقًا بيست سال بعد ازينکه شوروی اردوی خود را از افغانستان بيرون کشيد، اضالع متحده در صدد تقويت قوای 
  .  شهرت دارد"گورستان امپراتوری ها"خود در کشوری برآمده، که به 
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خواند و گفت که ما با يک دشمن " انِ  صحيح جنگميد"آن را " بارک اوباما"اين مملکتيست که رئيس جمهور 
 بدانجا رفتيم،  تا القاعده را سقوط داده و طالبان را از مصطبۀ ٢٠٠١ما سال . واقعی و بخاطر داليل برحق ميجنگيم

  .قدرت بر اندازيم، تا افغانستان ديگر هرگز بحيث  خاستگاه حمالت تروريستها مورد استفاده قرار نگيرد
فرستادن .  و حتی خطر شکست، تهديد می کندون ما را خطر ناکامیِ  نيل به هدف معين، که اکنمشکل درينست

 . عساکر بيشتر امريکائی، چاره گر نيست
يک احصائيه که بر گزارش ملل متحد اتکاء . وضع امنيتی افغانستان در دوازده ماه اخير رو به وخامت نهاده است

 نفر ٢١١٨درصد باال رفته و به ) چهل (٤٠ نظر به سال گذشته به اندازۀ تلفات ملکی: دارد، حاکی از آنست که 
  . نفر بر اثر حمالت قوای ائتالف و قوای حکومت افغانی، به هالکت رسيده اند٥٢٢رسيده، که ازين ميان 

 در  عسکر موجود امريکائی٣٨٠٠٠اين فقط يک دليل است، که چرا اوباما بنا بر يک پاليسی قابل درک، ُمضاف بر 
اين پاليسی حتی استخدام قوای بيشتر را پيش بينی .  عسکر ديگر، گرفت١٧٠٠٠افغانستان، تصميم عاجل به فرستادن 

  .   ميکند
شوروی . تا جائی که تاريخ بما درس ميدهد، تزئيد و تشديد قواء برای سرکوب قيام و شورش، راه حل درست نيست

گرفتند، و فرانسوی ها در الجزائر و ما امريکائيان  درس خود را در ها اين درس را بعد از ده سال در افغانستان 
 . ويتنام دريافتيم

  

  تزئيد قطعات به ناکامی می انجامد
 ، هر قدر که قوای خارجی حضور خود را ٢٠٠٨ در سال Rand Corporation" رند"نظر به ارزيابی مؤسسۀ  

  ".نتيجه بدتر ميگرددبه همان اندازه "در جنگهای ضد مقاومت، تقويت بخشند، 
  :بايد گفت که 

 در عراق ، منجر به بهبود وضع امنيتی در ٢٠٠٧ عسکر در جنوری ٣٠٠٠٠تزئيد يکبارگی قوای جنگی باندازۀ 
ــ در ) ــ مترجم" عنصر کليدی"و به اصطالح تحت اللفظ (مگر عنصر عمده ــ . بغداد و ديگر شهرهای عراق گرديد

تالشی بود سياسی، که رهبران  کوشش و ، مسمی گرديده) * Anbar Awakening" (انتباِه انبار"زمينه، که به 
  .سنی مذهب ، بعد از سه سال تطاول و طغيان، به نفع اتازونی و برضد شورشيان اقدام کردند

جنگ در نصف جنوبی پيش برده . در افغانستان نبرد در شهرها ــ که نسبتًا مطمئن ميباشند ــ صورت نميگيرد
  . قوای ائتالف را در آنجا به چشم دشمن مينگرندميشود، که کمابيش در کنترول طالبان است و

 
 درسهای شوروی ها

شوروی ها بيست سال پيش درس خود را گرفتند و جای تعجب نيست که ايشان اينک نصيحتی را درين زمينه، پيش 
 . ميکشند، نصيحتی که خيلی ها دردناک هم جلوه ميکند

ــ ١٩٨٩ فبروری ١٥خروج عساکر شوروی ــ بتاريخ  دبوريس گروموف، جنرال سابق شوروی، به مناسبت سالگر
داد، و آن اينکه اين امر،  ) ــ مترجم" درسی بس سترگ"و من ميگويم (افغانستان برای ما درسی ناچيز « : گفت که 

     ».ناممکن بوده است و هميشه ناممکن هم خواهد بود، که معضالت سياسی را بتوان از طريق قوه حل کرد
ضمن کانفرانس امنيتی پيمان ناتو در شهر ميونشن المان (ونی ، رابرت گيتس ، هفتۀ گذشته در اروپا وزير دفاع اتاز

آنانی که خواهان تقويت قوای نظامی خود در « : به مؤتلفان امريکائی خود دو راه  را پيشنهاد کرد ) ــ مترجم
  »....کشاف ــ اداء نمايندــ اداره و ان" زمينۀ امنيت"افغانستان نيستند، سهم خود را بايد در 

....  
فرو (برخالف اتحاد شوروی که ده ماه بعد از خروج از افغانستان، ازهم گسيخت و فرو پاشيد، آخر کار اتازونی 

  . در افغانستان مسجل نخواهد گشت) پاشی و اضمحالل اتازونی ــ مترجم
   

در همين ماه در کانفرانس ) ر ناتو ــ مترجم دئیجنرال مشهور امريکا (Genral Petraeus"  پترويس"وقتی جنرال 
اظهار کرد ــ )  در شهر ميونشن المان ــ مترجم٢٠٠٩مراد از کانفرانس امنيتی پيمان ناتو در ماه  فبروری (ميونش 

، مرادش اين بود که تاريخ افغانستان تاکنون "نميتوان تاريخ افغانستان را سطحی نگريست:" و حق هم با اوست ــ که 
  ».های بلندپروازانۀ بسا جهانکشايان را به خاک يکسان ساخته است؛ از اسکندر کبير گرفته تا لئونيد برژنفآرزو

  
******  

  :نوت 
 شهريست در عراق"  انبار* "

  

  :تبصرۀ مترجم 
فرجام به حق به وقايع تاريخی افغانستان اشاره کرده و آزمندان امريکائی و ناتوئی را از با وجودی که نويسندۀ مقاله 
 وقتی  با وجدان فرنگی و امريکائی خود به قضاوت برمی خيزد، نميخواهد انستان هشدار داده است، کار شان در افغ
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وی با وجود اذعان به  . اقرار نمايد که حکم تاريخ افغانستان بر اشغالگران امريکائی و ناتوئی نيز جاری خواهد گشت
در افغانستان، از سر افتاده و آرزوهايشان زير خاک گرديده، وقتی به تاريخ  و اينکه بس کاله و افسر جهانگيران 

کشور خود ميرسد، باور نميدارد که تاريخ اين وطن استثنائی نخواهد کرد و حکم خود را بر اتازونی نيز تطبيق 
  . خواهد نمود

  

   پيشگوئی نويسندۀ امريکائی درست خواهد بود،آينده در قبال ماست و جهان شاهد، که
  

  !!!افغانستانريخ  يا حکم بيرحم تاو
  
 

 


