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 Political   سياسی

  
  جنير خليل اهللا معروفیدپلوم ان
   ٢٠٠٩ مارچ ٢٢ن، برلي

  
  
  

  گمکرده رهان، در افغانستان
  

  "دوتا کنند" اينکه  ديگر ندارند، مگر اشغالگران راِه
  

 ٢٢ خبر کوتاهی را در شمارۀ امروز ، Berliner Tagesspiegel" تاگس شپيگل برلين"مشهور روزنامۀ 
افغانستان آزاد ــ آزاد " خود نشر کرده، که ترجمه اش را خدمت خوانندگان گرانقدر پورتال ، ٢٠٠٩مارچ 

  :تقديم کرده و با تبصره ای، تزئينش می بخشم " افغانستان
  

اندان م، که در عين زمان قوMart de Kruif کرويف  ناتو، مارت ِدالدگرجنر: واشنگتن / کابل « 
  :ليستان گفت کانفرانس ويدئوئی در واشنگتن به ژورنادر افغانستان ميباشد، ضمنناتو پيمان  یقوای هالند

جنوب افغانستان، در وهلۀ اول باعث تشديد خشونت ميگردد، مگر بصورت  ازدياد قوای امريکائی در 
ديروز . بهبود خواهد بخشيد در کشور ــ وضع امنيتی را" در دراز مدت"  به گفتۀ ايرانيان ديررس ــ و

  .جشن نوروز بود، بر اثر حمالت الاقل هشت نفر هالک گرديدندبا مراسم برگزاری شنبه، که مقارن 
 .هنوز هم معلوم نيست که حکومت جديد اتازونی چه ستراتژيی را برای افغانستان طرحريزی ميکند

مبنی بر اينکه بارک اوباما در نظر دارد، که تا فصل تابستان افزايش  در مورد خبرحلقات امنيتی المان 
، تقاضاء نمايد و يا اينکه به  نفر)يکصد هزار (١٠٠٠٠٠  و ممالک ديگر را در افغانستان تاعساکر ناتو

" مريکاحهای ممکن حکومت اطر"از جملۀ گفتند که چنين کاری عقب نشينی از افغانستان تصميم بگيرد، 
" ماموريت حقيقت يابی"امريکا در مرحلۀ اضالع متحدۀ حکومت  به نظر اين حلقات، .قلمداد شده ميتواند

  :يک جمله شنيده ميشود که  تا حال از امريکائيان فقط . قرار دارد“fact finding mission„يا 
  »." را اختيار نمائيمهنوز هيچ نمی فهميم که چه کنيم و کدام راه"

  

  :تبصرۀ مترجم 
" جامعۀ جهانی"، قطعات باصطالح مسؤوليت هميشه گفته اندواقع بين، متعهد و بابادرايت، چنانکه افغانان آگاه ، 

 عنان گسيخته به کشور ما ريخته و يک جهان به سرکردگی امريکا". قوای اشغالگر"چيزی دگر نيستند، غير از 
کار  نه تنها از عهدۀ اين که ، مقهور خود بسازد، و خوشبختانه به ضرب قوۀ قهريه، ُمنقاد وميخواهد افغانستان را

  .ناکاميش از افق پديدارتر ميگرددحتی ته، بلکه روز تا روز، ناتوانی و سبدر شده نتوان
 اری عظيم و برای احراز آن سرمايه گذ در افغانستان منافع بزرگ ستراتژيک دارنداناشغالگرهمه ميدانيم که، 

 هم کنند ــ که قربانب هم ه هزاران فرزند برومند خود را قربانين رااندرو اگر . کنند و جانفشانی های فراوان می
  .ميکنند ــ هرگز باک ندارند

نگ يکر" انقياد طلبان"متآسفانه بعض افغانان جيره خوار و مناديان منافع غرب در افغانستان، از تربيون های 
  : همی کشند که ره ـ و نعبانگ بر می آرند

  

  "!!!به کمک قوای ائتالف ضرورت داريمما "
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و ضد شهامت و " افغانيت"ضد ، " افغان"ضد بنامد و چنين " افغان"سی خود را من باور کرده نميتوانم، که ک
  !!!!شعار بدهد، "افغانی"غيرت 

دگی از باآلخره با سرافگنقاومت مردم، ت ماکنونی نيز زير ضرب که اشغالگران ،مميدانم و به يقين کامل ميدان
. د و با شرمساری تاريخی گريختندنافغانستان خواهند گريخت، همان قسمی که قوای اشغالگر شوروی گريخت

.  و جارچيان ممالک اشغالگر ، در آن وقت چگونه خود را تبرئه خواهند کردمناديان انقيادنميدانم که هيچ ولی 
  : که راهشان خواهد  گشت،  بدرقۀکابلی  معروفدر هر صورت ضرب المثل 

  
  !!!!!!ه زغال ميماندبزمستان ميرود و روسياهی 

  
    

 


