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 Political  سياسی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩برلين، سوم اکتوبر 
  

  

  

 "تن دادن به ناکامی قابل قبول نيست"
  

خلق ــ "افغانی  روی کار آمدن رژيم سفاک و ضد. تسرزمين بالکش ما، از مدتهاست که معروض به ناگواريهاس
، اشغال نظامی بدست اردوی خون آشام سرخ، جنگهای تباهکن تنظيمی بعد از پيروزی جهاد و ظهور طالبان "پرچم

و سرانجام اشغال مجدد کشور بدست چهل و دو کشور جهان، تحت رهبری ناتو و بدرجۀ اول اتازونی، صفحاتيست 
اين چهار فقره که تاريخ سه و نيم دهۀ اخير کشور را رقم ميزند، باعث آن گرديد، که . بارسخت دردآور و خون

  . حتی يک روز هم از صفحۀ جرائد و مطبوعات جهانی زايل نگردد" افغانستان"

 در زمرۀ جرائديست، که حتی Berliner Tagesspeigel" تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ مشهور پايتخت المان بنام 
اين روزنامه ديروز دو .  هم بدون خبری و گزارشی و تبصره ای و اشارتی به افغانستان گذرانده باشديک روز

و   نفر ٧٠٠٠ به ٤٥٠٠رحد اعظمی موضوع را در مورد افغانستان پيش کشيد؛ يکی آوازۀ ازدياد قوای المانی از س
 از Christoph von Marschall"ال کريستوف فون مارش"ديگر گزارشی که ژورنالست کهنه کار المانی بنام 

افغانستان آزاد ــ "از نظر خوانندگان گرانقدر پورتال "  فون مارشال"در ذيل نکات عمدۀ مقالۀ . واشنگتن نوشته است
  :گذرانده ميشود" آزاد افغانستان

  

  قبول ناکامی منظور نيست 
  

   ستراتژی درست برای افغانستانمناقشۀ حکومت اتازونی بر سر انتخاِب
  

   .مذاکرات قصر سفيد در مورد انتخاب  ستراتژی آيندۀ امريکا در قضيۀ افغانستان، به مرحلۀ قاطع خود رسيده است
چندساعته با ) ١( بارک اوباما در ظرف دو هفتۀ آينده، موضوع افغانستان را ضمن چندين مذاکراترئيس جهمور

، " جم جونز"، مشاور امنيتی " هيلری کلنتن"رجه ، وزير خا" رابرت گيتس" ، وزير دفاع " جو بايدن"معاون خود 
و " ريچارد هالبروک) "برای افغانستان و پاکستان ــ مترجم(صاحبمنصبان رستۀ رهبری، نمايندۀ خاص امريکا 

ستنلی مک "درين مذاکرات سرقومندان قوای ناتو در افغانستان، . متخصصان ديگر، مورد تحليل قرار خواهد داد
 ٢٠٠٩ سپتمر ٣٠(اولين دور چنين مذاکرات روز چارشنبه . حضور مييابد" کانفرانس ويديوئی"از طريق " کريستل
گنجانيده شدن چنين مالقاتهای طوالنی در تقسيم اوقات کار رئيس جمهور، . سه ساعت را در بر گرفت) ــ مترجم

  .جديت موضوع را نشان ميدهد
  : مباحثات علنی دور دو نکته ميچرخد 

ئيس جمهور در ظرف چند ماه برای بار دوم تغيير مسير داده و بر تصميمی که در ماههای فبروری و ــ اينکه آيا ر
  مارچ اخذ کرده و  آن را جانشين ستراتژی پيش کسوت خود، جارج دبليو بوش، ساخته بود، تجديد نظر خواهد کرد؟
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بمراتب بيشتر ازدياد خواهد بخشيد، و  ٢٠١٠ــ و آيا رئيس جمهور قوای امريکائی مستقر در افغانستان را در سال 
 نفر باال ميبرد؟ بقرار ٦٨٠٠٠ به ٢٠٠٩ نفر، تا آخر سال ٣٢٠٠٠آن هم بعد ازينکه عساکر امريکائی را از 

 ٤٠٠٠٠، )وزارت دفاع امريکاــ مترجم(گزارشهای مطبوعات امريکائی، مک کريستل ضمن تحليلی برای پنتاگون
در غير آن به گفتۀ وی، جنگ با القاعده و طالبان منجر به . تقاضاء کرده استاضافی ديگر را ) چهل هزار عسکر(

يعنی . گرفته خواهد شد، قصر سفيد گفت که تصميم ارسال قوای بيشتر، بعد از انجام پروسه . شکست خواهد گرديد
د شد که به چه تعداد بعد از تحليل اوضاع، که نظر به آن ستراتژی تعيين گرديده و مطابق  به آن تصميم گرفته خواه

  .عسکر و به کدام نوع قطعات ضرورت ديده خواهد شد
بعد ازينکه آوازۀ تقلبات در انتخابات و فساد . تغيير نظرات عمومی در امريکا، نيز بر اين مباحثات اثر خواهد گذاشت

ۀ افغانستان ارزش اداری حکومت حامد کرزی، بلند گرديد، اکثريت مردم امريکا بدين عقيده رسيده اند، که قضي
.  خصوصًا که تأئيد  دموکرات ها از جنگ رو به کاهش رفته است را ندارد؛قربان کردن اينقدر عساکر امريکائی

ديروز پنجشنبه نوشت، که اگر قرار باشد که قوای امريکا در افغانستان تقويت گردند، رئيس " واشنگتن پوست"
 نمايندگان دموکرات اکثريت را بدست نياورده و مجبور خواهد شد، که بر آرای جمهور اوباما در کانگرس در بين

اين امر مگر بر اهداف ديگرش اثر گسترده خواهد گذاشت، مثًال مجبور خواهد گرديد، تا . جمهوريخواهان تکيه نمايد
 در زمينۀ تصاميم نظريات کابينۀ اوباما. در زمينۀ اصالحات امور صحی، عقب نشينی های ديگر را بذمه بگيرد

بعدی و اينکه تقويۀ قواء در افغانستان، چانس موفقيت را بيشتر ميگرداند، و يا برعکس، در دو جهت مخالف حرکت 
و ، قوای بيشتر جنبۀ نظامی را تقويت ميبخشد، اما باعث دوری "جو بايدن"به استدالل ُمعاون رئيس جمهور . مينمايند

چون اين کار تنها از نظر ظاهری هم، اين قواء را بحيث قوای اشغالگر وانمود مردم افغانستان ميگردد، بيگانگی 
  : مثًال ميپرسند که. مشاوران هم پيشنهاد های مختلف ارائه ميدارند. مينمايد

  ــ آيا اين قواء در ساحات گسترده پخش گردند، تا مردم را از حمالت طالبان در امان نگهدارند؟
عهدۀ اردو و پوليس افغانی گذاشته شده و قوای امريکائی از شهرها و روستا ها بيرون کشيده ــ و يا اينکه اين کار به 

شده و تنها ساحات عقب نشينی طالبان را زير کنترول خود درآورند؟ البته نظر به پذيرفتن هر ورشن، قطعات کامًال 
که در صورت دوم به   بود، در حالیدر حالت اولی به قطعات ممتاز ضرورت خواهد. مختلف بايد بکار گمارده شوند

  .قطعات خاصی نياز ميرود، که بتوانند قوای افغانی را زير تربيه بگيرند
بعد از مأيوسيت هائی که ديده ميشود، در امريکا علنًا از خود ميپرسند، که آيا فرستادن عساکر بيشتر کارساز است و 

ثر تقاضاءهای مکرر نظاميان ، پيوسته قوای بيشتر بدانجا وازات با ويتنام ميکشند، که بر ايا نی؟ بعضًا حتی ُم
  .فرستاده شده و در فرجام با دادن قربانی گزاف، آنجا را ترک کردند

تسليم شدن به " مگر چنين طرزهای ديد را رد کرده می گويند، که ،رئيس جمهور اوباما و رسموسن ، سرمنشی ناتو
  :و به گفتۀ شان افغانستان قطعًا قابل قبول نيست خروج ناموفقانه از .  را نميپذيرند"ناکامی

  
"Failure is not on option") ختم ترجمه( 

  

  :تبصرۀ مترجم

  مردم و تاريخ، ولی در نهايت اين گپهائی را در مورد افغانستان به ميدان می اندازندجهانخواران ــ  
   !!!!!ست که تصميم خود را عملی خواهند ساختافغانستان ا   
  را گرانباری ارمغان شوروی در ميدانهای جنگ افغانستان،  " شعارفضيحت"مرگبار و کست شــ  

  . کرد عرضه    به جهان 
  وغاتی را تقديمــ  و نسلهای بعدی شاهد خواهند بود، که شکست ناتو و اتازونی در افغانستان، چه س

 نمود؟؟؟؟؟؟؟ تاريخ جهان خواهد    
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   :اتتوضيح
عرضه گرديده است، که من " Versagen ist keine Option"زير عنوان " کريستوف فون مارشال" ــ مقالۀ ١
، قبول ناکامی "و  "تن دادن به ناکامی قابل قبول نيست"مطابق به مفهوم آن،  و" غير تحت اللفظ"ا به صورت آنر

شايد ديگران آنرا بشکل بهتر . ترجمه کردم "خروج ناموفقانه از افغانستان قطعًا قابل قبول نيست" و" منظور نيست
  !!!!ترجمه کنند

مثًال . بر آن وارد گرديده است" عدد"اسميت، که " معدود"است، و " مفرد"هميشه " معدود" ــ در زبان دری ٢
در زبان های . وغيره" ده سال" "يک مليارد افغانی"، " چند موضوع"، " هزار عسکر"، " دو نفر: "ميگوئيم
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 می گوئيم و two booksدر زبان انگليسی مثًال . است" جمع"هميشه " معدود"اروپائی و نيز در زبان عربی مگر 
١٠٠٠ years  و  ten friends و  tousand soldiersو غيره .  

بکار رفته است، که ظاهرًا مخالف نص صريح دستور زبان دری پنداشته " چندين مذاکرات" در متن باال ترکيب 
را بخود گرفته " مفرد"حکم ، " جمع"در زبان ما بعض کلمات . ازينرو شرح ذيل را در زمينه تقديم ميکنم. ميشود

" انتخابات"، " اماتاقد"، " اصالحات"، " تدابير"، " مذاکرات"، " ، تشکيالت" مطبوعات"، " عمليات"از قبيل اند، 
را پذيرفته " مفرد "اند، اما در استعنال صبغت" جمع"ود ولو در نفس خو امثال و اخوات شان، اين کلمات . و غيره

  .اند

 
  

  

  

  

 


