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  * " تاگس شپيگل برلين"روزنامۀ 
 Ulrike Schefferاولريکه شــِفــَر : نويسنده 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی: مترجم  

   ٢٠١٠ دسمبر ٨       برلين ــ 
  

 
  

  رب اعتمادی ندارندـافغانان ديگر بر غ
  

 
   

  

  حيثيت اردوی المان در افغانستان آسيب ديده است
  

 .ور تر گشته اندبه قرار يک نظر پرسی، عساکر خارجی در افغانستان، از هر وقت ديگر منف
  

  .ی بر قوای خارجی اندسؤال شدگان حتی طرفدار حمالت رزميک ثلث 
  

انی که در دو ثلث کس.  ــ افغانان بصورت روز افزون اعتماد خود را نسبت به غرب از دست ميدهندبرلين

 مينگرند ند، مأموريت قوای بين المللی غربی را در افغانستان با شک و ترديدنظر پرسی اشتراک کرده بود

نظر به رأی پرسی . دنمورد حمالت نظامی  قرار گير" آيساف"و يک ثلث حتی طرفدار آن است که قوای 

 و ديگر رسانه های بين المللی، قوای اردوی المانی مستقر در ARDکانال اول  تلويزيون دولتی المان 
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اين . عتبار خود کاسته اند نفر عسکر ميرسد، از حيثيت و ا٤٨٠٠افغانستان، که تعداد شان اکنون به 

ــ باربار به نظر پرسی از اهالی " واشنگتن پوست"و " بی بی سی"تلويزيون المانی و شرکای آن ــ از جمله 

افغانستان پرداخته و بدين نتيجه رسيده اند، که کمکهای بازسازی پيوسته و بصورت روز افزون، بديدۀ 

خطرات روز افزونی که از ناحيۀ حمالت متوجِه مردم ميباشد از يک  طرف و . ترديد نگريسته ميشوند

عالوه بر آن مردم بدين . رونق نگرفتن اوضاع افغانستان از جانب ديگر، از دالئل عمدۀ اين استنتاج است

 درصد افغانان طرفدار خروج ٥٤. اعتقاد رسيده اند، که پولهای امدادی در کانالهای تاريک فرو ميروند

 .ريع قوای جامعۀ بين المللی از کشور شان ميباشندس

المان بدين باور رسيده بود که بعد از )" WDR) Westdeutscher Rundfunk کانال راديوی  "نمايندۀ 

گذر مدتی طوالنی، بار اول حدودًا يک سال پيش، خوشبينيی محتاطانه به آينده، در بين افغانان بمشاهده 

سقوط اعتبار اردوی المان در شمال ."  آيندۀ بهتر،  بزودی به يأس مبدل گرديداما اميدواری به. "رسيدمي

 درصد مردم آنجا ٤٦فقط . افغانستان، که ساحۀ مأموريت قوای المانی شمرده ميشود، خيلی چشمگير است

  .  درصد ميرسيد٧٥ اين رقم به ٢٠٠٧نظر مثبت نسبت به المان دارند، در حالی که در تابستان 
  

، وزير خارجۀ المان، نتيجۀ اين نظر پرسی را بحيث تأئيدی بر پالن خروج اردوی المان "ستر ولهگيدو و"

  : از افغانستان دانسته و اظهار کرد 

پالن خود را مبنی بر تسليمدهی مسؤوليت امنيت ) ٢٠١١(ما با بذمه گرفتن هر نوع عواقب، سال آينده « 

  .... ». منطقه به قوای افغانی، آغاز خواهيم نمود
  

  :تبصرۀ مترجم 
که در صفحۀ ديروز پورتال به " تاکس شپيگل برلين"در باال نکات عمدۀ مقالۀ روزنامۀ 

زبان المانی نشر گرديده بود، رؤيت داده شد، تا تصويری از زبان خود نمايندگان ممالک 

فکار ممالک متجاوز گويا بدين نتيجه رسيده اند، که ديگر نميتوان ا. اشغالگر ارائه گردد

مردم افغانستان . عامۀ افغانان را تحت تأثير تبليغات پر زرق و برق و دروغين غربيان آورد

که عمًال تمام مصائب دوران اشغال کشور خود را لمس ميکنند، ديگر فريب پروپاگندهای 

   .شاخدار را نميخورند
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