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 Political     سياسی

 
  به سلسلۀ نشر مقاالت سابق

  
  )چهل و نهم مقالۀ ( 

  
  

 
 

  : ، واليت غـزنی ــ افغانستان ٢٠٠٧ جون ١١: صحنۀ اعـدام ساختگی 
  پايش. يک منصبدار ارودی افغانستان قـرار دارد" استنطاق"اين مرد مورد 

  :صاحبمنصب اخطار ميدهـد . را با يک تسمه به موتر جيپ عـسکری بسته اند
  !!!!حقـيقـت را بگوی، ورنه موتر را چاالن ميکنيم، تا روی زمينت بکشد

  .سر جلو جيپ يک سارجنت امريکائی نشسته است
  

 
   

Wolfgang Bauer ولفگـنگ باور    
  ــ غـزنی ــ افغانستان" نياز اهللا"قـريۀ 
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی: ی المانجمه از تر

  
   

  

   جنگغـنيمِت
  

  .تا طالبان را اسير کنند عـساکر امريکائی قـريه ای را در محاصرۀ خود درآورده اند، 
  ميگردند"  جنايتکاران" خود، " ضد تروررزم آوران"گردد و   می  آغاز عمليات
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 گزارش راپورتر خود ولفگنگ باور را در شمارۀ Berliner Tagesspiegelروزنامۀ معتبر تاگس شپيگل برلين 
  :    خويش به شرح زير نشر کرده ٢٠٠٧ جوالی  ۴امروزی  ــ  مؤرخ 

اين گزارش شرح ميدهـد، که چگونه . وقـتی اين قـصه به آخر برسد، دست چند مرد با جنايت آلوده گشته است
  .می پرازند)  از مظنونان ( منصبداران عالی رتبۀ دو اردو ،  به استنطاق  

از دو شب  بدين سو نخوابيده  و دو . لباس های ايشان بر بدن چسپيده و چشمانشان از کثرت گرد و غـبار سرخ گشته
 ٢٧قـصه از . هـفـته شده است، که به شست و شوی بدن نپرداخته اند و برای قـضای حاجت به صحرا ميروند

ينای شمالی است، که در هـر جا اطراق ميکنند ، بوی متعـفـن مواد غائطۀ  پيادۀ پراشوتی کاروال٨٢عـسکر فـرقۀ 
را در محاصرۀ خود درآورده،  راهها را با جيپ های " نياز اهللا"در ساعات شب دهـکدۀ . ايشان مشام را می آزارد

واهـند با دميدن صبح می خـ. زرهـپوش خود بند ساخته  و ماشيندارهای ثقـيل را بر پشته ها و بلنديها نصب کرده اند
. اينها در ظرف سه و نيم سال گذشته، سی ماه تمام را در عـراق بسر برده  اند. به خانه های گلين قـريه بريزند

ميرسد و فـضاء ) سانتيگراد( درجۀ سلسيوز ٣٢ جون است ، گرمی هـوا به ١٢ساعـت شش و نيم صبح دوشنبه  
  :گردد شکار آغاز مي.  گرفـته و  ناخوش آيند است

 ساعـِت جنگی را که در دامان هـندوکش و دور از ٢۴اين راپورتاژ نزاع يک روزۀ افغانستان را نشان ميدهـد؛ 
 ميکوشند، که اين مملکت را تحت کنترول ٢٠٠١ عـسکر غـربی از سال ۴٨٠٠٠. انظار جهانيان پيش برده ميشود

طق پايگاهی خود در جنوب و جنوب شرق دوباره قـوی طالبان در منا. خويش درآورند؛ اما تاحال کامًال بی نتيجه
ايشان . گرديده و قـطعات جامعۀ بين المللی را با شديد ترين نبردهای  پس از اشغال افغانستان، روبرو ساخته اند

حمالت خود را نسبت به چهار سال پيش انسجام و سر و سامان  بهتر ميدهـند و تسليحات ايشان هم مؤثر تر گرديده 
 ذهـنيت مردم در بسياری از واليات افغانستان برضد غـرب گرديده ، چون ايشان به وعـده های بسيار خود، .است

صلح و .   باال رفـته٢٠٠۶ عـدد در سال ١۴٠ به ٢٠٠۴ عـدد  در سال ۴حمالت انتحاری از .  کمتر وفا کرده اند
  .آرامش باز از افـق  به دور دستها رميده

صابِ  همه سخت ناآرام است، چون وقـتی عـساکر بداخل يک قـريه پا ميگذارند، هـرگز در همين ساعات صبح اعـ
دو جاسوس استخبارات افغانی ديروز تلفـون کرده و به اطالع . نميدانند که با چه مقاومتی رو برو خـواهـند گشت

 شريف حامد، قـوماندان واليتی رسانيده بودند، که هـشت موترسايکل سوار مسلح از کوهها به دهـکده خزيده اند و مال
قـرار است که قـريه، خانه به خانه پاليده . طالبان ،  با احتماًال تمام تيم رهـبری زير دستش، گويا در جملۀ ايشان است

  .شده و تالشی گردد
 سياهـپوش در بستر دريا، يک مردکۀ« : نشانزن ماشيندار ثقـيل  از طريق بيسيم دشنام غـليظی را نثار کرده  ميگويد 

ده دقـيقه بعـدتر وقـتی کسی سوار بر موتر سايکل، پا بفـرار ميگذارد، . »که ميداند، شايد مسلح باشد؟. به نظر ميرسد
اما به زودی معلوم ميگردد، که بندۀ  خدا فـقـط  به اضطراب آمده ، نه .  فـير ميکندراعـسکر ديگری سگنال هـشدار 

هـر قـدر آفـتاب باالتر ميرود، به همان اندازه مخابرات با .  پا بفـرار گذاشته باشداز جملۀ مظنونان است و  نه اينکه
وقـتی روز به آخر رسيده و آفـتاب . بيشتر ميگردد) ١) (موترهای نظامی کثيراالهـداف  ( Humveesعـراده های 

  .هـياهـوئی از چيغ زدنها و صدا کردنها، برپا ميشود به غـروب ميگرايد ، 
 واليت غـزنی که بفاصلۀ چهار ساعـت از کابل "اندر"مريکائی مکررًا کوشيده اند، که طالبان را در ولسوالی قـوای ا

شورشيان مگر در هـر بار توانسته اند خود را به مناطق پشتون نشين عـقـب . قـرار دارد، مقهور خود بگردانند
خانه های ايشان در . از همين ناحيت  برخاسته اندهم ) طالبان "( جنگ آوران خدا"مهمترين  قـوماندانان . بکشند
 عـسکر افغان در ١٨٠٠ عـسکر امريکائی و ١٢٠٠. جاست و خانواده هايشان نيز در همين ناحيه بسر ميبرند همين

قـوماندۀ اين . اطراف اين ولسوالی موضع گرفـته اند  و می کوشند ، آهـسته آهـسته و قـريه به قـريه وارد منطقه گردند
اين . مسمی گرديده،  برای اولين بار در اين جنگ بدوش اردوی ملی افغانستان گذاشته شده" ميوند"مليات که به ع

قـوای امريکائی که زير قـوماندۀ آيساف قـرار "). هـشت رخ ُنه گرد"باصطالح کابلی (اردو معجونيست مرکب  
ين عمليات تاکنون، بسيار کمرنگ است ــ و اين تعجبی نتيجۀ ا. دارند، بايد رول مددرسانی و حمايوی را بازی نمايند

اکثريت  طالبان اينجائی خود را به . ندارد، چون  والی غـزنی دو هـفـته قـبل از شروع، عمليات را اعالم کرده بود
  . نشان دادن يک موفـقـيت در اين روز مهم به نظر ميرسد. مناطق مجاور، عـقـب کشيده اند

هـيل مردی .  عـراده را ترک ميکند، عمله نفـسی به راحت ميکشند James Hillجيمز هـيل هميشه وقـتی سارجنت 
او معکوس کسانيست ، . است جدی، کم گپ ، لب به لطيفه و فکاهی گوئی نمی گشايد و از کارهای ُسکه می پرهـيزد

را " نياز اهللا"تالشی قـريۀ هـيل سرپرستی جانب امريکائی تفـتيش و . که به مزاج عـساکر امريکائی خوش ميخورند
؛ )واگذار گرديده( نفـری افغانی واگذاشته ٩٠وی قـوماندۀ عمومی عمليات را به عهدۀ افـسران قـطعۀ . به عهده دارد

تمرينی برای اردوی ملی " ميوند"قـرار است که عمليات . درست همان قـسمی که مقامات باال ترسيم کرده اند
چه بايد "و " نظر قـوماندان در زمينه از چه قـرار است؟"جمان بار بار ميپرسد، که هـيل از تر. افغانستان باشد

که سرکردۀ قـطعۀ افغانيست، ميگويد که برای شروع عمليات، بايد به تالشی خانه ای در حاشيۀ " پاچا مير". "بکنيم؟
يونيفـورم نوی از " مير. "ه باز  ميگردددير دوام ميکند تا درواز. دروازۀ قـلعه را بايد تق تق کرد. قـريه پرداخته شود
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امريکائيان بدست آورده و نيز يک کاله بيس بال و يک عـراده جيپ و روزانه دو بار از قـوای امريکائی غـذای آماده 
  .مقامات حکومتی در کابل در قـصۀ عـساکر نيستند.  بدون اين غـذا ها بايد عـساکرش گرسنه بمانند.تقاضاء ميکند

مرد از ". حاال چه بايد بکنيم؟: "خانه فـقـط يک مرد بالغ را می يابند، سارجنت هـيل بار ديگر ميپرسد وقـتی در 
. ميگويد که برادر خانم خانه است. ترس  دستهای خود را باالی سر برده  و در جوار ديوار قـلعه به زانو می نشيند

بر وی فـرياد ميزند و به هـيل ميگويد ، که مردکه پاچامير . اوست) شوهـر(خانم مگر اقـرار ميکند، که وی شوی 
" مير"پسر دوازده سالۀ مرد اسير از دروازۀ قـلعه می بيند، که چطور . دروغگوی است  و راسِت  خود را نميگويد

. دستهای پدرش را از پشت بسته ميکند،  مجبورش ميسازد که بزمين بنشيند و تسمه ای را به پای چپش گره ميزند
  "حاال مردکه چه ميگويد؟: "يپرسدهـيل  م

اگر حاال حقـيقـت را نگوئی، : "تسمه را به پشت جيپ عـسکری خود سخت ميبندد و به مرد اخطار ميدهـد" مير"
قـوماندان افغان  به سارجنت . و اين يعنی که مرگ حتمی" موتر را چاالن خـواهـيم کرد و ترا از  پشتش کشان کشان

هـيل مکث ميکند و مير خواهـش خود را . شترنگ موتر بنشيند و ماشينش را چاالن نمايدهـيل اشارت ميکند که سر 
دو دقـيقۀ تمام، که گويا . هـيل سر جلو مينشيند، باز مکثی ميکند و باآلخره کليد موتر را دور ميدهـد. تکرار مينمايد

  .تمامی ندارد، انجن را چاالن ميگذارد
جيمز هـيل که تاکنون همه نورمهای ميثاقهای بين المللی .  باهم درمی آميزنددر جنگ خوب و بد و زشت و زيبا زود

را ُمراعات ميکرد و مبارز ضد تروريزم بود، اينک دفعـتًا کاری ميکند، که از نگاه حـقـوق بين المللی مستوجب 
ی که شکنجه را وی صحنۀ يک اعـدام ساختگی را به اجراء درمی آورد و شکنجه ميدهـد، با وجود. ُمجازات است

  ).  ؟؟؟(حکومت امريکا صريحًا ممنوع قـرار داده است 
چرت سارجنت هـيل هم خراب نبست، ." اين شيوه بعضًا مؤثر می افـتد"وی اين عمل خود را توجيه کرده ميگويد، 

ـتاده است، اين کار برای وی آنقـدر پيش پا اف. در استنطاق، کاری روا و ُمجاز باشد"  شکنجۀ موتر جيپ"مثلی که 
 ساله ای خبر دارم، که به ١٣گفـت از پسر . که حتی به عکاس اجازه ميدهـد که بار بار صحنه را عکاسی کـند

 ضمن اين سفـر سه هـفـته ئی از مناطق .مجردی که تهديد به قـتل گرديد، معلومات مفـيدی را در دسترس  قـرار داد
انستان از چه چيزی دفاع ميگردد؟ از ارزش های غـربی؟ از جنگ،  هميشه اين سؤال مطرح ميگردد، که در افغ

راپورترها بار بار شاهـد بوده اند ، که کسانی اين ارزش ها را تخريب می کنند، که در پی آزادی و حـقـوق بشر؟ 
  .  آن برخاسته اند ازدفاع
ش برکنده شود، اينک آزاد  تا پوست از بدن ده بود،ر پشت جيپ ش دانده شدنروستائی  که تهديد به کشمرد  آن 

اگر اين مرد تاکنون طرفـدار طالبان نبود، . گرديده، چون مدارک و داليل کافی برای نگهداشتنش پيدا نگرديد
  .        اينک بيم آن ميرود که خود طالب گردد

هـنوز هـم .  درجه رسيده و ميالن حرارت بطرف باالست۴٣اکنون حدود ساعـت دوازدِه ظهـر است ، گرمی هـوا به 
 ــ Drohneطيارۀ اکتشافی بی سرنشين ــ . موفـقـيتی در دستگيری آن موترسايکل سواران مظنون حاصل نشده است

اش  خوب شنيده "وز وز"رواز است و آواز بر فـراز دهـکده چرخ زنان در پ" سايه" يعنی Shadowموسوم به 
 ساله که مرد تنومندی است و در سايۀ يک ديوار خزيده، می گويد ٢٩ Aaron Whiteتورن آرون وايت  . ميشود

در حالی که قـطعات اردوی ملی افغانستان و جيمز هـيل خانه به خانه رفـته و به پرس ." دلم ميشه که همينجه بخوابم"
عـساکر همه از شمال افغانستان آمده اند و مربوط  به . مضطرب ميپردازند، وايت پينکی رفـتهو پال فاميل های 

تا هـنوز کسی موفـق  نگرديده، که پشتونها را  شامل اردوی ملی ) ٢.(اقـوامی اند که طالبان را مغلوب ساخته بودند
  .را دارد" اردوی دشمنان"، حيثيت " نياز اهللا"اروی ملی افغانستان برای اهالی قـريۀ . افغانستان بسازد

  
مدت خدمت عـساکر امريکائی را که بخاطر حکومتهای خود بايد بجنگنند، پيوسته ) وزارت دفاع اتازونی(پنتاگون 

 المان ماِه  يکدم و پيهم  است؛ در حالی که اين مدت در قـسمت عـساکر اردوی ١۵اين مدت خدمت  . تمديد ميکند
رۀ تعداد زياد ايشان از شدت آفـتاب سوخته، ميزان  وداع  با اردو بسيار باالست ، تعداد روز چه.  ماه ميباشد۴فـقـط 

اکثر ايشان از سی سال . پناه ميبرند و يا به مواد مخدره) ٣(افـزونی  از ايشان به مجرد بازگشت به وطن،  به الکحل 
در بسا عـراده های .  خود را از دست داده اندبسی از ايشان رفـقای. کمتر داشته و سه جنگ را پشت سر گذاشته اند

وقـتی ايشان به تعطيالت ميروند، فـقـط .   بسته های ادويۀ معالجۀ امراض روانی ديده ميشودHumvees" هـمفـيس"
نظر به . بديدار دوستان خود در شفاخانه های تداوی امراض روانی ميروند و در لحظات خاموش باهم درد دل ميکنند

 درصد عـساکر جنگديدۀ ١٢ درصد عـساکری که در عـراق جنگيده اند و ١٨، ) اردوی اتازونی(و گزارش ارد
 سال ٢٠ تا ١٠داکتران امراض روانی می هـراسند ازين که  در . افغانستان، با اختالالت روانی به وطن برمی گردند

  .اين تعداد به سرحد انفالق برسد؛ و جنگ ويتنام شاهـد مدعاست
جميز هـيل فعًال در روستا . آثار ارابه های موترسايکل، راه بطرف يک درۀ َشخ  و پرنشيب ميبرد.  داردشکار ادامه

ميماند و آرون وايت رد موترسايکل ها را ميگيرد و تعدادی از عـساکر اردوی ملی افغانستان و ترجمان از دنبالش 
 سواران از يک قـلعۀ يکه و تنها ، به فـيرکردن در يک سرباالئی دفعـتًا فـير ميشود، موترسايکل. روان ميگردند

وايت فـقـط . عـساکر اردوی ملی با فـير کلشنيکوف های خود، خانۀ گلين را سوراخ سوراخ ميکنند. ميپردازند
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لحظاتی خود را مستور ميدارد ،  و در حالی که گرد و غـبار و اضطراب خود را قـورت کرده ، ميگويد ، حاال بايد 
 .زير چتر فـير گلوله ها خود را به محل ميرساند. چه گپ استببينيم که 

نميخواهـيد لعنتی ها « : صدا زده ، چيغ برمی آورد " حمله ، حمله"عـساکر اردوی ملی دست به حمله ميزنند و وايت 
وايت فـقـط .  ساکنان قـلعه وحشت زده در کنار ديوار نشسته اند، همه کودکان خردسال اند و زنان" را دستگير کنيد؟

اران همه فـرار کرده اند؛ و فـقـط  ابری از گرد و موترسايکل سو. شان را در می يابداز گوشۀ چشم اضطراب اي
که در " همـفـيس"وايت در يکی از دو عـرادۀ . زود باشيد و به جلو برويد. غـبار از پشت ايشان در افـق پديدار است

چهار همـفـيس ديگر نتوانستند خود را به ايشان . يده اند، سوار می گردداراضی دشوار گذر باآلخره خود را بدو رسان
به هـر اندازه ای که وايت در . اردوی اتازونی حتی در ششمين سال هم به اندازۀ کافی مجهـز نگرديده است. برسانند

زين سبب در جنگ ا. اراضی کوهـساز پيش می رود، به همان اندازه ُرجحان تکنولوژيک وی کمرنگ تر می گردد
گرد و غـبار افغانستان گير مانده، که تمام وسائل تخنيکی را چرک زده؛ همـفـيس ها از حرکت باز مانده اند و 

  ).پرواز کرده نميتوانند( هـلکوپترها پرواز نميکنند 
ع امريکائی غـضبناک قـرار دارند، در بلندترين نقـطۀ منطقۀ خود جمآن ساکنان روستاها که در مسير حرکت 

از آنجا خيره به پائين می نگرند و رده های تازۀ موترسايکل ها . ميگردند، گوئی از ترس سيل بدانجا پناه ُجـسته اند
وايت دشنام رکيکی نثار . با آن هـم حاضر نيستند بگويند، که کسی را ديده اند. راسًا از پيش پای  ايشان می گذرد

او تهديد به انتقام ميکند و ميگويد، از شبکۀ » .هـستيد) بطال(شما همه طالبان « : ايشان کرده ميگويد 
 وايت َجستی زده، سوار .استخبارات افغانی تقاضاء خـواهـم کرد ، تا تمام  قـريه را  سيلی کاری بکنند

در طول راه چندين بار نزديک بود همـفـيس ها چپه شوند و يا . موتر ميگردد و در اراضی کوهـسار پيش ميراند
 که خود را شتابان به کمک وی رسانيده Apacheدو هـليکوپتر جنگی اپاچی . ی قـلعه های گلين را بزنندديوارها

دمه ای از گرد و غـبار موترسايکل ها ، که سه چهار کيلومتر پيش روی او . بودند، چون تيل کم داشتند ، برگشتند
  .ايشان را گير ميکـندو باآلخره . قـرار دارد، وی را به اعماق کوههای پرنشيب ميکشاند

  آبی، که انجن های هـردو هـنوز گرم است و هـردو در حويلی يک پيرمرد  Nami  و يک CG 124يک هـوندای 
.  است" کوچی"کاشف، همکار آرون وايت و فـردی از استخبارات افغانی با نام شفـر . الغـر اندام ايستاده است

ـتًا دست به  دفع.ر از جوابات خوشش نمی آيدـتی ميکند، مگدر مورد صاحبان موترسايکل ها  سؤاال" کوچی"
 بر زمينش ميزند سپس. برد؛ اول با مشت ميزند  و بعـد با قـنداق تفـنگ لت و کوب می

دشنام زنان، می گويد ، من خود قـضيه را کشف " کوچی". کند و پيرمرد آه ميکشد و بلند گريه می
 ايشان سارجنت  ازيکی . دو عـسکر امريکائی ناظر اين صحنۀ تمثيل اند.  کردم  و تو بی شرمانه دروغ می گوئی

Joel Koppinger است" استنطاق"  بيست و هـفـت ساله است، که آرام بر بازوان تکيه زده و منتظر نتيجۀ  .
Koppinger خيلی خرسند گرديده ، در وصفـش  ميگويد " کوچی" که از کار:  

" چارلز برانسن"ا وی آشنا شده ام ؛ واقعًا مردی از جنس يکی از بهترين  افغانانی که ب« 
Charles Bronson« .  

در دام آرون وايت دو مرد جوان افـتاده اند، که موترسايکل های خود را در حويلی گذاشته و خود به تاکستان پناه 
اول .  وقـفه سخن ميگويددر حالی که عـساکر محاصرۀ شان کرده، يکی به گريه می افـتد و ديگرش بدون. برده بودند

  دو ردۀ موترسايکل ديگر بطرف يک راِه . ميگويند که در قـريه زندگی ميکنند و بعـد ميگويند که از ايران برگشته اند
از نزد دستگير شدگان نيز سالحی پيدا نگرديده، ولی اين همه حاال مورد عالقـۀ . از ِده بخارج کشيده شده) ۴(ُبزرو  

  .او باآلخره شکاری کرده است. ستتورن آرون وايت ني
. شما وظيفۀ خود را به وجِه احسن انجام داده ايد«  :شامگاه از بی سيم صدای آمر آرون وايت  را ميشنويم 

  ».کار شما واقعًا بسيار عالی است
ای آيسـف قـواندان قـو. يکی از عـساکری که نامش  در گزارش تذکر داده شده، تا آخر تحقـيقات ، به تعليق درآمده

اين برخورد احتمالی، با همه چيزهائی در تضاد است، که قـوای امريکائی به آن « : مستقـر در غـزنی اعالم کرد 
  ».عـقـيده دارند و در راهـش ميکوشند

  :عـبدالخالق ، دگرجنرال مربوط ، هم  که قـضيه را مورد بررسی گرفـته ،  ميگويد 
که اساسات اخالقی را از نظر دور بدارند ؛ اساساتی که ما را بحيث هموطنان و ما به عـساکر خود اجازه نميدهـيم « 

  » .مسلمانان، بهم پيوند ميزنند
    

  .شرح داخل قـوسها و جلی ساختن ها، همه از مترجم است: تذکر 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات 
 است High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle مراد از اصطالح امريکائی  Humvees ــ کلمۀ ١

 همه شرائط و اراضی دارند؛ نه و  به عـراده های زرهـپوش عـسکری اطالق ميگردد، که قابليت مانور سريع را در
  .کوه  و ريگزار و صحرا مانع حرکت ايشان ميگردد و نه دلدلزار و آب و دريا

 ۵٢چون اگر طيارات بی .  ــ راپورتر اشتباه ميکند، وقـتی از غـلبۀ قـوای ائتالف شمال بر طالبان سخن می گويد٢
مضمحل نمی ساختند، ائتالف شمال که صد درصد مغلوب امريکائی يک ماه مسلسل طالبان را از هـوا نميکوفـتند و 

  .طالبان گرديده بود ، هـرگز يارای روياروئی مجدد با طالبان را کسب نميکرد
اصطالح کاشف آنست، که جابر ابن حيان سيستانی ــ  و به ) به ضم حرف سوم و سکون حرف چهارم" (الکحل" ــ ٣

يا " شراب خالص"است و چون کاشف ، " سرمه"در لغت در معنای " لکح. "ــ است" زکريای رازی"گفـتۀ ايرانيان 
را با تقـطير مکرر شراب  به دست آورد ــ به عـين شکلی که سرمه را از سنگ گرافـيت با تصفيۀ " شراب مطلق"

اروپائی به باختر زمين رسيد، تلفظ " الکحل"قـرنها بعد که " سرمه"ناميد يعنی " الکحل"مکرر بدست می آرند ــ آنرا 
نوشتند و " الکهول"مردم ما به تقـليد از اروپائيان نيز آن را . نوشته شدAlcohol  يافـت و مثًال در انگليسی بشکل 

از نظر من بهتر است که ما مردم اين ماده . گفـتند و نوشتند" الکل"ايرانيان به تقـليد از زبان فـرانسوی . تلفـظ کردند
َسَرگی و ديرپائی کلمات و اصطالحات "من در زمينه در مقالۀ . بنويسيم" الکحل"ه و را به همان نام اصليش ياد کرد

قابل دريافـت است ،  بيشتر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"، که در آرشيفـم در پورتال " در زبان عاميانۀ دری
 .    سخن گفـته ام

 ،  راه  باريکی را گويند  که در دامنه و دل  کوه ها کشيده که  از اصطالحات گفـتاری  ماست"  راِه  ُبـز َرو" ــ  ۴
  گويند که Ziegenpfadی الماندر زبان . می شود  و آنقـدر تنگ  است که دو نفـر پهلوی هم از آن گذشته نميتوانند

  .   دقـيقًا و باللفـظ مرادف همين اصطالح مشهور ما ميباشد
   

  :تبصرۀ مترجم 
 "خلق ــ  پرچم"بينم، به ياد رژيم  دژخيم ی و نوکران افغانی ايشان را ميرگويان امريکائوقـتی اين صحنۀ وحشت زو

می افـتم ، که با چه شکنجه های وحشيانه و دور از کرامت انسانی زندانيان را زير استنطاق می گرفـتند و يا ظلم و 
 .         دارش ، انگلستان را، به دم اسپ می بستستم  امير عـبدالرحمان خان به ياد می آيد، که مخالفان خود و دشمنان با

     
  
 
  
 

 


