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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۹۰/ ۵۰               فقیر

  

 واهمه و لزوم خروج ترجمانان 
 

 از کشور تا چه حد حقیقیت دارد
 

 ( تحلیل وضعیت از اوضاع ظاهری داخل کشور)
 
 

درین هیچ شکی وجود ندارد، که طالبان با ورود قوای نظامی امریکا در افغانستان، گلیم شانرا از افغانستان جمع و 
به پاکستان رفتند، اما ستراتیژیستهای نظامی و استخبارات پاکستان ابداً خیال مداخله و جابجایی یک دولت مورد حمایه 

پاکستان با حیل ونیرنگ طالبان را دوباره روحیه دادند، مدارس شان   اش را در افغانستا از فکر دور نکرده بود. چه
در افغانستان یک دولت فاسد، بی اراده،    ۱۳۸۰هنوز توسعه یافت و به سرباز گیری بیشتر پرداختند. متاسفانه بعد از  

این دولت فاسد زمینه    بدون برنامه و متفرق تشکیل داده شد، که با روحیه افغانی و آرمانهای ملت آن روز برابر نبود.
را به بدنامی قشر تحصیل کرده وروشنفکر اماده ساخت، نهاد سازی و ظرفیت سازی آنقدر نبود چنانچه ضرورت  
بود، عوض نهاد ها توجه به افراد بود، فکتورها مد نظر نبود، بیشتر باالی اکتور تمرکز میشد، درنتیجه چند عدد)فرد  

( سیاه سیون باالی تمام امور حاکم گشتند، اینها در یک مورد بسیار زرنگ نه، زیرا فرد دارای شعور وفکر است
بودند وحیله به کار بردند و آن اینکه از شعار قوم، زبان، منطقه و تنظیم بهره جستند. عمالً این سیاه سیون در تصاحب 

هنتون ودانشگاه، فدرالیزم  ملکیتها، امتیاز طلبی هرچه بیشتر و زراندوزی مصروف شدند و مردم را با اصطالحات پو
طلبی، تشکیل دولت غیر متمرکز، تذکره قومدار و حکومت نوع صدراتی، قوم وزیان و غیره بازی داند، درنتیجه 

روز در هم ریخت. همان   ۱۲دولت بیست ساله باوجود تمام امکانات مساعد بدنام و مانند یک دیوار پوسیده در مدت 
متیاز طلبیهای و تجزیه طلبیها سوار بر این دیوار بودند، نیز وارخطا و دچار حیرت  سیاه سیون که دایماً در توطئه، ا 

 .شدند و اکنون به گفته ی مردم شریف ما )غار میپالند و میگریزند(
 

اما؛ امریکا و یکتعداد ممالک غربی اندکی قبل از سقوط دولت، با مشاهده سقوط تدریجی حکومت )از ولسوالیها و  
ا( و ژستها و بیانات و حتا اخطار های مقامات پاکستانی که نشانه مسلط شدن طالب بود، اعالن باالخره تا شهر ه

خروج ترجمانان را به زبانها جاری ساختند. اما ترجمانان جوانانی بودند که فقط باتالش خودشان در کورسها و یا 
د که با عساکر و مامورین انجیو ها کار مطالعه و زحمت خود شان زبان انگلیسی یا آلمانی یا فرانسوی آموخته بودن

میکردند، در پهلوی ترجمه بعضی معلوماتهای نیز درمورد محالت، مردم و جریانات روزمره به خارجیها میدادند. 
اکثراینها اهل تخصص نبودند ونه افکار سیاسی داشتند. با بیرون شدن نیروهای خارجی اینک روابط دور جدید بین  

میگیرد، هردو طرف در سواحل وشهرهای خلیج، خصوصاً دوحه ) که اکنون یک نام نفرت   طالبان وامریکا شکل
آور برای افغانهاست( باهم مینشینند و برنامه های بعدی شانرا مشترکاً میریزند وبین شان فضای اعتماد و دوستی در 

روز رهبران طالب مستقر در  حال استحکام است، پس حیات ترجمانان شان نیز آنقدر در خطر نخواهد بود، زیرا ام
پاکستان ودوحه هرکدام به انگلیسی و اردو حرف میزنند، بناً انگلیسی جرم نیست. پس سوال این است که چه جرم  

 است وکیها در خطر اند؟
 

 :این یک سوال اساسی، حساس وتقریباً قابل فهم برای همه است. جواب آنرا از قراین نیز به آسانی میتوانیم دریابیم
نه اول اینکه ؛ ایا در پاکستان حیات اردو زبانها در خطر است؟ نخیر. ایا حیات شیعه در خطر است؟ نخیر. ایا  قری

حیات انگلیسیدان در خطر است؟ نخیر. آیا حیات کدام ترجمان زبان فرانسوی یا جرمنی در خطر است؟ نخیر. آیا  
 !ترجمان زبان چین کمونیست در خطر است؟ نخیر
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خطر است؟ حیات داکتر عثمان کاکر، حیات داور و حیات پشتین وهزاران فرد ضد استعمار و در  پس حیات کی در 
بند کشیده در خطر است، یعنی افراد ملی و آزادیخواه. همچنان در پاکستان حیات میلیون بلوچ آزاده و زحمتکش در 

در سرزمین بلوچستان از پنجاب خطر است. حیات انهای در خطر است که به اندازه ارزش منابع و گنجهای نهفته  
پروژه های عمرانی و خدمات اجتماعی میخواهند، درغیر آن منحیث یک جمعیت بزرگ اتنیکی اماده مبارزه برای 

 .استقالل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنګی شان اند
 

فرستاد و بنام ) ضرب    پاکستان طی بیست سال نیروهای تا دندان مسلح شانرا به مناطق پشتونهای نزدیک خط دیورند 
عضب( و ) بیا درغلم/ باز آمدم( آنها را کوبید . طی این تهاجمات حدود نود هزار جوانان قبایل را قتل نمود و حدود  

هزار ریش سفید و مشران قومی را ترور نمودند. بااین عمل شان به امریکا گزراش دادند که؛ “ این تروریستها ۱۲
 ! ”بودند و با انها مبارزه کردیماز )سرحد !( افغانستان آمده 

 

پاکستان با این گزارشات دروغ و فریبنده شان از امریکا میلیونها دالر کمک دریافت نمود، با شیرمردان بلوچ ) مانند 
 .شادروان بگتی، بزنجو وسایرین( نیز همین توطئه را پیش بردند و در حال پیشبردن اند

 

ان نموده  افغانستان  اکنون رو بسوی  داخل  اینک  در  دریوند  بیست سال دروالیات جوار و متصل خط  در طول  د. 
افغانستان نیز قتل، ویرانی و ترور در جریان بود. از کنر وننگرهار گرفته تا پکتیا، زابل، هلمندو کندهار جوانان  

اتورها  منور و بزرگان منطقه ترور شدند، ژورنالستان ، علمای منور ووطندوست دینی هدف قرار گرفتند، واکسین
قتل و کلینیکها، سرکها، مکاتب تخریب و ریش سفیدان شهید گشتند. در پهلوی آن دانشمندان بزرگ ) طور مثال  
دیگر(،  وصدهای  پشاور  در  مجروح  پوهاند  پکتیا،  در  تنیوال  پوهاند   ، کندز  راه  در  پنجشیری  پوهاند 

قرار گرف تیم مطالعات معدن که موتر شان مورد هدف  ، قضات،  متخصصین)طورمثال  کابل(، څارنوالها  در  ت، 
داکتر، متخصص آبیاری و اعمار مجدد) طور مثال داکتر کاکا مراد در جالل اباد( ترورشدند. این یک برنامه ی 

میلیون نفوس دوطرف این    ۲۱سال اخیر  ۳۲جینوساید پاکستانی بود که در دوطرف خط دیورند به راه افتیده ظرف  
 .خط را قتل عام نمودند

 

دیگر برمیگردد به تاریخچه صد سال گذشته: برای روشن شدن موضوع پالیسی بنیانگذار پاکستان) این دانه قرینه  
سرطانی ( را مرور مینماییم: دشمنی بنیانگذار این دانه سرطانی )استعمارانگلیس( در افغانستان با اعضای نهضت  

س نخست بشکل مزورانه شاه را تکفیر و بعد اورا از  مشروطه و ناجی استقالل افغانستان ) شاه امان هللا ( بود. انگلی 
از ان نیز توسط مشایخ، پیران وحضرات و امثال   اعمار یک افغانستان مستقل، واحد، مرفه و پیشرفته باز داشت. بعد

شان از ثبات و تحکیم یک افغانستان مترقی جلو گیری نمودند، پس ازین قراین واضح میگردد که حیات کیها در خطر  
 و هدف آن چیست؟ است

 

اکنون دیده میشود که نه تنها ترجمانها، بلکه هرجوان تحصیل کرده که آرزوهایش را خاک شده می بیند، نهایت تالش 
دارد تا این کشور فقیر و در بند کشیده شده را ترک کند. اکنون که جوانان افغانستان به یک سطح بلند آگاهی رسیده 

 و باارزشهای مدنی و دیموکراتیک آشنا شده اند، ولی افسوس که حاکمان استبلشمنت  اند و آیده های عالی را پذیرفته
( MI 6) که بد بختانه در جوار ما قرار دارد تمام امیدهای انها را با خاک یکسان نمود. 

 

دیش و  نتیجه این بحث نشان میدهد که برعالوه ی ترجمانان؛ بیشترین واهمه وناامیدی در دلهای تمام قشرمنور ملی ان
ضد استعمار رخنه نموده است. هر منور وجوان آزادیخواه و فرد تحصیل کرده افغان حیات خود را خصوصاً بعد از  

به هوتل سرینا کابل در خطر میبیند )امید با هیچ خطر روبرو نشوند(. شاید به همین علت به   ISI آمدن ریس نظامی
دن اند. اما میراث نیاکان مجاهدما، وصایای نهضت مشروطیت تعداد زیاد مردم به راههای مختلف در تالش بیرون ش

و آزادیخواهان ملی ما به ما میگوید: ُحب وطن را فراموش نکنید، با تاریکی مبارزه کنید، ملت را به اتحاد دعوت 
د خود  نمایید، مشعل دانش را بر افروخته نگه دارید و مایوس نگردید. در عقب هر تاریکی روشنی است. آنقدر هم بای

 .را نبازیم و مایوس نگردیم
 

روشنفکر واقعی رول روحانیون را در جامعه میدانند، ازهیمن رو به روحاینون وطندوست احترام قایل اند و آنها را  
در مسایل شریک وذیدخل و صاحب صالحیت میدانند. در طول تاریخ چنین بوده و در حالت کنونی نیز علمای دین 

یل ابادانی وترقی کشور داشته و ما روشنفکران بخوبی باطالب کنار آییم، ولی با استخبارات  میتوانند رول عمه در مسا
منطقه، شبکه های پیچیده تروریزم جهانی کنار آمدن ممکن نیست، باید برعلیه نواسه های رنجیت پنجابی )شوده =  

جوان  هر  که  هستیم  متیقن  ما  گردد.  سازماندهی  مبارزه  و  مقاومت  محمد    سودر=چهودرها(  وزیر  یک  افغانستان 
اکبرخان و طالب غیر سیاسی و افغان ما نیز نواسه های میرویس او احمد خان ابدالی اند. هیچ دور از امکان نیست  
که با طالب واقعی وافغان مفاهمه وسازش نتوانیم ، بلکه او باید بحیث یک فرد جامعه در ارتباط با مردم هویت افغانی  
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خان، مالچکنهور مجاهد، مال مشک عالم وسایر مجاهدین وطندوست احیا و ابقا نماید. هر    اش را مانند میر مسجدی
طالب واقعی باید بداند که بعد ازاین قوای خارجی از کشور برامد، ولی وطن عزیز و مردم شریف؛ این ملت عظیم 

تحصیلکرده ومنور با افکار   برای ما همه چیز است. وطن مادر است، چادر وطن را باید باعزت نگه داریم. هر جوان
ملی چراغ روشن این سرزمین است که طالب نیز به او، به مسلک و تخصص اش و به خدمات مسلکی اش اشد 

 .ضرورت دارد
 بقلم فقیر

 

 قصبه  -کابل ۱۰/۶/۱۴۰۰
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

