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  ۲۵/۰۸/۲۰1۲        دوکتور محمداکبر یوسفی: مترجم
 

 "بیست سال  بعد از عقب نشینی"
 ."راکت می آورد" پلی بای"جوان عیاش، "

 
 

 
: "کوکائین"تحت اشتباه  منتخب کنگرس،شوروی ها اردوی خود را فرستاد، ایاالت متحدۀ امریکا یک عضو 

. بیست سال قبل اتحاد جماهیر شوروی بعد از لشکر کشی طوالنی ناکام، قوای خود را از افغانستان بیرون کشید
یک سیاستمدار حزبی امریکائی، مجبور ساخت  ،"مأموریت مخفی"مجاهدین سرسخت قدرت جهانی را بکمک یک 

 " Gregor Schmitz: گریگور شمیتس"از   "

 
وقتی بار دیگر مطالعه شد، متأسفانه . ، به چاپ سپرده شده است"فردا"سایت  بعداً در. انجام یافت ۲۲/۰۵/۲۰1۲ترجمۀ اولی  بتأریخ : یادداشت مترجم

جرمن  –افغان " لو برای نشر به پورتا اصالحات صورت گرفته است ،۲۵/۰۸/۲۰1۲اشتباهات تایپی و سکتگی ها، وجود داشت که دوباره، بتأریخ 
 .(آنالین تقدیم جهت نشر تقدیم گردیده است

ل اهوتل انتر کانتننت", "لوکس"اپارتمان در  م،1۸۸۲در جنوری  که مردی با ریش دراز، لنگی پوش، زمانی»
نام یک شهر : "نام مستعار)" Snowflake" )سنوفلیک" در اطاقشد، پاکستان داخل  ، در شهر پشاور("Pearl)پیرل

: مشاهده کرد" انترنت"و هم چنان اشکال معین که می توان در " اریزونا"ت متحد  امریکا، در ایالت در ایاال
، یکی از ملکه (Cynthia Gale Watson" )سینتیا گیل واتسن"او  حقیقینام  ۰، با لبخند انتظار او را داشت((مترجم

او فوق العاده، در هر طرف جای نشست، مانند شخص معتاد، طوری که خود می . وقت، می باشد های زیبائی
اما برای یک معتقد متعصب، گلبدین حکمتیار، طوری که نام مرد لنگی دار را نامیده  –گفت، گل گالب پاشیده بود 

در خارج از خانه خود را کامالً با حکمتیار معروف بر آن بوده است، که اگر زن ها . اند، قریب به برهنه بوده است
 .چادری نمی پوشانیده اند، بر روی آنها امر پاشیدن تیزاب را صادر می نموده است

 

و هم ( Schneeflocke( )عین کلمه بزبان آلمانی" )شنی فلوکه"چون در پهلوی . حال با یک لبخند در قطار می نشیند
، از (Charlie Wilson" )چارلی ویلسن"امریکا، " سکنگر"عضو منتخب : سفر معیتی او قرار گرفته است

سیاستمدار ایاالت متحده می خواست بدون قید و شرط با حکمتیار صحبت داشته باشد، زیرا او در قیام ". تکزاس"
م به افغانستان قدم گذاشته اند، به عنوان ضد روس ها، مؤثریت خاص از 1۸۹۸علیه شوروی ها، که در دسمبر 

در جنگ علیه  او صحبت کند، زیرا مجاهدین( Wilson" )ویلسن"حکمتیار هم می خواست، با . استخود نشان داده 
 .اشغالگران شوروی، بطور عاجل اسلحه ضرورت داشته اند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusofi_ma_bist_sal_bad_az_aqeb_nishini.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/yusofi_ma_bist_sal_bad_az_aqeb_nishini.pdf
http://www.spiegel.de/fotostrecke/20-jahre-afghanistan-rueckzug-fotostrecke-108009.html
http://www.spiegel.de/fotostrecke/20-jahre-afghanistan-rueckzug-fotostrecke-108009-2.html
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که آیا حکمتیار تصور دارد، سالحی را تسلیم شود، که : بدینترتیب امریکائی، مستقیماً به موضوع آغاز کرده است

را فراموش " ویسکی"ها خریداری کند؟ حکمتیار در فکر اسلحه بود، چنین معلوم می شد که  واشنگتن از اسرائیلی
او . بوده است در همه جا، خیلی باز" شنی فلوکه" "زنجیر َکَشکی " هم چنان  می نوشید،" ویلسن"کرده باشد، که 

 ."فراهم می سازد هللا راه های زیاد، اسرار آمیز دارد، که به پیروان و معتقدین خود: "گفته است
 

 .سفید و رنگ سرخ ناخن رپود
 

در یک متن اصلی قابل اعتماد، می توان بطور  لیکن –بوده است.  فلم اخذ یک کتاب برایمتن مانند تهیۀ هصحنه، 
( George Crile" )جیورج کریل" از( Charlie Wilson’s war" )جنگ چارلی ویلسن" ،"بیوگرافی"ممتاز در 

تقریباً به " ویلسن"، "بانک دار پس پرد  کنگرس"صدا و جنجالی، نشان می دهد که   و تأریخ ُپر سر. مطالعه نمود
دالر را بشکل اسلحه  و پول ممکن می ساخته است، و در عقب " میلیارد ها"تنهایی به جنگی های مقاومت افغانی 

به پیمانۀ قابل مالحظه، سهم داشته انجامید، افگندگی،  با سر ،م1۸۹۸فبروری  1۵بتأریخ  کهنشینی شوروی ها 
 . وسیع شکست می دهد معیار این امر هر نوع فلم تخیلی را به. است

 

 Tom" )تام هانکس"م، بالخره، هم چنان در سینما آمد، با ۲۰۰۹در سال " چارلی ویلسن"که جنگ تنهایی  زمانی
Hanks )جولیا روبرتس" و( "Julia Roberts) هالیوود" به عنوان یک فلم مبالغه آمیز، بسیاری ها، این فلم را "

آنها مجبور بوده اند، حکایات و موضوعات خوب تأریخی : "ریستنگبه آن طور دیگر می " ویلسن. "دانسته اند
این سر افگندگی روس ها در . چون از قضاوت  مؤرخین نیز، زیاد پیروی می شده است." زیادی را حذف کنند

، در سال "سی آی ای"را با خود آورد، و هم اینکه تسلیح و تجهیز مجاهدین توسط افغانستان، که سقوط شوروی ها 
بعد نا گهان باالپوش تأریخ ، بطور ساده بر شانه های یک عضو ساد  . های هشتاد، مسئولیت آنرا بدوش داشته است

" لی زمان خوبچار"او در واشنگتن " لقب"سیاستمداری که . ، آویخته شد(تکساس)از تکزاس " ویلسن"کنگرس 
اصطالحی ( )flotte" )ناوگان"، دوست داشت ترین "هندوکش"بوده است و در سفر ها به مناطق جنگ در جوار 

، از زیبائی های، مانند (مترجم: بکار برده می شود" دولت"از کشتی های قوای بحری یک " دسته"است که بیک، 
 Fantasy" )"اطاق لوکس"با دختران نمایشی در گرداب  "کوکائین"را با خود می گرفت، که به نسبت " شنی فلوکه"

Suite )" الس ویگاس"در( "Las Vegas)بعد از اینکه تحقیقات براه افتاد، بعلت قلت  -، تحت تحقیق بوده است
: " خاص تجلیل نمود، بعد از آن به هرکس حکایت می نموده است" پارتی"نخست با یک . مدارک ثبوت، رد گردید

کرده باشم یا خیر، ( استنشاق)اخن سرخ که زیر بینی بوده است، نمی دانم که آیا شی سفید را تنفس از این رنگ ن
 ."درین مورد چیزی نه می گویم

 

م یک خبری را در روزنامه، در بار  جنگی های مقاومت افغان، منتشر 1۸۸۰همین مرد زنده و نیرومند، در سال 
لیکن . علیه اشغالگران قدرت بزرگ، شوروی می جنگند، سنگتراش خوانده است، که با اسلحۀ دوران  بود گردیده

در بخش مربوط مسائل اجتماعی بوده است، اما شخص متقاعد " ویلسن"مصروفیت سیاسی . هیچگاه تسلیم نمی شوند
الت متحده، در واشنگتن، و جنگند  جنگ سرد است، تازه عضو کمیسون با قدرت بودیجۀ دفاعی در کنگرس ایا

یک دیموکرات به همکار . را اداره می نمود" سی آی ای"او هم چنان پول های عملیات های مخفی . گردیده بود
چه مبلغ این . مطالعه نماید" ویلسن( "زندگینامۀ)یا " بیوگرافی"مؤظف در بخش مربوطه، تلیفون می کند، تا در 

دو چند بساز،  . میلیون دالر بوده است ۵دریافت داشته اند؟ جواب، جنگی های مقاومت از طرف امریکائی ها 
 .بدون هر نوع صالحیت ،ویلسن داد می زند

 

 :ستنگر برای لنگی پوش –راکت های 
 

هم در برابر همکاران خود، در کمیته به افتخار  او با این مخارج و مصارف، بعداً مانند دیگران که بزودی گفته اند،
ظهار نموده است، که  گویا افغانستان یگانه محلی است برای امریکا، که روس ها را کشته خواهند با یک دلیل، ا -

" ویلسن. "میلیون  دالر رشد نمود ۵۰۰میلیون و  ۲۰۰میلیون به  ۵۰کمک ایاالت متحده، با سرعت از . توانست
. را متقاعد ساخت، تا در برابر هر دالری که او تدارک می بیند، آنکشور هم یکی بر آن عالوه نماید" سعودی ها"

 های" هیلیکوپتر"داشته باشند، که " راکت ستینگر"م، جنگی های افغان توانستند، بدینوسیله، حتی 1۸۸۲بعد از 
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وقتی  آنها را دیدم، می دانستم، که بزودی ختم برای روس ها معنی خواهد ": "ویلسن" .دشوروی را از فضا برچینن
 ."داشت

 

، "کنگرس"در ( Wisconsin" )ویسکٌنسین"م از ایالت 1۸۸۲، که تا سال (Steve Gunderson" )ستیو ُگندرسن"
ما فقط می دانستیم، که او یک " ،".ما هیچ آگاهی نداشته ایم، که او چه می کرده است: "نمایندگی داشته، گفته است

در آنجا انجام می داده است، الزم بوده " ویلسن"آنچه ." عالقمندی غیر معمولی و غیر عادی با افغانستان داشته است
سلسلۀ طوالنی،  در یک ، در صف دیگران"سی آی ای"پرداخت کمک  های پولی ." است که تعداد خیلی کمی بدانند

می " گندرسن.  " اینجا چند میلیون، آنجا چند یک جوره: ماهرانه مخفی نگهداشته شده است جۀ ایاالت متحدهددر بو
 ."نمایند  عادی مردم، چنین چیزی را بکلی نمی خواند: " گوید

 

با نیش خند می " گندسن. "، پوشیده شده است"ویلسن"یک نوع بی اعتمادی بدون آن با زندگی درخشند  شخصی 
، که قبالً در اکادمی نظامی، مقدمتاً گوشزدها "ویلسن"م 1۸۹۲در سال ." این یک نوعی از افراد بوده است: " گوید

، در حوز  انتخاباتی شدیداین محافظه کار  (تکساس" )تکزاس"ورهنمایی ها  را جمع آوری می نموده است، در 
سال طوالنی، دفاع نموده، از هر  ۲۲، "لیبرال دیموکرات"یا " دیموکرات آزاد"به عنوان یک . جای پای یافته است

 Charlies" )مالئکان چارلی"در دفتر کارش کارمندان زن، پا دراز های زیبایی را که . ثانیۀ آن لذت می برده است

Angels)می : " همه بر اساس مشخصات معیین، انتخاب گردیده اند. ستاز یاد می شدند، دور خود جمع نموده ، نی
."  لیکن انسان به آنها نمی تواند بیاموزد، تا سینه های بزرگ داشته باشند. توان به آنها آموختاند که چگونه تایپ کنند

را تنظیم می نموده "  پارتی های یاغی"ق خواب یک گرداب، در اطا، در اطاق مجردی خود، با آئینه ها، در وسط
و آنها او را ." مبتال به حالت انسداد را انتخاب نمی کنند" راهب"مؤکلین من می دانند، که آنها کدام : "او گفت. است

 .همواره انتخاب می کنند
 

 ".ما روس ها را مرتب لت و کوب کرده ایم"
 

اینکه آیا امروز هم، در . مؤکلین خود، مسلماً بندرت حکایت می نموده استدر بار  افغانستان، به انتخاب کنندگان یا 
خشنود خواهند بود، ." ما روس ها را مرتب لت و کوب کرده ایم: " آنها، که گفته است" چارلی"بار  فعالیت های 
: ه است، مانند سابق در مصاحبات راضی بود"ویلسن"بطور مختصر اگرچه، جنگند  جنگ سرد . مورد سؤال است

او  می . این هم یکی از دالیلی بوده است که در ارتباط به ختم یک امپراتوری قهر و غضب محسوب می گردد" 
 "توانست فکر کند، که این امر تحقق خواهد یافت، بدون اینکه عسکر امریکائی مجبور به ریختن خون خود شود؟

 

زیاد بلند نبوده است؟  در یک چند سالی بعد ازعقب نشینی اما باز هم بحث در مورد ادامه دارد، که آیا قیمت آن 
از دوستان امریکا، بزودی  –شوروی از افغانستان، این کشور بطور عالج ناپذیر، پارچه پارچه و پراگنده شده است 

روز ام –مالقات می نمود " شنی فلوکه"او را با " ویلسن"همانند گلبدین حکمتیار، که . دشمنان مرگ ببار آمده است
سازمان می " القاعده"در سراسر جهان جست و جو می گردد، که با افراد  ،در در لیست تروریست های سرکرده

 .دهد
 

به افغانستان بطور قاچاق وارد کرده اند، از دیر زمان است که " سی آی ای"و " ویلسن"در واقع سالح هائی که، 
لیکن تسلیح تمام نسل، طوریکه متخصصین زیادی معتقد اند، زمینۀ افراطیت را برای صعود .  کهنه شمرده می شود

که در  زمانی –سپتمبر  11، گویا پس از حملۀ "ویلسن"می توان خواند، که . افراطی های اسالمی آماده ساخت
 –ایفای وظیفه می نموده است، منجمله  برای سفیر پاکستان " البییست"واشنگتن هنوز به حیث  یک  نمایند  منافع یا 

 .وحشت زده  صدا زده است، سوء قصد کنندگان، از کوه های او می آیند
 

 .برای امریکا  گودال یک 
 

اینکه  با چه دقت در مورد نجات شرف و افتخار  -، باعث نگردید"ویلسن"نی در شناخت  لیکن تردد خودی طوال
باید ملتفت می بود، که دائماً برای کمک های هر چه بیشتر دوباره اعمار ر ا، از جانب ایاالت متحد  امریکا در 

کدام " ک اشتباه بوده است؟ هم مأموریت او ی اما باز .افغانستان، بعد از برگشت قوای شوروی، دفاع نموده است
 .قابل نقل بوده است" ویلسن"، صاف و ساده از زبان "ابلیس در آن زمان از طالبان شنیده بود؟
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در بیستمین . صدمۀ  توفانی ژاله  روبرو گردد باانکشاف تأثر آور افغانستان، به هر صورت باید افتخار دوامدار او 
قدرت . بوتل ها، دیگر شنیده نشده است" کارک"سالروز عودت شوروی ها، در پایتخت ایاالت متحده، صدای انفالق 

جهانی خود از مدت ها عمیق در لجن زار افغانستان درگیر بوده، از سر افگندگی مشابه بیم دارد، که زمانی مسکو 
دور دست عقب نشینی نموده، " تکزاس"سال عمر دارد، در  ۹۵درین اواخر " ویلسن. "بوده است به آن روبرو

م، به ۲۰1۰فبروری  1۰م، متوفی بتأریخ 1۸33متولد اول جون ).با قلب دومی و با خانم دومی. زندگی می کند
 (مترجم: سالگی ۸1عمر 

 

ت خور وقت، حال با عالقه پرنده ها را دانه کمونیس. دوستانش حکایت می کنند که وضعیت صحی او خوب نیست 
را به مناسبت بستمین " جام"خواهد توانست، چند "پارتی ها"اما چه کسی می داند، ممکن پادشاه متقاعد . می دهد

اما درست است، که از مدت ها به  –علی الرغم قلب ضعیف . سالگرد خروج قوای شوروی، بلند کرده بتواند
حمل تهم یک گودال عمیق م"  چارلی ویلسن"آیا ایاالت متحد  امریکا، از جنگ وحشی اینطرف واضح نیست، که 
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