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  م٠٢/١١/٢٠٠۶تاريخ                ديپلوم انجينير کريم عطائی
   ريدرز اديشن،Betaترجمه از 

  

   م پنجسال بعد٢٠٠۶، افغانستان م١٩۵٠آلمان 
  Georg Keckl جورج کيکل زيک تحليل ا

  
  

  
  

  سر پا آمد؟" زود"م ١٩۴۵می تواند؟ چرا آلمان بعد از چرا افغانستان به پای ايستاده شده ن
کلوپ "نطر مرد م نخبه بوده می تواند، از نشرات آنچه ژورناليستان امريکائی و آلمانی در زميه فکر می کنند و آنچه 

   ١.قابل سمع بود اکتوبر ٢٩مورخ    تلويزيون آ ِار ِد "مطبوعات
    جنگ دوم جهانی بموفقيت انجاميد زنهادينه ساختن ديموکراسی و باز سازی در آلمان بعد ا: اين پروگرام هدف 
 دراز مدت در پاک سازی  در پول زياد بمصرف رسيد وامريکائی ها با شمار زيادی عاساکر اين جا بودند، "  :زيرا 

ازين لحاظ بايد ما در افغانستان، کوزوو، عراق و ."  بعمل آمدخستگی ناپذيرکار مجدد،  ای  و تربيهزماز مفکوره نازي
القاء و  "پاکسازی از بنياد گرائی"از قبيل سانيم و چيزی  داشته باشيم، پول زياد يمصرف بر عسکر زياد همغيره

م بعمل ١٩۴۵ بعد از نماديموکراسی را در درازمدت در پيش گيريم، آنگاه همه امور چنان سربرا می گردند که در آل
  .آمد

را ترسيم ميکند نسبت به  اشتهار تاريخ رزمی امريکام  بيشتر ١٩۴۵در قسمت آلمان بعد از سال عوامل چون اين 
داليل اگر اين  .يستبعد از جنگ قابل تطبيق ن ات برای افغانستانِ يواقعيت، لذا نسخه های بدست آمده ازين نظر

  . در افغانستان بناکامی مواجه می شويما ببريم که چر، ميتوان پیدشعری تجزيه گردن
  :باز سازی آلمان با موفقيت همراه بود، زيرا.  از نظر ميگذارانيمی يکی بعد ديگرب متذکره رااسبا 

  
  با تعداد زيادی عساکر اين جا بودند،) آزادی بخشان(اشغال کنندگان  -١
  و پول زياد در آلمان بمصرف رسيد -٢
 .کار بعمل آمدجدًا  و تربيه مجدد زمسازی از مفکورۀ نازيدراز مدت در پاکدر  -٣
 

   مجدد ایپاکسازی از نازيزم و تربيه
 اميد و در دراز مدت مهم است شروع هندهد،  نخست از آنچه مايرخ  مايوسی  مطالعاتبرای اينکه در سطور اول

 پله بين های  ازهای عقيدت مند،نازی قابل شک است که اخالق، وعظ و نصيحت های روز های يکشنبه از . ميکنيم
اول بيشتر احساس خوشی . بوجود آورده باشدمتقاعد ،  ديموکرات های عالقه عادی و عاری از باشندگانهمراه و

يل عمده  دال، و طرفداری از قوای غربی از سرنوشتشکران درغرب قدرت آزادی بخش نبودند، ازاينکه روسها
ند، بايد با شرايط تازه به تجارت بزندگی دوام داده شده بتواوابسته شور صنعتی  ک يکبرای اينکه در. دنپنداشته ميشو

 زيرا آنها احساس خوشی ميکردند ايندداشتند اين روش را موفقيت تربيه مجدد تلقی نماختيارامريکائيان . شدساخته مي
  .ا بود نه دليلولی در قدم اول در کوتاه مدت صرف نتيجه قابل اغاتن. و اين برای آلمانها خوب بود

  

  فهم و پی بردنتربيه مجدد بيشتر انطباق و سازش بود نسبت به 
                                                 
1 ARD-Presseclub vom 29.10.: http://medien.wdr.de/presseclub/pc_061029.mp3?m=1162220092 
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. م ميدانستند که جنگ را بصورت اساسی باخته اند١٩۴۵ زيرا آنها در ه مجدد آلمانها و جاپانی ها به سر رسيد،ربيت
 را تحفهتوقوع ز هيچ کسی ا آنها ميدانستند که آلمانها می دانستند که مسؤوليب حکومت قبلی را بر دوش دارند، 

گرسنگی و در برابر اشعه اتومی قرار در و تخريب بی حد مقابله ميشود، مردم  هرگونه مقاومت بامرگ ،ندارند
آلمان ها می دانستند که آنها صرف با کوشش بی حد، کار ارزان و بدون تقابل در برابر فاتحين در نظم  .خواهند گرفت

سيگنال های واضح پخش کردند، که تطابق مطلق يگانه راه ممکن  در شرق و غرب فاتحين. زندگی کرده می توانند
.  باقی نميگذارد کوچکترين جای تاسف رهائی بخشانس شرقی برایم  پرو١٩۴۵مه حيات است و مناسبات برای ادا

آثار مقاومت وجود سی چه بودند، مهاجرين از حد زياد بود، ازين لحاظ کوچکترين تند که مناسبات پرومانها می دانسآل
  قبل از اينکه در مقابل جنايات  . درشرق قوای اشغالگر گروپ های مسِت جناياِتحتی در برابر تبارِزنداشت، 

 قربانيان  همبعد و يک نسل ها دهه . خود کشی ترجيح داده ميشدبد، وحشت آور فاتحين و ديگر ناجيان قد علم شو
جانيان دستک ميزدند، به اشعار بی مزه در صفات طبقه رهبری جديد و با بيانهای شکران به طرف جنايات در شرق 

در " آسيب های رسانيده شدۀ" ت اوقت برای شکاي .جانبازی های فاتحين گوش ميدادند، آنها را مشفقانه حفظ ميکردند
 ۀسمًا کرخت شدوقبی کس غير وابسته را امروز در با شندگان  اين اسيب ها ۀنتايج بتاخيرافتيد. گذشته وجود نداشت

ولی آنگاه بايد اين ها ميديدند تا اقًال بزندگی خود ادامه . شود ممکن اين وضع خطر ناک تمام. آلمان شرق سراغ ميکنيم
  .داده بتوانند
  باز سازی را تهديد ، طفالنه در يونيفورم ميگابی باک و ، نفرت آور خام کلۀ چند فوتو های در افغانستانو حال بايد

 نهفته ديده بروز نوبيشتر ترس از طالبان ،شر اين عکس ها با تيراژ زياد عوض مورالِ  قطعات آلماندر نکنند؟ 
تيراژ نشراتی   هم ميخورد، زيرا آنگاه  براگر کله ها از روسها ميبود، ريا کاری در مورال بزودترين فرصت. ميشود

استخوان ها از بازندگان و متعلقين شان ديگر  با ، ديگران بدون ترس بازی ميکنند، با جمجمه ها.کم به نيظر می رسيد
 اردو و  غيرنيک تربيه مجدد در افغانستان و عراق از لحاظ رفتاردر عدم موفقيت بنحو.  بازی ميشوددر همه جهان

 پيهم درممالک اشغال کننده ، است که با پيکار نهفتهیعدم پرداخت کمک ها  بميان نيامده است، بلکه سبب آن در تخيل
  .ميان می آيدب
  

  امريکائی ساختن و بيم از تربيه مجدد
 اين روش امروز در عربستان .آنچه در آلمان خوب بموفقيت انجاميد، تربيه مجدد بمعنی امريکائی ساختن جامعه بود

را نمی گيرد بجز از اميد واقعی جوانان برای يک ويره  در آنجا هيچ چيزی جلو تنقيد بر امريکا. نيز دست ميدهد
اين .  فيصد باز هم بهتر نسبت به بغداد، الجير، تهران و يا جکارتا و آنها اين را خوب ميدانند٩٩الی  .ئيمی درامريکادا

و  موزيک، مود  درمخصوصًا از طرف جوانانو واتيف آن زمان را خوب فاريد، رآلمان کانز ،نوع صدور کلتور
  . ادبيات استقبال نيک گرديد
 نازيزم  بطور عموم  با تفاهم جانبين بعضًا از يک ۀ برای پاکسازی از مفکور٢ر و اقتصاداحضار آمرين ادارات، کلتو

 در م ١٩۴٩ميليون آلمانی الی اخير سال  ۵،٢. ولی بهر صورت الزمی بودتجاوز نمی کرد   اینمايش رياکارانه
دند که بدون مفکوره در بو ِ  فيصد آن مردمان بی غرض۵۴ازجمله زون های غربی تحت باز پرس قرار گرفتند که 

 بحيث مخالف نازيزم شناخته  فيصد ٠،۶ فيصد جريان باز خواست تعطيل گرديد،  ٣۴،۶جمله روان بودند، در باره 
کسی که دوباره بخوبی بکار گماشته شده می توانست، سوابقش بعد . فيصد مجرمين حقيقی شناسائی گرديد ١،۴شد و

درقسمت اشخاصی . رت های فاتح در شرق وغرب کم و بيش بی تفاوت بودم  به لحاظ مناقشه بين قد١٩۴٩از سال 
مهم اين بود که آنها با . م  هم خورده گيری وجود نداشت١٩۴۵که از آنها انتظار فعاليت برده ميشد حتی در سال 

چون  فهم چيزطبقه مفاد بيرو کراسی پاکسازی از نازيزم  و تربيه مجدد اين بود که . خوب می ساختند حاضرشرايط 
ديو "  جنجالغير مطمئن بود، در اول مرحله خطوط جديد را جدًا تعقيب مينود و بصورت عموم راضی بود که از

 از ،م  و بعد از آن١٩١٩مجرمين حقيقی سال . و پروسه کوتاه  در شرق به اين آسانی کنار مانده بود "نازی بودن
يد ئ برائت از تا يکسان يه آوازهنگاميکه مانند جلوه نمی کرد، جز ا طبقه بلند پايه هيچگاه چنين ع. ترس آرام نداشتند

اين جا هم اساسًا نتيجه .   وعده ميشد، هيتلر و تثبيت منافع از آريائی بودن و از تحفه های قائداز" درت دادنقانون ق"
تعقل تفسير ميکردند و بحيث  را نتيجه ااگر امريکائيه. يا سنجش که آنها بدست آمده بودند  و نه داليل ورفتبه شمار مي

  . باکی نداشت بود،نه ترس، خوب
 . اری امريکا در برابر خواب ترسناک از کشانيده شدن به شوروی قرار داشترای جوانان خواب از زندگی در کامگب

 های روس ها تربيه مجدد را با هزاران نفر مفقودين، مقصر و غير مقصر، و حسب دلخواه با کشانيدن انسانها به کار
 در تهلکه را فرا هم نمودند، در حاليکه  دائمی خاموشی قبرستان و زندگی آنها با متود خود . برده گی عملی نمودند

 به اين دوسيع با تحرک بيشتر آنچه را ميکردند که از زمان قييصر ميتوانستند بکنناختيار طبقه چيز فهم در غرب با 
به اين وسيله بخود همزمان همه متحدين . معنی که زندگی شخصی و عامه را با آزادی های سياسی در اختيار داشتند

                                                 
2 Entnazifizierung: http://de.wikipedia.org/wiki/Entnazifizierung 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
3

بمباردمان ها و بی . باندازدنگاه به عقب پرده دقيق وقت در اجرات گذشته و آينده برائت دادند ولی کی ميتوانست آن 
 جلو داده يزمچه گير های چالباز و پريميتيف شان که با سنجش های استاليندر شرق و پا )ناجيها (عدالتی آزادی بخشان

نها همه بايد از طرف روشنفکران با تفکر پذيرفته ميشدند تا ديوانه نشوند آ. ، مجبوراًً بايد حوصله می شدندشده بودند
  .خود را نگاه دارندسالم  تاريخ رو اشتها

  

  دند عوض اينکه بآموزند ويا صرف نظر کننانتظار شکران، قدر وتحفه را دارافغانان 
 ميشمارند، هرگونه وکالت از آنها در تربيه  بجانبحق و فاتح ، م١٩۴۵، برخالف آلمانها در سال  خودراچون افغانها

 را که طالبان  شرايطیهوده ميباشد،اقامت عساکر غربی بيديمو کراسی بی نتيجه می ماند و يانتيجۀ بر عکس دارد، 
ميشود ازين لحاظ پول زياد به افغانستان پمپ شود، می شود با عساکر بسيار .  نمی توان تغيير داده اندبميان کشيد

بيشتر الی ابد اين جا بود، ميشود هر افغانی را که جلب توجه کند به يک کميسيون پاکسازی از مفکوره طالبی دعوت 
د در حالی نيستند ، زيرا افغانان  انجاميد نخواهديتمو فقب افغانستان  دره، و با آنهم و ظيف)هيچ کسی نخواهد آمد( کرد 
آنها در جنگ بودند، در يک جنگ بمقابل يکی از . در قيد التزام قرار دارند لايک جنگ را باتخته باشند و حکه 

 بردن آن جنگ طرف عالقه غرب بود و حال بايد مورد تقدير. حکومت ها در کابل که به کمک امريکائها آنرا بردند
چرا آنها و کشور شان تغيير کند، توليد مواد مخدر، فساد اداری، موجوديت جنگساالران، عدم توانائی . قرار گيرند

از  پولی که از مواد مخدر،  باتروريزم را تقويه ميکند؟مالت با تروريستها، همه چيزهايکه احکومت مرکزی، مع
.  نسبت به اينکه طرف قدردانی غربی ها قرار گيرند تواندطالبها و جنگساالران بدست می آيد، بهتر زندگی شده نمی

در مناطق مختلف کشور شان در حرکت اند و می جنگند،  "مانند ماهی در آب"اصًال غرب مسؤول است که طلبان 
  . همين طور بوده استهم بعضًا واين 

  

  م پول زياد در آلمان مصرف گرديد١٩۴۵در سال : ٢دليل 
شده بودند، بسيار کمتر پول به  تخريببسيار کم  که ن نسبت به فرانسه و انگلستابيشتر داشتدر آلمان غربی که نفوس 

با .  سمبول کارخوب و عاقالنه بود يکبحيثو  بکريدت داده شد ناختيار گذاشته شد و آنهم با تفاوت اينکه پول در آلما
در آلمان غرب .  بميان آمد آلماندر شزقخاصتًا از طرف قوای اشغالگر زياد در اثر انتقال فابريکات ضرر آنهم 

کافات برای تربيه  ماتم اين تادي١٩۴٩در اوقات بعدتر از. ٣يدشال توزيع ميگردر دالر از پالنما١٨سرانه بحساب 
 در )روسها ( در برابر متحد سابقی کمونيستدض ِ ات بود برای ساختمان استحکامشد بلکه مصارِفيممجدد پنداشته ن

 با راکتهای )قوای غربی(را ميگرفتند در حاليکه متحد جديدسيل  المان ها می بايد دم ، بحرانبروزهنگام . شرق
بدون پول ( با آن هم آلمان غرب و شرق .  در عقب شان قرار داشت، در صور تيکه خود شان موفق نمی شدند،اتومی
 شريک ميشدند و نيزی اشغالگر م خود به پا ايستاده شدند بطوريکه بايد در مصارف نظامی قوا١٩۴٩بعد ) غرب

  .به اين صورت ثبات و موازنه قدرت تقويه ميگرديد  و.شريک شده می توانستند
  

 م تاسيس گرديد، صرف از نظر روحی قابل اهميت بود، ١٩۴۶ر در سال ي، ک)care paket( امريکائی ها ۀتحف
عمًال امريکائی ها . لمان غرب رسيدند در آ۴٨ و ۴۶بعداز سال های گرسنگی  کريديت ها در چوکات پالن مارشال

 برای افغانستان تمويل نمايم که  می توانيم راما چه. با پولهای پالن مارشال صادرات خود را به اروپا تمويل ميکردند
مفاد در بر داشته باشد؟ البراتوار های مواد مخدر؟ هيچ چيز در کوتاه مدت در افغانستان فايدۀ در بر ندارد، زيرا 

و جود   ، در تطابق، در همکاری با متحدين، در آلمانم١٩۴۵ت های اوضاع برای تربيه مجدد که در سال مجبوري
اينکه به طبقه حکمفرما در افغانستان !  تحت نظارت زرهدار بيگانگانشکشت خاشخا.  درينجا ديده نمی شوندداشت

، پس گرفته نمی و يا بخشش داده شود قرض م زياد يا کبا فساد اداری شان، با عدم توان و گانگستری های شان، پول
مردم عادی کمک های  . و تغييری ديده نمی شودکه بوداست  یروی دور دادن جريان کار همان طوربا شود و 

 و سخاوتمندانهها اگر تقاضای کمک . بشری را بدست می آرند و ازين لحاظ ساختمان قدرت را دگرگون نمی کند
، هر زم پهن می گردد، زيرا ازطريق آن هر طبقه ای غرق در فساد به بهانۀ احتياج، ترو ريشود قبول کورکورانه

.  می کوشد به کمک های باز سازی غرب دست يابد،هرکسی شناخته شدۀ از قدرت افتاده  هم، ولی)بازله چيچ(زباندار
             ختيار گذاشته شود،  کمک ها به ا،يستی دارند، سخاوتمندانه و بدون شرايط ثقيلراگر بکشورهای که سابقه ترو

  . دهای چند کله، کله های بيشتر پيدا می نمايندژا
  

باز سازی در آلمان به موفقيت انجاميد، زيرا عساکر زياد مدت طوالنی در آن جا اقامت : 1دليل 
  .داشتند

                                                 
3 Marshallplan: http://de.wikipedia.org/wiki/Marshall-Plan 
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واستند هر گونه م به آلمان برای تو زيع بخشش نيامده بودند، بلکه می خ١٩۴۵فاتحين در غرب و شرق در سال 
با آن هم در همه جا با امن گشت و .  تا انتقام گرفته باشندمقاومت را بدون در نظر داشت تلفات، در نطفه خفه نمايند،
مطيع بودن و مانع جريان نشدن، به هزار سال .  بودندگذار داشتند و بحيث قدرتمندان وقت بدون ترديد مورد قبول

کم ازکم از جنگ . ز خارج هميشه به ستراتيژی زنده ماندن ملت آلمان اشاره ميگرديدتمرين وابسته بود و از باال و ا
 ی، امروزما فرانسوی هاگرديداگر ناپوليون مو فق می . روح انقالبی در بوطل قيد مانده استهای دهقانی به اين سو 

   .نمونه می بوديم
 محل، جزء نخارج از ساحه نفوذ جنگساالرامورد  ، مقاومت در هرهااکثر افغان زنده ماندنِ  ی ستراتيژی عنعنودر

به آنها صدمه هستند تا  و توزيع تحفه فاتحين غربی در افغانستان از همه بيشتر مصروف حفظ امنيت خود. آن است
 برایافغانها. نرسد و افغانها دوباره مواجه  به آن نگردند که کشور شان پای گاه کالن شوندگان ترو ريستها گردد

  .دی ها فهم ندارنغربتصاميم 
  

    :نتيجه گيری
 باقی ميماند راه حلی که حقيقتًا در آلمان  بصورت عموم اشتهار نمايش فاتحين بودند و هستند،٢ و ٣چون داليل 
چانس  دريک و يا چند ،که مردم خودرد تا يگ صورت مانهدآنقدر تخريب وا : افتادکار گر  ١٩۴۴
را اين راه حل .  و به پرداخت قيمت تطابق آماده باشند بصورت واضح بدانند و بخواهند،برگشت

بايد به افغانها و .  پوليس کمکی نيست،اردو.  کردخواهندنيز درک ديده نافغانهای مکتب ديده و 
 و اگر شما درين جا دوباره مقر  مسؤول کشور تان هستيد خودشما" : ديگران بزودی گفته شود

آنگاه خود مسؤول نتايج آن يا از آن جلوگيری کرده نمی توانيد،  و تروريستها را قبول کرده ميتوانيد
.  نمی توان مقايسه کرد، افغانستان کوچک را با آلمان قدرتمند بعد از روسيه در ارو پا."خواهيد بود

داخل شد درآن کشور   هروقت ميتوان. نباشد گردد اگر خواستاخيار مجبوريت نيست اقامت  آلماندر
  .سته باشد سالح مخفی از فاصله دور را باخود انتقال دهدبجز اينکه کسی خوا

  .در غير آن نيت نيک انسانی و بشر دوستی به تباهی می کشاند.  کوچ کردبعد ازيک اخطار صريح ازين ممالک بايد
  

  پايان
  

"Readers Edition": http://www.readers-edition.de       مضمون از:  
  :لينک برای  مضمون

http://www.readers-edition.de/2006/11/02/deutschland-1950-afghanistan-2006-fuenf-jahre-danach-eine-
analyse/ 

 
  

  


