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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       غوث جانباز: ترجمه   ١٨-١٢-٢٠١٠  ني
 

نی بدون همکاری با کشورهای خارجی افغانستان در شرايط کنو
  بردميتواند حيات به سر ن

  )والديمير سنيگيروف :نويسنده (
 

ارزيابی موقف " کنفرانس تحت عنوان ) روسيه –مسکو("دوستی خلقها" دسمبر سال جاری در پوهنتون ١٣به تاريخ 
   .دائر گرديد "فغانستان و ايجاد سيستم امنيت منطقوی و بين المللیروسيه در جهان در متن بحران ا

ه جا و  در بارۀ اوضاع افغانستان کاری است نهايت بمجالسبرگذاری چنين کنفرانس ها، ميزهای مدور، سيمينارها، 
بحث های  و ر ج.د باش می  مايۀ خشنودی،  در اين اواخر افزايش يافته است ها يیآگردهماين ارزنده، و  اينکه تدوير 

باز و صريح در بارۀ مسائل و همچنان دعوت برای اشتراک در آنها از افغانهای مقيم روسيه، دانشمندان، 
وسيلۀ آن ميتوان راه های بيرون  است که به یطرقی، يکی از استخبارات امور متخصصين ان، ديپلوماتها،سياستمدار

.  برخوردار نبودی خاص دام استثناما نيز در اين راستا از ک کنفرانس مورد بحث .کرد  جستجورفت از بحران را
تقريبأ همه بيانه های که در کنفرانس ايراد گرديدند محتوای عميق و همه جانبه داشته و از احساس صادقانۀ کمک به 

  .ندافغانستان برميخاست
         ه ناکام شدن ستراتيژی ها در کنفرانس زمانی داغ شدند که يکی از بيانيه دهندگان اشارۀ ب    جر و بحث

در اصل نقل قولی بود از رسالۀ فوق ..." پشتونيزه سازی"ياد آوری از .  در افغانستان نمود "پشتونيزه سازی ۀمناقش"
اعتراضات بسياری از افغانها از بحث . لسانس يکی از محصلين افغان که در اکادمی ديپلوماسی روسيه درس ميخواند

.  منفی بودمحتوایميگرفت، بلکه بيشتر دليل آن ياد آوری از پشتونها در يک نتيژی ياد شده منشأ برانگيز بودن سترا
  تأکيد افغانها. دات و ايراد های متعدد قرار گرفتشخص بيانيه دهنده از طرف افغانهای حاضر در کنفرانس مورد انتقا

قوم و قبيله تقسيم نميکند، و ما همه يک ملت  هيچکس به اساس که گويا در افغانستان باشندگان کشور راميکردند 
ی و بی ثباتی در کشور هدفی ديگری را دنبال ئستيم، ملت افغان، و گفته های از اين قبيل جز تشديد تفرقه، جداه

  .نميکنند
 گردانندگان کنفرانس حتی خاطر نشان ساخت که در افغانستان قبل از ورود گستردۀ متخصصين   افغانهای   يکی از

سال ) سی (٣٠ ويروسگرداننده هکذا افزود که گويا همۀ اين . وروی، تضاد های قومی معمول نبودندمشاورين شو 
 طرف نمايندۀ سفارت که نظر مذکور از. به ميان آمد "قوای محدود اتحاد شوروی" و ورود "هفت ثور"قبل يکجا با 

  .ات از اين قبيل واقعيت ندارندنظريبنده به عقيدۀ  .در کنفراسن اشتراک داشت نيز تأئيد گرديد
 

که يکی از بيماری های سابقه دار در اين  کرده  به خوبی درک  ميکند هر تاريخدانی که روی مسائل افغانستان کار
من از اينجا به بعد . در متن روسی کلمۀ مليت ها به کار رفته است(پراگندگی قومها : کشور همانا پراگندگی آن است 

مثال های وجود پراگندگی ها در .  قبايل، پراگندگی اجتماعی وغيره.)ج .، غوام افغانستان تغيير داده امو اقآنرا به قوم 
، زمانی که است ١٩٩٢ روز های بهار سال –يکی از مثال های تراژيک و چشمگير. اين کشور خيلی زياد استند

 از شهر را تاجکهای مسعود در یبخش: دمجاهدين کابل را اشغال کردند و پايتخت را به مناطق قومی تقسيم نمودن
جنگ های داخلی . دست داشتند، قسمتی را پشتونهای حکمتيار، گوشه های را ازبکهای دوستم و هزاره های مزاری

  .نيز از همين مثال هاست" ائتالف شمال"جنگ طالبها با . البأ خصلت بين القومی داشتندغنيز  رخ دادند که سپس 
 .بارها با قوماندان احمد شاه مسعود مالقات کرده ام، ساعتها با او صحبت داشته ام) نيگيريوفوالديمير س(ای قلم    

به خاطر دارم که مسعود با چه شعفی مرا در بارۀ تاجکستان سوال پيچ ميکرد، و جنرال دوستم از يک خود مختاری 
   .شتنددر ميان پشتونها نيز تمايالت قومگرايانه وجود دا. برای ازبکها حرف ميزد

م خود و    ادعای اينکه قومگرايها در افغانستان با آمدن متخصصين شوروی به ميان آمده، بدين معنی است که ما ه
 مصروف تالش های  خودش در آن وقت بايد ياد آور شوم که رهبری اتحاد شوروی.هم ديگران را فريب بدهيم

ونه قومگرائی بوده و بر بنياد يک مليت واحد، ايديالوژی را که مبرا از هرگ "انسان شوروی"تا در کشور ناکامی بود 
 رهبری اتحاد شوروی همين روش را در روابطش با کشورهای .ردبياکمونيزم استوار باشد به ميان واحد و اعمار 

 هنگاميکه قانون اساسی جمهوری دموکراتيک ١٩٧٩در سال . ، منجمله افغانستان نيز عملی ميکرد به خودوابسته
 به حيث صاحبنظران به "حقوق و دولت"تان طرح ريزی ميشد، سه متخصص ارشد شوروی در عرصۀ افغانس

، معين سيدوگين .ای.  پ–هئيت رئيسۀ ستره محکمۀ اتحاد شوروی معين بخش حقوقی : افغانستان دعوت گرديدند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 .ک" دولت و حقوق "، معين انستيتوت کوزنيڅوف. ن. ای -"قانون گذاری شوروی"  تحقيقاتی –انستيتوت علمی 
  . شيريميت.ف

ساختار دولتی ميخواستند تا متخصصين مذکور در آغاز کار خويش در کابل با پا فشاری های رهبری افغانستان که 
 رهبری اين چهار جمهوريت به زعم. مواجه گرديدند ،بيابد تشکيل "جمهوريت های سوسياليستی"افغانستان از چهار 
جمهوری افغانی سوسياليستی پشتونستان، جمهوری افغانی سوسياليستی :  ذيل ميبودند بايد قرارآنوقت افغانستان

 متخصصين شوروی با تقبل زحمات فراوان، آخر .تاجکستان، جمهوری سوسياليستی ازبکستان و باالخره هزارستان
 که ملت واحد افغانشد  تفهيم به افغانها اکيدأ.  صرفنظر نماينداين طرحتوانستند افغانها را معتقد سازند تا از  االمر 

  .درد ممکن وحدت مذکور حفاظت و صيانت گ و بايد از هر طريقوجود دارد 
مرحلۀ اول " من همين اکنون در حال نوشتن کتاب ضخيمی در بارۀ حوادث و پروسۀ های که حين به اصطالح 

با  و مدارک برای تأليف آينده ام  حين جمع آوری اسناد.استم )١٩٧٩دسمبر  ٢٧ – ١٩٧٨ اپريل ٢٧( "انقالب اپريل
ايفای  کشور دو  دولتیناد گوناگون در آرشيف های مختلف آشنا گرديدم، با شخصيت های که قبأل در سطوح مختلفاس

 استخبارات، فعالين حزبی، قوماندانان  مامورينسياستمداران، ديپلوماتها، ( موظيفه مينمودند مالقات های انجام داد
 و سائر منابع  که ميتوانستند مورد دسترسی قرار ان سياسيون و نظامي موجود با تمام خاطرات.)گروه های مخالفين
 اما در هيچيک از اين منابع، من هيچگونه اشارۀ به آن که اتحاد شوروی تالش ورزيده باشد تا .بگيرند آشنا گرديدم

الزم به تذکر است که چنين يک طرز العمل به .  به نظرم نرسيدتحريک کنداقوام ساکن در افغانستان را عليه يکديگر 
  .سودی شوراها نبود

 حزب  که افغانها را در عميقی را ببينم تا گودال اجازه دادند   ولی تحقيقات که بنده در اين عرصه انجام داده ام به من 
  .از همديگر جدا ميساخت" پرچم"و " خلق"به نام دموکراتيک خلق 

گيز ترين مثال در تأريخ سياست جهانی باشد که اعضای يک سازمان حزبی که دارای   شايد اين يکی از فاجعه ان
 با قصاوت از بين  را و يکديگرداشته باشند از يک ديگر نفرت وحشتناک پروگرام واحد و اهداف واحد باشند چنين

 در اينجا نيز گرايش های آرزو ندارم به زخمهای کسی نمک پاشی کنم، ولی به نام حقيقت بايد اذعان نمايم که. ببرند
  .جا داشتند) در اکثر موارد(قومی 

 توطئه های مشاورين موارد يا باز هم در همه ؟ يا خيرآيا از تاريخچۀ مذکور درس های عبرت گرفته شده است
  شوروی را خواهند ديد؟

 بدبختی های افغانستان از بابت  بايد خاطر نشان گردد که ما غالبأ به جا و بی جا ميشنويم که گويا تقريبأ همه  با تأسف
گفته ميشود که اگر مداخله های خارجی قطع گردند، گويا . مداخالت خارجی ها در امور داخلی اين کشور بوده است

باغها گل خواهند کرد، اقوام مسکون در اين کشور در دوستی و تفاهم متقابل به : تمام دشواری ها حل و فصل ميشوند
  .هيروئين، تروريستها، فقر و عقب ماندگی ديگر جا نميداشته باشندزندگی خواهند پرداخت، 
 افغانستان در شرايط کنونی بدون همکاری تنگا تنگ با کشورهای ديگر، بدون کمک های   ولی واقعيت اين است که

 با حضور فلهذا کمک های که به اين کشور ميرسد بدون ترديد. نميتواند زنده بماند... عظيم اقتصادی، نظامی، بشری
کشورهای مذکور خواهی نه خواهی بر جامعۀ افغانی . نمايندگان کشورهای مختلف جهان در اين کشور ارتباط دارد

امروز جای متخصصين شوروی را امريکايها گرفته اند، در آينده . دنتأثيرات مستقيم يا غير مستقيم به جا ميگذار
 به آدرس آنها از بابت  و مکررو فرياد های طعنه آميز... ر بيايند کشو اين چينايها يا هندوستانی ها بهاحتمال دارد

قيمت  روش ها د که اين گونه ميتوان قبول کر.  فاقد معنی تلقی شوندمداخله ها در امور داخلی ميتوانند ناسپاسی و
  .پرداخته می شود که به افغانها اند کمک های

  .ارج نميتوانند به زندگی ادامه دهند افغانها در شرايط کنونی بدون دريافت کمک ها از خ
  

دشواری ها خارج از سرحدات قرار ندارند، آنها در درون ما .)ج.نويسندۀ مطلب در بارۀ خود ميگويد، غ( به باور من 
  .هستند، آنها در تاريخ و در طرز تفکر ما جا دارند، و هيچکسی به جز خود ما آنرا حل و فصل کرده نميتواند

  
در کابل به حيث    والديمير سنيگيريوف حين اشغال افغانستان از طرف قوای اتحاد شوری  :در بارۀ نويسنده

. مقاله ها و نوشته های متعدد در بارۀ افغانستان سی سال اخير دارد. کار ميکرد) کار" (ترود"ژورناليت روزنامۀ 
عمدتأ . ميباشد" رسيسکايا گازيته"سنيگيروف داکتر تاريخ بوده و در شرايط کنونی به صفت مبصر روزنامۀ دولتی 

   .در بارۀ افغانستان مينويسد
  افغانستان رو: منبع

  ٢٠١٠ دسمبر ١۴: تاريخ نشر
 Афганистан сегодня не в состоянии прожить без сотрудничества с другими: نام مضمون به زبان روسی

государствами 
 

  


