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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه ل، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئه رالي

 
 :يادداشت

کارولين دو ،  ايزابل السر چاپ فرانسه مصاحبهء سه تن از روزنامه نگارانلو فيگاروسايت انترنتی روزنامهء 
را که اخيرًا با ميخائيل گورباچف آخرين رهبر اتحاد جماهير شوروی در شهر ژنو  انجام داده فيليپ ژيلی و مالت 

  . به نشر سپرده است  از سومين جنگ جهانی جلوگيری شداند، تحت عنوان
در قسمتی از اين مصاحبه، ميخائيل گورباچف، در رابطه به چگونگی تشکيل طالبان و درمورد دوليکه در ايجاد 

 .      نهضتی بنام طالبان، قبل از سقوط حکومت نجيب اهللا، تالش نموده اند اشاره ای نموده است که جالب و خوانديست
   

**********  
  م١٨/١٠/٢٠٠٩                  هاشمیمحمد قاسم : مترجم

  

 از سومين جنگ جهانی جلوگيری شد
   اختصاصیۀمصاحب

  
  ٢٠٠٩ اکتوبر ١۴چاپ فرانسه  لو فيگارو ۀسايت روزنام

  
  

 شوروی تفصيالت شخصی خويش را در رابطه به حوادثی که به فرو ۀآخرين رئيس جمهور اتحاد جماهير اشتراکي
ک کمونيستی انجاميد بيان داشته ميگويد که در مورد اوباما، پوتين و ميدودوف ريختن ديوار برلين و از همپاشی بال

 : چگونه ميانديشد
  

  :سؤال
شما چنين حادثه . پيست سال قبل، شما در هنگام فرو ريختن ديوار برلين قدرت را در اتحاد شوروی بدست داشتيد

  غير منتظره بود؟ايرا پيشبينی مينموديد و يا اينکه چنين يک واقعه ای برای شما 
  

 : جواب
.  غير منتظره ميپذيرفتمۀبرای من در آن هنگام، خيلی دشوار ميبود اگر فروريزی ديوار برلين را منحيث يک حادث

مدت طوالنی ای بود که من در رأس قدرت قرار داشتم و از شکل گيری :  درازی بودندۀاين حوادث نتايج پروس
 مشترک ما ۀمن در رأس اتحاد شوروی قرار گرفتم، پنداشتن اروپا منحيث خانزمانيکه . اوضاع آگاهی کامل داشتم

از جانب ديگر، من ضمن يکی از سفر هايم به فرانسه، . يکی از سنگ بنا های ديد من نسبت به جهان را تشکيل ميداد
اتحاد دو . ن طرز ديد بود مشترک را ميسازيم و اتحاد مجدد دو آلمان بخشی از ايۀپيشنهاد نموده بودم که ما اين خان

آلمان امر ممکنی بود؛ زيرا اين امر به تعقيب يکسلسله دگرگونی های بزرگ در اتحاد شوروی، اروپای مرکزی و 
 امريکا، کشوريکه روابط ما با او خيلی تيره ۀ روابط با کشورهای غربی و بخصوص با اضالع متحدۀشرقی در ساح
س اتحاد شوروی قرار گرفتم، مسئولين اتحاد شوروی و امريکا از شش سال تا زمانيکه من در رأ. بود، واقع ميشد

چند سال بعد تر ما اين حالت را تغيير داديم و مجموع همين تحوالت بود که موجبات امکان . آنزمان با هم نديده بودند
ان به مناسبت چهلمين ، در جريان سفرم به جمهوری دموکراتيک آلم١٩٨٩در سال . اتحاد دو آلمان را فراهم نمود

من برای مدت طوالنی ای با رئيس . سالگرد جمهوری آلمان شرق، من از آنچه مشاهده مينمودم، شگفت زده شده بودم
فکر ميکردم او از آنچه ميگذرد آگاهی ندارد، يا . گفتگو نمودم و او مرا مبهوت ساخته بودهيريش هونيکر جمهور 

.  اتحاد آلمان خالصه ميشد نميخواست بپذيردۀود و به وضاحت تمام در مسألاينکه او پروسه ايرا که در جريان ب
جوانانيکه در . راهپيمائی بزرگی بود که در آن بيست و هشت واليت جمهوری دموکراتيک آلمان اشتراک ورزيده بود

يست که تظاهرات شرکت نموده بودند، شعار هايی را سر ميدادند که مبين آن بود که کشور در جوش و خروش
 به من نزديک تر شده ميزيسالو راکوسکیصدراعظم پولند، .... عنقريب دگرگونی های بزرگی در آن واقع خواهد شد

. کامًال برای دانستن آنچه پالکارد ها و شعارها ميگويند: من جواب دادم. از من پرسيد که آيا من آلمان را درک ميکنم
 . بلی: آيا اين پايان است؟ من گفتم: او به من گفت

     
  :سؤال



  
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ونه فکر ميکنيد، آيا تقريبًا همان واقع شد که شما پالن آنرا طرح نموده بوديد؟   شما چ
  

  :جواب
، يعنی هنگام که من مصرف ديدار از ١٩٨٩از جانب ديگر، در جون . نخير، من پالن آنرا طرح ننموده بودم

 يک روزنامه نگار از من پرسيد که آيا ما در مورد جمهوری دموکراتيک آلمان بودم، پس از مذاکره با هلمود کهول،
من گفتم که تقسيم آلمان يک ميراث تاريخ بود، ميراث جنگ . من جواب دادم که بلی.  آلمان نيز صحبت نموديمۀمسأل

خبرنگاران خرسند به نظر نمی آمدند و . مگر اين مکلفيت تاريخ بود تا ميگفت چه چيزی واقع خواهد شد. جهانی دوم
من پاسخ دادم که احتماًال اين مسأله در قرن بيست .  اصرار از من پرسيدند که اتحاد مجدد چه زمانی واقع خواهد شدبا

ميبينيد، موقف من در چند ماه قبل از فرو ريختن . و يکم حل خواهد شد و اين تاريخ است که تصميم خواهد گرفت
، روابط تازه انقالب مخملين: اروپای مرکزی و شرقی آغاز شدو بعدًا تغييرات در اتحاد شوروی، ... ديوار چنين بود
اين همه باعث وقوع رويداد های مهم شد، باوجود آنکه جمهوری دموکراتيک .  امريکا، خلع سالحۀبا اضالع متحد

  .آلمان هنوز حيثيت يک جزيره در ميان اين بحری از تغييرات را داشت
   

 :سؤال
ر جلوگيری از حرکت هائيکه در اروپای شرقی به راه انداخته شده بود، به زور آيا شما ميل داشتيد که به منظو 

  متوسل شويد؟
  

  :جواب
، زمانيکه سلف من، کونستانتين چيرنينکو، ديده از جهان بست، رهبران کشور های ١٩٨۵شما ميدانيد، در سال 

من . مه در دفتر من جمع شده بوديمه. عضو پيمان وارسا، به منظور اشتراک در مراسم تدفين به مسکو آمده بودند
ما تعهدات خويش را . ضمن تشکر به ايشان گفتم که ما آنچه را انجام نخواهيم داد که روابط ما را با شما دشوار سازد

من در . رعايت ميکنيم، مگر شما مسئول سياست خود و کشور خود استيد و ما مسئول سياست خويش و کشور خويش
اگر ما مداخله مينموديم، . وده بودم که ما ديگر مداخله نخواهيم نمود و هرگز مداخله نکرديم وعده نم١٩٨۵همان سال 

  .و اين چيزيست که من با اطمينان به شما ميگويم... شايد امروز من در اينجا  با شما نميبودم
  

  :سؤال
  شما چه فکر ميکنيد، چه واقع ميشد؟

  
  :جواب

در آنزمان، اروپا مملو از سالح های ذروی بود، تقريبًا دوميليون نظامی   ... . شايد ما شاهد جنگ سوم جهانی ميبوديم
  ....تصور نمائيد که اگر ما به زور متوسل ميشديم ، چه واقع ميشد.... در دو طرف قرار داشت

  
  :سؤال

   اتحاد شوروی را چگونه ميديديد؟ۀشما دز آنزمان، آيند
  

  :جواب
 ۀات دموکراتيک، به باز شدن کشور ما، به اصالحات نظام و اقتصاد ما، به اعادديد من همان بود که مارا به تغيير

در آن زمان، من هيچ ترديدی نداشتم، من ميدانستم . آزادی حرکت به مردم ما و به ترويج آزادی بيان و دين واداشت
مگر پس از . را حفظ کردکه اين راهيست که بايد آنرا پيمود، من باور داشتم که بدينگونه ميتوان اتحاد شوروی 

، شاهد عکس العمل های وحشيانه ای بوديم که در درون حزب کمونيست در مخالفت با ١٩٨٩انتخابات آزاد سال 
 فيصد نمايندگان پارلمان را اعضای حزب ٨۴باوجوديکه . حزب به دو شاخه منشعب شده بود. اصالحات انجام ميشد

) مترجمصطالح روسی که به نخبگان حزب کمونيت اطالق ميگردد ا ( نوِمن کالتيورهکمونيست تشکيل ميداد، 
مگر . پشتيبانی نمايند) بازسازی (پرسترويکامن تمام داليل را برای ايقان آنها داشتم تا اکثريت از . انتخابات را باخت

 تالش ورزيده اين امر از تالشهای نومن کالتيوره که چندين بار برای سرنگونی و عزل من در جريان شورای عالی
مخالفين پرسترويکا توانائی روياروئی قانونی و سياسی را با ما نداشتند و بنا به همين دليل، . بود، جلوگيری نميکرد

ميبائيست ما با قاطعيت بيشتر بخاطر . ما خطر را دست کم گرفته بوديم.  سازمان دادند١٩٩١آنها کودتايی را در سال 
کر ميکنم که مدافعين پرسترويکا که من هم يکی از آنها هستم، بسيار مطمئن بوديم، ف. جلوگيری از آن عمل مينموديم

در آن زمان ما برنامه ای را بخاطر بهبود شرايط اقتصادی .  درستی را انتخاب نموده ايمۀما باور داشتيم که ما را
ستنونی، ليتونی، (های بالتيک اين برنامه از طرف تمام جمهوری ها حتی جمهوري. اتحاد شوروی آماده نموده بوديم

در .  اگست، ما همچنان موافقتنامه جديدی را برای اتحاديه آماده نموديمۀدر اوايل ما. نيز پشتيبانی ميشد)  مترجمليتوانيا



  
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ما فکر ميکرديم که در چنين .  ما خواستيم کنگره را به منظور اصالحات حزبی داير نمائيم١٩٩١نوامبر سال 
يخواهد کودتای را سازماندهی نمايد، مگر، متأسفانه آنها چنين کردند و بعضی ار آنهائيکه کودتا شرايطی هيچکسی نم

 .  بسيار نزديک به من بودندۀرا سازمان داده بودند، از اطرافيان من و از حلق
 

 :سؤال
 هويداست، حسرت خوردن به امپراتوری اتحاد شوروی را که امروزه در رده های باالئی قدرت و در ميان عوام

  چگونه توضيح مينمائيد؟
  
  

  :جواب
 ٢٠٠۵مطابق به نظرسنجی ايکه در سال . به نطر من نبايد در مورد اين تمايل مبالغه کرد. من اوضاع را درک ميکنم

 در صد از مردم تغييرات ضروری بوده اند؛ در ۵۵به مناسبت بيستمين سالگرد پرسترويکا انجام يافت، به نظر 
 قبل، طرفداران تغييرات در اقليت قرار داشتند، دو سوم روسها از انتخابات آزاد، اقتصاد بازار و حاليکه در ده سال

  . پشتيبانی مينمايند)... سياسی(آزادی حرکتها 
  

 :سؤال
  ... بلی، مگر امروزه استالين بيشتر از ديروز ، در ميان مردم محبوبيت دارد

  
  :جواب

اين موضوع مبين آن .  تصاوير استالين در سرکها به تظاهرات ميپردازنددرست است که بعضی ها با. فکر نميکنم
است که روسيه تا کنون در رابطه به تغييرات کامًال پيروز نگرديده است، مگر اين چيزيست که ما آنرا از قبل 

  . اهد شدچنين چيزی واقع نخو. ما به عقب بر نميگرديم. هرچه باشد، بازگشت به گذشته نخواهد بود. ميدانستيم
  

  :سؤال
 ميدويدوف و پوتين قضاوت شما چيست؟ آيا اين دو مرد، روسيه را در مسير مثبت سوق ۀدر مورد سياست دورهبر

  داده اند؟
  

  :جواب
 روسيه که فوق العاده خطرناک بود، پايان ۀاو به تجزي:  رياست جمهوری پوتين تا اندازه ای مثبت بودۀاولين دور

مگر مشکل اساسی . حد اقل برای همين موضوع جايش را در تاريخ خواهد داشت. بات بخشيدبخشيد، او به اوضاع ث
... باتوجه به افزايش قيمت نفت، شرايط مساعدی وجود داشت. اينست که من تالش واقعی اورا در  تجددگرائی نميبينم

فکر ميکنم آنها به دوستان . مده بود استفاده از ميليونها دالريست که از فروش نفت بدست آۀ نحوۀمگر سؤال من متوج
مگر به نظر . شوخی کردم...  انرا دادند تا قصر رياست جمهوری فرانسه و متباقی آن کشور را بخرندۀخويش اجاز

الزم بود . من يک قسمت زيادی از اين پولها بيهوده به مصرف رسيده و برای مدرنيزه کردن کشور بکار نرفته است
آنها از يکسو آتش را . ادی بهبود ميافت، روسيه مدرنيزه و همچنان دموکراتيک ميشدتا از قبل شرايط اقتص

 . فرونشاندند و از جانب ديگر مرتکب اشتباهات شدند
  

  :سؤال
  په نظر شما، مشکل اساسی از سياست اقتصادی ناشی ميشود يا از فساد؟

  
    :جواب

جديد برای انکشاف است، و برای اساس گذاری آن آنچه برای کشور الزم است، ايجاد يک سيستم جديد، يک طرح 
  . ميپذيرم که فعًال زمان آن نيست، ولی اگر زنده بوديم خواهيم ديد. بايد در عمق فساد داخل شد

  
  :سؤال

  فکر ميکنيد که ميدودف و پوتين دست درازشده از جانب اوباما را خواهند گرفت؟  
  

  :جواب
مگر او انسان جدی ای است که شرايط بحران . وس و امريکا را تشکيل ميدهداين تنها اوباما نيست که اساس روابط ر

.  محيط زيست اتخاذ مينمايدۀرا درک ميکند و به نفع خلع سالح هسته ای مبارزه نموده تدابيری را در ارتباط به مسأل



  
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ا مسايل متذکره مشابه زيرا نظريات رهبران ما نيز با او در ارتباط ب.  خوبی برای رهبران ماستۀاو طرف مذاکر
من نسبت به رئيس جمهور امريکا احساس مثبتی دارم، و، بلی، من باور دارم که روسيه نيز ميخواهد چنين . است

  .... مگر هيچکسی آينده را پيشبينی کرده نميتواند. چانسی را داشته باشد
  

  :سؤال
د، جايزه ايکه به اوباما اعطا شد قبل از وقت چه فکر ميکن.  نوبل صلح را دريافت نموديدۀ جايز١٩٩٠شما در سال 

  بود و يا او شايستگی آنرا داشت؟
  

  :جواب
من گفتم که اين يک انتخاب خوبی بود؛ زيرا من خود را به طرز ديد او نسبت به . من طی نامه ای به او تبريک گفتم

و صالحيت بين المللی و توانائی  آن بر اوست تا قاطعيت بسيار، نفوذ ۀبرای توجي. جهان نزديک احساس مينمايم
 . برايش مؤفقيت آرزو مينمايم. گفتگو و ارتباط را داشته باشد

  
   :سؤال

بيست سال بعد اوباما در حال اتخاذ تصميم در مورد اعزام . شما نيرو های روسی را از افغانستان خارج نموديد
 نيروی کمکی به آنکشور است، به او چه مشوره ميدهيد؟

  
  :جواب
بر ما نيز الزم بود تا استراتيژی و سياست . ز آنچه که اوباما با مشابه آن در افغانستان مواجه است، عبور نموديمما ا

. فکر ميکنم که هدف نهائی امريکائی ها را اخراج نيروهای آنها بايد تشکيل دهد. خويش را دوباره از نظر بگذرانيم
زمانيکه ما از افغانستان خارج .... د که در آنجا داخل نميشد مگر من سفارشی به او ندارم، بدون شک بهتر ان بو

در حاليکه برای ما از کشور آزاد، با ثبات و . ميشديم، امريکائی ها با پاکستانيها برای ايجاد طالبان کار مينمودند
 سوی ديگر من از. امروز آنها حاصل درو ميکنند....  دارای روابط حسنه با هردو ملت های ما اطمينان داده بودند

  ....  تروريسم ضروری بودۀميپذيرم که عمل در برابر هست
  

  :سؤال
 قرار داريد، آيا به اجالس جهانی که قرار است در )صليب سبز(شما که در رأس سازمان غير دولتی گرين کروس  

  کوپن هاگ در رابطه به گرمايش اقليم داير شود، اعتماد داريد؟
 

 :جواب
کارهای .  فوق العاده مهميست، همه چيز در جهت مثبت آن در حرکت استۀه باشم که اين مرحلميخواهم باور داشت 

مشکالت محيط زيست بر ما فشار ميآورد تا بايد تدابيری را به منظور . مقدماتی جدی ای صورت گرفته است
 فيصد ٢ ما بيش از ۀ حرارت سيارۀنبايد درج. جلوگيری از فاجعه و به منظور گريز از مصيبت رويدست گيريم

  .حاال دولت ها بايد تدابير تعيين کننده ای اتخاذ نمايند. باالتر شود، با وجوديکه نيل به اين هدف دشوار است
  

 تمام
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


