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 ۰۸/۰۵/۲۰۱۶          مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

«بعد از من بد بختی آغاز یافت»  
 

شپیگل با پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهرشاه" –"مصاحبۀ   
 

م، او را ۱۹۷۳افغانستان حکومت کرد، تا شوهر خواهرش، داوود در سال سال در  ۴۰پادشاه محمد ظاهر شاه، »
ساله، که از آنزمان ببعد، کناره گیری اختیار نموده است، در روم زندگی می کند. حال  ۷۲سقوط داد. پادشاه سابق 

ی" تبلیغ احتمال دارد که بعنوان یک شخصیت توحید کنندۀ اجتماعی، که از جانب کابل در تحت نام "مصالحۀ مل
 «می شود، و از جانب شورشی ها، تا اکنون رد گردیده است، نقش ایفاء کند، که در صحبت ها، شنیده می شود.

 
: حضور خوانندگان محترم، بعرض می رسانم، که درین روز ها، متن این مصاحبه را در "آرشیف" یادداشت مترجم

م، ۱۹۸۷این مصاحبه در ماه های اول سال  یافتم. د،ارکه "شپیگل" نام دمجلۀ آلمانی زبان و چاپ کشور آلمان، 
)این مترجم قبالً بدسترس نداشته است(  .منتشر شده است

با آخرین پادشاه افغانستان انجام  در زمانی هم چنان مصاحبه،
"حاکمیت دولتی" وقت،  از جانب که در افغانستان یافته است،

بود و از آن زمان ببعد هم،  گردیدهسیاست "مصالحۀ ملی" اعالن 
. از دید این نشرات وسیعی دربارۀ آن "مشی" منتشر گردیده است

، تا دیده شود که دارای محتوای مهم است مصاحبه متن نویسنده،
رای ببناًء  ادشاه سابق، چه موقفی در رابطه با اوضاع داشته اند.پ

تا اکنون واقف نبوده  خدمت به خوانندگان محترمی که اگر احیاناً،
 ۲۹، بعد از تأریخی به تهیۀ ترجمۀ آن، بعنوان یک سندند، باش
هم، در  قبل ازین همین ترجمه . البتهه استبعمل آمداقدام  سال

 ، نشر شده است.سایت دیگری
 

نکه، هیأت محترم تحریر و یا مسئولین "سایت"، طبق اما ازی 
عنوان رجم، اطالع به مت در صورت عدمو لزوم دید خود آنها، 

و هم چنان در متن، چنین منتشر  «گیمه»مطلب را بدون قوس 
اما ، که اعتراض وجود ندارد وارد ساخته اندنیز را  "اصالحاتی" 
در "پورتال افغان جرمن ، تا ترجمه شده ترجیح داد بحیث مترجم،

 .گرددنوع تبصره و تغییر، منتشر آنالین" نیز، بدون هیچ 
 

حضور خوانندگان محترم، بار دیگر بعرض می رسانم، که در 
در  ،فقط انتقال مفهوم منتشره مترجم هدف انتقال این "امانت"،

زبان آلمانی است، نه نمایش هنر نویسندگی و یا اینکه با زبان و 
"قرن" مطابقت داشته کدام  های مروج ادبیات "دری"، در سبک

کلمۀ "حلق" با  درینجا، ن منتشره،تته در مقایسه با مباشد. الب
 ،دارم امید"حلقوم" و هم در جملۀ دیگر بدین ترکیب کلمات "... 

 " تغییر جزئی وارد آورده شده است....روزی می آید
 

 :آغاز متن مصاحبه
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که به افغانستان شپیگل": اعلیحضرت، رئیس حزب کمونیست کابل، نجیب هللا، برای شما پیشنهاد کرده است، »"
 «عودت نمائید و در پروسۀ مصالحۀ ملی اثر گذار شوید. آیا این یک تعارف قابل قبول برای شما، بوده می تواند؟

 

ظاهر شاه": به آدرس من چنین یک تعارف نرسیده است. درین مورد فقط گزارشات مطبوعاتی وجود دارد. هر »"
 «فرصت مساعد برای چنین پیشنهاد  و تعارف شناخته نمی شود.این یک  –آنچه در عقب نهفته بوده بتواند 

 

 «شپیگل": آیا بین شما و مسکو در فرصت های زمانی اخیر، احساس ایجاد شده است؟»"
 

ظاهر شاه": هیچ تماس مستقیم با من، در بارۀ هیچ یک شکل کار مشترک، وجود نداشته است. لیکن نمی توانم، »"
 «بطور خصوصی، صحبت کرده باشند.مستثنی بسازم، که اشخاص، 

 

بین واشنگتن و مسکو در بارۀ عودت شما  مخفیشپیگل": لیکن از منابع امریکائی شنیده می شود، که مذاکرات »"
 «جریان دارد.

 

امریکائی ها، هم  –ظاهرشاه": این مذاکرات باید خیلی مخفی باشد. بهر حال با من هیچکس حرف نزده است »"
 «چنین.

 

: در تحت چه شرایط شما حاضر بوده می توانید، که برای سیاست "مصالحۀ ملی"  در افغانستان، آماده  شپیگل"»"
 «شوید، و در اختیار قرار گیرید؟

 

ظاهرشاه": تحقق هر مصالحه، در چنان یک چوکات سیاسی مجاز شمرده شده می تواند، که حل آن، برای ملت »"
 –ع آنها را تأمین کند. برای این امر حاضر استم, که بوطنم خدمت  نمایم افغانستان قابل قبول باشد، و حقوق مشرو

 «بدون هیچگونه شرایط
 

م، نهایتاَ مستعفی شده ۱۹۷۳شپیگل": پس چگونه، ممکن بحیث رئیس یک حکومت وحدت؟ بحیث پادشاه در سال »"
 «اید، یا نی؟

 

ت بعمل آید. اما آنچه در زمان  آن الزم باشد، باید ظاهرشاه": من در آنزمان مستعفی شدم، تا  از خونریزی ممانع»"
کمک کنم، تا بیک  -مانند همیشه  –د. من می خواهم به مردم خود نمردم افغانستان، در مورد آن، تصمیم اتخاذ نمای

حل قانونی متعادل، برسند و هدفی در پیش گرفته شود، که به خونریزی خاتمه داده شود و در افغانستان استقالل و 
 «صلح، دوباره برقرار گردد.

 

شپیگل": منشی عمومی شوروی اخیراً گفت: »"
" ما خواهان یک افغانستان مستقل، عدم 
انسالک  و یا "نیوترال" استیم."، ممکن خواهد 
بود که او ختم این جنگ را بخواهد، زیرا درک 

 «نموده است، که افغانستان بلعیدنی نیست؟
 

حاد شوروی، ظاهرشاه": پس الزم است که ات»"
حرف های خود را جامۀ عمل بپوشاند و حل 
سیاسی آنرا در پیش گیرد، تا به افغانستان 
استقالل، تمامیت ارضی و حق خود ارادیت آن، 

 «تضمین گردد.
 

شپیگل": آیا بعد از خروج عساکر شوروی، »"
که انتظار می رود، در بین افغانها، در نتیحۀ 

ی و دشمنی خونی خانوادگی، انتقام جوئ
 «خونریزی، حمام خون، بر پا نخواهد شد؟
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ظاهرشاه":  افغانستان در تأریخ آن، اشغالگران زیادی را پشت سر گذاشته است. مردم علیه متجاوز مقاومت »"
نموده، پس از آن به زندگی عادی برگشته اند. من مطمئن استم، که بعد از عودت قوای شوروی، مردم افغانستان، 

در چوکات یک دیموکراسی اسالمی، دوباره اعمار خواهند کرد، تا در صلح با شعور، زندگی مؤسسات آنها را، 
نمایند و باید حقوق اساسی تمام قوت های جامعۀ ما، مورد احترام قرار گیرد. رهبران در جامعۀ ما، جای خود را 

 «حتی خود ببرک کارمل و دیگر کمونیست ها، در پارلمان. –داشته اند 
 

 
حلقوم را خواهند برید، در صورتی  ۳۰۰۰۰قوماندانان مجاهدین در پیشاور پاکستان، تهدید می کنند که  شپیگل":»"

  «که شوروی ها، همدستان افغانی خود را با خود خارج از کشور، نبرند.
 

v"« اعالم ظاهرشاه": این حالت رخ نمی دهد، درین امر معتقد استم. هیچ یک رهبر با مسئولیت مقاومت، چنین یک

  «را بزبان آورده نمی تواند.
 

شپیگل": جنگی های عقیدوی، نمی توانند شوروی ها را از افغانستان، با لت و کوب و مشت و لگد، خارج »"
 «سازند، ولو هر قدر بیشتر با چنان جرأت هم بجنگند.

 

سازند، که از حقوق مشروع ظاهرشاه": بر عکس شوروی ها، هم چنان نتوانستند، مردم افغانستان را مجبور »"
آنها، صرفنظر نمایند. این مبارزۀ  قهرمانانه و آمادگی برای قربانی افغانهاست، که سبب محکومیت بین المللی اتحاد 

  «شوروی و هم باعث، بر پا شدن انتقاد در کشور خود آنها نیز گردیده است.
 

کارا قدم های پیشرفت بر می دارد. مسئلۀ کلیدی، (، بطور آشGenfافغانستان در "ژنیو" ) –شپیگل": مذاکرات »"
توافق بر یک پالن عملی زمانی برای بازگشت قوای شوروی است. بر اساس اظهار میانجی سازمان ملل متحد، 

 «مواضع متقابل، بر یک مدت "کمتر از یکسال"، نزدیک شده اند. آیا انتظار یک توافق بزودی، داشته می توانید؟
 

ن در بارۀ مذاکرات "ژنیو" که هنوز هم ادامه دارد، معلومات کم در اختیار دارم، تا بتوان در ظاهر شاه":  م»"
 «مورد، قضاوت کرد.

 

شپیگل": حکومت نجیب هللا در کابل، یک آتش بس یک جانبه اعالن نموده است. آیا می تواند "دیالوگ" بین »"
 «جوانب درگیر منازعه در کشور را سهل سازد؟

 

یک آتش بس زمانی، با مفهوم و نتیجه بخش و قابل تحقق است، که بخشی از تمام  نظم و ترتیب باشد. ظاهرشاه":»"
 «اعالم یکجانبه کمک نمی کند. طوری که دیده می شود، درگیری و جنگ، باز هم ادامه می یابد.

 

مصالحه بدون این  شپیگل": در بین گروپ های مقاومت، بنیادگرایان اسالمی، مخالفین تلخ شماست. آیا یک »"
 «متعصبین وخیلی ماورای افراطی، ممکن است؟

 

ً بین ما هم مفاهیم و طرح های متفاوت سیاسی » ظاهرشاه":  هر افغان حق دارد، نظر خود را ارائه کند. طبیعتا
 «وجود دارد، اما در یک جامعۀ دیموکراتیک، خواست اکثریت تعیین کننده است.

 
تان، مناسبات نزدیک اقتصادی با اتحاد شوروی را حفظ نموده بودید. درست خواهد شپیگل": در زمان زمامداری »"

بود اگر گفته شود، که می تواند، بهمین دلیل در وجود شخص شما، یک بیمۀ عقبی را در نظر داشته باشد، تا 
 «افغانستان بیک سر پل، انقالب اسالمی در جوار جنوب آن، مبدل نگردد؟

 

م، یعنی از زمان کسب استقالل آن، افغانستان در تحت حاکمیت حکومت های مختلف، ۱۹۱۹ظاهرشاه": از سال »"
 ۴۰همواره یک سیاست همسایگی نیک را با اتحاد شوروی، در نظر داشته است. در زمان من، ما در افغانستان 

نافع ملی، با توجه سال، آرامش و صلح داشته ایم. سیاست ما بر وضعیت "نیوترالیتی" عنعنوی، عدم انسالک، حفظ م
به موقعیت جغرافیائی ما، استوار بوده است. نخست زمانی که بعد از من ازین سیاست "نیوترالیتی" انحراف بعمل 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آمده است، نا آرامی و مصیبت آغاز یافته است. ما یک کشور کوچکی استیم، همسایۀ یک قدرت بزرگ. این قدرت 
 «د.بزرگ ضرورت ندارد، که از ما بیم داشته باش

 

 «شپیگل": آیا انکشافات کنونی را با خوشبینی تأئید می کنید؟»"
 

ظاهرشاه":  عالیم قوت دهندۀ قلبی و جرأت دهنده، موجود است، بخصوص با اعالمیۀ اخیر اتحاد شوروی. لیکن »"
روزی  ،دارم میدا. اما باز هم، تجارب هم چنان برای ما می آموزد، تا با دقت برخورد نمائیم و دقیقاً ارزیابی کنیم

 (۱۷۳و  ۱۷۲م،صفحات ۱۹۸۷سال ۱۴)"شپیگل"، شماره  «می آید، که بوطنم برگردم.
 

 پایان
 
 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

