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 ۰۸/۰۰/۰۰1۲        مترجم: دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 «باند چهار نفری آلمانی»
 

 ایشان در "هامبورگ"،" بوخوم" و "آخن" زندگی می نمودند، بعد از اقامت در تبعیدگاه، بکشور شان در جوار »
هندوکش عودت نمودند. حال در حکومت کرزی وزیر  هستند و در اعمار وطن شان کمک می کنند. از "سوزانه 

 («Susanne Koelblُ  کولبل" )
 

)از سمت چپ به راست: مشاور 
رئیس جمهور "سپنتا"، "ظفری"، 
"فرهنگ"، "دادفر":"این دیوانه های 

 دلتنگی و دلگیری"(
 

انم طبیعتاً الکهول موجود نیست، خ»
ها هم حضور ندارند، در غیر آن همه 
چیز مانند جا های دیگر می بود: 
"پاویلون"  )غرفه با چت دایروی(  در 

پارک، با سرمیزی های سفید، خدمتگاران به مردهای دریشی پوش نوشابه تقدیم می کنند. سفیر امریکا، "رونالد ای. 
( به تبادل David Richards"آیساف"، "داوید ریچاردز" )(، با قوماندان برتانوی Ronald E. Neumannنویمن" )

می کشد و غرق را "پایپ" خود « نویمن»اخبار در بارۀ وضعیت امنیتی می پردازد، اخبار خراب، در عین زمان 
در تفکر است. سفیر پاکستان حاضر است، افغانستان و پاکستان تا بحال باهم صحبت می کنند، با وجود دشمنی رشد 

 یابنده.
 

" باز است. او سریع حرف ه"رنگین دادفر سپنتا"، مردی با موی سفید برف مانند و خط دقیق اوتو، می گوید، "بوف
تنها وزیر خارجۀ افغانستان است، بلکه هم چنان یک آلمانی، دقیقاً گفته ه می زند، چیز گفتنی زیاد دارد. "سپنتا" ن

خن"، مقدم بر همه مبارزه علیه تبعیض اقلیت ها و بخاطر یک آلمانی سبز است، که بیست سال طوالنی در "آ ،شود
حقوق زنان، پشت سر گذاشته است. آغاز وظیفۀ جدید او بحیث آمر دیپلومات های رئیس جمهور کرزی. البته بیشتر 

اصول و "پرنسیپ" در سیاست خارجی، با  باز می گردد. از دید او موضوع بر سر یک مرحله از« هبوف»از یک 
 ی است. اصول آلمان

 

آنها این پرنسیپ را تجربه کرده اند. نمایندگان پارلمان از غرب  افغانستان بدفتر "سپنتا"، طبقۀ دوم ، واقع در سرک 
میز کارش  "ملک اصغر" در کابل آمده اند. تصاویر کرزی و پادشاه سابق، ظاهرشاه، با رنگ روغنی، در پهلوی

باره اینکه مهمانان دو ( تقلیدی و بدل است. کمی قبل ازLouis-XV) طالئی "لوئی پانزده"آویخته است. چوکی های 
"سپنتا" قهر شد: "دوباره بگیر، درغیر  اویار"  را روی میز، بعنوان تحفه گذاشتند.خرفتند، دو قوطی )حلبی( "می 

 آن دعوا می کنم."
 

نظر داشت شخص، انتقاد  ون درسپنتا در حقیقت شخصی است، با قاعده و قانون، وقتی چیزی را غلط بیابد، بعد بد
می کند. هیچ کسی از کرزی علناً با چنان تندی و شدت انتقاد ننموده است، مانند آنچه سپنتا در تبصره های منظم 

جنگ ساالران، که تعداد کثیر آنها بحیث  سی." انجام داده است: زیرا رئیس در برابر بی. خود با پروگرام های "بی.
چنان بعلت اینکه قاچاقبران بزرگ مواد  نشسته اند، از گذشت و تسلیمی کار می گیرد. همنماینگان مردم در پارلمان 

و بحیث اشخاص معتبر رسم مخدر را دست ناخورده می گذارد، که بدون مزاحمت معامالت شانرا به پیش می برند 
رد؟ سپنتا از رئیس خواست سیاسی وجود نداغانستان احزاب بعنوان وسیلۀ طرح می شوند. چرا در افو تعظیم 

 جمهور در بارۀ  فضای آسمانی و امواج هوائی می پرسید.
 

mailto:maqalat@afghan-german.de
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حال کرزی آمر اوست، اجازۀ  گفتن چه حرف را دارد؟ در حقیقت سپنتا دومین وزیر خارجۀ سبز آلمان است، مانند 
م بخود اجازه (، او هم چنان به جست و جو قدرت پرداخت. مانند "فیشر"  او هJoschka Fischer"یوشکا فیشر" )
ی متفاوت از "فیشر" او باز هم در جملۀ مبارزین سنگر بندی ها "مکتب فرانکفورت" الهام بگیرد. می دهد، تا از

و لت وکوب کنندۀ پولیس شمرده نمی شود. روشنفکر چپی، سپنتا نزد شاگردان مؤقتی و ایجاد کنندگان موانع، 
(، در بارۀ مسائل جهان سوم، مثال دائرۀ شیطانی جنگ  Adorno-Schüler Kurt Lenk"ادورنو" ، "کورت لینک" )

افغانستان، کم انکشاف و مقاومت، رسالۀ دوکتورای خود را نوشته است. او با اشتیاق از مارکسیست ایتالوی، 
( نقل قول بزبان می آورد و توصیۀ "مارش طوالنی را بوسیلۀ تأسیسات Antonio Gramsci"انتونیو گرامسی" )

 هدف سپنتا اروپا نیست، بلکه کشوری در جوار هندوکش است.  درین امر، - وشن ها" بزبان می آوردواینستیت
 

ممکن بدین سبب باشد، که یکباره چهار  آلمانی را با اطمینان خوش دارد.کرزی نیز می گوید که دقت و درستی 
د از بوخوم،  تصاد، یک پروفیسر اقتصاآلمانی را در کابینه تعیین نموده است. در پهلوی سپنتا، امین فرهنگ وزیر اق

، یک روانشناس از "هامبوگ"، بحیث وزیر تحصیالت عالی و "سهراب علی" که بخش در جمله اعظم دادفر
می  در والیت وردک مرکزیافغانستان بهسود از و زیربنائی را رهبری می کند. "ظفری" شصت ساله، "هزاره" 

 .باشد
 

آغاز دهۀ هشتاد قرن بیست، پس از یک اقامت تحصیلی در "پولند"، به "هامبورگ" پناهنده می  داکتر انجنیری، در
م به امریکا تغییرمسکن نموده، اما 1۹۹۱شود و در آنجا، یک دوکان فروش مواد خوراکه را باز می کند. در سال 

 خواهی برگردی؟" فون بصدا می آید: "میکرده است.  دو سال قبل، تلا حفظ تابعیت دولتی آلمان ر
 

هم کوبیدۀ ی در میدان هوائی ویران شده و درم کرزی توسط یک طیارۀ نظامی انگلیس۰۰۰1دسمبر  1۰تأریخ ه ب
"بگرام"، در شصت کلومتری شمال کابل،  فرود آمد. مدت کوتاهی قبل در "پیترسبرگ" در مجاورت "بن" بحیث 

وزیر اعمار رئیس حکومت مؤقت  تعیین گردید. با او یک مشت از متحدین، منجمله "فرهنگ"، که در "بن" بحیث 
 مجدد تعیین گردیده بود، شامل بوده اند.

 
 )عکس از سمت چپ: " حملۀ انتحاری در قندهار، رئیس جمهور افغانستان کرزی: "آرزوی داغ برای یک دنیای بهتر"(

 
پلچرخی محبوس  ماه طوالنی، در زندان وهمناک ۰۰ها، پسر پارلمانی از کابل را،  م، کمونیست1۹۹۸در سال 

شکنجه داده اند. آغاز نو در افغانستان دشوار بوده است. یک زمستان سخت بدون برق و مرکز گرمی. نگهداشته، 
ضخیم در وزارت خود، در "سرک مسعود بزرگ"، نشسته بود. کابل جز گردن  شالباالپوش زمستانی و  فرهنگ با

در راستای سرک ها، چراغ تجمعی از ویرانه ها و دیوار های خانه های سر شکسته، چیزی دیگر نبوده است.  
های پراکنده روشن بوده است. در هرکنج و کنار ملیشه ها با اسلحۀ سنگین توظیف بوده اند. از آنزمان تا بحال 

 کرزی و فرهنگ با هم دوست اند.
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افغانستان چگونه می توانست باشد؟ این موضوع زندگی این چهار وزیر است، که پس از ده های اقامت در غرب 
بوطن برگشته اند. بحیث یک نو جوان و نیمه نمو کرده، سپنتا بیانیه های فلسفی در بارۀ اجتماع عادالنه   دوباره

ایراد می نموده است. بحیث کالنترین پسر یک زمیندار بزرگ تاجک و سرکردۀ قبیله در والیت هرات، یک 
ست. از سیستم پدرساالری پدر خود، ماؤئیست آتشین بوده است. از انقالب فرهنگی چین ستایش بعمل می آورده ا

انتقاد بعمل می آورده است. خان بزرگ طاهری ها، در آنزمان بر هزاران  زیر دست و تابع حاکمیت داشته، از سه 
 طفل بوده است.  ۰3زن، صاحب 

 

، با اسالمیست ها و رهبران آنها، با آمر تروریست های امروزی، گلبدین است در پوهنتون کابل، سپنتا محصل بوده
ساله می گوید: " ما از سیاست آگاهی نداشتیم.  ۲۰حکمتیار، به مناقشه و تبادلۀ کلمات می پرداخته است. سبز افغان، 

اسی شهری خوب سیسال مسن تر، در یک خانوادۀ  1۲فرهنگ « لیکن آرزوی سوزان برای یک دنیای بهتر داشتیم.
بزرگ شده است. پدر او محمد صدیق فرهنگ، یکی از اعضای تدوین کنندۀ اولین قانون دیموکراتیک افغانستان، در 

بوده است: " فقط با تعلیم و اقتصاد مارکیت می توان به تجدد د قتعده می شود. فرهنگ همواره مم شمر1۹۱۲سال 
 نائل آمد."

 

او و اعظم دادفر، سومین آلمانی به رتبۀ وزیر، در سلول مشترک زندان "پلچرخی" شب های طوالنی بحث های 
ت ها ند. دادفر، در آنوقت ماؤئیست بوده است، از جانب کمونیساگرم، روی مسائل اساسی سیاسی، انجام داده 

 بارزه نموده بود.اینکه علیه "سوسیال امپریالیزم روسی" ممحبوس گردیده است، به نسبت 
 

م در مفکورۀ مسابقات سیاسی جوانان نخبه: بسختی از مرگ نجات 1۹۹۹افغانستان توسط شوروی در سال اشغال 
یافته اند، دادفر و فرهنگ به جمهوری اتحادی آلمان فرار نموده اند. سپنتا، قبل از اینکه در آلمان پناهندگی تقاضا 

آلمانی »بدست آورد، چند سالی در ترکیه بسر برده است. او خود را یک  نموده و بعداً تابعیت دولت آلمان را
می داند. او آنچه بوده است که در آلمان، "کامالً ادغام شده" یاد می گردد، یک مدرس « وطندوست قانون اساسی

به بازگشت به  تقرر یافته، کسیکه از بسیاری از آلمانها، بهتر آلمانی صحبت می کند. می گوید که او باز هم مجبور
 افغانستان، کشورش بوده است. "این جنون دلتنگی" و دلگیری.

 

ساله یک شخص خاموش است. این ازبک از والیت شمال، فاریاب است. یک نکتائی  "شیک" با  ۱۸اعظم دادفر 
وش ننموده (، بی عیب، مانند دریشی خاکستری از پشم  خالص پوشیده است. او هیچگاه فرامPaisleyنمونۀ "پیسلی" )

اطه صدها نفر است،  که چگونه در "پلچرخی"  لت و کوب و به مرگ تهدید شده است، در حالیکه بیرون در اح
هوهنفیلد" فرار نموده،  در شفاخانۀ "لیوبیک"،با قربانی  –بعد از زمان زندانش، به "هامبورگ تیرباران شده اند. 

شاور پاکستان سفر می نموده است و در آنجا به معالجۀ مشغول کار بوده است. مکرراً به پ دیده های شکنجه
پناهندگان می پرداخته است، که توسط اشغالگران شوروی با آنها بد رفتاری صورت گرفته بوده است. او می 

 «درد و رنج افغانستان زندگی من است.»گوید:
 

تعمیر بدون محافظت، در مرز در آغاز کرزی او را بحیث وزیر امور مهاجرین مقرر نمود. حال دادفر در یک 
غربی کابل از "ریفرم" در تیوری علمی  مواظبت می نماید. قریب پنج سال بعد از برگشت باند چهار نفری آلمانی، 

باشد. باز هم  مانند همیشه یکی از فقیر ترین کشور های دنیا، بحساب  ن چیز دیگری است ازینکه با ثباتافغانستا
می آید. در کمترین شهر ها، آب و برق وجود داشته است. سرمایگذار ها، از تهداب سنگ فرش نامطمئن  بیم 

 فیصد می رسد. ۹۰دارند.  بیکاری در برخی از محالت تا 
 

رعی آرام  کابل زندگی می کند. این خانۀ والدین اوست. فرهنگ حال در خانۀ خود در "شهر نو"  دریک سرک ف
اینجا خوب زندگی کرده اند. میز های غذا خورده شده است، خنده و خوشی و مناقشات سیاسی صورت گرفته است. 

 Geranie) )تنظیم گردد. گالب و "گل شمعدانی"وزیر اقتصاد، ترمیم  تعمیر را هدایت داده است. باغ هم باید دوباره 

لمند سفر می کند، ینا آرام ترین محالت، در زابل و هشگوفد. در پیشانی فرهنگ چین پدیدار گردیده است. او در  می
تا با کشور خود و احتیاجات آن آشنا شود. همیشه باید بار دیگر انتظارات را قیضه نماید، مجبورمی شود تا توضیح 

 دهد که چرا پیشرفت به وقت نیاز دارد.
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ب دوباره او را رد نمودند، این درد داشته است، در دور دوم ممکن شد تا پذیرفته شود. فرهنگ می پارلمان انتخا
خواهد در هر حالت بماند، حتی اگر بدون شرط وزیر هم نباشد. مانند سه وزیر دیگر، پاسپورت آلمانی خود را تسلم 

 است. نموده است. قانون برای آنها، تابعیت دولتی دو گانه را ممنوع شناخته
 

اشاره می کند که در آخر باغ  در روشنی مهتاب می شگوفد. این قبر والدین کالن  او بسوی یک درخت زردآلو
 م(۰۰۰۱سال  ۰۱)"دیر شپیگل" شماره « اوست: "در آنجا من هم آرام و کامالً صلح آمیزخواهم بود." 

 

یادداشت مترجم:  وقتی این عنوان در فهرست مقاالت "شپیگل" بچشم خورد، یادم آمد که بعد از مرگ "ماوتسیدون" 
تحت همچو  مطالب انتشار یافت. م، تحت همین مفهوم "باند چهار نفری"،1۹۹۱رهبر "چین کمونیست" درسال 

دتی در دست گرفتند. "باند چهار یک گروپ از "جناح چپ" حزب کمونیست چین، رهبری آنکشور را ممفهوم، 
از نفوذ قابل مالحظه برخوردار بوده است. در همین منبع هم چنان می « نفری" در جریان "انقالب کلتوری چین

عمیقاً متفاوت دیده شود. البته نویسنده  تسیدون" خود "دیکته" نموده است،خوانیم که تصامیم آنها را باید از آنچه "ماو
" را در افغانستان، با آنها مقایسه نمی نماید. ازین "متن" در مورد گذشتۀ، هر یک از وزرای نقش این "چهار نفر

 شایستۀ ترجمه دانستم. که یافتۀ "اکادمیک" کشور ما، معلومات نشر شده موجود است، آنوقت و شخصیت های تعلیم
 

 پایان
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