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 5تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

  
 

 ۰۱/۰۱/۴۱۰۲       مترجم: دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

"واحد های پیادۀ لوای بحری ایاالت متحده، در ساحۀ ""کوتل بهجی بهست" در جنوب افغانستان پایان عکس: )سطر 
 مترجم(: " ما بر آن هدف استوار هستیم، تا  "الماعده " را تخریب و نابود سازیم"(.)واالیت فراه، درۀ گلستان؟ : 

 

 «دیپلوماتی: "من می توانم فمط آرزو کنم"»
 

 ۰۲/۰۴/۴۱۰۱، مطابك خبر "شپیگل"، سه شنبه ۰۱/۰۴/۴۱۰۱یادداشت مترجم: "ریچارد هولبروک"، روز دوشنبه 
 سالگی وفات یافته است.  ۹۶به عمر 

 

در بارۀ ستراتیژی  ساله، 68 (،Richard Holbrookeفوق العادۀ امریکا برای افغانستان، "ریچارد هولبروک )سفیر »

 «( و انتمال پالن شدۀ مسئولیت به حکومت کابل"Obamaجدید جنگ "اوباما" )
 

شامل بودید،  (Lyndon B. Johnsonجانسن" ) رئیس جمهور "لیندن بی. ،ویتنام –": آلای سفیر، شما در تیم شپیگل»"
از سند معروف "پنتاُگن" را نگاشته اید، تأریخ حمیمی جنگ ویتنام را برمال ساختید.  ازین تجارب و  یشما لسمت

 «آگاهی، چه آموختید، می توانید از آن در وظیفۀ فعلی تان استفاده نمائید؟ 
 

را با ویتنام مصروف  مخودم ۰۶۹۶م و ۰۶۹۱خیلی جوان بودم، زمانیکه در سال  من یک مرد": هولبروک»"
زمان "جانسن"و هم چنان در مذاکرات صلح در پاریس، مجریان   ،ساختم. هم در صحنۀ جنگ و هم در لصر سفید

روبرو بوده اند. ازین مولف های مشاهدوی، آموختم که  ،را تحت مشاهده داشته ام، که با تصامیم دشوار نو بازیگرا
 .«ب می توانددشوار چگونه تمر به موضوعات ،انسان
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 5تر2له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئرابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسُ ٌمکارۍ تًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

ور های بی ثبات را رهبری شبا چنین تجارب در پشت سر: آیا والعاً برای امریکا  سودمند است، که ک: شپیگل""»
 «، که یک "لبرستان  لدرت های بزرگ" باشد؟استصوص آنکه، بدون آن هم نام کشیده کند؟ به خ

 

 ۰۰اما به نسبت حمالت  رهبری نمود.طبیعی است که مشکل است، که در افغانستان جنگ را "هولبروک": »
ما در افغانستان نیستیم، که  سپتمبر، الزم بوده است. درین مورد فرق هسته یی، بین افغانستان و ویتنام نهفته است.

امل و بی عیب و عاری از نوالص را  احداث نمائیم. ما می دانیم که انتخابات در  آنجا، بی عیب نبوده کدیموکراسی 
ادامه دهیم. ما نمی خواهیم این کشور را متصرف شویم، ما می خواهیم به افغان  ما به کار که مجبوریم، است. اما ما

آنها، لوای جنگی بین المللی را  ها کمک کنیم، تا ظرفیت های خود را خود انکشاف دهند، تا نیرو های امنیتی خود
 «.تعویض نموده بتوانند

 

کوچکترین لحظات، در آن اندیشیده اید، که لوای جنگی ایاالت متحده، این کشور آیا گاهی هم فمط برای "شپیگل": » 
 «یعنی شکست خورده.  -را ترک خواهند کرد، مانند یک زمان که لوای شوروی  ترک کرد 

 

نام زیبای "سمیر کابیلف" گوش می ه من با سفیر ولت شوروی در کابل صحبت کردم، که  ب .ه": نهولبروک»"
هم، هم صحبت من در مسکو است. به حیث دیپلومات جوان شوروی،  در تمام این "درامه" سهم داشته دهد، و حال 

 .«است. او همه چیز را دیده است
 

 «مهمترین شناخت ازین صحبت شما، چه بوده است؟ "شپیگل": »
 

": دلیماً  اینست که آنچه را نباید کرد، که شوروی ها انجام هولبروک»"
ر مساحت وسیع حمله نمود، در نتیجه یک تعداد غیر داده اند، یعنی د

لابل باور انسان ها را لتل نمود. لوای جنگی امریکایی و متحدان آن، 

 Stanleyاین چنین پیش نه می روند. "جنرال ستنلی میک کرایستل" )
McCrystalرت نظامی، (، خطوط سخت رهنمودی، در بارۀ تعمیل لد

بر لربانی های ملکی، امروز به منالشات  به تصویب رسانیده است.
پیمانۀ وسیع مانند سابك شدید نیست. شوروی ها منفور شده بودند، ناتو 

ما باید به کار :»در پایان عکس: "سفیر هولبروک" « ) چنان  نیست.
 «(ما ادامه دهیم

 

": پس وضعیت تا چه حد جدی است؟ " میک کرایستل" هنوز "شپیگل»
به ویتنام  -مانند اینکه انسان  –دیگر خواهد بود  ، طورپافشاری دارد. تمام حاالتکر اضافی سع ۲۱۱۱۱هم بر 

 .«و "هیلیکوپتر را بر سر بام سفارت" فرمایش دهد –سالم دهد 
 

ً هیچ موضعگیری نمی کنم.  اما هولبروک": »" در مورد منالشات در داخل حکومت ایاالت متحدۀ امریکا، اساسا
 .«ستل"، در بارۀ وضع، با تحلیل و ارزیای خودم، مشابهت داردارزیابی علنی " جنرال میک کرای

 

پس آیا بصورت کل، یک شیوۀ عمل ارمغان دهندۀ پیروزی درین جنگ وجود دارد؟ بسیاری از "شپیگل": »
 «متخصصین، آنرا در کتگوری "غیر لابل برنده آور" تنظیم نموده اند.

 

یکن ما درین جهت بطور کلی هیچ الدام نمی کنیم، که همه آنهایی ما باید هدف خود را تعریف کنیم. ل"هولبروک": »
خواهد بود. ما در جهتی عمل می کنیم، تا ند. این یک هدف لابل باور نی کنرا لتل کنیم، که از طالبان حمایت م

متحدۀ امریکا   "الماعده" را ویران و تخریب کنیم، این سازمان تروریستی را به معیار بین المللی. این سازمان ایاالت
را تحت تجاوز و حمله لرار داده است. حمالت در "لندن"، "مادرید"، "بالی"، "ممبی" و "پاکستان" انجام داده است. 

 «آنها بکمک دیگران از حمالت در افغانستان  حمایت می کنند.
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 5تر3له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئرابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسُ ٌمکارۍ تًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

های جنوب ویتنام در عساکر زخمی شدۀ ایاالت متحده در خرمنی از خاشه »سطر پایان این تصویر سیاه و سفید: ) 
 (م: "عاملین و هنر نما ها، مشاهده می گردند"۰۶۹۱سال 

 

 از فمط را، پس شما می خواهید، افراطیون طالب": "شپیگل»
 «آنهایی که پا دو و پیرو آنها اند، از یکدیگر تفکیک نمائید؟

 

حاضر در ماه  ":  وزیر خارجه، "هیلری کلنتن"،هولبروک»"
نظرات و طرز  ، ازکثریت طالبانجوالی روشن ساخت، که ا

ً پشتیبانی نمی کنند . برای این دید افراطی مال عمر لطعا
ت، که خود را کافی موجود اس اکثریت یک فضای خالی

سیاست افغانستان دوباره، محلك  و در درجامعۀ افغانستان
از  لماعده"  سوگند یاد نمایند و خودسازند، در بریدن از "ا

. این یک رو آورندوباره به همگرایی د ،طریك صلح آمیز
 «بخش مهم  سیاست ماست.

 

بالی می ماند.  ،": بازهم سؤال لوای جنگی اضافیشپیگل»"
ساده ، این کشور مه عسکر را ۴۱۱۱۱۱خود  (، به "شپیگل" گفت،James Jonesمشاور امنیتی، "جیمز جونز" )

 «وجود داشته نمی تواند. ،نظامی برای این اختالفدر نهایت هیچ حل خواهد بلعید. او به این نتیجه می رسد، که 
 

او حك به جانب است، فمط همین موضوع را هم، من همین اکنون گفتم. تمام هدف ما اینست، تا برای  هولبروک":»"
به عهده بگیرند. این امر لسمت للبی، ، خودرا افغان ها زمان و محیط فراهم سازیم، تا مسئولیت برای امنیت 

 «می گردد. ستراتیژی  محسوب
 

 «آیا این آغاز یک عمب نشینی امریکایی است؟شپیگل": »"
 

ر به افغانستان اعزام داشت کعس ۴۰۱۱۱": من این سؤال را نمی توانم، بفهمم. این حکومت به تازگی هولبروک»"
غانستان را در فعلناً اطمینان می دهد، که او ا اعزام نماید. رئیس جمهور ،بیشتر است که و فکر می کند، که آیا باید

می آورند.  ،مشکل رها نه می کند. متحدین ما منجمله آلمان، فرانسه و برتانیۀ کبیر، به سهم خویش افزایش به عمل
اعالن کرده است. چطور می تواند انسان چنین یک حالت را عمب  ،ر رالجاپان هم چنان، یک کمک پنج میلیارد دا

تان کمک کنیم، که در سم، تا به افغانیالش های ما افزایش می بخشعکس، ما به کوشش ها و ت نشینی بنامد؟ بر
 .«مخالفت با "الماعده" ایستادگی بتواند و طالبان را دفع کند، تا حکومت کار خود را به پیش برده بتواند

 

از یک ای آن حرف جست جو ه جزده می شود، بحال همیشه کمتر حرف سازی، ": باز هم، از ملت شپیگل»"
 «ده می شود.یشن رون رفتیب

 

دارد، که ایاالت متحدۀ امریکا و متحدین آن، هم چنان به بخش مدنی  شامل هدف کانسپت" ما درهولبروک": "»"
این به مفهوم ملت سازی نیست. در افغانستان  بخشد.های خود را انگشاف و توسعه افغانستان کمک نماید، ظرفیت 

 .« جود داردیک ملت افغانی وجود دارد و از مدت خیلی طوالنی و
 

توانسته است. می  غرب بر مکاتب دخترها چنان مغرور بوده است، که به کمک آن، این کشور افتتاحشپیگل": »"
 «توانید تضمین کنید، که در ده سال آینده هنوز هم وجود خواهد داشت؟

 

 «تضمین؟ تضمین کرده نمی توانم. من فمط آرزو می توانم.هولبروک": »"
 

این چنین یک فورمولبندی، در گذشته یک پلکان  –ولیت جنگ را به لوت های محلی می سپاریم ما مسئشپیگل": »"
 «ممدماتی برای یک برخورد تمام عیار، معنی داشته است.
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خودم را بر افغانستان متمرکز می  ،":  شما بار دیگر در یک جنگ غلط لرار دارید. من به میلهولبروک»"
 «سازم.

 

مسئولیت به مردم محل تسلیم داده شود، از یک جهت خوب آواز می دهد، اما دشوار است. ": این که شپیگل»"
تعلیمدهی پولیس را در نظر بگیرید. در آن بخش اول آلمان ها، یک تعداد کمی را، ممکن مبالغه شود، که خوب 

دادند. آیا این یک مؤفمیت  تعلیم دادند. بعد امریکایی ها، پولیس های زیادی را خیلی سریع ولی خراب و فاسد تعلیم
 «است؟

 

": هیچ کس نمی تواند، تعلیمدهی پولیس را در مدت پنج یا شش سال گذشته یک مؤفمیت بداند. ما هولبروک»"
به افغانستان می آوریم، که در واحد های نظامی امریکایی را  کامالً تغییر دهیم. در حال حاضرتعلیمدهی را باید 

اردو، تمرینات خاص پشت سر گذاشته اند. ما درین بخش کار خواهیم کرد، می دانیم که بخش پولیس و لوای مسلح 
 «این ضعیف ترین عضو حلمه محسوب می گردد.

 

سهم خود را الالً کوتاه مدت افزایش  ،شما در موردی سخن گفتید، که یک تعداد کشور ها، منجمله آلمان": "شپیگل»
ه عمب می کشند: از جمله "کانادا" و "هالند" )نیدرلیند(. در آینده خود را ب ی،می دهند. لیکن کشور های دیگر

 «"اوباما" از متحدان خود چه تماضا خواهد کرد؟
 

آینده هم ادامه خواهند  امیدوارم، که آنها به این امر درسهم اروپایی ها، فوق العاده مهم است، من هولبروک": »"
بوده است. لیکن هر  هم یخوب م، صحبت هایه امورد صحبت نمود به تازگی در برلین، لندن و پاریس درداد. من 

 .«کشور باید خود تصمیم اتخاذ نماید
 

در گذشته لوای جنگی آلمان در افغانستان به نسبت محدودیت های لاعدوی انجام وظایف، با لبخند "شپیگل": »
 «مواجه می شده اند.

 

لبخند نمی تواند  مجاز بودن هیچ صورت دلیل به عسکر از دست داد، این به ۱۱آلمان درین جنگ هولبروک": »"
م، برای نخستین ۰۶۶۲"کارلسروهه" در جوالی  م، زمانی که محکمۀ عالی لانون درباشد. من در آلمان سفیر بود

بار، بعد از ختم جنگ دوم جهانی، امکان توظیف عساکر لوای مسلح آلمان را به خارج اجازه داد. من دیده ام، که 
و" چمدر بغرنج بوده است، فعالً عساکر آلمانی، زندگی شانرا در افغانستان به خطر انداخته اند. وضعیت :"کوزو

عالوه از آن، آلمان ها، کمک های وسیع التصادی بسر رسانیده اند. بر ما الزم است، تا به این موضوعات احترام 
 «داشته باشیم.

 

( Guttenbergصدراعظم )"کنسلر( اتحادی و "گوتنبرگ" ) (Merkel"خانم میرکل" ) برای بار اول، "شپیگل":» 
 «مسلط می باشد... ،وزیر دفاع جدید، اعتراف نموده اند، که در افغانستان "اوضاع مشابه جنگ"

 

 «آن خشم وشتاب حمله و سروصدا، که در افغانستان جریان دارد، یک جنگ است.هولبروک": ... »"
 

 «ند.ه ااین زمان از استعمال آن، مؤفمانه اجتناب ورزید فمط سیاستمداران آلمان، تا"شپیگل": »
 

 «پس "شپیگل" اوضاع را در افغانستان، چگونه توصیف و تعریف می کند؟هولبروک":  »"
 

 «شپیگل می گوید، جنگ مسلط و حاکم است.شپیگل": »"
 

 «همینطور است. هولبروک": »"
 

افغانستان را در ماه جنوری   –کنفرانس بین المللی  که رئیس جمهور افغانستان، حامد کرزی می خواهد،شپیگل": »"
، آیا او هنوز هم ه شوددانییک دورۀ جدید، از جانب مجمع متحد دول، به تصویب رس و در کشور خود آنها تدویر

 «شریک )"پارتنر"( ایاالت متحده درین جنگ شناخته می شود؟
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 5تر5له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئرابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسُ ٌمکارۍ تًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

احترام می داریم و می  امر . ما به اینتستان اسکرزی رئیس جمهور دوباره انتخاب شدۀ افغان": هولبروک»"
 «اری نزدیک داشته باشیم، او شریک )پارتنر( ماست.کخواهیم با او هم

 

 «وزیر  و والی بنامد.؟ ": شما در راه، روانۀ کابل هستید. به کرزی خواهید گفت، که چه کسی را  باید شپیگل»"
 

الیك را انتخاب نماید، که در وظایف مؤفك  که افراد مناسب وما درین جهت تأکید خواهیم داشت، هولبروک": »"
( "پرسونل"اص )خاش سال جنگ شدیداً با للت  ۱۱باشند، و از خود کیفیت رهبری نشان دهند. افغانستان  بعد از 

واجد شرایط کیفی روبرو می باشد. لیکن در کشور افراد خوب موجود اند، ما کرزی را ترغیب و تشویك ، رهبری
 ختم ترجمۀ متن مصاحبه. «هیم نمود، تا والی های لوی و وزرای خوب  بنامند.خوا

 
 م(۴۱۱۶سال  ۲۱، شماره ۴۱/۰۰/۴۱۱۶(، "شپیگل"، HANS HOYNGمصاحبه کننده: "هنس هوینگ" )»
 

 پایان
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