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 4تر1له :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

  
 

 ۲۳/۲۱/۳۱۲۲       مترجم: دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 «کنفرانس بن: آنچه افغانستان در حمیمت نیازمند آنست!»
 

 (Olaf Ihlau) یک تحلیل از "اوال ف ایهالو" )
 

یادداشت مترجم: "اوال ف ایهالو" یکی از نویسندگان  و ژورنالستان برجسته در هیؤت تحریر مجلۀ "شپیگل" شناخته 
م در "کونیگزبیرگ"، از سی سال به این طرف"داکتر اوالف ۲۴۲۳شده است. متولد سال 

و ایهالو" بحیث بهترین "هندوستان شناس" آلمان شمرده می شود. او به عنوان ژورنالیست 
 "راپورتر"، با هشت صدر اعظم هندوستان، از "اندیرا گاندی" تا "من موهان سینگه" صحبت

اخبار "زویددویچه  علوم اجتماعی، در نمش خبرنگارر نموده است. هفتده سال این داکت
سایتونگ" در کشور های مختلف خدمت نموده است. به ارتباط  یک "راپورتاژ" در بارۀ 

 Theodorم، داکتر "اوالف ایهالو" مفتخر به جایزۀ "تیودور ولف" )۲۴۹۳افغانستان در سال 

Wolff م، محل کار خود را به "شپیگل" ۲۴۴۲: نویسندۀ معروف آلمانی( شناخته شده است. سال
تبدیل نموده است. سالهای طوالنی در جریان "بحران" افغانستان، به این منطمه سفر های 

برلین، و وفات به تؤریخ در  م ۲۹۸۹آگست  ۳ور ولف: متولد "تیود ) "گزارشدهی" نیز داشته است.

 ( شناخته شده استدر همانجا، نویسندۀ آلمانی، مإلف آثار انتمادی  م۲۴۲۴سپتمبر ۳۴
 

درین روز ها، که انتمال لدرت در افغانستان از"جناب حامد کرزی" به "جناب داکتر دمحم  
اشرف غنی" صورت پذیرفته است، ممکن است، عاللمندان به گذشتۀ "سیزده سال"، از جهات 

، برای علمی یحمیمی و بی طرفانه را با طرق تحلیل "بیالنس"نویسنده  مختلف عاللمند باشند.
کنفرانس دوم "بن"، که لریب  در مناسبات بین المللی مفید و ضروری می داند. جامعۀ ما و هم

تدویر یافته است، از جمله  م۳۱۲۲(، در سال م۳۱۱۲)ده سال بعد از تؤسیس حکومت انتمالی 
همه، ممکن بیانیۀ "تودیعی" موضوعاتی محسوب می گردد، که با ولایع کشور ما، ارتباط دارد. 

ا استماع نموده باشند. در رابطه با بعضی از تذکرات ایشان، در بیانیۀ "تودیعی"، که به جاللتمآب حامد کرزی ر
آدرس "ایاالت متحدۀ امریکا" و "پاکستان" یاد شده است، عالوه از تبصرۀ "شپیگل"، هم چنان عکس العمل سفیر 

 شده است.ایاالت متحدۀ امریکا در کابل نیز، به چاپ رسیده است، که در یک ممالۀ لبلی نمل 
 

یک لسمتی از "اظهارات" رئیس جمهور سابك افغانستان، در یک گزارش، که بشکل نوعی از "کرونولوژی" 
حوادث ترتیب گردیده است، ذکر شده است. درینجا، یک نمونه و یا مفهومی که با بخشی از "فکتور های" خارجی، 

افغانانو نه دی جنګ د پردو دی موږ پکې  چې جنګ دارتباط می گیرد، درین جا نیز یادآوری میگردد: "... 
لربانیان یو او سوله تر هغه نه راځي، چې پاکستان او امریکا غوښتي نه وي کله ، چې دوی و غوښتل بیا راځي، 

 "هر یو د خپل هدف لپاره...
 

محسوس است، تا دیده شود که آیا درین از آنجهت هم تحلیل و ارزیابی دلیك بی طرفانه از گذشتۀ "سیزده سال"، 
کشور "پروسۀ دیموکراسی" جریان دارد و یا اینکه نوع معینی از حلمات لدرت بر اوضاع سیاسی مسلط اند، که از 
"ارستوکراسی" و "حاکمیت متنفذین محلی" در توأمیت با "بنیادگرایان" و یک "دسته از بهترین های آنها"، متشکل 

که زمانی از "سفیر خاص بطور نمونه، ی ربط نخواهد بود، اگر فمط یک سإال "شپیگل" را می باشند. درینجا، ب
، از نظر بگذرانیم. "هولبروک" در آنزمان، در گردیده استایاالت متحده" برای مسایل افغانستان و پاکستان مطرح 

پاریس"، حکایت نموده بود. در جنگ "ویتنام"، از جریان جنگ تا مذاکرات " دشاز تجارب خوبا "شپیگل" مصاحبه 
"دیپلومات" مجرب و برجستۀ آنکشور، لریب یک سال بعد از آن مصاحبه وفات یافته است. درین  سإال و جواب، 

  حد الل دیده خواهد شد، که کشور ما در چه شرایط و در چه مرحله لرار دارد:
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 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

سودمند است، که کشور های بی ثبات را رهبری با چنین تجارب در پشت سر: آیا والعاً برای امریکا : "شپیگل"»
 «کند؟ به خصوص آن کشوری را که، بدون آن هم نام کشیده است، که یک "لبرستان  لدرت های بزرگ" می باشد؟

 

سپتمبر،  ۲۲طبیعی است که مشکل است، در افغانستان جنگ را رهبری نمود. اما به نسبت حمالت "هولبروک": »
ورد، بین افغانستان و ویتنام، فرق اساسی و مرکزی نهفته است. ما در افغانستان نیستیم، که الزم بوده است. درین م

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

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

  «.بتوانند
 

حال توجه خوانندگان محترم، به تحلیل عضو 
م، ۳۱۲۲هیؤت تحریر "مجلۀ شپیگل" در سال 

ه موضوعات مهمی را در جلب می گردد، ک
بارۀ این "پروسه" و هم چنان در رابطه با 

اینکه، جاللتماب کرزی در آنزمان، چگونه و بنا بر کدام "شاخص ها"، در رأس این "دولت" لرار گرفته اند، در 
 عین حال اوضاع داخلی و خارجی، با چه وضعیت انکشافات، روبرو گردیده است.

 

تحلیل اصلی، در بخش فولانی، یک عکس از "لویه متن طور جمالت کوتاه، لبل از ترجمۀ یک متن کوتاه، نخست ب
 در یک لوت عمل "دیپلوماتیک"، آلمان کنفرانس افغانستان را در "بن" سازمان داده است. »جرگه"، آغاز می یابد: 

این روند، باید مساعدت و همکاری جامعۀ بین المللی را به کابل تؤمین نماید، هم چنان بعد از خروج لوای نظامی در 
اما بدون تضمین و "گرانتی" متداوم و با حواله ها و "چک" غیر پوشیده شده،  –م. یک تصمیم متعال ۳۱۲۲سال 

یه جرگۀ افغانستان" : حمایت دوامدار از جامعۀ بین "هیؤت های نمایندگی "لو )در پایان عکس:اتخاذ نمایند." 
 «المللی"(

 

 : آغاز ترجمۀ متن اصلی
 

طالبان و تمویل کنندۀ آنها،  –یک کمی عالمت و نشان )ِسمبول(، باید مجاز باشد: ده سال لبل، بعد از راندن رژیم » 
( از کابل، بوسیلۀ مداخلۀ نظامی غرب، در یک کنفرانس تدویر یافته در Osama Bin Laden"اوساما بن الدن" )

برگزیدۀ بن"، از آلمان، هیؤت های افغان در جست جوی یک رئیس انتمالی بوده اند. به عنوان  -"پیترسبیرگ 
داده شد، که در حالت گرسنگی و لرزه از سرما در یک پناه گاه پشتون"، حامد کرزی نام  –، "سرکردۀ امریکایی ها

کوه ها )خانۀ کوچک(، در نزدیکی لندهار، خمیده نشسته، از این کشور ویران از جنگ درللب آسیا، از طریك 
 تلیفون "ستاالیت"، جواب موافمت داده است.

 

برحال  جمهور ه حامد کرزی به حیث رئیسحال در "بن" بار دیگر موضوع بر سر آیندۀ افغانستان است. این مرتب
دولت و پیشبرندۀ و رهنمای کنفرانس است، که هیؤت آن در مهمان خانۀ حکومت اتحادی آلمان، والع در 

 "پیترسبیرگ" الامت دارد.
 

(، لرار (Bundestag(، در عمارت پارلمان سابك )"بوندیستاگ" )Rheinپایانتر از آن، در ساحل دریای "راین" )
که یکصد هیؤت، بر یک سند، به تفاهم برسند، طوری که حمایت جامعۀ بین المللی را به این کشور، در رابطه است 

با " مسئولیت ادارۀ خودی لابل باور"، برای حد الل یک دهۀ دیگر، متعهد گردند، زمانیکه  آخرین دسته های جنگی 
د کمک های دیگری هم، در بخش اعمار مدنی م، از هندوکش خارج می شوند. در جمله، بای۳۱۲۲خارجی در سال 

عسکر و پولیس، با  ۴۰۱۱۱۱کشور، نظیر تعلیم و آموزش و هم چنان تمویل ارگان های امنیتی، متشکل از حدود 
 سرمایگذاری برای دورنمای طویل المدت التصادی، شامل باشد.

 

 توافق در جامعۀ بین المللی!
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یدوار کننده. یک وظیفۀ پر زحمت، که سیاست خارجی آلمان بر خود، لبول چنان ممبول و زیبا و چنان پر آرزو و ام
نموده است، تشکیل این کنفرانس بزرگ، و پر از دستآورد، نیز بوده است. شخص مإظف حکومت اتحادی آلمان 

 .(، یک متصدی ماهر "تیاتر" و "کنسرت" بوده استMichael Steinerبرای افغانستان، سفیر "میشائیل شتاینر" )
 

 وسیع ترین توافك در جامعۀ  بین المللی، حال در دو نمطه موجود است:

  جنگ علیه طالبان از طریك وسایل نظامی، بُردنی نیست. همه واحد های جنگی بیگانه می خواهند در
فرصت هر چه زودتر از آنجا، بیرون شوند. به مبارزه طلبی افغانستان، از جانب غرب بصورت سطحی به کم 

، لریب دو هزار کشته و ده م، تا الحال۳۱۱۲شد. تنها برای امریکای از جنگ خسته، این ماجرا از اخیرسال گرفته 
 ، در سال، از خود به جای مانده است.میلیارد دالر ۲۲۱به حجم ها هزار زخمی و مصارف هم درین فرصت، 

  توافك هم چنان، در یک نمطۀ دیگر نیز بطور آشکارا، حاکم دیده می شود: افغانستان باید، در داخل، از چنان
م درگیر جنگ داخلی و غرق در بی نظمی نشود، آنطوری که بعد از ۳۱۲۲ثبات برخوردار گردد، تا بعد از سال 

ت. مسکو بعد از آن، به زودی، کمک م بولوع پیوس۲۴۹۴عمب نشینی لوای شوروی از وضعیت اشغالی، در سال 
های پولی به سازمان های امنیتی فرمانروای مطلك خود، نجیب هللا، لطع نمود. متعالباً این وضعیت به از هم پاشیدن 

. "هر گاه افغانستان در آب جنگ با مجاهدین، تنها در کابل به زندگی ده ها هزار خاتمه بخشیدآنزمان منجر گردید. 
ی از اعضای مهم اشتراک کننده در کنفرانس واهمه داشته است، می گوید که "بعد یک وضعیت غرق گردد"، یک

همه، بحران، در کشور نا پایدار و شکننده،  دید می نماید، بخصوص که اولتر ازانفجاری سراسر منطمه را، ته
فیت ها و "پوتنسیال" مالک "سالح اتومی"، چون پاکستان سرایت خواهد نمود. لیکن درین کشور اسالمی، با ظر

 افراطیت، یک شورش هر لحظه می تواند، رخ دهد. 
 

حالت روحی و ُخلك ضد غربی لوی در آنجا، به زودی به درجۀ غلیان سوق داده شده می تواند، به خصوص مانند 
به عنوان عسکر پاکستانی کشته شد. حال اسالم آباد،  ۳۰حملۀ "هیلیکوپتر" "ناتو"، که درین تازگی ها، رخ داد و 

اعتراض، از اشتراک در کنفرانس بن، امتناع ورزید. پاکستان در پالن بازی "دیپلوماتیک"، برای آیندۀ افغانستان به 
(( خیلی نا مطمئن شمرده می شود. تا الحال اسالم آباد حاضر Kontonistحیث وظیفه دار مسئول )"کانوتونیست" )

در افغانستان جرأت کند و از طرح و نمشۀ حمایت از شورشی های نیست، تا یک لدم لاطع در پروسۀ آشتی داخلی 
مسلح صرف نظر نماید. یک لسمت بزرگ طالبان، جنگی های مخفی و یا زیر زمینی در شبکۀ "حمانی"، و هم 
جنگ ساالر افغان "حکمتیار"، مانند سابك در رشته های تار، خدمات نظامی مخفی پاکستان، "آی اس آی" وصل 

 اند.
 

 علت، بدون پاکستان هیچ صلح وجود داشته نمی تواند. به چه
 

 بدون اثرگذاری کشور همسایه، یعنی پاکستان، نمی تواند هیچ صلح در هندوکش وجود داشته باشد. پاکستان بزرگی
است که ارزیابی آن خیلی دشوار است. این کشور می تواند تمام نیات و ادعا های توضیحی، منجمله  آرزوها و  ای

امید های "دیالوگ" بین االفغانی کنفرانس "بن" را، به نیستی و نابودی روبرو سازد. این امر به راستی فمط زمانی 
 –ی لومی )"ایتنی"( رلیب و نیرو های مهم اجتماعی می تواند پیشرفت داشته باشد، در صورتی که تمام گروپ ها

 در آن احساس نمایندگی مناسب داشته باشند. –مستمیماً زن ها هم 
 

یک عامل دیگر غیر مطمئن شمرده می شود. در پولیس و "اردو"،  –ترکیب فعلی تمریبی افراد در نیرو های امنیتی 
"اتحاد شمال" را تشکیل داده اند، در مولف مسلط لرار  "ایتنی" تاجک و ازبک، که در جنگ داخلی، های اللیت

دارند. در برابر تعداد کثیری، از کمیت پشتون ها، که خود را به عنوان لوم دولتی افغانستان می دانند، و لسمت 
اعظمی ظرفیت ها و احتیاطی های طالبان را می سازند، به صفت لوای دشمن تا امروز مورد بد بینی و نفرت لرار 

 ده شده اند.دا
 

بزرگترین بی ارزشی و بیهودگی در آن دیده می شود که، اشتراک کنندگان کنفرانس، امریکایی ها را در بازی 
بزرگ در دیار هندوکش آورده اند. هیچ کس نمی داند، که کدام هدف طویل المدت را در آنجا، در پیش خواهند 
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( و وزیر خارجه Obamaت. رئیس جمهور "اوباما" )داشت. در واشنگتن، دست باالیی تنظیم دهنده کمبود اس
ا درگیری در افغانستان را از طریك مناسب و ( لرار معلوم، تالش می نمایند، تHillary Clinton"هیلری کلنتن" )

م، لوای امنیتی افغانستان را تعلیم و آموزش ۳۱۲۲منظم به انجام برسانند. درین جهت متعهد اند، تا بعد از سال 
دهند، تا با تروریست های اسالمیستی در منطمه، و هم چنان بر ضد مافیای مواد مخدره مبارزه نمایند. در تحت 

حفظ و مواظبت از حالت را، یک چند هزار عسکر ایاالت متحده می توانست انجام دهند. چنین است چنین وضعیت، 
 خط رسمی.

 

اما در واشنگتن هم چنان، مکاتب تفکر ستراتیژی وجود دارد، بازیگران دیگر در وزارت دفاع، با در تحت نظر 
ذخایر طبیعی در آسیای میانه، بطور طویل داشت ایران ، پاکستان و چین و هم به ارتباط ذخایر زیر زمینی، یا 

المدت حضور در منطمه را الزم می دانند. برای این هدف، الالً سه پایگاه نظامی ضرورت است. مزار شریف در 
(، یا طیارات بی Drohnشمال، بگرام در جوار کابل و لندهار در جنوب. از آنجا، می تواند خیلی مإثر "دروهن" )

پاکستان، به کار انداخته شود. جریان  –علیه جنگی های مخفی، در نماط سرحدی افغانستان پیلوت، حامل اسلحه، 
 "، جای گیرد.اشتراک ستراتیژیکاین همه باید در معامله بفروش رسد و در تحت عنوان دوسیۀ "

 

 برای افغانها باید مجاز باشد، تا سرنوشت خود را خود تعیین نمایند.
 

کرزی که از چندین حملۀ  سوء لصد به جان اش، جان به سالمت برده است، با چنین یک اینکه هنرمند زنده ماندن، 
معامله موافمت داشته باشد، تا هنوز تصمیم اتخاذ نشده و موضوع  در پیش رو لرار دارد. شورشی ها، آنرا رد می 

ها در کشور مستمر کنند. مذاکرات صلح، و هم چنان تشکیل یک حکومت وحدت ملی را، تا زمانی که امریکایی 
 اند، نیز نمی خواهند.

 

هرگاه کنفرانس "بن"  بخواهد، بیشتر از یک محفل پوشش، بخاطر تبرئۀ اخاللی خروج به زودی از هندوکش باشد، 
پس باید، جامعۀ بین المللی، از ادعاها و تصورات ارزش های غربی، وداع گویند که تا اکنون، از برتری آن، در 

معه به نمایش گذاشته اند، که هنوز هم در عمك دارای ریشه های پدر ساالری مبتنی بر ساختار جهت انتمال، یک جا
های لومی می باشد. در جملۀ تفاهمات الزم جدید باید هم چنان شامل باشد، که از کارمندان دولتی کابل ممانعت 

ایگاه های نظامی امریکا، این پروسه را بعمل نیاید، تا توافمات سیاسی را با شورشی ها، به انجام رسانند. تماضای پ
 خنثی خواهد ساخت.

 

در جملۀ ثابت های سیاست افغانستان، هم چنان هر یک از اتحاد های لابل تغییر محسوب می گردد. برای افغان ها، 
و  باید در نهایت مجاز باشد، تا سرنوشت خود را خود تعیین نمایند. این امر را در یک سیستم حکومتی، که کلتور

)ختم ترجمۀ متن( )"شپیگل"، "آنالین"، « عنعنات خود آنها را منعکس ساخته بتواند، به سر رساند. نه از ما را.
 (۴۱/۲۲/۳۱۲۲چهارشنبه، 
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