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 ۱۶/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 م!۱۹۷۳در بارۀ افغانستان تا « شپیگل»نشرعناوین 
 

هفتاد سال قبل، دو سال بعد از ختم "جنگ دوم جهانی" و درست مصادف با سال بروز فضای "جنگ سرد" در 
، بعنوان یک ۰۴/۰۱/۱۹۴۷مناسبات بین المللی، مجلۀ "شپیگل" نخستین شمارۀ آنرا، بتأریخ 

ه است. شش هفته قبل از آن، طوری که درین شماره نشریۀ مستقل آلمانی زبان، منتشر ساخت
 “DIESE WOCHE„ -" )این هفته( دییزه وخهتذکر رفته است، نشریه ای دیگری تحت عنوان "

در اختیار مقامات  ، به چاپ می رسیده است، که مسئولیت طبع و نشر آن در تحت رهبری و
تا یک نشریه در بارۀ وقوع دولتی برتانوی قرار داشته است. کوشش در جهتی بوده است، 

حوادث در تمام جهان، اساسگذاری شود. بر اساس فیصلۀ "ادارۀ برتانوی"، تصمیم اتخاذ گردیده 
در تحت اداره و رهبری مستقل "آلمانی ها"، "شپیگل" به کار آن آغاز نماید. این است، تا 

ن، پس از جنگ دوم نشریه، در شرایط و احوالی، بکار آغاز می کند، که این کشور در آنزما
 جهانی، عمدتاً تحت "ادارۀ"، چهار قدرت "پیروز" در جنگ قرار داشته است. 

 

قریب هشت سال بعد از نخستین شمارۀ آن، این مجله، اولین گزارش تحلیلی و مفصلتر آنرا در بارۀ افغانستان، در 
"، در دانۀ غله تحت دو سنگ آسیاب: دیدار خروسچف -افغانستان (، تحت عنوان :"۵۱م )شماره ۱۹۵۵سال 

"، می گذشت منتشر می واشنگتن" و "مسکو"، بین "جنگ سردشرایط و احوالی که در عین زمان هشت سال از "
 سازد.

م از جانب صدراعظم پادشاهی افغانستان،حین اشتراک در ۱۹۵۳از سفری که دعوتنامۀ آن، در ماه مارچ  سال 
دیدار صورت گرفته بود، "واشنگتن" در آنزمان انتظار داشته است، که  مراسم تدفین "ستالین"، برای چنین

"پادشاهی" ممکن  در بدل کمک های "اقتصادی و نظامی"، بالمقابل، به قبول یک موقف "صفینۀ معتدل" در 
( شپیگل می نویسد که "شوروی ها"، در اهداف "ستراتیژیک" آنها، مشی ۳۸مناسبات، مجبور شود." )صفحه 

همزیستی"، که "همزیستی مسالمت آمیز بین کشور های دارای رژیم های متفاوت سیاسی" نیز یاد می شده  "مسابقۀ
است، در پیش گرفته بودند. درین متن از نظرات محافل برانوی نیز تذکر بعمل می آید و از "گاردین مانچستر"، 

ذ و تسلل کمونیستی در افغانستان ناچیز چنین انتباه موجود است که یک نفوچنین حکایت می کند که نوشته است: "
وضعیت اجتماعی و " و به ادامه استدالل "گاردین مانچستر" را ذکر می کند که کشور را در "و بی اهمیت است.

مذهبی، که هنوز در مرحلۀ قرون اوسطی با ساختار قومی قرار دارد، می بیند، که شرایط و زمینه های مقدماتی 
 " فاقد بنظر می رسد. –شهری و یا محلی )دهاتی(  –لشویکی برای یک عداوت و اذیت ب

 

قریب ده سال بعد ازین "دیدار" و نشر چنین موضوعات، "جریان دیموکراتیک خلق افغانستان" و یا "حزب 
دیموکراتیک خلق افغانستان" تشکیل شده است. حال روشن نیست، که آیا "مؤسسین" در آنزمان، چنین تبصره ها و 

هم، مطالعه می کرده و یا نه. اما "خیلی" محتمل بوده می تواند، که واقعات "جنگ اول جهانی"، سقوط مقاالت را 
رژیم "قیصری در آلمان" و "سقوط رژیم تزاری" در روسیه، در نتیجۀ "انقالب اکتوبر" و باز، انکشافات بعد از 

 جنگ دوم "جهانی"، کم و بیش آگاهی بدست می آورده اند.
 

م، فشردۀ مطالب نشر شده ۲۰۱۲علومات این شماره، قبالً در "پورتال افغان جرمن آنالین"، درسال از محتوای م 
 است، که در "لینک های" ذیل می توانید، مطالعه نمائید.
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"، مشخصاتم، مطلب کوتاهی در صفحۀ مخصوص "۱۹۵۷سال ۳۸ پس ازین مقاله، قریب دو سال بعد، در شمارۀ
محمد ظاهرشاه، پادشاه » به چاپ می رساند، که ترجمۀ این متن کوتاه، خدمت خوانندگان محترم، تقدیم می گردد:

" مونشنبرای چند هفته، در یک مسافرت خصوصی )غیر رسمی( به " سالۀ افغانستان، که در هفتۀ گذشته ۴۲
(، یک Alpen" )آلپمواصلت نموده است، از نیت ایشان شهادت داده شده است، که می خواهند در کوه های "

 (۶۴)صفحۀ « ( از پا بیندازد.Gemsbockگیمزبوک" )»گوسفند و یا بز کوهی را، بنام 
 

باز در وقفۀ پنج سال بعد، اصالً در یک موضوع که بحث  بر سر وضعیت صنایع موتر سازی، مشخص در بارۀ 
مسایل تولیدی در دستگاه "مرسیدس بینز" بوده ، که از اثرات منفی "جنگ" نیز تذکر، بعمل آمده است، آنچه به 

 –دستی دستگاه موتر سازی "دایملر  در حالی که کسبکاران» افغانستان ارتباط می گیرد، چنین می خوانیم: 
امان بینز"، در سابق مجبور بوده اند، که کار شبانه را تنظیم کنند، تا بطور نمونه یک موتر مخصوص را برای 

، مطابق موعد تعیین شده بر پایۀ اکمال برسانند. اما، دستگاه "شتوتگارد"، بعد از جنگ، هللا، پادشاه افغانستان
، پرزه جات "فالتو" برای یک موتر، تشریفاتی «هیروئیتو»برای مشتری سابق  آن، قادر نبوده است، تا 

م ببعد، مشتری "شرکت رول رویس" ۱۹۵۸)"لیموزین"(، سه تُنه، تولید کنند. قیصر پس از آن، از سال 
  (۷۳)صفحۀ «  انگلیسی شده است.

 

م ، چند ۱۹۶۳ماه آگست   ۲۱، مؤرخ ۳۴ حدود شش سال بعد از سفر قبلی و شخصی پادشاه افغانستان، در شمارۀ
سطری در بارۀ یک اقامت تفریحی، بعد از انجام سفر رسمی در آلمان خبر داده شده است. در بارۀ دیدار رسمی و 

محمد ظاهر شاه، » نتایج سفر، درین شمارۀ شپیگل، چیزی دیده نمی شود. محتوای این خبر، بدین متن است: 
ه مالقات های دولتی را در جمهوری سال افغانستان، ک ۴۸پادشاه 

اتحادی آلمان انجام داده است، در یک گردش تفریحی، با استفاده از 
بلندی قلۀ کوه، تالش کرد تا از برندۀ یک خانۀ دور از برف، بیهوده و 

( را جذب کند. روز قبل، Alpendohleعبث، یک "الپیندوهله" )
(، در مجاورت قصر زمامدار در جنگل دولتی "بایرن" )"بوریا"

وینچستر" )تفنگ  شکاری  –(، با "حعبۀ Linderhof"لیندرهوف" )
 .Dwight Dامریکائی( )تحفۀ "دیوایت دی. آیزنهاور" ) –

Eisenhower ،" یک شکار بزرگ نموده است. در  تعقیب  "گوزن ،)
مرمی پادشاه محمد، به هدف اصابت نکرد:  این حیوان که مهمان 

متر، زیر نظر گرفته بود، بعد از فیر پادشاه  ۱۲۰ دولتی از یک فاصلۀ
 ( ۸۲)صفحۀ « فقط ترسیده فرار کرده است.

 

جنوری  ۸، در یک جلد، بتأریخ  ۲و  ۱م، دو شمارۀ ۱۹۶۴در سال 
، ۳۳" المان، نشر شده است. فقط در صفحۀ ایالت های اتحادینشر شده است. اصالً  موضوعات مختلف در بارۀ "

در استقبال از پادشاه افغانستان، ظاهر در "مونشن"،  گروپ موسیقی پولیس تشریفاتی »... : چنین ذکر شده است
"بایرن"، سرود آلمان را نواخته است. "از روی ترتیب بکلی درست نبوده است، که ... "بعد از سرود ملی 

سال بوده است. آیا در  از متن نمی توان فهمید که در کدام«  افغانستان، سرود "بایرن" نواخته نشده است..."
 ، حضور داشته و یا خیر.«مونشن»م، پادشاه افغانستان، در ۱۹۶۴همان سال 

 

م، در مجله از افغانستان، نام گرفته شده است، آنهم در یک متن که بحث ۱۹۶۶باز در وقفۀ دو سال بعد، در سال 
"دولت" نیز یاد می کنند.( در متن تبصره در  راجع به ایالت ها )بعضی از ایالت ها، ایالت خود را در اتحاد، بعنوان

"، دولت اتحادی که در آنوقت، پایتخت "مؤقت" کشور در "بن" بوده، صورت گرفته است. درین سرود ملیبارۀ "
" به ارتباط سفر پادشاه، سرود های ملیارتباط که نام افغانستان و نام پادشاه آن ذکر شده است، اصالً از موضوع "

 (۴۳م، صفحه ۱۹۶۶، سال  ۳۶م حکایت شده است. )شماره ۱۹۶۳سال  به "مونشن" در
 

، ۱۵۲، در صفحۀ ۲۴مطالبی بنشر سپرده است. در شماره  ۳۰و  ۲۴م، این مجله در دو شماره، ۱۹۷۳در سال 
"، به چاپ رسیده است. درین متن تریاک )أفیون ( بکمک ایاالت متحده –کشت مطلب کوتاهی به این عنوان: "

 ن می خوانیم: مختصر چنی
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دهقانان در جنوب غرب افغانستان، در انتظار بلند ترین حاصل تریا ک استند، که انسان از زمانه های قدیم، بیاد »
این هم، از برکت سیستم و دستگاه های جدید آبیاری می باشد، که کمک کننده های انکشافی  -آورده می توانند

و مواد خام  -، "مورفیوم"-ا نصب نموده اند. از زمانی که  قیمت تریاکایاالت متحده، بر زمین ها و فارم های آنه
"هیروئین"، پنج برابر صعود نموده است، دهقانان هر چه بیشتر، به اماده ساختن زمین برای زرع کوکنار ، 

ۀ مبادرت می ورزند. اعتراضات امریکائی ها، تا اکنون از جانب افغانها، رد شده است. پس حال ایاالت متحد
 (۱۵۲)صفحۀ « امریکا، به قطع کمک های انکشای، برای افغانستان تهدید می کنند.

 

م به چاپ رسیده است. ۱۹۷۳سال   ۳۰اجتماعی افغانستان، در شمارۀ  –مهمترین گزارش در بارۀ اوضاع سیاسی 
طوری که قبالً هم در دیگر (  ۵۹" است. )صفحۀ اعالن جمهوری" و "سقوط رژیم سلطتنتیاین گزارش در بارۀ "

مناسبت ها ، ازین منبع معلومات داده شد، این معلومات، در صفحۀ متذکره، که معموالً برای نشر اطالعات در بارۀ 

  ، تعیین«"آخرین دیدار" –فغانستان ا»کشور های خارجی اختصاس یافته است، نشر شده است. عنوان را فقط : 
معالجه و استراحت سفر نموده بودند. این سفر را مان، پادشاه به ایتالیا، جهت بدین مفهوم که در آنزنموده اند. 

 " نامیده اند.آخرین دیدار"
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سال، فقط دو گزارش مهم، در بارۀ افغانستان  ۲۶ه در مدت قریب یادداشت مختصر: طوری که در متون فوق مشاهده نمودید، این مجل
کمل، منتشر ساخته است. از تبصره بر متباقی موضوعات کوچک، صرفنظر می گردد. البته در آینده، نویسنده خواهد کوشید، تا ترجمۀ م

الها، متون این دو گزارش را هم، برای استفادۀ عالقمندان و محققین تهیه نماید. بناًء بدون اینکه در صورت نیازمندی، به منبع، اقالً درین س
ضروت ندارند، تا در فهرست ها، جست و جو نمایند. در صورت امکان، به این جست و جوی مطالب ادامه داده خواهد شد، تا دیده شود 

 افغانستان، بعد از کدام وقایع، توجه خاص جهان را بخود جلب نموده است.که 
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