
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 

 5تر 1 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

  

 

 ۲۴/۰۱/۲۰۱۷         دوکتور محمداکبر یوسفی
 

 م!۱۹۷۳در بارۀ افغانستان بعد از « شپیگل»نشرعناوین 
 )بخش اول(

 

توجه "صاحبنظران" افغان، به این امر  تا آوری "فکت ها" و حقایق در بارۀ مناسبات خارجی، به امید آنست،  جمع
 ۀزمین ،یک موقف الزم با اتخاذ در صورت امکان،  کهمبذول گردد، 

جستجوی مطالب به ادامۀ  .مساعد گردد برای کشور، صلحبرگشت به 
)بعنوان یکی از منابع معتبر در  منتشره، در آرشیف مجلۀ "شپیگل"

سلطنت" در افغانستان و ، بعد از گزارش دربارۀ "سقوط مطبوعات جهان(
 "اعالن جمهوری"، هیچ چیزی بدست نداد.

 

م، که از سقوط جمهوری، در نتیجۀ ۱۹۷۸سال  ۱۹بدین معنی که الی شماره 
یک کودتای "خونین" گزارش یافته است، هیچ عنوانی دیگری بشکل گزارش 

، و حتی در  هیچ مطلب دیگر هم،  در بارۀ افغانستان، انتشار نیافته است
ی نام افغانستان را در هیچ ارتباط، در صفحات پنج سال این مجله گرفته حت

 . نشده است
 

برای اینکه یک حد اقل تصویری ایجاد شده بتواند، که آن اولین "جمهوری" 
در افغانستان، در قریب پنج سال بعدی، در تحت تأثیر، چه نوع فضای 

فقط نمونه وار،  مناسبات بین المللی و وقوع حوادث، حکومت کرده باشد،
  برخی از واقعات را، در قاره های مختلف، از نظر می گذرانیم.

 
م، در سایر نقاط جهان، بحرانات و وقایع سیاسی ۱۹۷۳اما در همان سال 

زیادی دیده شده است، که ممکن توجه این مجله را به نقاط دیگر دنیا، جلب 
"شپیگل" به "سقوط کرده باشد. یکی از موضوعاتی که در عدم توجه وسیعتر 

که  حالت هم بوده باشد،این  ممکن رژیم" در افغانستان، اثر داشته بوده باشد،
بعنوان یک "سقوط بدون  این واقعه در داخل کشور ما، از یکطرف،

از  خونریزی" و یا "کودتای سفید" گزارش یافته بود، از جانب دیگر، 
به سیاست ایاالت  ، اروپائی ها، بیشتر«جنگ سرد»آنجائیکه در شرایط 

حکومت "ریچارد نیکسن" در آن مرحله، و  متحٔد امریکا، توجه می داشته اند
در رابطه با موضوع "واتر گیت"، "جنگ ویتنام"، "وقایع شرق میانه" و 

"حوادث امریکای التین" و غیره نقاط دنیا، با دشواری های سنگین و بحران 
 ، روبرو بوده است.ۀ آنکشوردر اذهان عام

 

، در پشتی آن ۲۳.۰۷.۱۹۷۳چنانچه مجلۀ "شپیگل" در سر مقالۀ مؤرخ  
می بینید، و بعنوان "سرمقاله" شناخته  م۱۹۷۳سال  ۳۰مجله، که در شماره 
" آیا نیکسن ختم است؟طرح نموده است: " بدین کلمات، شده است، سؤالی را

)موضوع "نصب مایکروفون ها در قصرسفید"(. در بخش قبلی دیدیم، که 
، همین ۵۹زارش در بارۀ "سقوط رژیم سلطنتی" در افغانستان، در صفحۀ گ

هجری شمسی(، در بخش وقایع  ۱۳۵۲سرطان  ۲۶م )۱۹۷۳جوالی  ۱۷یک هفته بعد از وقوع حادثه در  ،شماره
در بارۀ کشور ها، بدست نشر سپرده شده است. برای نسل جوان توصیه می گردد، که هر کشور برای اتباع آن مهم 
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، اما وقتی موقف آنرا در مناسبات بین المللی در نظر می گیریم، باید بر حسب شاخص های معین معمول، است
چون وزنۀ اقتصادی، ماهیت و حیثیت سیاسی رژیم در رابطه با تعهدات بین المللی و نقش فعال آن، با سایر نورم 

ر همان مناسبات خارجی، دارای چه موقف بوده . باید ارزیابی گردد، که رژیم  های حاکم دها، در نظر داشته باشیم
فریب تصورات  چه منفعت و چه صدمۀ ممکن بر کشور وارد آورده اند. هوشداری الزم است، تا اند و سیاست آنها،

کشور ما را به اصطالح "ناف زمین" و  که ،را نخورند "واهی" بعضی از "سلطنت طلبان" و مبلغین "متصوف" آنها
 ی دانند و در فکر "ابدیت" آن رژیم، غرق بوده اند.ممرکز "معجزه ها" 

 
، طوری که در "سرمقالۀ" ن، بعنوان یک نمونۀ معلومات در بارۀ وقایع جها«آرشیف شپیگل»بسلسلۀ جستجو در 

آگست گزارش گردیده است و می بینید، قوای "پرتگالی"، در "موزمبیق"،  ۱۳همان سال، درست بتأریخ  ۳۳شمارۀ 
قائی آن، دست مستعمرۀ افری

قتل های عام  وبه "جنایت 
 زده اند". در آنکشور مردم،

 

بهمین ترتیب، دقیق دو ماه بعد 
از سقوط رژیم "سلطنتی" در 

طوری که افغانستان، 
، درست بتأریخ "شپیگل" 

در سرمقالۀ    ۱۷.۰۹.۱۹۷۳
آن می  ۳۸، در شمارۀ "مجله"
" سلوادور الیندی" نویسد:

(Salvador Allende،)  
"بحیث اولین مارکسیست" در 

که با کسب   امریکای التین
از طریق آرای آزاد مردم، 

انتخابات آزاد، در رأس  
گردیده ، "چیلی"  نائل دولت

کودتای ، در نتیجۀ "بود
 "، در همان تأریخ، در بمباران های قصر ریاست جمهوری کشته می شود. رهبری جنرال پینو چیت"، تحت "خونین

 
)در پایان این تصویر "شپیگل"، که "رئیس جمهور "الیندی" را نشان می دهد، می خوانیم: 
"رئیس دولت، "الیندی" یک هفته قبل از کودتا، بازداشت ها و گرفتاری های طرفداران 
"الیندی" به جریان افتاده است: یک رئیس جمهور چیلی فرار نمی کند." در گزارش شپیگل، 

 نجام" دیده می شود. عنوان: "مبارزه تا ا
 

 مخالف "الیندی"،"پینوچیت"، "اتشه در واشنگتن"()»
 

کیسینجر" نام داده هینری پیشبرنده و تمویل کنندۀ این حادثه، "سی آی ای"، شناخته شده و طراح  اصلی آنرا هم، "
ان "لکۀ سیاه تأریخی" با که تا اکنون بمثابۀ  یکی از  بار های "سنگین"، بر دوش او می بینند و هم چنان بعنو اند،

نام و "شهرت" او، شناخته اند. چنانچه در ختم آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحدۀ امریکا در اخیر 
م، زمانی که "ترمپ" بحیث برنده شناخته شده است، در یک خبر منتشر شده، گفته شده بود، که برنده، ۲۰۱۶سال 

کیسینجر" در "کیسینجر" مشوره نموده است. در آن گزارش از سابقۀ نقش هینری در عرصۀ سیاست خارجی، با "
 رابطه با کودتای "چیلی"، بحیث یک "لکه" که از شهرت و اعتبار او هم در اذهان عامه کاسته است، یاد شده است.

 

رژیم سلطنتی در افغانستان در شرایط و احوالی سقوط داده می شود، که از یک طرف "پادشاه" در خارج از کشور، 
حضورداشته اند، از جانب دیگر، در فضای مسلط "جنگ سرد" و مناسبات، بین رهبران آن دو قطب متخاصم، 
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روی سوسیالتی" تحت رهبری "ایاالت متحدۀ امریکا" تحت رهبری "ریچارد نیکسن"و "اتحاد جماهیر شو
( از نشر همان خبر سقوط رژیم "شاهی" در افغانستان، ضمن سفر ۰۲/۰۷/۱۹۷۳"بریژنف"، پانزده روز قبل )

"بریژنف" /  –"پکت " را به امضاء رسانیده بودند، که "شپیگل" آنرا پکتیرسمی "بریژنف" به "واشنگتن"، "
ب قطاینکه  آیا رهبران دو دانسته است.  "نیکسن"

قدرت رقیب، در ضمن صحبت های آنها، در بارۀ 
افغانستان، کدام حرفی هم تبادله کرده باشند، معلوم 

 نیست.
 

" نا آرام کننده" را برای اروپا، "پکتهمین نشریه این "
" اتومی –توافق دانسته است. از دید حکومت آلمان، "

بین اتحاد شوروی و امریکائی ها"، در اساس 
" تعریف شده اتالنتیک، تکاندهندهستراتیژی پیمان "

، هم چنان در آنزمان است. این اتحاد دو قدرت بزرگ را
اتحاد دفاع تقویت بخشندۀ افکار ایجاد "بمثابۀ  "،بندر "

 شده است. افادهنیز  ،"مشترک اروپائی
 

در تحت تسلط چنین فضاء در مناسبات بین المللی و 
یکدیگر حفظ داشته اند، غیر محتمل به نظر می رسد، که تغییر اول "توازن قوا" ای که، این دو محور قدرت بین 

توازن رژیم برای هر دو قدرت، در قطار مسائل و موضوعات دیگر، موضوعی بوده باشد، که از دید آنها، بر "
. اینکه بعضی از نویسندگان افغانی، به "سقوط" رژیم اثر منفی یا مثبت قابل محسوس داشته بوده باشد"، قوا
طنتی، بشکلی از اشکال، خاصتاً بی "عالقگی" "ایاالت متحدۀ امریکا" را، در صف آن قدرت های بزرگ مطرح سل

در عین حال بعضی از طرفداران "سلطنت"، که "کودتای"  می سازند، به پیمانۀ وسیع مورد سوال بوده می تواند.
است، که مجرم و مسئول دائمی را در ذهن حفظ اولی را "آغاز" بجران می دانند، همه آنچه به میل آنها واقع نشده 

 "، قدرت بزرگ وقت "شوروی" شناخته شده است.نموده اند و برای آنها، بال "تغییر
 

موقعیت "جیو ستراتیژیک" افغانستان، برای قدرت های بزرگ، از زمان "سقوط" سلطنت ببعد، مطرح نبوده است، 
برای قدرت های بزرگ، حتی قبل و بعد از جنگ های اول و دوم بلکه این موقعیت و وضعیت از زمانه های دور 

جهانی، روشن بوده است، که با پیشرفت های علم و تخنیک، بخصوص دستآورد های تحقیقاتی "کیهانی" تغییر می 
نموده است، تطبیق "کمپیوتر" در همه ساحات حیاتی، در ستراتیژی های قدرت های بزرگ نیز تغییرات کیفی و 

 جود آورده است.اساسی بو
 

سال، "دو" گزارش در  ۲۶قابل تذکر است، که در یک نوشتۀ مشاهدوی از "آرشیف مجلۀ شپیگل"، دیدیم که در  
بارۀ اوضاع افغانستان و جود داشته است، که در رابطه با توجه قدرت های بزرگ بین المللی نیز، تماس گرفته شده 

لطنتی" در افغانستان، الی "سقوط خونین جمهوری"، در سال است و بعد از آن، یعنی بعد از سقوط رژیم "س
البته نشرات دیگر، بعنوان مثال  رۀ افغانستان، نتشر ننموده است.، در بایم، این مجله هیچ مطلبی دیگر۱۹۷۸

جمهوریت داشته است، که منجمله،  "سیاسی رۀ "مشی"والستریت ژورنال"، چاپ نیویارک، گزارشاتی در با
 در کابل تهیه و بدست نشر سپرده است. آنرا از طریق نمایندۀ آن،  " ۀک ارزیابی "شش ماهگزارشگر آن، ی

 

بر سر ساحات نفوذ  و غیره، قبالً اتخاذ گردیده، این کشور  ، بین قدرت های بزرگ،چنین "سازش ها" و "توافقات"
است. در فضای جنگ سرد، برای هر دو سیستم متضاد، در صف کشور های کمترین انکشاف یافته، معرفی بوده 

رژیم سلطنتی، از ظرفیت های، "کمک های انکشافی" این کشور های صنعتی پیشرفته، به حد اعظمی استفاده نموده 
است، که چه در شرایط "شاهی مطلقه" و چه در شرایط "جمهوری پنج ساله" بوده است، هر دو سیستم به احتیاجات 

 بوده اند.و عقبمانی های افغانستان، بخوبی واقف 
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به همین سبب است، که وقوع حادثه، در مطبوعات این کشور ها هم چنان، به آن پیمانه ای که در رابطه با وقایع  
 مشابه در سایر نقاط  جهان خبر داده می شده است، این تغییر رژیم هم در آنزمان انعکاس وسیع نداشته است. 

به سه سال حبس در زندان "معاون رئیس جمهور ایاالت متحده،:  –"اگنیو" » )در "پایان تصویر فوق می خوانیم:
 ."(محکوم شده است

 

این شخص طوری که در یک مقالۀ قبلی گزارش یافته است، بعد از اشغال چوکی معاونیت، در زمان "ریچارد 
نیکسن"، در اخیر نیمۀ دوم دهۀ شصت و آغاز "دهۀ هفتاد؟" از افغانستان، در 

 داشته است.زمان سلطنت، دیدار 
  

"اگنیوی" نامبرده شده، بر اساس گزارش "شپیگل"، درست بتأریخ 
، از مقام آن، مستعفی می گردد.  این استعفاء در شرایط و احوالی ۱۵/۰۱/۱۹۷۳

صورت می گیرد، که در شرق میانه "جنگ دوباره" آغاز و  تا "بحال  هیچ 
یگل" در بارۀ استعفای است. در متن گزارش منتشر یافتۀ "شپصلح" متصور نبوده 

در ایاالت متحده" خبر می  و شخص متقلب "اگنیو" که تحت عنوان "یک شارلتان
برای نخستین مرتبه در تأریخ ایاالت متحده، یک معاون دهد، چنین می خوانیم: "

رئیس جمهور برحال محکوم می گردد. "سیرو اگنیو"،  فقط با اعتراف به جرم، 
، مبتنی بر باجگیری و تهدید به فشار ورشوه بوده، حیلۀ مالیاتی، از دعوای که

 "نجات یافته است.
 

درین چند تصویر نمونه، می بینید که "سران دول و حکومات" را، حین مالقات با 
" ریچارد نیکسن"، نشان می دهد، همۀ آنها، بشمول تعداد دیگر رهبران کشور 
های خارجی و سیاستمداران داخل کشور، در دیدارها و مالقات ها، با رئیس 

د. این کار به امر "ریچارد جمهور، بدون آگاهی، مالقات کننده ها، شنیده شده ان
نیکسن"، انجام می یافته است که با نصب "میکروفون های مخفی"، گوش نموده، 

 ثبت می کرده اند. 
 

م، "ریچارد نیکسن"، رئیس جمهور ۱۹۷۳طوری که در سر مقاله های مجلۀ "شپیگل" دیده می شود، در ماه اکتوبر 
"شپیگل"، در  ۴۴د. در جمالت مقدماتی، در گزارش شماره می بینن« بین "واترگیت" و "سوئیز" »امریکا را 

دیده می شود، چنین می «رائیلی در شبهه جزیرۀ "سینائی" ستانک های ا»حالیکه در قسمت فوقانی این سطور،
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

آیا رئیس جمهور، بحران جهانی را خود تصنعی بوجود آورده است، تا  از "واترگیت" منحرف سازد؟ » نویسد: 
بهر صورت، این رئیس جمهور، دورۀ ریاست  ن رد نموده است.گیمخش بحالتهینری کیسینجر" این سؤال را، "

جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا را، تا بحران دولتی، بسطح نازل و پائین، به پیش برده است. در جنگ شرق میانه، 
است، تا سرحدات تشنج بحران" را تمرین کند، اما مجبور بوده  –"هینری کیسنجر"، توانسته است، "مینجمنت 

، شماره ۱۰۶)صفحه « اعراب و اسرائیلی ها، بندرت به صلح تقرب نشان داده اند. را هم تشخیص کند. زدائی
 م(۱۹۷۳، شپیگل، ۴۴

 

آنچه با "ثبت"، صحبت های رهبران خارجی، با رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، ارتباط می گیرد، "ایگون بار"، 
حزب سوسیال دیموکرات آلمان، طراح اصلی مشی سیاست خارجی آلمان، در ایجاد  یکی از رهبران برجستۀ

"، مدت کمی قبل از تغییر از طریق تقربمناسبات "با شرق" بعد از ختم "جنگ دوم جهانی" بر طبق اصول "
" تویلی براندوفاتش، در موضوع نصب چنین آالت "ثبت" را، در زمان اقامت هیأت ألمان فدرال تحت ریاست، "

در واشنگتن، تماس گرفته، عالوه از اینکه صدراعظم آلمان را متوجه آن امر ساخته است، هم چنان از مناسبات 
 برداشته است.پرده "هینری کیسینجر"، در برابر "ویلی براندت"،  صمیمانۀ و غیر دوستانۀ شخصی،غیر 

  
  گذرانیم: شمارۀ  می از چپ به راست از نظر حال، عناوین مطالب منتشر شده را در چهار شمارۀ مسلسل "شپیگل"، 

، با ۴۴از جنگ خونین در اطراف اسرائیل خبر می دهد، که قدرت های بزرگ اسلحه می فرستند. شماره  ۴۳
 :لاسرائی"، بر تریشۀ زرد: "نیکسن میان بحران دولتی و بحران جهانیتصویر "نیکسن"، "سوئیز و واترگیت"، "

، مطلب مهم، که در ۴۶"، در شمارۀ هالند بدون بنزین"، "تهدید نفت، "۴۵"، در شمارۀ انجام استورۀ تانک
 ".شیخ های نفت بر ضد اروپاسرمقاله گرفته شده است، "

 

 ختم بخش اول
    ادامه دارد ... 
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