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     ٢/۴/٢٠٠٩                              اآبری راوهيعال

 افغانستان توجه مقامات مسئول درقابل
 ري اخهۀ سه دخي تاریسي نودوباره

  
  
 و دهي و پشتوترجمه گردی به د ری روساي و یسي از انگل آه اآثرًای و فروشنده گان آتبنيها بازار ناشرنروزيا

 انات،يخل درجردي ذی افغان و خارجیعسكر ني مامورندگان،سي افغانستان ازجانب نوري سال اخی سخيتار
.  استدهي گرم گرداري بسباشد،ي دران ها مضمرمیني، ژورنالستان و شاهدان عی خارجی استخباراتنيمامور

 اني و بحي سابق را تشری افغان و اتحاد شوروی جنگ هااناتي آتب آه جرني تعداد ازكيقرار معلوم آه 
 یبرخ.  آه در حال ترجمه شدن استاي است و دهي ترجمه گرداي و پشتو ی به دری و روسیسي از انگلد،ينمايم

 : باشندي می قرار آتثق آتب شناخته شده، قابل اعتماد و مونياز 
 Ghost بنام  Steve Coll   اسالم آبادمي در منطقه، مقكاي معروف آمر سابق استخبارات امراري بسآتاب

Wars ب ارواح، آتای جنگ هااي  Milt Bearden بنام The Main Enemy  آتاب ،ی دشمن واقعاي 
 قي تمام حقابا هم یلمي ولسن آه فی جنگ چارلاي Charlie Wilson War بنام  George   Crile’s مشهور

 قابل ري مشهود است، آتاب مستند و غ و افغان دران آامًالی جنگ، منجمله رول جاسوسان پاآستانانيعر
را با » ١« خنجان ۀ آه معاهدی اتحاد شورو۴٠ نمبر ی گروموف، قوماندان قواسيال بورانكارخاطرات جنر

«  امضا نمود آه در اثر آنب،ي داآتر نجی جمهوراستي دوران رر دیاحمد شاه مسعود، جنرال شهنواز تن
 آن مناطق توسط وی حفظ  آمد تایبه تصرف احمد شاه مسعود درم  شمال آوه هندوآشی قسمت ها»ديبا
 يا قطعاتLimited Contingent  م بنا،مانديروس ها در امان م برني مجاهدۀ از حملرديده وگ
 :نام ب Alexander Liakhovski ابـــره آتـــــ و باالخیحدودعسكرــــم

   The Tragedy and Valor of the Afghans و شهامت افغان هایتراژد .  
 
 بروس ،یكائي، ژورنالست و افغانستان شناس امر مشهور آتاب مورخني آخراي سوال است آه آنهي زمنيدر
 عي وقای خاصیآه با روشنگر AFGHANISTA : A SEARCH FOR TRUTH  م  بناچاردسنير
از قسمت  Vasiliy Mitrokhinمامور سابق کی جی بی، ري اخیهاي ازافشا گربرخی  افغانستان را بایخيتار
 توسط ري و تغفي تحرنًايقي است، هم درحال ترجمه و وده نممهي ضم، به اثرخود» در افغانستانی بی جیآ« 
 با روزي دنجانبي آه اچاردسني خود بروس رۀ نه؟ اگر جواب مثبت باشد، به گفتاي آتاب است ني گروه ناشرنيا

 اسناد معتبر گوناگون، منجمله وزارت ی برو که  از آتابیادي مذاآره نمودم، چون قسمت زنهي زمنياو در
ه مسعود را   احمد شال رو،، وزارت خارجۀ امريکا و تعداد ديگرمنابعی ای که در کتاب ذکر استهيدفاع روس

 ی از آتاب باقیاديززي، چسندهي نوۀ با حذف آن قسمت، بگفتسازد،ي مداي افغانستان هوخي تارهۀ سه دنيدر ا
 !!نخواهد ماند

 تعداد كي توسط قًاي افغانستان دقري اخۀه سه دخي واقعات مبرهن تارۀني زمني دریگري آتب ددي آتب و شانيا
 و دهي واقع گردضي آتب در نقني ترجمه شده اند، متاسفانه  آه بامتون اصل اري پنجشتي متعلق به والنيناشر
 به قي و مطالعات عمیني برمنابع معتبر، شاهدان عاد افغانستان آه با استنخي تاریقي آثار تحقني اۀ  ترجمجتًاينت

 آتب آه ني ازیهرآدام و همه قسمت ها.  استدهي گردفي تحر آم داشته وآامًالاري اند، شباهت بسدهيطبع رس
 اي حذف و د،ينماي ماني به وضاحت بی سابق احمد شاه مسعود را با اتحاد شوروی مساعكي و تشریهمكار
  !باشديفغانستان م  اخي مبرهن صفحات تارعي عمل حذف و سانسور وقاني اآامل نيقيبه .  استدهي گردفيتحر
 ،ی متون ارزشمند سال ها آار، تجارب شخصفي را در تحریانتي خني متوجه چنی آثاربزودني اگان سندي نو

 آتاب ني آه عناو مخصوصًاگردند،ي نمه خود ها متوجۀ و صادقانريگي و مطالعات پسرچي و رقي تحقد،يچشم د
يفۀ دولت پوشالی افغانستان است که مانع چنين  اين وظ.گرددي آن طبع می و اصلهيترجمه شده به شكل اول

 . خيانت ها در راه حفظ ارزش های تاريخی و ملی مملکت ما گردد
 یاف و صرف وقت و پرداختن تنخواه از جانب گروپز با مصارف گ»یمسعود شناس«  بنام ۀتي سال آمهر

.  احمد شاه مسعود استی هایوائ و آار ری و مطالعه در احوال زندگقي آار شان تحق آه ظاهرًاگردديدائر م
 نهمهي ااي آه آتآه مشعر اس» ٢« است دهي به نشر رسیني مضامی مرزروني و بیبار ها در مطبوعات داخل
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 مذآور آه هر روز از طبع خارج یمي قوماندان تنظتي فعالۀني آه در زمیقيآتب، رساله ها، خاطرات و تحق
 آه ی فاحشري تغدي شاشود؟؟يسپرده م» اغماض«  به نكهي ااي و دريگي قرار متهي آمني اۀ مورد استفادگردد،يم

افغانستان، با عدم آنترول وزارت اطالعات و آلتورو موسسات حفظ و انتشار ۀ   سه دهخي آتب تارۀدر ترجم
مسعود  « ۀتي همان آمی هاتي ازفعالی همچنان جزئرد،يگي قباحت و صراحت صورت مني به ایخياسناد تار

«  آنخي است آه ملت افغانستان و صفحات تاریآه بذات خود در تپ و تالش ساختن قهرمانباشد » یشناس
 دي به تائ،ی گوناگون خارجی استخباراتی به دستگاهای وی های ها، معاهدات و ووابستگیبه آار روائ» آامًال
  . و معرفت داردی خود آنها، آشنائیو افشا

  
********************************  

  
  

  :نوت 
 دفاع ريزو نی جنرال شهنواز تر،ي قهرمان پنجشثيه مسعود به ح  معروف خنجان آه دران احمد شاۀمعاهد_ ١

 ازمملكت یندگي به نمای اتحاد شورو۴٠ نمبر ی گوموف قوماندان قواسي و جنرال بوربيازجانب حكومت نج
 افغانستان جدا كري پازود  احمدشاه مسعی شمال افغانستان به رهبراتيان والرد آه دي رسءاضخود به ام

 آه در پورتال »آغازو انچام حکومت انتقالی  «محمد حسن شرق بنام« مراجعه شود به مضمون. ديگرديم
  . استدهي به نشر رسنيافغان جرمن آنال

برای معلومات جامع در زمينۀ قوماندان احمد شا ه مسعود، لطفًا به آرشيف مضامين وی در پورتال افغان _ ٢
  .ين مراجعه و مطالعه نماييدجرمن آنال

  


