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 2تر 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، کوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لی: یادونه

            

 2۲/12/2۱12          غوث جانباز
 

 "دوستی، بلی! غالمی نخیر!"

 ابراز امتنان و سپاس بیکران
 

را از زباان در  باه  "و آن گلوله  اهان ن اااه    ا"هان"محترم صبور هللا سیاه سنگ اثر  2۱۱۲وقتی در سپتمبر 

فکارم مام خراور نمیکارد کاه نوشاته روسی ترجمه و متعاقباً در مسکو به چاپ رسانیدم، باید اعتراف کنم که حتای در 

آن گلوله  "از زنادگیم شاوندت ترجماو روسایی  یمایی از این قبیل در زندگی اجتماعی من تداوم پیدا کنند و حتای بخشا
به حق ممهمو زیاد  را در میان عالقمندان در جامعو روسیه برپا کردت در روسیه از نشار ایان  "ا"ان ااا    اان ن

دند: آنها برا  اولاین باار مشاامده نمودناد کاه یان افیاان! مای تواناد باا ایان سارن بلناد و مادرن کتاب به تعجب افتاده بو
تحقیقی ین اثر ناب تاریخی بنویسد و افیان دیگر  آنرا به زبان روسی ترجمه کندت چنین حادثاه ا  در روسایه ساابقه 

یا برخی از افیانهاا نوشاته ماا  آنهاا را  روسها خود نداشتت قبالً ممیشه رور  بود که روسها می نوشتند، و در مقابل
 ترجمه می کردندت در ین کلمه استقبال از متن روسی در میان عالقمندان و "حسودان" بی سابقه بودت

 

یکای از وورنالیساتان مشاهور اتحااد  باه زباان روسای "اان ن ااا    ا"هان "و آن گلول چند ماه بعد از نشر کتاب 

با من به تماس شده و خبر داد که کتاب آقاا  سایاه سانگ را  والدیمیر سنیگیریوف  شورو  )اکنون فدراسیون روسیه(
مرالعه نموده و در مورد اثار ماوکور حتای سارور  چناد  باه تحریار درآورده اسات و میخواماد آنارا باه مان بساپاردت 

ار بااال  یان ضمناً خارر نشان ساخت که ری دو سال آینده در ممکار  با ین شخص دیگر میخوامد کا سنیگیریوف
عالوه کرد کاه انتشاار اثار سایاه سنیگیریوف به پایان برساندت  " ) هجوم ا   فغانستان(”A“"و ینوس کتاب را به نام 

سنگ او را واداشته است تا کتاب را مرچه زودتر به پایان برساند چاون حاوادث و واقعاات در مار دو اثار باا آنکاه از 
 ، بسیار نزدین و مرتبر استندتنگریسته شده استآنها زوایا  متضاد به 

 )مجاوم باه ”A“"چگوناه ماا باه بیماار  وایاروس کتااب  2۱11باه وعاده او وفاا نماوده و در ماار   سانیگیریوفآقا  
 را به چاپ رسانیدت افیانستان( مبتال میگردیدم"

 

گردیاده باود مان و  )مسکو( برپا "رسیسسکایا گازیته"حین ضیافتی که به مناسبت نشر اثر موکور درعمارت انتشارات 
 را من انجام بدممت ()هجوم ا   فغانستان ”A“  "و ینوسبه توافق رسیدیم که ترجمو در  کتاب  سنیگیریوفآقا  

 

به دلیل مصروفیت ما  خانوادگی، سفر رویل المدت به کشاور بلجایم، عملیاات پااتتت کاار ترجماو کتااب را صارف در 
 ودمت آغاز نم 2۱11پایان خزان 
بااه اتمااام  صاافحه ۵۵۲در 2۱12اشاات دشااوار  مااا  فااوق الااوکر ترجمااو کتاااب را  در  شاارو  دساامبر بااا در ن اار د

 ترسانیدم
 

 چن   ین کتاب ن  تنجا  ناو م؟
 

به عقیدۀ من اثر موکور در نو  خود  بی سابقه استت نویسندگان کار ع یمی را انجام داده، کوشاو کارده اناد حاوادثی 
کودتااا م( میااان حلقااات 1۲۱۱)1۵۵۱ل بعااد از کودتااا  خانااه برانااداز مفاات ثااور را کااه در آسااتانو وقااو  و یکاای دو سااا

، تحقیق، تحلیل و مستند ساز  نموده به خواننادگان اراهاه نماینادت اینکاه نویساندگان چقادر مساتدل، عینای، جریان داشتند
تأریخی مای باشادت چاه  -یقیواقعبین و حق به جانب مستند، بحثی کامالً جدا  بوده و مستلزم ین نقد کامالً مسلکی، تحق

خوب می شد اگر این کار از سو  دست اندرکاران افیانی ما مر چه زودتر صورت می گرفات، زیارا تاا جاهیکاه مان 
 مرلع مستم، تاریخ نگاران و برخی از سیاسیون روسی ممین اکنون در جریان نوشتن نقد در مورد این کتاب استندت

 

اتحااد شاورو  ساابق و مخصوصااً شابکه ماا  اساتخباراتی آن تاا کادام حاد در کتاب با وضاحت تماام نشاان میدماد کاه 
 حلقات و محافل مختلف سیاسی، ن امی، اجتماعی جامعو ما نفوو و رخنه نموده بودند و از "ممه امور" آگامی داشتندت

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gh_janbaz_dosti_balai_gholami_nakhayr.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gh_janbaz_dosti_balai_gholami_nakhayr.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/gh_janbaz_dosti_balai_gholami_nakhayr.pdf


  

 

 

 2تر 2 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

 

اینکه چرا اینرور بود و این افاراد و حلقاات، و اشاخاص باه چای دلیلای باه خاارجی ماا و شابکه ماا  اساتخباراتی آنهاا 
وابسته و مریع بودند، سؤالی است که تحلیلگران، روان شناسان، جامعه شناساان، احتمااالً سیاسایون بایاد باه آن جاواب 

 مقنع، ممه جانبه، علمی و در خور توجه بدمندت
 

"اهها بااار  در ایاان رابرااه چاای بااه جااا فرمااوده بودنااد:  صهها  مااهه اساابق صاادراع م افیانسااتان جناااب دوکتااور معاااون 
به عقیدۀ این قلم مر افیان باید این سخنان رالهای را در  ایتو نیم  وستان اسیان خوب ااشیم، ولی غالاان ن"ایت ا !"

 باه ن ار مان،  اد داشاته باشادب باه احتماال قاو روابر خویو با خارجی ماا ماالع عمال قارار بدماد و ممیشاه آنارا باه یا

 وسهتی، گرفات نیاز مماین اسات: "  )هجهوم اه   فغانسهتان("”A“ "و یهنوس بزرگترین درسی را کاه بایاد از کتااب 
 الی! غالای نخین!"

 

از این مجال بی ممتایی که به من دست داده است، آرزو دارم مخلصاانه و باا حرمات بای پایاان از اشخاصای کاه حاین 
 به اشکال مختلف به من یار  رساندند، حمایت کردند، تشویق نمودند یاد آور شوم: "وایروستتت"مو ترج
 

ترجمو این کتاب احتماالً با نهایت دشوار  ما ممراه می بود اگر توجاه، حمایات اساتادانو دانشامند و دوسات بزرگاوارم 
ردمناد در حاق بناده مهرباانی مباوول داشاتند، شاغلی ولی احمد نور  را با خود نمی داشتمت این شخصیت باا ممات و خ

 حوصله مند  نشان دادند که صرف میتواند در خور شخصیت اعلی چون آنها باشدت
 

و مشوره ما  بجا و خردمندانو شخصیت پار افتخاار ورانم دیپلاوم انجنیار کاریم  ممچنان حین ترجمو کتاب از رامنما 
د خااان، اولااین رهاایس جمهااور افیانسااتان برخااوردار بااوده ام، عرااایی، وزیاار مخااابرات در کابینااو سااردار محمااد داوو

شخصیتی که بالفاصله بعد از کودتا  فاجعه بار مفت ثور از ررف کودتاچیان خلق و پرچم، برا  مدت دو سال تماام 
در زندان مخوف پل چرخی اسیر بودندت از اینکه تقدیر مرا باا ممچاو ماردان  واال صافت روبارو سااخت باه خاود مای 

 بالمت
و دوستان عزیزم دیپلاوم انجنیار قایس کبیار آنالین  جنان  فغانبالتردید شکران خاص خود را به پورتال وزین و ملی 

و دیپلااوم انجنیاار فریااد فهاایم ابااراز میاادارمت پورتااال مااوکور کااه رسااالت باازرز روشاانگر  را بااا تقباال ماازاران مشااقت 
زیااد  از حیاات مارا تشاکیل میدمادت پیاروز  ماا و  سرفرازانه و با ممت خدشه ناپویر باه پایو مای بارد، اینان بخاو

 سرفراز  ما  روز افزون را به این پورتال پر افتخار و ممه دست اندرکاران آن آرزو دارمت
 

رورین خوانندگان و عالقمنادان کتااب ملتفات اساتند، اثار ماوکور ساق وار تقریبااً مار مفتاه رای یان ساال اخیار در 
نشاار میرساایدت راای ایاان ماادت ماان ده مااا نامااه، پیااام، تااوکر، پیشاانهاد، توصاایه، انتقاااد، بااه  آنالیههن جههنان فغههان پورتااال 

مالح ه، سؤال،تتت به دست می آوردم که مر کدام آن درجمع یادداشت مایی من جایگاه خااص و عزیاز خاود را داردت 
 به نشر خوامم رساند، بسازمت  احتماالً محتویات تمام این ممه پیام ما و نامه ماتتت را ضمیمو کتابی که در آیندۀ قریب

 

 از ممه ین دنیا تشکر 
 یار زنده و صحبت ما باقیتتت

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


