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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                       غوث جانباز: ترجمه     ٢٥-١٢-٢٠١٠  ني
  

 کشور جنگ های بی پايان
  )ميخائيل کوکوشکين: نويسنده(

 
اتباع (من همراهان .  در حرکت بوديم سالنگدر موتر وزارت مجادله با آفات و حوادث طبيعی به طرف کوتل مشهور

روی اسبق در  زمانی که اتحاد شو،قبألافسرانی مربوط وزارت مجادله با حوادث و آفات طبيعی روسيه  ) روسی
بدين دليل ). مطابق متن روسی(دندوسفر کرده بآنجا  نيز به ،خود را ادا ميکرد" دين انترناسيوناليستی"افغانستان
 را در اذهان شان زنده ، خاطرات آن دوران شاهده مينمودند موتر معقب شيشه هایا که افسران مذکور از منظرۀ ر
زيرا اضافه از بيست سال است که در اين کشور جنگ بی پايان . ستتصوير افغانستان قابل فراموشی ني. ميساخت

  .جريان دارد
 گشائیباز مجددأ ا مناطق مرکزی آن وصل ميسازد ما ميرويم تا تونل مشهور سالنگ را که شمال اين کشور را ب

و  ناهموار کسربا ) در حدود سه کيلومتر( کوه قلب تونل سالنگ در حقيقت سوراخ تنگ و طويلی است در .نمائيم
اعمار گرديده اند تا  کوه درگاليری های " سوراخ"در جوانب شمال و جنوب در مقابل اين  .خم و پيچديوار های 

  .بدينوسيله سرک از برف کوچها در امان باشد
 انفجار ها حرفۀ شاگردان از تن يک) مطابق متن روسی(حمد شاه مسعود  از ليدران تاجکهای افغان مرحوم ا  يکی

بار آخر وقتيکه  طالبها در حال نزديک شدن به تنگی آبائی وی يعنی درۀ . وقت و زمانش به حساب ميرفتدر 
 .کردند همپنجشير بودند، احمد شاه امر کرد تا راه های دخولی به تنگی و سالنگ را منفجر بسازند، که چنين 

  .بدينترتيب او توانست مخالفينش را متوقف سازد
    ) در اين حصه قسمتی از راه را مجددأ اعمار کرده اند(ۀ معروف ميگذشت ين ناحيا از اهنگاميکه موتر حامل م

 از سخنان پر از هيجان دريور من .دريوری ما ناگهان خواست تا قصۀ دلچسپی را به زبان دری برايم بازگو کند
)  کردارو اين نام را چندين بار تکرا( اسم شخصی را به نام بسم اهللا خان :  را استنباط نمايممطلبميتوانستم صرف دو 

بايد خاطر نشان بسازم که تنگی پنجشير و در . و هيجان زايد الوصفی او را که اندکی به من نيز سرايت کرده بود
به همين علت من با خود می انديشيدم که بهتر ميبود اگر دريور . مجموع مناطق اطراف آن مملو از پرتگاه ها ميباشند

اخير  الی دور نميداد تا قصۀ هيجان انگيزش را من  درجه به طرف ١٨٠اه مينگريست و سرش را بيشتر به طرف ر
  ...بشنوم

 .کايت او را به شرح ذيل بازگو کرد ترجمان گروپ ما خلص ح،، اميراز شدت ماند   وقتيکه هيجان دريور ما اندکی 
 پنجشير را به عهده داشت" دروازه های "دفاع از که دستۀ از جنگجويانی بوده نام قوماندانمعلوم شد که بسم اهللا خان 

اينکه بسم اهللا خان چرا به ياد . را منفجر کرده بود" دروازه ها"، و او همان کسی بوده که به امر احمد شاه مسعود اين 
 کابل و بيندتهاست که م دريور ما که اصأل باشندۀ پنجشير است .. .دليل ديگری نيز داشت دريور ما باقی مانده بود

به از کابل باری او .  همزمان مالک يک دکان محقر در درۀ آبائی اش نيز ميباشدو ی  ميکندپنجشير تکسی ران
حين اين اقامت در پنجشير بسم اهللا خان به او اخطار . گيری کند پنجشير رفته بود تا از اوضاع دکانش خبر ولسوالی

اينکه بعد . او را اعدام خواهد کرد ور نه جا برنگردد، نگر هرگز به آداده بود تا بالفاصله پنجشير را ترک بگويد و دي
او .  همصحبتم چيزی نگفت، اهللا خان به چی مقاماتی اداری و درجات نظامی رسيده بودم و بسرخ دادها چه اتفاقاتی 

 سفر من به اين ديار با زمانی .ديگر حرف نميزد، خاموش بود و بيشتر توجه اش را به طرف راه متمرکز ساخته بود
تصادف کرد که نيروهای ضد طالبان به کابل رفته بودند و شهر را به تصرف خود درآورده و به اساس توافقنامۀ 

پنجشيری ها از اين فرصت استفاده کرده . مکلف گرديده بودند تا تسليحات ثقيل خويش را از شهر کابل بيرون ببرند
يگانه سرک ناهموار را ) تانکها(اين کوه های محرک و آهنين . انتقال ميدادند) پنجشير (تانکها را به طرف درۀ خويش

  .هرچه بيشتر برای رانندگی نامناسب ميساختند
دکانک محقر خود را که خيلی به قلبش    رانندۀ ما به من همۀ درۀ پنجشير را نشان داده ووقتی به پنجشير رسيديم
 از اين همه من نتيجه گيری نمودم که تهديد های بسم اهللا . نيز فراموش نکرد بود واقعدره  نزديک بود و در همين 

  .خان باالی او ديگر تأثير ندارد و قوت  خود را از دست داده اند
 در . اوضاع پنجشير که بيشتر به يک دولت کوچک مشابه بود جويا شوماز تا آورد فکر اين   حکايت راننده مرا به
 طالب قرار  اسير محبوس۴٨ناميدند زيرا در آن " سياسی"يکی از زندان ها را . ن را نشان دادندجواب به من دو زندا

مجرم  زندان دومی که در ساحل ديگر دريا موقعيت داشت وسعيتر از اولی بود و عمدتأ  در آن پنجشيری های .داشت
  .تحت حبس قرار داشتندو متخلف 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

. أ چی اند؟ در جواب گفته شد که بيشتر محبوسين را قاتلين تشکيل ميدهدتخلفات محبوسين عمدت: از آمر محبس پرسيدم
  ...ارائی غير، خصومت های طويل المدت ميان خانواده ها وغيرهتصاحب پول و د:  اساسی قتل ها علل 

 از تفنگ های کهنه استفاده)  دبينی هاخصومت ها و ب(يۀ حساب های قديمی   دلچسپ است که پنجشيری ها برای تصف
 ،يکی از تجار محلی سالح .استعمال سالح اتوماتيک از طرف مردم ملکی رسمأ منع اعالن گرديده است. مينمايند

در عين حال در ديپوی اين تاجر تفنگ برتانوی . پيشنهاد مرا مبنی بر خريداری ماشيندار کالشينکوف رد کرد
Springfield  فارس تقريبأ از همان عصر  کشورهای ساختو تفنگ )   دالر امريکائی۴٠٠به قيمت  (١٨٧۴ ساخت 
  .و با مرمی عرضه ميشدند ه قابل استعمال بود هاتفنگ. وجود داشتند

***  
که مجبور است برای ساعتی  گفت من  به ترجمان من به طور غير مترقبه ،در يکی از روزهای اقامتم در کابل، امير

تا آن لحظه من فکر ميکردم که اين افغان با . مخابرات بودامير مامور وزارت . مرا تنها بگذارد  و به دفتر برود
زيرا معاش دو   بايد بسيار خوشبخت باشد و به هيچ صورت مرا ترک نکند،  ترجمانی ۀدو روز "قرار داد"دريافت 

 به ميدانيد همکارانم: "مير گفتا. روزۀ او به هيچ صورت نميتوانست با معاش بخور نمير دولتی او قابل مقايسه باشد
تعجب من سرحد نداشت، به ..." سيستم اتصال کمپيوترهای موسسۀ ما به هم خورده. کمک من سخت ضرورت دارند

اين را ميگويند افغانستان در سال دوم سدۀ ! هم خوردن سيستم اتصال کمپيوترها در يک شهر اواخر قرون وسطی
  .بيست و يکم

  
  پايان
  

 دسمبر ١٧روزنامۀ مذکور به تاريخ . به نشر رسيده بود" يميا نووستیور" در روزنامۀ ٢٠٠٢مقالۀ در سال : منبع 
  . به نشر رساندمجددأ  آنرا ٢٠١٠سال 

 Cтрана вечной  войны: عنوان مقاله به زبان روسی 
 
  

 
  


