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  2از  1 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat لطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تماس بگیرید. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب نوشتھ ھا بھ دوش خود نویسنده میباشد،  ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

٢٠٠٩ ، ٨سپتمبر رحمت آریا                                                                      : مترجم  
بروس ریچاردسن: نویسند  

       در جستجوی حقایق: افغانستان 
 فارسي کھ از متن انگلیسی بھ - باالثر تقاضای مکرر یکعده قلم بدستان فرھیختھ اینک برگردان دری

تو ترجم .ھ شده بود تقدیم می گرددپ  
 

 تقدیس یا
  مسعود  دا دن بھھیتلَوَ ا

 
بھ دور خود جمع و مجامع با مھارت  غربی را رسانھ ھایتوانمندی ستایشگران و ھوا خواھان احمدشاه مسعود کھ 

واند داشتھ تنظیم مې نمایند بھ جزء از یک زیرکی شېطنت آمیز تعبیر دیگری نھ میتخاص گردھم آیي ھا را با ھوشیاری 
روزھای یاد بود رقص و رد: " در البالی ستایش ھا و تکریم ھای امروزین این نمونھ ھا را میتوان سراغ کرد . باشد

سرود دستھ جمعی ، بازگشایي مباحث پیرامون شخصیت مسعود ، ستایش و تکریم تھمتن نامدار پنجشیر تا سرحد تقدیس 
 بھ تنھایی  منحصر بھ فردا بھ گونھ ایکھ چون پھلوان نامداری با یکھ تازی ، چاپ تصاویر مسعود در سانھ ھاَ لوھیتو 

 کھ صرف در تکتیک نظامیچون طلیعھ درخشانی توانست لشکر خودستای سرخ را بھ زانو درآورد ، ستایش فھم وی 
 رسانھ ھا و ِ  مرقصِ درقلب این کورس.  ووقس علیھذامیتوانند برسندچند تنی از باشنده گان کره خاکی بھ علو ان مدارج 

در تاللوی مشعشع این تماشا ھا کسی دیگری بھ جزء از جارچی شوری نظار ھارون امین چھ کسی دیگری میتواند باشد 
  . در تکاپوست و حاضر در ھمھ اکناف خویشبا سر وکلھ آن کھ منحیث طراح و کارگردان

 
 بھ جزء از  ای تبلور می نماید چھ انگیزه ھا رسانھیای این نمایشات گزاف کھ ظاھرأ در پوشش یک فعالیت عادوردر ما

وی  انحراف و کجرھ برعکس یک نمایش ساده ، دروغین یامیتواند وجود داشتھ باشد ک یک دسیسھ دستکاری شده
این کمپاین دو پھلو دو ھدف دارد ؛ اول اینکھ این . تأریخی استوار بر قھرمان تراشی ، فھمیدن ان حایز اھمیت است

 زیر انظار حمایت جھانی ومنحیث دوستان نظامی  ، با داشتن حق العبور" قھرمان کشتھ شده"  زیر سایھ و نام گروه در
 دولت مقامات بلند را  درون پایھ ھای جا زده تابدین طریق درویوی خود را وارث اظھرمن الشمس و باالستحقاق 

 دریافت راھکار  بھقادروق بشر وا رھانند و یا حداقل ات از حقفاحراز نمایند ، ثانیا خود را از شر تعقیب عدلی تخل
  . معافیت از آن جرایم گردند

 
زمان تنظیم کمپاین ھای فوق ، سانحھ اتفاقی نیست ،  نظامي مسعود و مقارن با آن  منفی ریکاردبھ نظر من انتشار

 است کھ عمدأ مسعود  در موردی ھمان گزارشھای منفنشرمحتمال ایجاد چنین کمپاین ھا منحیث جواب پیشگیر در برابر
  . و قصدأ رویدست گرفتھ شده اند

 
  : علی الرغم این تھمتن تراشی ھا گزارشات ذیل میتواند بر دیدگاه و برداشت اجتماعی اثر گزار باشند یول
  

توی بی بی سي طی مصاحبھ خاصی چنین ٢٠٠۴ بھ تأریخ پانزدھم ماه فبروری سال ـیل گرباچفئمیخا  م در بخش پ
مسعود بھ ھیچ کسی اجازه نھ میداد تا . مسعود برای ما کار کرد ، وی بود کھ سالنگ را بر روی ما بازگذاشت: " ت گف

بھ تأریخ ھفدھم فبروری ھمین سال تلویزیون روسیھ در ماسکو بھ یاد سالروز بازگشت ." در سالنگ برما تجاوز نماید
در جریان فلم تصاویر مسعود نیز بھ نمایش . ی را بھ نشر رساندم ، فلم مستند١٩٨٩عساکر روسی از افغانستان در سال 

د ، این تصاویر باید اسناد مؤجھ گذاشتھ شدند کھ با مقامات نظامی شوروی قرارداد متارکھ و آتش بس را دستخط می نمو
م مستندی در دسترس تا تحریر این مقالھ بھ نظر نھ میرسد کھ چنین فل. و بال انفصال چنین یک غدر و خیانت پنداشتھ شود

 عرضھ گردد محتمال تجارت روی یعامھ قرار گیرد ، منابع روسی بھ من گفتند کھ ھرگاه این فلم بھ بازار تجار
  . ایدیالوژی تلقی خواھد شد و یا دولت فدراتیفی روسیھ جلو فروش آنرا خواھد گرفت

  
-و مدیر] جنگ ارواح[ نویسنده کتاب .  خود محرک پرسشھای دیگر میگردد ،سند دیگر در مورد مسعود بجای جواب

ستیف کول شرح مفصل ] م٢٠٠۴پینگوین پرس سال [ مصحح روزنامھ واشنگتن پـُست کھ برنده جایزه ادبی پلیترز 
 ].جنگ ارواح [ ١۵١ و ١٢١ ، ١١٨صفعحات : مراجعھ کنید بھ . ھمکاری مسعود با شوروی را حالجی نموده اند



  
 

 
  2از  2 :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat س بگیریدلطفًا  بھ آدرس ذیل با ما تما. افغان جرمن آنالین شما را صمیمانھ بھ ھمکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواھشمندیم مطلب نوشتھ ھا بھ دوش خود نویسنده میباشد،  ی و انشائیامالئلیت سئوم: نوت 

لقمھ دام  [عنوان م در روزنامھ واشنگتن پـُست طی مقالھ زیر ٢٠٠۴ فبروری سال ٢ھمچنان آقای ستیف کول بھ تأریخ 
 م روابط پنھانی سی ١٩٩٠طی سال : " چنین می نویسد ] شکار ، فلواد علی دشمن مشترک گوریال ھای افغان و امریکا 

 اسالم رگیری شیرون مأمور سی آی اې کھ در آنزمان د. ردید تیره گآی ای و مسعود روی معاملھ پنجصدھزار دالری
آباد پاکستان کار می کرد پول متذکره را بھ این امید بھ برادر احمدشاه مسعود سپرد کھ مسعود در شاھرگ شاھراه 

 بعد از سی آی ای فقط بھ ھمین بسنده شد کھ گویا مسعود. سالنگ بر نیروی ھای نظامی دولت کمونیست افغان حملھ نماید
ولی شیرون و سایر مأمورین سی آی اې اذعان میدارند کھ از آنھا بھ ارزش نیم . وصول پول از جایش تکان نھ خورد

ولی پرسش اساسی این است کھ آیا . مسعود ازبیم انتقاد در استتار انکار خزید." میلیون دالر اجحاف صورت گرفتھ است
د کھ درراستای حفظ میھن و یا در حین درگیری در یک معرکھ از یک  ایجاب می نماییک جامعھ" قھرمان ملی" برای

  اداره استخباراتي خارجی رشوت اخذ نماید؟ 
 

 بھ یاد مصاحبھ ام با ،پروپاگند ھای امروزی رسانھ ھا در مدافعھ بھ مسعود توجھ مرا بھ خود جلب می نمایدزمانیکھ 
اور( قوماندان عبدالحق  مات و اسناد افغانستان علو اسبق مرکز مـیسئ نورالحق حسینی و ر، خبرنگار افغان سید) در پی

 آقای عبدالحق طی مصاحبھ خود بھ ما گفت کھ در .ووالی امروزی والیت کنر سید فضل اکبر می افتم] اې آی دی سي[ 
را بر سیم ھای باید حمالت تان:" م پیام بدشگون نجیب اهللا بھ وی مواصلت کرد و اخطار داده بودند کھ ١٩٨٠اواسط دھھ 

نجیب بھ ما اخطار داده بود کھ ھرگاه ما " عبدالحق اضافھ کرد ." مواصالتی برق از سروبی بھ کابل متوقف سازید
  "دادحمالت خود را متوقف نھ سازیم ما را بوسیلھ مسعود گوشمالی خواھد 

  
" بھ سمبولیزم بر جوھرلغرت دیگر بھ عبا/ غلبھ یک آلھ سمبولیک و قالبی بر حقایق" ھرگاه قضیھ مسعود در انگاره 

 . تعبیر و تفسیر نھ گردد باور کامل دارم کھ بدیل ثانی را بھ ان نھ میتوان یافت
 
 
 


