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 ۰۲۰۲دسامبر  ۳۱یکشنبه                                                    محمد حسین انوری      

 "سفر در افغانستان ویران شده"

، یک (Jan Goodwin")جن گودوین"افغانستان ویران شده، نام کتابیست نوشتۀ خانمسفر در 

نویسندۀ مشهور انگلیسی که در مورد مبارزات دلیرانۀ مردم افغانستان در مقابل تجاوزگران روسی 

 .پرچمی آنها، به رشتۀ تحریر درآمده است -خلقی  و مزدوراِن بی مقدار، بی وجدان و شرف باختۀ

 .جالب و دلچسپ، چشم دید های نویسنده را به شکل بسیار واقعبینانه بیان می کنداین کتاب 

صورت گرفته "محمد حسین انوری" ترجمۀ این کتاب از آلمانی به دری، توسط زنده یاد انجنیر

است که در هنگام حیات شان به این کمترین سپرده شد تا وظیفۀ تایپ و تصحیح آنرا در حد توان 

آمادۀ چاپ و طبع گردد، مگر هنوز کار تایپ و تصحیح آن به نیمه نرسیده بود که انجام  دهم تا 

اجل گریبان آن کاکای محترم و مهربانم را گرفت و داعی اجل را لبیک گفته و راهی دیار باقی 

 .گردیدند که روح شان شاد و یاد شان گرامی باد

ک تعداد انگشت شماری از زیر از آنجائی که در این چند سال پسین، بخصوص دو سال اخیر، ی

پرچمی،  جهت پرده افگندن بر جنایات و رزالت های بی حد و  –دار گریخته گی های خلقی 

حصر حزب منحلۀ شان و رهبران شرف باختۀ شان، و نیز خاک پاشی بر جنایات اربابان روسی 

اقعی و حقیقی شان، سرسختانه تالش میکنند تا برف بام خود را بر بام مبارزین و مجاهدین و

افغانستان بیندازند، لذا تصمیم گرفته شد تا این ترجمه را با همه کمی ها و کاستی های آن، اگر در 

ترجمه و تصحیح صورت گرفته باشد، بصورت مسلسل در همین صفحه به نشر رسانده و در 

 ".سیه روی شود، هر که در او غش باشد"خدمت هموطنان قرار دهیم تا 

بگذار این جمع وجدان مرده و شرف باخته، چپ و راست و هفته و چهارشنبه، مضمون بنویسند و 

نوشته های کج و معوج در سایت های محتلف بیرون دهند، تجزیه و تحلیل کس مخر و دل بد کن 

را در این سایت و یا آن سایت منتشر کنند، تفرقه بیندازند، قاموس وطنفروشی و خیانت تهیه و 
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کنند، تبلیغات مشمئز کنندۀ حزبی خود را به خورد یک عده بدهند و فیل شان یاد هندوستان  ترتیب

کند؛ اما مردم افغانستان پوست کلفت و کرکدن مانند این وطن فروشاِن جنایتکار را در چرمگری 

 .می شناسند

ربازی ها و افغانستان و مردم جنگزده و برباد داده شدۀ آن، بخواهی، نخواهی، ممنون و مشکور س

قربانی ها و از جان گذشتن های مبارزین و مجاهدین واقعی و حقیقی افغانستان هستند و خواهند 

پرچمی در داخل کشور به خدمت امریکا،  -بازهم بگذار یک عده از این فرومایگان خلقی. بود

ه و نان قرار گرفته و به مقامات متزلزل در حکومت های فرمایشی قرار گرفت... روس، ایران و 

به نرخ روز زهر مار کنند و بگذار یک مشت دیگر از این وجدان مرده ها، سر از این سایت 

فروخته شده بکشند و یا آن سایت دیگر و تمام جنایات خود را با کوبیدن بالوقفۀ  مجاهدین و 

و تالش مبارزین واقعی و حقیقی، به پای آن جانباختگان و سلحشوران سرافراز افغانستان  بنویسند 

، ما ....و خنثی باشیم و" بیائید قاموس بنویسم"، "بیائید گذشته ها را فراموش کنیم" کنند که گویا

 اما هرگز نمی گذاریم گذشته ها فراموش شود و تاریخ هم حافظۀ قوی دارد

 !!!درود بر روان پاک شهدای سرافراز راه وطن و آزادی       

                                 

 سفر در افغانستان  ویران شده
 (Jan Goodwin)جن گودوین: نویسنده

 محمد حسین انوری: ترجمه

 قسمت هژدهم

در این لحظه از وکیل سوال کردم که آیا می توانیم اینهمه تجهیزات را در همان کوه بلند که من 

 یک سال مزۀ باال رفتن از آن را چشیده بودم، با خود حمل کنیم؟

که حاال مجبور نیستیم از آن کوه پیاده باال برویم، اکنون در آنجا یک سرک ساخته وکیل جواب داد 

 .شده است، در زمستان مجاهدین چندین ماه کار کردند و یک سرک ساخته اند

هرچند حاصل کار مجاهدین در ساختن این جاده استادانه بود، اما از نظر تخنیکی مبالغه آمیز 

یش بگذاریم، در این راه کج و پیچ که به سوی قلۀ کوه کشیده شده خواهد بود که نام سرک را باال
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است، حتی بز های کوهی در باال رفتن از آن به مشکالت مواجه می شدند، یک قشری از ریگ 

 .میده به ضخامت چند سانتی متر، بر روی سرک پاشیده بودند

به قلۀ کوه رفته می تواند یا من می خواستم بدانم که آیا واقعاً این موتر از سرک ساخت مجاهدین 

زمانیکه عمرُگل رانندۀ بیست سالۀ ما . پاینده گل مرا مطمئن نموده گفت که هیچ مشکل نیست. خیر

جیبپ را آهسته آهسته به حرکت درآورد، چند دقیقه نگذشته بود که ماشین موتر خاموش گردیده 

ند، اما من متیقن بودم که اگر عمرُگل راننده گفت که گیر ُکمکی درست کار نمی ک. متوقف گشت

ریگ میده باعث خاموش شدن انجن شده باشد، بدون گیر کمکی امکان حرکت موتر به قلۀ کوه 

 .وجود ندارد

همه از موتر پیاده شدند و مرا مجبور . وکیل گفت که حتماً باال میرویم و ما جیپ را تیله می کنیم

تیله کردن به سوی قلۀ کوه شروع نمودند، دیدم که زمانیکه به . ساختند تا در کنار راننده بنشینم

یک قسمتی از قوت افغانها  عرق از سر و روی شان جاری شده است، دیدن این صحنه مرا به یاد

انداخت که یک دهقان افغان هنگامیکه با اسِپ باردار اش از لبۀ یک دره می گذشت، پای اسپش 

ود محکم گرفت و نگذاشت که اسپ به عمق دره لغزیده و به دره سقوط کرد، دهقان از دم اسپ خ

سقوط کند، یک ساعت همانگونه انتظار کشید تا مجاهدین رسیدند و با او کمک کردند تا اسپ خود 

این سرباالئی آنقدر بلند بود که وقتیکه برای چند دقیقه توقف می کردند، مجبور بودند . را باال کشید

 . ندبگذار ها سنگ های بزرگ را در عقب تایر

بااآلخره انجن جیپ دوباره فعال شد و موتر به قوۀ خود به حرکت شروع کرد، زمانیکه از یک 

. گوالئی پیچیدیم، چشمان خود را از ترس بستم و به درگاه خداوند دعا کردم که ما را حفظ کند

عمرگل که انگلیسی نمی دانست، هر مرتبه که از یک گوالئی خطرناک عبور می کردیم، به سوی 

 .من نگاه کرده می خندید، من آنقدر ترسیده بودم که حوصلۀ خندیدن نداشتم

هرچند پیاده باال رفتن از این کوه خیلی دشوار بود و ضرورت به قوت جسمانی فوق العاده داشت، 

اما باالرفتن با موتر جیپ عصاب را خیلی ناراحت می کرد، بااالخره به قُلۀ کوه رسیده در یک 

نیز برسند، من آنقدر احساس راحتی سایۀ درختان ارچه توقف کردیم تا دیگران محل هموار، زیر 

او از این عمل من چنان . و خوشی کردم که عمرگل راننده را در آغوش گرفته، رویش را بوسیدم

سرخ شده خجالت کشید که من یقین کردم که در تمام عمرش به جز مادر و خواهرش، من یگانه 

 .ده استزن بودم که وی را بوسی
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در این مملکت ازدواج توسط والدین صورت می گیرد، داماد بعد از ختم مراسم برای اولین بار 

زمانیکه دیگران رسیدند، ما در جاده ای به حرکت خود ادامه دادیم که . روی عروس را می بیند

دید یک سال قبل در خاطر داشتم، صرف با این تفاوت که این بار تانک ها و جیپ های سوختۀ ج

 .در اطراف آن افتاده بودند

ما از جوار یک مکتب و خانۀ تابستانی پادشاه سابق  که زمانی جرمن ها آنرا اعمار کرده بودند، 

یک سال قبل هم در این منطقه یک خانۀ سالم وجود نداشت و سوراخ های بزرگی که در . گذشتیم

طمئن شوند، جدیداً منطقه را اساسی سطح جاده و اطراف آن ایجاد شده بود که روسها برای اینکه م

از جوار یک چایخانۀ کوچک که چند مرد نیز در آن نشسته بودند، جادۀ . نده ابمباردمان نمود

اصلی را که در بین دره امتداد داشت، ترک نموده راۀ دشت را که به سوی کوه کشیده شده بود، 

چند . های جیپ در آن فرو می رفتزمین ریگی  دشت آنقدر مالیم بود که تایر . انتخاب نمودیم

لحظه بعد وکیل برای راننده دستور توقف داد، سه مجاهد پیاده شدند و به منظور معاینه یک مقدار 

وکیل به من توضیح داد که این دشت با ریگ های مالیم برای ماین گذاری . راه را پیاده رفتند

نستم که مجاهدین افغان در جنگ شان من هرگز خود را قانع کرده نمی توا. خیلی مساعد می باشد

مقابل ارتش سرخ روسی مجبور بودند از انسان به حیث آلۀ ماین یاب استفاده نمایند و رزمندگان 

 .افغان همیشه در این کار آمادگی نشان می دادند

وکیل ادامه داده گفت که در اینجاه تنها ماین ها نیستند که سبب تشویش ما شده اند، بلکه هزاران 

روس . میباشند که کشف آنها خیلی مشکل است مب های پروانه ئی خیلی کوچک به رنگ اراضیب

ها به این مفکوره از چنین بمب ها استفاده می کنند که انسان ها را مجروح سازند، چون برای 

انتقال دادن یک مجروح که دست یا پایش قطع شده باشد، به چندین مجاهد ضرورت است، بیشتر 

 .ی این نوع بمب ها که به بمب های بازیچه ئی مشهور اند، اطفال افغان می باشندقربانی های

تولید بمب های پروانه ئی مصرف زیاد ضرورت ندارد و نخست این گونه بمب ها را امریکائی ها 

ساخته اند تا در جنگ ویتنام از آن استفاده کنند، اما مدتی بعد از استعمال آنها منصرف شدند؛ زیرا 

 .مسؤلین آن درک کردند که عساکر خود شان در جنگل های انبوی ویتنام به آنها تصادم می کنند

طبق یک معاهده که شوروی نیز آنرا امضاء کرده است، استعمال چنین بمب ها را  ۳۸۹۳در سال 

 ممنوع قرار داده بودند؛ ولی روس ها به آن معاهده اعتنا نکردند، هرچند من هنگام اقامت خود در

سالح در این سرزمین، ئی خیلی هراس داشتم، ولی خطرناکترین  پروانهافغانستان از بمب های 

استعمال بمب های بازیچه ئی است که یک انسان بی رحم و بی عاطفه آنرا اختراع کرده است و 
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، تولید می ...از پالستیک اشکال مختلف، مانند اسباب بازی به شکل ُگدی، قلم خودکار، موترک و

 .ند و توسط هلی کوپتر ها در مناطق مسکونی پرتاب می گردندشو

هرگز از خاطرم فراموش نمی شود که روزی در شفاخانۀ شهر پشاور باالی بستر جان صاحب ده 

ساله ایستاده بودم، این طفل توسط چنین بمب نور چشمان و یک دست خود را از دست داده بود و 

 و دست مرا قطع کرد؟" آن گنجشکک قشنگ منفجر شدچرا :"از پدر خود متواتر می پرسید که

او میدانست . پدرش صرف گریه می کرد و هیچ جوابی نداشت تا طفل ده سالۀ خود را قانع سازد

 .که فرزندش هرگز دیگر دیده نمی تواند

در یک کنفرانس . استفاده از بمب های بازیچه ئی را انکار می کردندتجاوزگران روسی مکرراً 

که توسط تلویزیون کابل پخش می گردید، حکومت دست نشاندۀ کابل ادعا می کرد که مطبوعاتی 

 .مجاهدین چنین بمب ها را ساخته اند

سه نفر مجاهد که به منظور کنترول جاده از موتر پیاده شده بودند، به ما اشاره کردند که توقف 

انتقال می داد، مورد حملۀ کنیم، زیرا یک تراکتور زراعتی که مهاجرین و لوازم مختصر شانرا 

اراضی . هلی کوپتر های روسی قرار گرفته با راکبین آن بکلی سوخته اند و جاده مسدود شده است

در این لحظه سخنان . وکیل گفت که بمب ناپالم استعمال کرده اند. اطراف آن هم بکلی سوخته بود

ان عملیات انتقام جویانه، باالی هر قوماندان فتاح خان به یادم آمد که گفته بود که روس ها در جری

 .آنچه که حرکت کند، بمبارد می کنند

در اثنائیکه من از بقایای تراکتور سوخته عکس برداری می کردم، شش نفر مجاهد آزادیخواه 

ان، از کوه فرود آمده به ما گفتند که به حرکت خویش ادامه ندهیم، زیرا اهالی قریه سوار بر اسپ

اده اند که روس ها جاده را ماین گذاری نموده اند و ما مجبور شدیم از همانجا برای آنها اطالع د

در ایت وقت وکیل رانندگی جیپ را خودش به عهده گرفت و گفت که در هنگام . دوباره برگردیم

خطر بهتر است که خودم جریان را در کنترول داشته باشم؛ از مسافۀ نچندان دور آواز انفجار بمب 

ما می دیدیم که طیارات جت در فراز دره چرخ زده بمب . اه کیلوئی شنیده می شدهای دوصدوپنج

موتر جیپ ما . های خود را فرو می ریختند و به تعقیب آن دود غلیظ سیاه به فضا بلند می شد

دیدن منطقۀ جاجی از فاصلۀ دور انسان را به . آهسته آهسته بطرف پائین دره حرکت می کرد

ین دره با اشجار مثمر سبز و اسمان الجوردین از فاصلۀ دور خیلی زیبا به نظر اشتباه می اندازد، ا

ۀ زیبا را دیده بودم، خیلی می رسید، اما از نزدیک آن گونه نبود، نسبت به سال قبل که من این در

فرق کرده است؛ باالی زمین های زراعتی، همه گیاه روئیده بود، شاخه های درختان زردآلو و 
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م جدا شده و حالت رقت بار داشت، قریه ها نیمه ویران و همه تخلیه گردیده، چنین به بادام، از ه

عملیات نظامی شوروی به منظور . نظر می رسید که زلزلۀ مدهشی همه چیز را ویران کرده است

 .نابودی این سرزمین، خیلی اساسی تطبیق می شود

طقه رحیم خان است که لباس افغانی سیاه در کنار قریه لحظۀ توقف نمودیم، در اینجاه قوماندان من

به تن داشت و با یک مجاهد خود نیز با ما ملحق شدند، چون در بین جیپ برای اینها جاه خالی 

ما به سوی قریۀ سهرگل که تقریباً در قسمت وسطی . نبود، هر دو خود را به دروازۀ جیپ آویختند

در بین راه . ه شبی را سپری نموده بودممن یک سال قبل در آنجا. دره واقع بود، حرکت کردیم

، زمانیکه به شروع کنجکاو شدم که در این یک سال باالی قریۀ سهرگل، چه وقایع ُرخ داده است

قریه رسیدیم، وکیل جیپ را در زیر درختان توقف داد که از آسمان دیده نشود، یک پسر دوازده 

کند، من چهرۀ آن پسرک را بخوبی به یاد ساله به سرعت به سوی ما آمده بود تا از ما پذیرائی 

داشتم، اما اسم او را نمی دانستم، او دست خود را به سویم دراز نموده به زبان پشتو گفت که نام 

من کرنیل است و بعد توضیح داد که طیارات روسی از ساعت شش صبح به بمباردمان دره آغاز 

میگ به سرعت از باالی سر ما گذشتند و  در اثنائیکه او صحبت می کرد، چهار طیارۀ. کرده اند

بعد به سوی جنوب دره پیچیده، شش بمب را در قریۀ سرای، در فاصلۀ دوکیلومتری ما 

 .فروریختند

 

 ادامه دارد


