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 ۰۱۰۱دسمبر  ۱۰سه شنبه                                                    محمد حسین انوری     

 "سفر در افغانستان ویران شده"

، یک (Jan Goodwin)"ن گودوینج"خانم ویران شده، نام کتابیست نوشتۀ افغانستانسفر 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

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

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

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

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

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

زیر  از جائی که در این چند سال پسین، بخصوص دو سال اخیر، یک تعداد انگشت شماریاز آن

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

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

کنند تا برف بام خود را بر بام مبارزین و مجاهدین واقعی و حقیقی شان، سرسختانه تالش می

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

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

 ".، هر که در او غش باشدشودسیه روی "تا  دهیمخدمت هموطنان قرار 

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 

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

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

 .می شناسند

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

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

زلزل در حکومت های فرمایشی قرار گرفته و نان قرار گرفته و به مقامات مت... روس، ایران و 

سر از این سایت  از این وجدان مرده ها،دیگر یک مشت  ارکنند و بگذمار به نرخ روز زهر 

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

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

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

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

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

                                 

 ویران شده افغانستان سفر در 
 (Jan Goodwin)ن گودوینج: نویسنده

 محمد حسین انوری: ترجمه

 

 قسمت هفدهم

در این وقت جنگ در نزدیکی پایگاه نظامی روس ها به . ما دوباره به سنگر های خود برگشتیم

هر یک دقیقه سر ، گلوله های توپ متواتر از باالی سر ما عبور میکرد، در داشت جریانشدت 

ی کردیم، تنها تود خود را پنهان نمی کرد، او مایوس بود؛ زیرا مشاهده خود را در سنگر پنهان م

 .می کرد که مجاهدین با شجاعت می جنگند و او در سنگر نشسته است
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چند لحظه بعد قوماندان فتاح خان با دوربین خود یک کاروان نظامی روسها را کشف کرد که 

نگاه کرد، یک کاروان  گرفتهاز دستم جانب پایگاه در حال حرکت بود، یک مجاهد دوربین مرا 

بزرگ متشکل از تانک ها و موتر های جیب بود که با چراغهای روشن حرکت میکردند، کاروان 

کرده بود که به سوی یک دام یا تله به پیش می روند، دفعتاً مجاهد مؤظِف دهشکه نظامی درک ن

نیز کاروان بزرگ نظامی روسها را کشف نموده و به گلوله باری آغاز کرد؛ در اثر آن دو موتر 

حریق گردیدند، کاروان نظامی توقف نموده چراغ  مۀعکاروان مورد اصابت قرار گرفته ط جیپ

من انتظار داشتم که تانک ها نیز به گلوله باری متقابله آغاز . ا خاموش نمودندهای وسائط خود ر

گی من از سنگر خود تصور کرده می توانستم که یک سرآسیم. خواهند کرد، اما آنها چنین نکردند

بین افراد کاروان نظامی ُرخ داده است و بعد در زیر نور راکتهای روشنی انداز مشاهده کردم که 

به عقب برمیگردد، از وکیل پرسیدم که چرا عقب نشینی می کنند، در حالیکه تعداد آنها به کاروان 

مراتب بیشتر است، وکیل در جواب گفت که این موضوع را شما می دانید، اما کمونیست ها نمی 

 .همچنان آنها در هنگام شب صرف زمانی حمله می کنند که توسط قوای هوائی حمایت شوند. دانند

روان نظامی روسها بر نگشته، توقف می کردند، می توانستند مجاهدین را محاصره کرده اگر کا

 .و فقط یک ساعت را دربر می گرفت صرف انتظار بکشند که مهمات مجاهدین تمام شود

اگر تا . بجۀ شب قوماندان دستور بازگشت داده گفت که اکنون جنگ زیاد دوام نمی کند 9ساعت 

پایگاه دشمن نه شده باشند، مجبور هستند برگردند، زیرا مهمات شان تمان می  حاال مجاهدین داخل

. به دست بیآورند وس ها و مهماتترشود، اگر پایگاه را اشغال کرده باشند، می توانند از آنجا کا

 .فردا مجاهدینی که زنده مانده باشند، برمیگردند و ما را از جریان مطلع می نمایند

دوباره فرود آمدن و آنهم در تاریکی شب برای من خیلی دشوار بود، امکان داشت از این قلۀ بلند 

در هر قدم لغزیده و پایم بشکند، کوه و دره را تاریکی مطلق در آغوش گرفته بود، یک پارجه ابر 

سیاه در اسمان پر ستاره که از توفان چند ساعت قبل باقی مانده بود، روشنی مهتاب را مانع می 

، در جریان فرود آمدن از بلندی ها تاریکی شب مانند مجاهدین خوب دیده نمی توانستم  شد، من در

احساس می کردم که قدم بعدی را در خالیگاه گذاشته در عمق دره سرنگون خواهم شد، میرباز 

زمانیکه در . خان فوراً خود را به کنارم رسانده، دستم را گرفت و مرا در فرود آمدن کمک کرد

 .ه رسیدیم، از تمام وجودم عرق جاری بودهمواری در

چیزی برای حمل و نقل نداشتند، بناً یکی از آنها خر چند  چون راکت ها همه مصرف شده بود و 

، هنگامی که سوار خر شدم، تمفرا برای من تعارف کردند که سوار شوم، من هم با تشکر پذیر
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ما باید سه  گاهرجهت رسیدن به قرا. رنده بودپشت استخوانی حیوان بیچاره مانند سخرۀ کوه تیز و بُ 

در اول فکر کردم که خر در تاریکی شب خوب دیده می تواند و . ساعت راهپیمائی می کردیم

خر هم مانند من در زمین ناهموار می لغزید و یک بار  ه بود،انخواهد لغزید، اما این یک اشتب

پریده و در پیش کله اش بر از پشت اش  و چنان خم شده که من پایش دز یک خالیگاه فرو رفت

ما با . روی شکم بر زمین خورد، اما صدمه ای ندیدم، مجاهدین خندیده مرا از زمین بلند کردند

خاموشی مطلق حرکت می کردیم، در بیم راه مجاهدین دیگر نیز با ما پیوستند و تعداد ما شصت 

 .ی قریه بودنداینها مؤظفین راکت انداز و قوای امنیت. نفر شد

ساعت یک بجۀ صبح به قرارگاه خود مواصلت نمودیم، من آنقدر خسته بودم که خوابم نبرد و به 

به عبادت مشغول شدند، بعد  استهبرخ یک ساعت پنج صبح، مجاهدین یک. فتادمروی بسترم بیدار ا

قوماندان توضیح داد که امروز طیارات به . اده شداز نوشیدن یک پیاله چای، دستور مارش د

جست و جوی ما اقدام می کنند و این قرارگاه محفوظ نمی باشد، در عقب کوه یک محل مطمئن 

عضالت وجودم از خستگی روز گذشته هنوز هم دارد می کرد، خریطۀ خوابم آنقدر . وجود دارد

خود  لوازمکردم، ما به جمع آوری  را در پشتم احساس مینازک بود که فشار سنگ ریزه ها 

 .مشغول شدیم، پا های تور و اکثر مجاهدین زخمی و خون آلود بود

وراب، آثار پیاده روی طوالنی در تاریکی شب باالی زمین ناهموار و سنگالخ با چپلی بدون ج

آغاز کردیم، بعد از چهل  ما دوباره به مارش. رزمندگان باقی گذاشته بودخونین خود را در پا های 

و پنج دقیقه به محلی رسیدیم که در زیر یک سخرۀ بزرگ، یک اطاق مانند، با سنگ درست کرده 

وکیل گفت اینجا از بمباردمان . بودند و سقف آنرا با شاخچه های درخت و بته ها پوشانیده بودند

ز با قند و یک پارچه نان ما در داخل اطاق سنگی نشستیم، چند دقیقه بعد چای سب. محفوظ است 

جواری برای ما آوردند، خاموشانه به نوشیدن چای مشغول بودیم که آوازی از یبرون شنیده شد، به 

ا لباس نظامی افغانی را داخل اطاق سنگی نمودند، چهره های هر سه نفر سه مرد ملبس ب تعقیب آن

الغر و پریده رنگ به نظر می رسید، معلوم می شد که دهقان بوده اند، چون موی سر شان 

اینها عساکر ببرک کارمل بودندو توسط .شان بزرگ جلوه می کردگوش های  تراشیده شده بود، بناً 

 .مجاهدین برای شان چای تعارف نمودند. گرفته شده بودند مجاهدین اسیر

زمانیکه پیالۀ چای را به دست گرفتند، دستان شان می لرزید، وقتیکه اسم آنها را پرسیدند، 

خورید این نان از مجاهدین آزادیخواه است و برای شما جرئت بیکی گفت . خاموشی اختیار کردند

 .تا سخن بگوئید می دهد
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و  ترس نداشته باشید، ما و شما همه افغان: "باقی را نیز پیش روی آنها گذاشته گفتفداگل نان 

 .وکیل توضیح داد که اگر اینها را نان بدهیم و اذیت نکنیم، احساس امن می کنند. "هستیم مسلمان

قوماندان و وکیل به بازجوئی از آنها آغاز کردند، یکی از آنها که با جرئت به نظر می رسید و 

محمد نام داشت گفت که از مردم کوچی منطقۀ هیرمندمی باشد و اجباراً به خدمت عسکری عطا 

که همۀ اینها چنین اظهار می دارند، ما باید معلوم کنیم که آیا واقعاً  کشانیده شده اند، وکیل گفت

 .بصورت اجباری به عسکری کشانده شده اند، یا خوش به رضا

. خشت مالی می کنندروز می شود که در پایگاه نظامی  9دت سه عسکر زندانی راپور دادند که م

عطا محمد عالوه نمود که هرگاه خشت مالی نمی کردیم، ما را زندانی می کردند و زمانیکه  شما 

در جریان تحقیقات آواز انفجارگلوله های توپ از چند . باالی پایگاه حمله کردید، ما هم فرار نمودیم

 .کیلومتری شنیده می شد

همان راهی را که : در این تحقیقات قوماندان و وکیل رول پولیس را به عهده گرفتند، وکیل پرسید

 .جهت عبور امروز به پایگاه کشیده شده است، برای ما نشان بدهید

 .ما نمی دانیم: عطا محمد عسکر

 پس چگونه می توانستید بیرون از پایگاه خشت مالی کنید؟: وکیل

وکیل موضوع را تغییر داده پرسید که تو یک . معنویات خود را باختدر این لحظه عطا محمد 

 ساعت دستی قشنگ داری، آنرا از کجا خریدی؟

 .عطا محمد جواب دا که از کابل

سوال کرد که چه وقت و با کدام پول؟ کوچی های غریب که اجباراً به عسکری کشانیده می  یلکو

 را خریده بتوانند، شاید عساکر خوش به رضا  شوند، آنقدر پول ندارند که چنین ساعت قیمتی

 .پول زیاد دریافت می کنند

 .عطا محمد خیلی ترسید و جواب داد که ما عساکر خوش به رضا نمی باشیم

 قوماندان پرسید که آیا شما در سابق با مجاهدین رابطه داشتید؟

ز این سخنان وی همه ا. یکی از آنها جواب داد که ما اصالً نمی دانستیم که مجاهدین چه است

 .خندیدند، یکی گفت که اینها کوچی نمی باشند، چون خیلی احمق هستند

قوماندان فتاح خان توضیح داد که اینها در اول خیلی حرف نمی زنند، بعد هدایت داد که برای سه 

تا سر گاه حفر نمایند و آنقدر کار کنند خفیماحتیاج ما  نفر زندانی بیل و کلنگ داده شود که برای

 .، ما می توانیم انتظار بکشیمشوق حرف زدن بیایند
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وکیل جواب داد که این مربوط به شرایط . من پرسیدم که با اینها چه نوع معاملهصورت می گیرد

است، ممکن اینها را به مرکز اعزام کنیم تا آنها در مورد شان تصمیم بگیرند، یا میگذاریم پا برهنه 

 .به پایگاه خود برگردند

 ن پرسیدم که چرا به پایگاه خود برگردند؟م

 .برای ما نشان دهند شده رانوکیل جواب داد برای اینکه راه ماین گذاری 

 نمائید؟ یعنی منظور این است که از سه نفر اسیر به صفت آلۀ ماین یاب استفاده -

ها همیشه وکیل که طرز اندیشۀ مرا در مورد درک کرد، گفت که شما تشویش نداشته باشید، این

 .اقرار می کنند

نیز مواصلت کرد و در آن توضیح داده شده بود که در  ر وقایعوبعد ار تحقیقات اسیران، راپ

 داخل پایگاه شوند، مجبور به بازگشت نکهآ، مهمات مجاهدین تمام شده و قبل از جریان جنگ

در راپور عالوه گردیده بود که اصابت راکت ها در داخل پایگاه نظامی، خسارات . ندیدگرد

هنگفتی را بار آورده است، اما تا اکنون تعداد تلفات دشمن معلوم نشده است؛ ممکن چند روز بعد 

در این عملیات بعداً اطالع . ۀ پا مجروح گردیدنددو نفر مجاهد از ناحی در این عملیات .به دست آید

حاصل کردیم که ذخیرۀ نفت  پایگاه علی شیر مورد اصابت راکت قرار گرفته بکلی حریق گرفته و 

از عساکر دولتی کشته، سه نفر فرار و نزده  شانزده نفر در آثر آن حریق تعداد. از بین رفته است

 .نفر مجاهد نیز به شهادت رسیده بودند در جریان جنگ دو. نفر اسیر گردیده اند

ای فضباقی روز را به مذاکره و استراحت پرداختیم، درحالیکه طیارات روسی چندین مرتبه از 

از جنگ برگشته اند، قوماندان توضیح  امروز تعداد اندکی از مجاهدین. عبور کردند باالی سر ما

زیرا بعد از هر حملۀ مجاهدین، قوای هوائی  داد که مجاهدین مجبور هستند خود را پنهان نمایند،

روس ها اقدام به عملیات انتقام جویانه می کنند و باالی هر جنبدنده ای که حرکت کند، بمباردمان 

 .می کنند

که توسط آن  نی برای من یک پکه ببافدپوسا در این وقت میرباز خان وقت خود را تلف کرد تا از 

این مرد مجاهد افغان با دو متر قامت اش در صنعت مشکِل . نمبتوانم مگس ها را از خود دور ک

تحسین کردم، کمی  بافندگی صنعت بافندگی، خیلی مهارت داشت، وقتیکه من مهارت او را در 

 .خجالت کشیده خندید

متأسفانه هشت ماه بعد میرباز خان به شهادت رسید، در یک جنگ شدید که در همین منطقه رخ داد 

و وکیل هم در آن شرکت داشت، پارچه های یک بم پیکر بلند میرباز خان را سوراخ سوراخ کرده 
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ت بمباردمان به سر ما آنقدر شدت داشت که اصالً حرککه در آن روز  ضیح دادووکیل بعداً ت. بود

 .میرباز خان رفتم، او را شناخته نتوانستم سنگربه کرده نمی توانستیم، در ختم بمباردمان زمانیکه 

د گیالنی معاون قوماندان منطقه نیز از روز بعد ما دوباره به قراگاه اصلی خود برگشتیم، محم

ر دست خالی از پشاو او هپشاور مواصلت کرده بود و در آنجا از ما پذیرائی نمود، اما متأسفان

 .برگشته بود، سالح و مهمات را در اختیارش قرار نداده بودند

سه روز بعد مراسم عید قربان تجلیل می شد و این عید برای مسلمین خیلی نقدس است، از این 

سببقوماندان فتاح حان تصمیم گرفت که افراد خود را مرخص نماید، زیرا موجودیت شان در 

 .بی فایده بودپایگاهبدون سالح و مهمات، 

وکیل هم تصمیم گرفت که در همان روز حرکت کند، او گفت که وضع را در اینجا کافی دیده است 

و اکنون می خواهد پایگاه جاجی را معاینه کند، پس من هم می توانم درۀ جاجی را که یک سال قبل 

ظی نمودیم، همچنان با ما زاقو ماندان فتاح خان و دیگر مجاهدین خداحاف. دیده بودم، دوباره ببینم

هشت نفر بود که با گروپ ما . د گیالنی را همرائی می کردمحم تور نیز وداع کردم زیرا تور باید

سوار یک جیپ تویوتا شدیم، هرچند درۀ جاجی در یک فاصلۀهفتاد و پنج  خود  لوازمسالح و 

مجبور بودیم راه کوهستانی  ما ،کیلومتری شمال منطقه واقع بود، اما با موجودیت اردوی شوروی

زمانیکه به پوسته های کنترول پاکستان نزدیک می . را که از خاک پاکستان میگذشت، انتخاب کنیم

ما از طریق شهر سرحدی پاره چنار به . شدیم، مجاهدین مرا در زیر یک لحاف پنهان می کردند

، خسارات و تخریباتی که در اثر در بین راه ویرانی های قریه ها. سوی دیرۀ منگل حرکت کردیم

یک موتر مجاهدین  .بمباردمان چند روز قبل طیارات روسی به وجود آمده بود، مشاهده می شد

را که سالح و مهمات  به جبهه انتقال می دادند، یکی از پوسته های کنترول پاکستان توقف  افغان 

وکیل . اشارۀ دست به ما سالم دادند داده بود، زمانیکه ما از کنار آن می گذشتیم، مجاهدین آن با

افسران  موتر را در یک فاصلۀ کمی دورتر از پوستۀ کنترول توقف داد، امین مجاهد که از جملۀ

مرکز بود از موتر پیاده شده به سوی پوستۀ کنترول رفت تا از موضوع آگاهی حاصل نظامی 

نی ها همیشه پول رشوه طلب می نماید، وقتیکه برگشت خیلی عصبانی بود و توضیح داد که پاکستا

کنند، هرگاه برای شان رشوه ندهیم، موتر را اجازۀ حرکت نمی دهند، اینها متواتر موتر های ما را 

که سالح به جبهات انتقال می دهند، با دالئل غیر معقول نگهمیدارند و در اثر تالش ما ، مدت شش 

د، چون ما پولی نمی پردازیم، بناً مشکالت روز را در بر میگیرد تا موتر ما را اجازۀ حرکت بدهن
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اما ؛ تقاضا می کنند کلدار رشوههمیشه مبلغ یک هزار یا دو هزار . زیادی برای ما ایجاد می کنند

 .ما پول رشده به آنها نمی دهیم چون عادت میکنند

دهشکه، پنج موتر مجاهدین افغان را که پولیس پاکستان توقف داده بود، مقدار پنج صندوق مرمی 

ضد تانک را به جبهه ( R P G-آر پی جی(صندوق ماین ضد تانک و سه صندوق گلوله های 

انتقال می دادند و این مقدار ناچیز بازهم برای رزمندگان در داخل جبهۀ جنگ ارزش حیاتی 

 .داشت، در اثر مداخله و کوشش مجاهد امین، موتر را رها کردند

یک مقدار بمب دستی،  ر آنجاد ودیگر محتذ ملی توقف کردیم  نزدیک دیرۀ منگل، در یک پایگاه

AK47  و پنج عدد گلولۀ ضد تانک را نیز در جیپ خود گذاشتیم، گلوله های ضد تانک را در زیر

هر .وکیل گفت به جائیکه ما میرویم، به این مرمی ها نیاز داریم. چوکی عقبی موتر پنهان کردیم

، من از خود نددها از جای شان لولیده و به پای من اصابت میکرتکانی که موتر می خورد، مرمی 

پرسیدم که آیا عادت کرده می توانم که در جریان سفر، باالی مواد منفجره بنشینم که قادر است 

 همه راکبین را در یک لحظه پارچه پارچه کند؟
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