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 ۰۱۰۱ وامبرن ۰۱سه 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 شانزدهم

کند، این مرتبه میالخان قوماندان، رزمندۀ ریش سفید را نزد خود خواست تا مرا به او معرفی 

به دور او ایستاده  که مردانی. تعجب کرد، زیرا او نمی دانست که یک زن ژورنالیست هستم

بودند، از نگاه تعجب آور او خندیدند و برای پیر مرد گفتند که تو تا حال نمی دانستی که این یک 

 .زن است، پس چگونه می توانی راه خود را طرف باال پیدا کنی

ت ما سالها است که در کوه ها زندگی میکنیم، در جنگ عادت فسفید نگاه عمیقی کرده گمرد ریش 

کرده ایم، با بیابان انس گرفته ایم، بناً فراموش کرده ایم که زن چه شکل دارد، برعالوه زنها در 
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من درک کردم که سخنان او یک . جنگ اشتراک ندارند؛ پس زنهای امریکائی باید دیوانه باشند

 .ه حقیقت داردانداز

به چهل درجه رسیده بود، پا های من با جوراب های زخیم، می درجۀ حرارت هوا در این زمان 

سوخت، احساس می کردم که موزه هایم خیلی سنگین شده اند، در این لحظه عالقه نداشتم راجع به 

درست در . بخصوص در مورد جنگی که خودم در آن اشتراک دارم. یک جنگ گزارش بنویسم

ی خود ژیزی ماهانۀ من شروع شد، در حالیکه در روز های بعدی به قوت و انرهمین لحظه خونر

 .احتیاج داشتم

اکنون نوبت ما بود که حرکت کنیم، گروپ ما متشکل از وکیل، تور، پاینده ُگل و فتاح خان 

پانزده دقیقه در بستر دریای خشک حرکت کردیم، . قوماندان بود که راکت انداز را هم حمل میکرد

شت هموار شروع شد که زمین نرم آن دارای سوراخ های عمیقی بود، چندین دفعه پایم در بعد د

پیاده روی در این دشت هموار با سوراخ های عمیق . سوراخی فرو رفته و به روی به زمین افتادم

مانند باال شدن به کوه های افغانستان؛ ما در دهنۀ دره رسیدیم، نقش  ،اش همان اندازه ُپر مشقت بود

 .زنجیر های تانک که از آنجا عبور کرده بود، در هر کنج و کنار مشاهده می شد

قوماندان دستور داد که باید با سرعت حرکت کنیم، زیرا در هنگام عبور از بین دره، تانک های 

دشمن ما را با سهولت دیده می توانند و اگر سهواً ما را پیدا کنند، یا اینکه گلوله باری می کنند و 

مردان مجاهد به سرعت خود افزودند، اما من عقب مانده . هت تالشی تانک ها را می فرستندیا ج

گرمی هوا برای من آنقدر زیاد بود که تنفس کردن برایم . به قدم های آنها رسیده نمی توانستم

مشکل شد، خجالت زده به آنها گفتم که من در انگلستان به دنیا آمده ام، هر زمان که حرارت به 

نزده درجۀ سانتی گراد برسد، انگلیس ها می گویند که گرمی ُکشنده است، همچنان من تا هنوز پا

 .در موقعیتی قرار نگرفته ام که در چهل درجه حرارت در یک مارش پرمشقت سهم بگیرم

وکیل . مردان در مقابل من احساس همدردی از خود نشان دادند، اما از سرعت خویش نکاستند

است که شما مقاومت کنید، این دره مکان خوبی برای توقف کردن نمی باشد،  گفت که خیلی مهم

بعد هر کدام از آنها لوازم مرا از من گرفتند، پاینده گل ترموز آب مرا گرفت و قوماندان کمرۀ مرا 

گرفت و اکنون اینها برعالوه از ماشیندار ها و صندوق های مرمی، لوازم مرا نیز با خود حمل 

تۀ بزرگ مرا در پشت یک خر بسته بودند؛ شعاع آفتاب مستقیم به صورتم می تابید، میکردد، چان

بناً لنگی را از سرم برداشتم، عرق از سر و صورتم جاری شد و چشمانم را می سوختاند، لباس 

بکلی مرطوب گردیده بود، پاهایم آبله زده ورم کرده بود، سرم که از شعاع افغانی ام در اثر عرق 
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وظ نبود، سنگین گردیده، پردۀ سیاه مقابل چشمانم پیدا شد، وکیل را صدا زده گفتم که من آفتاب محف

 .مجبور هستم کمی توقف کنم، وکیل برگشت تا مرا به ادامۀ حرکت تشویق نماید

او گفت که شما نمی توانید در اینجا توقف کنید، یقیناً که او از عدم قوۀ مقاومت من مأیوس شده 

 .بود

ی توانستم برای یک پارتیزان افغان بفهمانم که امروز اولین روز مریضی ماهانۀ من من چگونه م

وکیل یک سلسله تپه ها را نشان داده گفت که در آنجا توقف . است و فردا بکلی خوب می شوم

مجبوراً به حرکت ادامه دادم و خود را به مشکل . میکنیم، اما آن تپه ها به نظر من خیلی دور بود

آیا امکان دارد طول این دره  .ی کشیدم و هر قدم ایکه میگذاشتم، به قدم دیگر فکر میکردمبه پیش م

 ؟صرف چند کیلومتر باشد

اکنون شعاع آفتاب مستقیم می تابید، زمانی که به زیر کوه رسیدیم، برای اولین بار یک محل سایه 

کهنسال پشتون با لباس دار یافتم، چند غژدی کوچی ها در آن محل اطراق کرده بودند، یک زن 

 های نسواری رنگ و چادر سیاه صدا کرده گفت، من دوغ درست کرده ام، آیا میخواهید بنوشید؟

تور که دوغ از نوشیدنی های مورد عالقه اش بود، به سوی آن زن دوید تا عطش خود را خاموش 

 .، اما من آنقدر از پا افتاده بودم که میل به نوشیدن نداشتمکند

رنگ کرده بود، به نظر می رسید که هشتاد سال عمر  ل کوچی مو های خود را با حنازن کهنسا

ر مشقت جسمانی روزانه، به دنیا آوردن اطفال ار پر حالیکه او شصت ساله بود؛ کداشته باشد، د

 .متعدد، زنان دهات افغانستان را به زودی پیر می سازد

، زن کهنسال کوچی گفت که هرگاه یک زن بعد از اندکی توقف، زمانیکه دوباره حرکت کردیم

 .امریکائی اینجا آمده می تواند، مردم افغانستان هم می توانند روس ها را از وطن خود بیرون کنند

از این محل خط السیر ما به سوی قله های کوه ادامه داشت، اکنون هوا نیز یک اندازه سرد شده 

ملی متری را  701محل می خواستیم راکت انداز  بود، ما به سوی قلۀ کوه باال میرفتیم و در آن

پایگاه نظامی روس ها در یک فاصلۀ سه کیلومتری مقابل باالی یک قلۀ کوه قرار . نصب کنیم

داشت، بیرق سرخ روسها باالی آن افراشته شده بود، از کنار آن یک جاده که به سوی کابل کشیده 

 .شده بود، مشاهده می شد

ه، شکل عمودی را به خود اختیار کرده بود، از این سبب مجاهدین وزنی آخر قلۀ کو چندصد متر

را که خر ها حمل میکردند، از پشت خر ها برداشتند، صخره ها آنقدر تیز و ُبرنده بودند که دستان 

من مجروح شد، قوماندان فتاح با ترحم به من نگاه کرده گفت که باال شدن در این بلندی ها برای 
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من به دنبال دو مرد ایکه مهمات را حمل میکردند، به سوی باال در حرکت . است شما خیلی دشوار

بودم و جهت باال رفتن از این قلۀ عمودی، از دستان خود نیز استفاده میکردم، رزمندگان آزادی 

خوا که از عقب من روان بودند، مانند آهو به سهولت از پهلوی من گذشتند و چون حالت رقت بار 

یکی از آنها که دومتر . مه خندیدند، هیچ نوع آثار خستگی از چهرۀ آنها مشاهده نمی شدمرا دیدند ه

قد داشت، دست مرا گرفته با خود به باال کشید، کمک کننده با قامت رسا و مو های حلقه حلقه ئی 

سیاه و ریش انبوه، پهلوانان دوران های قدیم آسیا را به خاطر می آورد، زمانیکه به قلۀ کوه 

یدیم، دیگر قادر به حرکت نبودم، خود را بر روی کوه انداخته انتظار کشیدم تا حالم کمی بهتر رس

از آنجائیکه صادر کنندۀ راکت ها ، . شود، عضالتم به شدت درد میکرد و پا هایم ورم کرده بود

ها  ، قوماندان مجبوراً راکتپایه و چوکات نصب آنرا برای مجاهدین افغان در نظر نگرفته بودند

ولت با  9را باالی یک صخره نصب کرد و فیر آن به یک طریق خیلی ساده ذریعۀ یک باتری 

کیلومتر تولید شده بودند، اما  9این نوع راکت ها برای یک فاصلۀ . وصل یک سیم صورت گرفت

کیلومتر را نیز تضمین  1به این طریق که مجاهدین افغان از آنها استفاده میکردند، یک فاصلۀ 

نمی توانست؛ همچنان هدف گیری آن بدون چوکات نصب، خیلی مشکل بود، اما نظر به  کرده

مهارت قوماندان فتاح خان، راکت ها طوری به هدف اصابت میکرد، مانند اینکه از چوکات اصلی 

 .خود فیر شده باشد

ه من اطراف خود را نگاه کردم تا یک محل مناسب را برای خود پیدا کنم تا از یکطرف پایگا

نظامی روسها را به خوبی دیده بتوانم و از جانب دیگر از اصابت گلوله های دشمن نیز در امان 

باشم؛ زیرا پارچه های سنگ که در اثر اصابت گلوله به هر طرف می پرید، می توانست کشنده 

 .باشد

من  در لحظه ایکه می خواستم به سنگر خود بروم، قوماندان اولین راکت را از فاصلۀ سه متری

چند ثانیه بعد صدای . ، چون غروب آفتاب بود، نتوانستم خط السیر راکت را تعقیب کنمشلیک کرد

انفجار آن به گوشم رسید و بعد مشاهده کردم که دود غلیظ سیاه از میان پایگاه نظامی روس ها به 

ی فریاد می رزمندگان آزادی خواه از خوشحال. فضا بلند شد و شعله های آتش نیز از آنجا بلند شد

 .زدند

وکیل . به نظر میرسید که ذخیرۀ نفت یا انبار اسلحۀ دشمن مورد اصابت راکت قرار گرفته است

ملی متری را  701دست به شانۀ قوماندان گذاشته وی را تحسین کرد، سه دقیقه بعد دومین راکت 

ر ماشیندار و کلشینکوف فیر نمودیم، قبل از آنکه آواز انفجار آن شنیده شود، رزمندگان مجاهد با فی
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من از باال مشاهده کردم که گروپ تهاجمی ما با دالوری خود را . ، به حملۀ تهاجمی آغاز کردند

راکت و صدای فیر دوامدار ماشیندار و کلشینکوف، خاموشی  به پیش می کشند، آواز مهیج انفجار

ی کفار سه دقیقۀ دیگر به عمر رزمندگان آزادی خواه فریاد می زدند که ا. شامگاه را برهم زده بود

شما باقی مانده است، ای خوک های کثیف و فرزندان لینن عنقریب به جهنم فرستاده می شوید، یک 

 .جنگجوی افغان هرگز خود را پنهان نمی کند

من سوال کردم که چرا . تا این لحظه از پایگاه نظامی روس ها هیچ عکس العملی نشان داده نشد

 .، وکیل جواب داد که آنها میکوشند تا محل ما را تثبیت کنندآنها فیر نمی کنند

ما سومین و آخرین راکت را شلیک نمودیم، چون چوکات نصب وجود نداشت، دود آن از محل 

مثلیکه روس . استقرار ما به هوا برخاست و برای مدت ده دقیقه محل ما را به دشمن آشکار نمود

اً گلوله باری را به سوی ما آغار کردند، وکیل به من گفت ها منتظر همین فرصت بودند، زیرا دفعت

که  زمانیکه شما برقک توپ و تانک را مشاهده می کنید، پانزده ثانیه وقت را در بر می گیرد

هنوز سخنان او . گلولۀ آن به هدف اصابت کند، در این مدت شما باید در سنگر خود را پنهان کنید

آواز گلولۀ توپ را شنیدم که از باالی سر . ته در سنگر پروت دادتمام نشده بود که بازوی مرا گرف

ما گذشته در عقب سنگر ما منفجر شد، بعد سر خود را بلند کردم، وکیل فریاد زد که پنهان شوید، 

 .گلولۀ دیگر به صخرۀ کوه اصابت کرده زمین را به لرزه درآورد

ه آنها محل ما را به درستی کشف نکرده مجاهدین از سنگر های شان بیرون شدند، قوماندان گفت ک

از میان دره آواز فیر ماشیندار گروپ تهاجمی ما شنیده می شد، راکت های روشنی انداز . اند

خوا به پایگاه بود، در این لحظه رزمندگان آزادیتمام ساحۀ دره را روشن کرده ( راکت های رسام)

 .نظامی روس ها نزدیک شده بودند

 .ین مردان چگونه با سرعت خود را به پیش می کشندمن تعجب کردم که ا

، در اثنائیکه گلوله های توپ روس ها در اطراف ما (0::1)درست ساعت هفت بجه و سی دقیقه

منفجر می شدند، مجاهدین دست از جنگ کشیده و به نماز شام مشغول گردیدند، هنگامی که سر 

ن فکر نمی کردند که یک گلولۀ توپ دشمن ، هرگز به ایگذاشتند خود را برای سجده به زمین می

در لحظه ایکه . می تواند در میان جمعیت آنها منفجر شود، آنها می دانستند که خداوند با آنان است

مجاهدین مشعول عبادت بودند، من یک نقطۀ روشن را از میان دره ایکه از آن عبور کرده بودیم، 

اه می بینم، ولی اینطور نبود، من درست تشخیص مشاهده نمودم، در اول فکر کردم که شاید اشتب

، بعد زرد، مثلیکه کسی عالمت می دهد، داده بودم؛ از میان دره یک چراغ لحظه ای سرخ می شد
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مرا به تشویش انداخت، چون همه از جملۀ دوستان  فکر آنکه مجبوریم از آن دره دوباره عبور کنیم

گفت که من هم دیده ام و لبان خود را گزید و بعد من وکیل را متوجه آن نمودم، او . نمی باشند

قوماندان فتاح خان را نزد خود خواسته گفت که شما نباید تشویش کنید، در قریۀ صابری افراد ما 

حضور دارند؛ اگر آن شخصی که عالمت میدهد، یک خائن باشد، حتماً او را پیدا خواهند کرد و از 

قوماندان فتاح خان توضیح داد که در آخرین عملیات ما . ماین سبب آنها را در آنجا مؤظف کرده ا

یک جاسوس حکومت، محل استقرار ما را ذریعۀ یک چراغ دستی سرخ و سبز  در این منطقه

برای شان جاسوسی کنند، هرگاه ما یک  عالمت داده بود، حکومت اهالی قریه را رشوه می دهد تا

جاسوس را دستگیر کنیم، اول خانۀ او را آتش میزنیم تا برای دیگران عبرت شود، بعد از او به 

 .حیث یک جاسوس دوطرفه استفاده میکنیم، اگر حاضر نشد، کشته می شود
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