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 نويسنده و "*سيد" جنرال سيد عبدالقدوس  ودست آورد معنوی محترم دومين اثر »  ھای کابل جنگ« کتاب جلد اول 

 است، اين دهبه چاپ رسيالمان کشور  Bochum - درشھر بخن» آيدا «  افغان است که به تازگی توسط نشر پژوھشگر
صحافت خيلی زيبا بدسترس عxقه مندان و   صفحه با٣٩١ عنوان و) ٧٩(   فصل واضافه از٨ در،  با يک پيشگفتاراثر

   . قرار گرفته است  زير)پاورقی ( ھای پژوھشگران تاريخ و سياست به آدرس 
 روی اشتياق به مطالعهء آن بی قراری  ازشتمده برای نگارش اين اثر اطxع دا که از تحقيقات و تxش ھای نويسنمن    

بدستم رسيد، در واقع آينه ای از تاريخ چند دھه جنگ و جھاد افغانی در برابر چشمانم  اثر فوق الذکر وقتی،م نشان ميداد
با مطالعهء آن به ژرفای وقايع و رخداد ھای ناگفته و نا شنيده و باطxق جنگ ھای شھر کابل، اين شھر . قرار گرفته بود

 باخود گفتم شايد بھترين توجه و تمکين به اين اثر بجای سکوت، معرفی  ،شده و خاکستر شده پرتاب شده بودمسوزانده 
  . از ھمين رو اين سطور به تحرير در آمد ،اين کتاب به ذوقمندان مطالعه و زخم خوردگان جنگ باشد 

ذکر است که ، زمـيـنـه ھـا، شـرايـط و عـوامـلى كـه مـوجـب  از آنکه به معرفی اين کتاب بپردازم ، نياز به ت پيشالبته    
 عقيدتی ، مليتی ، **  ايدلوژيک: شـامل طيفى ازمسائل را ميتوان شـده انـد،در افغانستانجـنـگ بيشتر از سه دھه وقـوع 

ھر يك به ن جنگ اي و سر کرده گان بازيگران  كه  پنداشت زيرا روانى ، اقتصادى ، و بعدأ نظامى و سياسى قومی،،
داخل کشور آغاز و آھسته آھسته از  جنگ را نمودند و و زمينه سازی برداشتھا بھره برداریھمان طيف از سھم خود،

    .ساختندو دخيل پای کشور ھای ھمسايه و قدرتھای بزرگ را در کشمکش ھا سھيم 
به منافع  ھای رزم و نبرد، در صحنه شترچه بيھر  از لحاظ سxح و پول  اين جنگ داخلی و سر کرده گانبازيگران   

 درازترامور کشور ما  خارجی ھا با  مداخلهدست به ھمان اندازهبه پيش می تازيدند خويش و حزبی تنظيمی وگروھی 



ليدران و دست پرورده گان خويش را نيز به تعويض و معامله و  تا دادند جرأتاين خارجيان بخود که  وتا آنجا می شد
در وطن  ندن ميتوا و به جرأت مالی و لوژستيکی خويش و ھم اکنون آشکارانددھمت گمارزيکی شان حتی بر حذف ف

 اوضاع افغانستان کنون را چنان انکشاف  کشور ھای پرقدرت البته زعيم و زمامدار تعيين کنند ،عزيز مان افغانستان
است تا موجوديت توپک سا�ر و متحجرين و دادند  که مردم می پندارند که موجوديت خارجی ھا بيشتر بر منافع شان 

 بودند و سر کرده گان جھاديان وبخصوص طالبان، زيرا که مردم شاھد کار ھوائی ھای دکانداران دين و ايدئو لوژی
  .ھستند

 رخ درکابل)  خورشيدی ١٣٧۵ – ١٣٧١ (جنگھای سالھایبھر صورت آنچه که در جنگھای افغانستان و بخصوص 
 سنکسار، دره زدنھا ، به دار کشتار ھای انفرادی و جمعی،(  :تصار و موجز ميتوان بر شمرد داده است را به اخ

کشيدنھا، بريدن بدن بر شمشيرھا، شکنجه ھا، بيدار خوابی ھا، شxق و مشت و لکد باريھا، به آتش کشيدنھا و سوختنھا، 
ليت اجتماعی ، تجاوزات ناموسی، خوراندن ھا، مھاجرتھا، سلب نمودن زنھا از حوزه فعا ايجاد رعب ووحشت و شبخون

 بريان نمودن بدنھای زنده انسان در کانتينر ھا، ميخ کوبيدنھا بر  رقصانيدن مرده ،گوشت انسان مرده برای انسان زنده،
 کودکان شير خوار در آغوش مادرھا، چور و تنسر ھا، چشم کشيدنھا، بينی و گوش بريدنھا، قطع دستھا و پاھا، کش

 تاراجھا، ويرانی اماکن مقدسه و راکت پرانی ھا، انتحار ھا،، اعدام ھا، اختطاف ھا، انفجار ھا، يغماگریو چپاول
،  )   که قلم از نوشتن آن عاجز می ماندديگر و جرائم  وجنايانساير قومی و مذھبی واعم ازلسانی،عبادتگاھھا، تعصبات 

 محدود ، معلول و معيوب کشتار،ھی نه تنھا به قتل تلخ کامی اين جنگ حقيقت بر اساس گزارش رسانه ھای گرو
 را توأم  آبادی ھای شھر بخصوص کابل  فيصد٨٠ شريف و شکيبای کابل، انجاميد بلکه ويرانی  شھروند ھزارانھزار

ه  به ھمراه داشت، چنانچ که در با� شمعهء از آن نام برده شد رابا، تجاوز، ترور، تاراج و ابداع شکنجه ھای جنون آور
ق يک محل محدود باقی نماند، بلکه با کشاندن و وسعت دادنش افروختن جنگ در اعماق جامعه يا به ااين جنگ در محر

  و موزهءعباره ديگر با رگبار بستن فرھنگ و خرد جمعی و بر پا داشتن جشن ھای کتاب سوزی و انھدام کاخ ھنر
     . منتھی شد  وطن عزيز مان افغانستان  ادبيات سرزمين

 است که گوشه ھای اين جنگھا را تحقيقات و بررسيھاى انجام شده در اين زمينه ھا، فراوان و در دسـتـرس بـوده   
با ژرف نگری  و ادبيات تاريخی به  رشتهء تحرير در » ھای کابل جنگ« محترم جنرال عبدالقدوس سيد در کتاب 

  .و در �بxی آن ادبيات جنگ را بيشمار ميتوان يافت عطش خواننده را بيشتر نموده  خوانش اين کتابکه . آورده 
گفتنی است که يکی از گونه ھا يا به اصطxح ژانرھای مھم ادبی در ھر کشوری، ادبيات جنگ است، ملل گوناگون    

ملت ھا   فرھنگ.  و ھنری در بارهء جنگ ھا پرداخته اند که تاريخ آنھا به پديدهء جنگ مبتx بودند، به آفرينش ھای ادبی
قھرمانان ملی در جريان مبارزات . بروی شالودهء از حماسه ای دليران و رزمندگان در راه منافع ملی استوار است 

ميھن پرستانه و انسان دوستانه ساخته ميشوند، و الگوی برای روحيات توده ھای مردم قرار ميگيرند، و با ادبيات 
سالی دارد، در اينجا تا راه کشودن به بحث مورد نظر به شماری محدود ادبيات جنگ درجھان تاريخ کھن .جاودانه ميشوند

  :از نمونه ھا اشاره می شود
ترين  شاخص ٔنويسنده تأثيرگذار فرانسوی) ١٩٠٢ سپتمبر ٢٩ - ١٨۴٠ اپريل ٢( (اميل زو�،  ـ پيش از جنگ جھانی اول

" اثرش را بنام .  است خواھی سياسی فرانسه  آزادیای مھم در  و چھره )گرايی  عيتبط(ناتو رئاليسم ، چھره مکتب ادبی 
  .در بارهء جنگ پروس و فرانسه که برخی آنرا شھکار دانسته اند ارائه داد " شھيد 

" بينوايان " در نويس، شاعر، وھنرمند فرانسوی نرما) ١٨٨۵ می، ٢٢ - ١٨٠٢ فبروری، ٢۶( ويکتور ماری ھوگو  ـ
  به توصيف صحنه ھای جنگ پرداخت،

قت حقي(نويسنده نامدار فرانسوی است که او را پيشوای مکتب رئاليسم اجتماعی ) ١٨۵٠ -  ١٧٩٩(نوره دو بالزاک  ْ ـ
   .را نگاشته است) شوان ھا( رمان  ، دانند در ادبيات می )  گرايی

ز با الھام اباواقع شدن جنگ اول جھانی، مضمون جنگ ھا بگونهء گسترده در ادبيات مطرح ميشود، نويسندگان فراوانی 
 صليب "  رمان(رو� دوژولسی  ـــ ) " آتش "رمان  ( ھانری باريوس ـــ : به گونه مثال،وقايع جنگ آثار خود را آفريدند

  . را آفريدند  ) " وردون " رمان (ژول رومن  ـــ)  " زندگی شھيد " رمان ( زرژ دھانل،ـــ   )"ھای چوبی 

 رنج "  اثرموريس ميترلينگ ـــ : مث»ان ادبيات جنگ پا به عرصه وجود نھادبعد از جنگ جھانی دوم نيز آثاری در خش
  ــ ـ"آخرين مھلت " اثر ژان پل سارترـ   "خلبان جنگ "اثر  و نتواسنت ـــ "خاموشی دريا" اثر ورکور،ـــ  "زندگی 

بدريافت جايزه  ١٩۶۵ در که را " دن آرام "اثر  لوخوفشو ـــ "جنگ وصلح " اثر تولستوی ـــ "عادل "  اثرالبرت کامو
نشان سرخ "  استيفان گرين امريکائی رمان ،"  زنده ھا و مرده ھا" اثر سيمونوف،ـــ  و ھمچنان،ادبی نائل آمده است 

 نا قوس ھا برای که بصدا در می "و   وداع با اسلحه " ارنست ھمينگوی ـــکه شھکار ادبيات خوانده ميشود،  "دليری 
اما جنگ ھای طو�نی  ،دھا نويسنده ديگر در مصايب ووقايع جنگ ھا نوشته اندو "گرمای روز  "بت بادناليزا ــ ـ"آيد 

   . در افغانستان علی الرغم خونباری وويرانگری، در ادبيات و صفحات تاريخ بگونهء روشن و محسوسی راه نکشود 
 شماری زيادی ،ھنگی، و فرھنگيان تھی کرد وطن را از داشته ھای فر،يکی از علت ھای آن اين بود که فاجعهء جنگ

از نويسندگان و ھنر مندان از روی نا گزيری به ترک ديار ووطن مجبور گرديده، با چالش ھای فراگير غربت در 
که در داخل کشور باقی ماندند، شرايط جنگ فضای ارعاب و استبداد تفنگ پرستان ، بازتاب، انديشه ھا و  ی آنھا،افتادند

، از ھمين رو وقايع جنگ در آثار ادبی، ھنر خxقه و تاريخ ندرا خفه و منکوب کردآنان  ادبی و ھنری آفرينش ھای



و در نتيجه ادبيات از تبليغات لجام گسيخته طرف ھای درگير جنگ عقب ماند و فقر معنوی بر جامعه  ، انعکاس نيافت
  . تحميل گرديد 

، با توجه به آنکه قسمتی از خاطرات،  »جنگ ھای کابل«  در کتاب ل بايد گفت که مسايل سياسی و نظامی مطرح  حا  
تفکرات و اعماق روح نويسنده را منعکس می کند، جلوهء از اميد بخش ترين کار ھای است که در سپردن واقعيت ھای 

  : ميتوان گفت اين اثر بر دو شالوده استوار است  کهغانی به لوح تاريخ انجام شده استجنگ و جھاد اف
ايگاه يک نظامی با گلوله باری ازداشته ھا  نويسنده از ج رايع سياسی و توضيح واقعيت ھای جنگانبوه وقا ـ:لف ا

 کوشيده است، وقايع تاريخی و جنگی را که در  ودھه جنگ به تحقيق وپژوھش برخاسته وتجارب ميدانی، ازگرداب چند
انده، يا مسايل که کسی تا بحال آنرا نخوانده و يا نشنيده است اکثر موارد، زيرقشرضخيمی اباطيل و اکاذيب پنھان باقی م

  .ارائه دھد 

لپذير نگارش از شيوه بيان و طرز ويژه ء خود استفاده نموده، باقدرت قلم، توانسته منظرهء چشم گير و دنويسنده در  ـ:ب 
 دل تاريکی ھای جنگ و جھاد،  از ژرفای خاطرات درد ناک و ياس آور با نقب زدن در،از مبحث مورد تحقيق بگسترد

  . دست خواننده را گرفته به اعماق پنھان رخداد ھا و حوادث جنگ ميکشاند 

 افتادهء شھر در مخروبهء جنگ کوچه ھا، جاده ھا و عمارت ھای به زانو خواننده نيزسيمای روايت گر را درعقب ھر  
اده در تا�ب خون و آتش، خشم سوزان او را عليه ھيو�ی  و عشق صميمانهء او را به انسانھای گير افت،کنارخود می بيند

عظمت طلبی سxح پرستان، يغما گران، تجاوزگران، وآرزوھای او را برای توقف ماشين کشتار، وويرانی  جنون جنگ،
  .قطع جنگ، تامين صلح درک و لمس می کند 

 ساله با افراد و شاھدان عينی وقايع سياسی و آنچه به اين اثر ويژگی خاصی بخشيده آنست که نويسنده حين تحقيق چندين
رخداد ھای جنگی، مصاحبه و گفتگو کرده، خاطرات زيادی را به قلم کشيده است، اين خاطرات وواقعات چنان جذاب، 

در �بxی کتاب از ، تکاندھنده و غم انگيز است که خواننده را از يکسو وحشت، و از سوی ديگر به تأمل وا ميدارد
جنگ، در بارهء ممنوعيت آتشباريھا برمحxت مسکونی، جايی که انسانھا با ھمه   نظامی، قوانين و مقرراتیآموزه ھا

آرزوی شان زندگی می کنند، کشتار بی کناھان، تخريب، ترور، چپاول، از بدرفتاری بازنان، اسيران جنگی، مجروحين، 
طی ھای صريح و آشکار بشری را مرتکب گرديده صحبت بعمل آمده، بداھت، نادانی و توحش فرماندھان جنگ که تخ

 قھر مانان واقعی او شھر وندان با عزت کابل اند که با گير ،اند، ھمه مزدور و ملعبهء دست بيگانه نشان داده شده اند
  .افتادن در تا�ب خون و آتش، مورد احترام عميق نويسنده قرار گرفته اند 

نديده و يا آنھای که ميخواھند که در اين جنگ ھا چه اتفاق افتاده است، و  برای تمام کسانيکه جنگ ھای کابل را   
اگر به اھميت ، بxخره از وقايع و حوادث صحبت می کند که امکان دارد بسياريھا تا بحال آنرا نشنيده و نخوانده اند

دث و پی آمد ھای تاريخ نگاری، مسايل سياسی، شيوه ھای نگارش ادبيات جنگ ، توضيح و تشريح واقعات و حوا
تراژيک و فاجعه بار آن، بلند کردن فرياد در گلوی خفتهء صدھا ھزار انسان داغديدهء وطن، يتيمان جنگ، معلولين که 

  .در لشکر گدا ھا صف بسته اند توجه نمائيم ، درجه اھميت تاريخی اين اثر بيشتر نمايان ميشود

، انگيزه ھا و علل جنگ ھای کابل، مورد بررسی کارشناسانه کتاب با ژرف انديشی، دقت ووسواس کم نظيری درين   
قرار گرفته، پيش از ورود بميدانھای جنگ، تاريخچه اشتعال جنگھا بعد از دھه پنجاھم خورشيدی در کشور به بررسی 

 روان  در اقدامات واژگون کنندهء تندمث» گرفته شده، مواد و اسناد ذيقيمت تاريخی فراوانی، ارائه داده شده است
)  ايرا ن - ساواک (، ) امريکا –سيا ( « اسxمی، عليه حکومت محمد داود از ھمکاری تنگاتنگ، سازمانھای استخباراتی 

حين بررسی شورش ھا زير نام جھاد ؟ بر عليه حکومت دموکراتيک _   خبر داده است» )   پاکستان-آی اس ای ( ،
ل شاھدش بود ھرگاه افغانستان از خاک ھمسايه ھای آزمند، از  آنگونه که يک نس«: نورمحمد تره کی آورده است 

پاکستان که تند روان اسxمی افغان، عرب ھای القاعده بنام مجاھدين در آن جابجا بودند، و از خاک ايران که تند روان 
م در آنزمان به شيعه در آن اقامت بر گزيده بودند مورد تجاوزات گسترده و تبھکارانه قرار نميگرفت، اتحاد شوروی ھ

  .»اقدام جنون آميز و تھبکارانه دست نزده به افغانستان نيروی نظامی نفرستاده بود 

 بوسيله تندروان اسxمی بر ضد دولت ١٣۵٧  حوت سال٢۴  ھمزمان در بارهء دست داشتن خارجی ھا در شورش ھای 
  .دموکراتيک اسنادی ارائه داده است 

 ببرک کارمل ، مرحله حضور نظامی شوروی را در افغانستان به ژرف ترين بحث  جنگ و جھاد افغانی عليه حکومت  
 قوای شوروی بعد «: ھا و بررسی ھا کشانده، ماھيت جھاد و حقايق نا گفته ء زيادی را بيان کرده، از جمله نگاشته است 

 دوگانهء را اختيار نموده بود، از از ورود به افغانستان با توجه به چشم انداز منافع اش با يک ديدگاه ستراتژيک رفتار
يکسو برپشتـيبانی نا محدود دولت افغانستان تاکيد بعمل می آورد و از سوی ديگر به جذب فرماندھان چريکی مجاھدين 

 در جريان ،ديد، توجه گسترده مبذول کرده بودکه يگانه نيروی قھار غرب در مبارزه بر ضد شوروی ھا محسوب می گر
حضور نظامی شوروی ھا در افغانستان از جمله فرماندھان عمدهء چريکی مجاھدين کمتر کسی را  سال  ٩بيشتر از 

ميتوان سراغ کرد که با استخبارات شوروی بنابر د�يل و عوامل گونه گون رابطه و معامله بر قرار نکرده، اسناد 
می، مواد لوژستيکی ، چانس ات نظاتعھدات و پرتوکولھا، امضاء نکرده و برای خود و گروه شان پول اسلحه، تجھيز

  .حقايق زيادی را در بارهء روابط احمد شاه مسعود ارائه داده است ازجمله اسناد و،» حاصل نکرده باشدحرکت ومانور



 در اين اثر از يک سو خاطرات درخشان جانبازيھای قوای مسلح افغانستان در دفاع از وطن، دفع و طرد تجاوز   
ی، عرب ھای افراطی سازمان القاعده به رھبری اسامه بن �دن و عبدهللا اعزام که زير نام جھاد گروھای تند روی اسxم

گروھا عليه حضور نظامی شوروی در افغانستان را دست به کشتار ويرانگری زده بودند، و از سوی ديگر جھاد ؟ اين 
با گزارشات مستند، ارائه فاکت ھا با شيوا ترين تعابيير و تفاسير که خواننده را به عمق واقعيت ھای دوران می کشاند 

  .بيان گرديده است 

خورشيدی ١٣۶١ سالرن کشيدن قوای دولتی از پنجشير دباره بيرورددر اينجا يکی از گوشه ھای، خاطرات نويسنده را 
وقتی از ... ھيأت ما ذريعه يک جوره ھلی کوپتر ھای نظامی از کابل بصوب پنجشير پرواز کرد  .... «:می آوريم 

به بيرون نگاه کردم، ھجوم سرمای شبانه ی اخير فصل پائيز آخرين مقاومت سبزی ھای  )طياره ( پنجره ھوا پيما
ستانھای کوھدامن تا پنجشير درختان برھنه بر مرگ برگھای شان ماتم گرفته، طبعيت را در ھم کوبيده، در باغ ھا و تاک

دلتنگ و خاموش ايستاده بودند، برگھای با�ترين شاخه ھای درختان سر به فلک کشيده ھمه لذت سقوط را تجربه کرده 
  .بودند 

را به نمايش گذاشته بود، گويی  اما پائيز در تاکستانھا و درخت زار ھا، با ھزاران رنگ ھزران نقش زيبايی اش   
جشنواره ی رنگھا برپا شده است ھمه چيز در تxتم رنگھا می لوليد، به گونه ای که طبيعت خاکی با جامهء نارنجی 

وقتی بر فراز درهء پنجشير رسيديم، اضطراب قبلی و خطر آتشباری بر ھليکوپتر  .وزرد جذاب و دلفريب معلوم ميشد
ی آتش بس، و عقد پروتوکول ميان احمد شاه مسعود فرمانده چريکھای پنجشير و قوای شوروی ھای ما به نسبت بر قرار

از بين رفته بود، از اينرو ھليکوپتر ھای ما با پرواز بلند تر به سوی عمق دره راه کشودند از ورای پنجره ھای 
ی جلب نظر ميکرد در ارتفاعات بلند سلسله ھای زنجيری کوه ھا و دره ھای پنجشير با دلفريب. ھليکوپتر طبعيت زيبا 

کوھھا در دور دستھا دانه ھای برف ھمه جا را نشانه گرفته و رگبار سردش را بر سر و صورت قله ھا و صخره ھا 
کوبيده بود، قله کوھھا به آدم ھای پير و موی سفيدی می ماند که خشونت برف فقط در چند روز تمام تاريخ عمرشان را 

 صخره ھا و عمق شگاف ھای دره ھا از صفير توفان زای بادھا از ريزش برف ھای پر گرديده، سطوح. پر کرده بود
  .اينجا و آنجا شياری ھای سفيد از گريبان دره ھا سر بر کشيده بود 

 در آنروز که خورشيد چون جوھر فروزان بر سينه آسمان آبی می درخشيد، وطxيه ی زرين خود را با عبور از   
غوش روستا ھا می انداخت، ويک روز روشن و شفاف ديگر با آرامش نسبی که بر قراری آتش بس به صخره ھا به آ

 بی توجه به چالش ھای روز  ودريا سرود گر و خندان. سر زمين توفان زدهء پنجشير به ھمراه آورده بود آغاز می شد 
ا و پياده و سوار در جنب و حرکت ديده می گار در بستر پيچاپيچ خود پھلو ميزد شھر وندان روستاھا، در مسير سرک ھ

در آن  . ورمه ھای گوسفند در دامنه ھای خشک و سنگزار دره ھا از مندانه در تکاپو به نظر ميرسيدند  شدند، احشام
لحظه يگانه تصوری که در ذھن انسان خطور ميکرد اين بود که چرا ؟ اين طبيعت دلکش با ھمه ی زيباييھا با ھمه 

يع و شريف اش، بجای ابادانی و شگوفايی، به ميدان جنگ و جھاد قدرت و تباھی و سزاوار سوختن مبدل شھروندان شج
  .شده است

 اما دريغ که قدرت طلبی دو جناح جنگ را که ھر دو از بيگانه الھام می گرفتند ، به گونهء مضحکی به بازی گرفته   
ت برای خود برکزيده و اين ديگری ھمسايه ی حريص را، يکطرف مزورانه ھمسايه ی آزمند را سايه بان قدر. بود 

اشغالگر، متجاوز و کافر ميخواند، از نفرت عقيدتی بر عليه آن شمشير جھاد از نيام بر کشيده بود، اما اينکه با ذلت و در 
ته، و باھم می ماندگی، به اشغالگر بيعت نموده، سر تسليم فرود آورده بود، اما حال ھر دو طرف از اشغالگر الھام گرف

  » .......جنگيدند 

 کتاب با توضيح فشردهء جنگ ھا در دورهء حکومت داکتر نجيب هللا ، شورشھا در حيرتان، و مزارشريف را که   
. عمليه صلح سازمان ملل متحد را به ناکامی مواجه کرد به بررسی گرفته، و بxخره به ميدانھای جنگ کابل رسيده است 

 شھر اختصاص يافته  اب به جنگ ھای دوماھه در دورهء حکومت صبغت هللا مجددی، در داخل کتاتصفح بسياری از
  و با ارائه گزارشات مستند رامزاریعبدالعلی سياف با عبدارب رسول حکمتيار، ازکلبدين جنگھای احمد شاه مسعود با 

  .گرديده است با ھمه خونباری وويرانگری و جنون قدرت طلبی فرماندھان جنگ، توضيح و تشريح 

 نويسنده با شيوهء نگارش خود نخواسته روح سرگردان خواننده را در با طxق جنگ بحال خودش تنھا رھا کند، ازين   
، واقعيت ھا را پر رنگ تر جذاب تر بميان نموده و از عناصر شور انگيز و غنائی  ***  رو با پناه بردن به رومانتيسم

 لطافت و شرين سخنی ھا و تراتژيدی جنگ و آتش و انفجار ھا گم ميشود ، با آنھم و حماسی استفاده کرده است، گاھی
نمونه ھای زشت و زيبا را بشکل نمايان برجسته ساخته و بر روی عواطف انسانی تاثير بجا می گذارد تفسير اوضاع 

 ھمچنان روايت گذر، ويدھا از حضور ھيو�ی جنگ در ھندو موسيقی کشور، چشم د کوچهء خرابات، مھد" جنگ 
قصهء يک عشق ناکام، از يک جوان محصل دانشگاه نظامی که در اوائل جنگ ھا بعد از سوق گرديدن به کار زار، 

بشما نقل می  گوشهء آنرا در اينجا کهبشھادت می رسد، يکی ازين نمونه ھا است، ) يکته توت ( نبرد درشھر کابل در 
 مراسم فاتحه در مسجد خير خانه با تنی چند از دوستان بسوی تربت او راھی در روز بعد پس از برگزاری......  «  :کنم

آرامگاه خير خانه شديم، آفتاب سيمين در آنروز با نثار فروغش به بھار گرمی مxيمی بخشيده بود، اما اينک حوالی 
 شير دروازه حصار عصر روشنی و گرمی اش را از داخل شھر و قامت شکسته ديوار کابل شاھان که در کمر گاه کوه

کشيده است جمع کرده و تيغه ھای آسمايی و شير دروازه را به بازی گرفته بود، و ھمزمان ھيو�ی جنگ و جنگجويان 



ھنوز در شھر و حومه ھای آن حضور مرگبار داشت، ما حين مواصلت به آرامگاه خير خانه راکت ھا و گلوله ھای 
ودند، غرش پرواز ای در روشنی فروزان عصر بھر سو، در پرواز بآتشزای توپچی را می ديديم که چون خدنگ ھ

 صدای انفxق ھا، ناقوس خطر را می نواخت، اصابت راکت ھا و بم ھای ھواپيماھا از کابوس مرگ  ،ھواپيماھای حربی
ای آن خبر ميداد، درختان در اين سو و آنسوی آرامگاه در روشنی نيمه تاريک غروب قد کشيده و بر شاخ و شاخچه ھ

گنجشکان از ھراس و شدت غرش ھا خود را بھم چسپانده و جوره می جوييدند، صدا ھای جيک جيک ھزيان آلودشان 
  .آھسته آھسته به گوش ميرسيد 

 آرامگاه خيرخانه درسکوت دايمی فرو رفته بود، مرگ با چھره ی گونا گون و گامھای سنگينش آنجا را به قلمرو   
ه بود، در آنجا اشتياق بيدار شدن برای حضور در قيامت آينده ديده نمی شد، آرامگاه در آنروز فرمانروايی خود مبدل کرد

ھای جنگ دامن گسترده آدم ھای زيادی را که جنگ جنگجويان از زندگی و کاشانهء شان رانده بودند، رئوفانه در دامن 
 کاکل بوته ھای وحشی و فرش سبزه يی خود جا داده بود ، تاچشم کار ميکرد در دامنه ھای بدون درخت در ميان

گورھای جديد، خورد و کxن، کلوخی و سنگی صف کشيده بودند، جھنده ھای رنگين، سرخ، سياه، سفيد، سبز با دسته 
  .ھای بلند چوبی در وزش نسيم غروب مانند تبر ھای لبه تيز اھتزاز ماتم آوری داشت 

ی زنده بود، که با چھره ھای خموش و مغموم، عاصی و کفری در آنجا  اما آرامگاه در آن غروب دلگير پر از آدم ھا  
ايستاده بودند ، غم بر چھره ھا سايه انداخته و کثيف ترين و ھول انگيز ترين صورت خود را نشان داده بود آنھا می 

 روز ھا از شدت و آنھاييکه در طول. ديدند که عزيزان شان قربانی احمقانه ترين و اندوھبار ترين جنگ دنيا شده اند
ھواس جنگ نتوانسته بودندجنازه ای را به خاک بسپارند، يا موفق بر حضور و دعا خوانی برگور عزيزی از دست رفته 
ای نگرديده بودند، ھمه در آنجا حضور يافته بودند، ھمه خاموش بودند، کسی حرف نمی زد، تنھا آواز چيره بر ھمه 

د ما به آنجا، دوشيزه پيش از ورو.و دعا ھای دفع بx و جنگ بود که به گوش ميرسيد صدا ھا قرائت آيات کxم هللا مجيد 
زانو زده بود، دختری با� بلند، خوش صورت با چھرهء زيتونی، لباس سياه پوشيده بود، چادر ) نبی (  ی جوانی برخاک

شانه ھايش ريخته بود، پنھان ابريشمی رنگ گل بھی که بر تراش گردنش حلقه ميزد، خرمن موھای سياھش را که بر 
ميکرد، شال شکری که بدورش پيچيده بود مانند گل صد برگ در اطرافش شگفته بود، در حالت ايستاده و بيقراری در 
نسيم غروب به فرشته ای ميماند که در حال پرواز باشد، در چشمھايش نوری می درخشد، اگر بتوان به آن نامی داد، بايد 

ود که می تابيد، برق چشمانش بر تر از مھربان ترين چشمھای دنيا بود، گاه چشمانش را به گفت که شعلهء عشقی ب
غروب آفتاب می دوخت و گاه چنان بھتزده و اندوھگين روبه خاک نگاه ميکرد که مثل يک کالبد معلوم می شد، فکر 

 زيرا او جز عشق به تو و توده ای خاک به اين شھيد مھربان باش،: ميکردی رو به خاک چيزی ميگويد، شايد ميگفت 
 اندوه و خشم سرخ شده  ھای مردم، آرزوی نداشت، او يک سپاھی با شرف ميھن بود، قطرات اشک از چشمانش که از

 گريه، بدنش تکان ميخورد شايد می خواست با توفان اشک و بر ديو ياس و نا مرادی  بود سرازير بود، در اثر ھق ھق
ن غلبه کند، شايد ھم با سيل اشک ميخواست بر ضد ھجوم خشم و نفرت که در وجودش غليان به مقابله بر خيزد و بر آ

او ميديد کسی را که با يک دنيا اميد و با تمام ذرات وجودش دوست داشت، زندگی را  .ميکرد پايداری و مقاومت نمايد
 و ميان شان با ديوار خاراين پرده مديون او ميدانست، اما اينک ھيو�ی جنگ و جنگجويان، محبوبش را از او گرفته

  » ........کشيده بود، او در دنيای خيا�ت خود غرق بود 
 نويسنده بارھا اعتراف نموده که آنچه در قالب اثرش گنجانيده شده، با نقايص و کاستی ھای فراوانی ھمراه است، و   

 اما اميدواری اش را بر اين نکته معطوف ھيچ ادعای نداشته که تمام واقعات جنگ ھای کابل را بررسی کرده است،
در يک . نموده که چھار چوپ تازه و بستر مناسبی را برای پژوھش ھا، آفرينش ھای ادبی ، ھنری آماده نموده است 

 خودستائی خواھد بود اگر نگارنده مدعی شود که گويا بررسی ھای اين کتاب « :پروگراف پيشگفتار کتاب آورده است 
خطا ھا خالی است، در واقع ھر بررسی ، تحقيق، به ويژه تحقيق مسايل جنگ ، مانند نبرد ھای کابل با از لغزش ھا و 

تنوع و پيچيده گی ھای فراوانی کاری اسانی نيست، از يکسو جنگ ھای، ذات البينی تنظيم ھا و مليشه ھای شمال 
انکاری ھا و فراموشی ھا، جانبداريھا، وابستگی کمترين اسناد و مدارک را از خود بجا مانده و و با قشر ضخيمی از پنھ

( ھا پوشانده شده اند و از سوی ديگر حضور پر قدرت فرماندھان و بازيگران اصل جنگ ھای کابل در دولت جھادی 
، تxش جمعی بخاطر کتمان و حجاب اندازيھای عوامفريبانه بر رخداد ھا و جنايات تراژيک جنگ مسايلی )حامد کرزی 

 جنگھای ھولناک و نفرت انگيز آنرا مورد بحث و  يتوان به سادگی در اعماق تاريک اين جنگ ھا نفوذ کرد واند که نم
 کتاب اعتبار خود را در نھايت از قضاوت خوانندگان، به ويژه کسانی که اين جنگ ھا را  با اين حال. پژوھش قرار داد 

  ».ه و حقايق را شنيده اند اخذ می کند بچشم سر مشاھده کرده و بشکلی از صدمات جنگ متضرر گرديد

 جنگ واقعأ پل پای است « :گفتار جلد اول کتاب نقل بدارم که در آن چنين تحرير يافته است ی در پايان ميخواھم از پ
بسوی جھنم، اين اثر را از آنجھت مورد توجه، دقت و ارزيابی قرار دھيم که برای جلوگيری و بر انداختن جنگ ھا در 

بxی جنگ را که مصيبت اصلی انرا مردم .  دنيا به ويژه در وطن محبوب مان افغانستان چارهء بجويم ھر کجای
  » .شکيبای افغان بدوش می کشد، متوقف و طرد نمايم ، و ضد جنگ باشيم 

نده در  خواندن و مطالعه اين اثر تاريخی، سياسی و ادبی را به عموم روشنگران پيشنھاد ميدارم و برای نويسدر پايان
  .تکميل جلد دوم آن برکت ميخواھم 

   بی قلم مباد نويسندهدست                        



    

  

  :پاورقی ھا 
  

 از ليسه نظامی و شده،لد  در يک خانوادهء با رسوخ و خدمتگذار در و�يت بدخشان متو"سيد "   محترم سيد عبدالقدوس :  کتابنويسنده ـ*
 سال بحيث افسر در قوای مسلح افغانستان خدمت نموده، تحصيxت ٢۴ خورشيدی فارغ گرديده، مدت ١٣۴٨ المتعاقبأ از دانشگاه حربی در س

 خورشيدی در تداوم جنگھای تنظيمی به ١٣٧١  را در دانشگاھھای نظامی ھندوستان و اتحادشوروی سابق به پايان رسانيده است و در سالعالی
از موصوف مقا�ت زيادی در مطبوعات داخلی و بيرون مرزی . ان و در ديار غربت زندگی دارد کشور الم  مھاجرت مجبور گرديده ، فع» در

 در کابل نشر گرديده که از استقبال ١٣۶٣ که در سال) حماسه ھای جاويدان ( و سايتھای انترنيتی نشر گرديده است ، از ايشان يک اثر ديگربنام 
  /.خوبی خوانندگانش برخوردار بوده است

 ھای سياسی،  يک شخص و يا گروھی است در زمينهايدئولوژی عبارتست از سيستم نظريات و انديشه:  ) Ideologie (ئولوژی ايد ـ**
 ايدئو  در آخرين تحليل وميباشد خصلت طبقاتی  توأم بااجتماعی بوده کهنا از روبايدئولوژی بخشی . قی اخx، ھنری، مذھبی، فلسفی و قیوحق

در جامعه ای که به طبقات متخاصم تقسيم شده يکی از اشکال مبارزه طبقاتی .  است نيزبات اقتصادی ـ زيربنای جامعه منعکس کننده مناسلوژی
  . پيکار ايدئولوژيک است

ُبه اين دليل که توده پيشرفته اين . ُمکتب رومانتيسم زائيده تمدن صنعتی و پيشرفت طبقه متوسط در قرن نوزدھم می باشد  :  رومانتيسم*** ُ
از اين رو به نويسندگان و ھنرمندانی احتياج . و کxسيسم را قبول کند” ملوک الطوايفی ” قرن اروپا ديگر نمی توانست سنت ھای فئوداليسم 

  اوج گرفت تا جاييکه تمام نيمه دوم١٨اين نھضت ادبی از ميانه ھای قرن .داشت که بدلخواه خود و پندارھای بی بند و بار خود قلم بدست گيرند
نويسندگان اين مکتب ھيچگاه مردم را آنگونه که بود توصيف نمی . ،جھان ھنر و انديشه را جو�نگاه خود ساخت ١٩اين قرن و سرتاسر قرن 

ُھنرمند رومانيک توده خود را . جای می گيرد” رئاليسم ” ا ز اين رو اين مکتب در برابر .کردند،بلکه آنچنان که بايد باشد،نقاشی می کردند
 می پندارد و چون از زندگی در اجتماع خويش گريزان است،به خيال ھا و انديشه ھای خود پناه می برد و به دوران ھای باستانی و دشمن

استاندال ، ويکتور ھوگو و شاتوبريان را در : از ميان پيشوايان اين مکتب می توان . روزگار کودکی و سرزمين آرزوھا و تنھايی باز می گردد
ديباچه .  بايرون و ورد زورث را در انگلستان و گوته و شيلر را در آلمان و پوشکين و گوگول و لرمانتوف را در روسيه نام بردفرانسه، لرد

رھبری اين ” بينوايان ” مرام نامه ی جنبش رومانتيسم گرديد و ھم او با عرضه ی شاھکارش ” کرامول ” ويکتور ھوگو بر نمايشنامه کرمول 
  . يش ساختمکتب را از آن خو
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