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 )جنگ های کابل(در باره کتاب 
  

چهار صفحه که  و نود و سيصد جنگهای کابل نام کتابی است اثر محترم جنرال سيد عبدالقدوس سيد در هشت فصل و
  .در شهر بوخوم کشور آلمان اقبال چاپ يافته است" آيدا" از سوی بنگاه نشراتی 

سید را در سایت  محترمنوشته هايئ از ) هندو گذر ای افشار، جنگ در کوچه خرابات وجنگه( چندمقاله ای چون 
اما زمانيکه .  نامبرده در باره جنگهای کابل آگاه بودمپژوهش های نتی افغانی خوانده بودم و از عالقه وهای انتر

 محترم عزيز جرئت بوسيله نوشته جنرال سيد عبدالقدوس سيد) جنگهای کابل(پرمعنی کتاب  معرفی نامه ای بلند و
مقاالتی از محترم ايمل پيروز مسئول  آقای سراج الدين اديب مسئول سايت روشنی و  ومسئول سايت انترنتی آريايئ

مطالعه   انترنتی بنشر رسيد اشتياق بزرگی در دستيابی وهایسایت محترم عبدالقيوم ميرزاده در  سايت پيام وطن و
  .نی گرفتاين اثر ارزشمند نيز در من فزو

يادی  گرانمايه به قعر جنگهای کابل فرو رفتم و ولع هر چه تمام خواندم با مطالعه اين اثرناب و کتاب را با شتاب و
 تباهی و خون ريختن ها، ويرانی ها و نفرت انگيز جنگها، دود و باروت، آتش سوزی ها، حشتناک و آنروز های و

کاغذ  جسم گشت، احساس عجيبی برايم دست داد، بی محاباکابليان در حال دويدن در نظرم م کابل در حال سوختن و 
  .وقلم برداشته تا من نيزچيزی در باره اين اثر ارزشمند که معرف تاريخ ملت غرقه در خون ماست بنگارم

نيم دهه هنوز هم استمرار خود را  برهمگان هويدا است که جنگ در کشور عزيز ما افغانستان با گذشت حدود سه و
 و اذعان داشت که توقف ماشين کشتار جنگ هنوز در چشمرس قرار ندارد ثر بايدأت سف وأا تب تجربه ميکند و

در نهايت اين جنگ  بدست خارجيان با تمام ابعاد گسترده آن ادامه داشته و هنوز هم کشتار افغان بدست افغان و
  .وحشی ادامه دارد

به روايت تاريخ  و. ن نوع جنگهاستپليد تري محاربه شهروندی ، زشت ترين و علم نظامی حکم ميکند که جنگ و
  در ميان گروه های مجاهدين و١٣٧٥ – ١٣٧١کشور هيچ جنگی به اندازه ای جنگهای کابل که در فاصله سالهای 

  .وحشتناکتر نبوده است مليشه ها بوقوع پيوست، خونبارتر، ويرانگرتر و
 عزت مردم، قتل و  مال، شرف واخالقی بخاطر حفظ جان ، جنگهای کابل هم بخاطر آنکه هيچ ضابط انسانی و

تاراج دارايئ های شخصی و ملی،  کشتار بی گناهان، تخطی های صريح از نورم ها ی حقوق بشر، چور، چپاول و
هم بخاطر تداوم فاجعه بار آن تا امروز که اينک هفدهمين سال خويش را بتاريخ ميسپارد، يکی از فاجعه  و. نداشت

  .بار ترين حوادث قرن بيستم است
ادبيات خود را ميآفرينند اما جنگهای کابل از يکسو بنابر  اضح است که هر جنگی در هر کجای دنيا تاريخ وپرو

از سوی ديگر تسلط  مذهبی که زاده تجرد فکری بنياد گرائی بود و ، گروهی وکرکتر خجلت بار قومی خصلت و
صويری از واقعيت های جنگ ارائه فرماندهان خون آشام جنگ در رده های قدرت دولت فعلی که اجازه نميدهند ت

ادبيات جنگ نگرديده است و هر آنچه دراين باره ارائه شده است از اسطوره  گردد بدين جهت وارد عرصه تاريخ و
  . جنايات به جناح ديگر فراتر نرفته است حواله بار اتهامات و قهرمان تراشی يک جناح جنگ و و
استثنايئ از صفحات جنگهای کابل را برشته  مت روايت جديد وشها اما نويسنده کتاب جنگهای کابل با دليری و و

وجدانی  با بی طرفی منطقی و  جنگ را با دقت تمام عريان کرده و حوادث حقايق واقعات و. تحرير آورده است
  .جهت ثبت درسينه تاريخ ميهن عزيز ما ارائه داده است

جسارت فراوان به  نويسنده با قلم آگاه و.  نيستاين اثر در باره جنگ نوشته شده اما به هيچ صورت در تآئيد جنگ
چشمديد آدم  يا از تحقيقات ابعاد گوناگونه وقايع را که يا خود شاهد آن بوده و ميدان های جنگ شتافته با پژوهش و

معتبرجامعه جهانی ، گوشه های   مستند و اسناد يا از گزارشات و های مختلف، شاهدان عينی صحنه های جنگ و
  .آنرا ارزيابی کرده است را موشگافی کرده و  جنگ خانمانسوزتاريک اين روشن و

علت های جنگ های  نويسنده پيش از آنکه به ميدانهای جنگ ره بگشايد، با يک ديد شتابنده به توضيح ويژه گی ها و
از بحرانی ترين دوره . دوره های مختلف را به بررسی گرفته است جنگها در نيم قرن اخير و کابل پرداخته است و

عليه آن دل وقايع، ) جهاد( و تجاوز نظامی اتحاد شوروی در دهه هشتاد ميالدی  ای تاريخ وطن، دوره مداخله وه
با تعمق روان شناختی نشان داده است . گفتنی هايئ هر چند مختصردر اين باره دارد راز های خوابيده را نقب زده و

 ويرانگر، خود آنها را به مهره های خونخوار و د وفرديت آدم ها را ذايل ميکن که چگونه جنگهای شهروندی هويت و
  .اوباش مبدل ميسازد باخته و
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 نسل ها را به دوری از جنگ و.جنگ ساالری است يک سرمشق احتراز از جنگ و اين کتاب يک تاريخ جنگ و
است به نگاه اين اثر به آينده : " چنانچه در پيشگفتار کتاب چنين آمده است .آبادی وطن فرا ميخواند گسترش آزادی و

ميخواهند خود ها را به پيشينه ای  نظامی هائيکه گذشته جنگ کابل را نديده اند و نسل تازه از هموطنان، جوانان و
از پس اين همه  آنست که آنرا بشناسد، و جنگهای کابل آشنا کنند، اما اکنون اين نسل بيدار شده است، بسيار نيازمند

برای رسيدن به آن تالش  و سيمای آينده مامون را بنگرداجساد آدمی  مخروبه های جنگ، تل های خاکسترو
  ......" کند

ارزيابی های نويسنده در همه جا، در ميدانهای جنگ، در مصاحبه ها با جنگ زده گان، در نگارش خاطره ها در 
 بربادی مردم و ارتکاب جنايات جنگی، پيوسته به عنوان يک رياليست خشمگين از بيان تخطی ها از حقوق بشر و

  .هوشدار دهنده است نش انتقادی ووط
جنگآوران رفته، دردها، غصه ها و اندوه های بی پايان  گاهی با طغيان نوشتاری به مقابله با پليد های جنگ و

گروهی گير  قومی وعاشق وار نگران انسانهايئ است که در ميدان جنگ های  شهروندانش را فرياد زده است و
 نفرت با جنگ و اسيران در ميدان های جنگ و همچنان انسان دوستی او ، جانبداری اش از خلق مظلوم ، افتاده اند و

  .پر واضح متمايز است جنگ افروزی در سراسر کتاب با خط درشت و
 شهکار های اين يکی از. عدم ترديد در پرداخت به واقعيت های جنگ يکی از ويژه گی های اين اثر است جسارت و

 بی طرفانه به توضيح جنگ پرداخته و حقيقت کارشناسانه و کتاب در آنست که نويسنده با ايستادن در خط واقعيت و
نژاد و فرقه گرائی استفاده کرده با ارائه تصوير حقيقی جنگ و جنگ  قوم، از هر فرصتی برای نکوهش جنگ،

  .آوران بر ضد جنگ جنگيده
 سيد در اين اثر خويش ذهنيت انسان جنگ زده را منعکس کرده، تصوير گر رنج های محترم جنرال سيد عبدالقدوس

تخصص نظامی اش جزئيات  گاهی در روشنی حرفه و. بيکران شهروندانش شده که به هيبت جنگ گير افتاده اند
نانچه در صفحه با واقعه جلو ميرود، چ حوادث را بر بام بلند کالم خود کشانيده، تا جايئکه آدم جذب حادثات شده و

هيچ کس نميدانست که در جنگ زنده ماندن : " سه کتاب اش رنج های مردم را چنين بيان ميدارد و وهشتاد دوصد
اما آنهائيکه زنده بودند . بهتر بود يا مردن، آنهايئکه مرده بودند دور از غوغای جنگ در بستر خاموشی غنوده بودند

 را در کجای خرابه ها بيابند و ماندن خود نداشتند، اجساد عزيزان خودنمی دانستند که چه کنند؟ توضيح برای زنده 
درهم ريخته به جستجوی فرزندان خود  مادران در کجای اين خانه های سوخته و در کجا بخاک بسپارند، پدران و

  ."باايستند
ستايش  حسين وهمانطوريکه هستند به تصوير کشيده شده اند که سزاوار ت شخصيت ها در اين اثر چنان برازنده و 

 جنگجو را با تمام ديو صفتی های شيطانی شان ترسيم کرده که نفرت هر خواننده را به جنگ و جنگ و. ميباشد
  .وسيله ميشود جنگجو

. تحرير کرد، اما تفسير واقعيت ها بيشتر تابع مفسر ميباشد تا نفس وقايع به پندار من هر واقعيتی را ميتوان تصوير و
  توصيف زيبايئ  ماحول به باز آفرينی و نده کتاب جنگهای کابل با بهره گيری از محيط وبا توجه به اين اصل نويس

رويداد های  آرام آرام ذهن خواننده را تا قعر مصيبت جنگ رهنمائی ميکند و ی طبعيت نيز پرداخته با نوازش واه
بيان چشم ديد .  ميدهدباور خواننده را شکل و دل انگيز بيان ميدارد مالل آور را با يک زبان شيوای نوشتاری و

جاذبه دار اند که خواننده تا کتاب را به پايان   بازگويئ خاطرات واقعی و ارائه ماجراهای جنگی چنان عاطفی و ها،
  .نرساند آرام نميگيرد

از يکسو پابندی به آموزه . در اين کتاب حرفه نظامی نويسنده با خالقيتش در نگارش اين اثر همآهنگی شگرفی دارد
از تجارب خود استفاده کرده توضيح های خواندنی از  امی که مانند چراغ زير روشنی آن سخن گفته است،های نظ
را از ميدان جنگ تعريف کرده که برای اهل حرفه نظامی خالی از  چيز هايئ  اهريمن جنگ ارائه ميکند و جنگ و

فرهنگ متبارز  را درادب و طوال او به مقررات ادبی يد  از سوی ديگر پابندی نويسنده مفيديت نيست، و مؤ ثريت و
شرح زنجيره ايئ  انتقادی نگارش خاطره ها که قديمی ترين ژانر ادبی است و شيوه نگارش، ديدگاه جذاب و .ميسازد

از اين رو ميتوان گفت که تآثير کار ايشان . حوادث جنگها در کابل، باب جديدی به ادبيات جنگ کشور گشوده است
  .جنگ در عصر ما عظيم استدر ارائه ادبيات رياليستيک 

همچنان نويسنده به عمق فاجعه جنگ ها در کابل نفوذ کرده نه تنها به جنبه های نظامی جنگ بلکه جوانب ويرانگر 
در واقع حوادث جنگی را با پهنآوری زير . انسانی جنگ نيز توجه شايان مبذول داشته است اجتماعی ، فرهنگی و

دلباختگی يک جوان محصل نظامی   کتاب قصه عشق و٢١٠ الی ٢٠٠ صفحات در. زره بين واقعيت قرار داده است
در عنفوان اين دوران سرمست از باده عشق اهريمن جنگ او را يکجا  را که اميد زنده گی توآم با محبت را داشت و

مو  واننده آورده وعاطفی بيان ميدارد که لرزه بر اندام خ با تمام آرمانهايش به زنده گی نابود ميسازد، چنان استادانه و
  .را به بدن راست ميسازد ودل هر سنگدلی را داغدار ساخته وعمق فاجعه را بيان ميدارد



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ادبيات  اعتقاد من اينست که در جامعه جنگ زده وعقب نگهداشته شده ما که مايل به حرکت به جلو است ، تاريخ و
اب جنگ های کابل در اين راستا از جمله نادر نويسنده کت. جامعه رهنمون گردد بايد افراد را به شناخت از خود و

مخرب ترين  رسالت خود را در بيان يکی از فاجعه انگيز ترين و محيط را دريافته و کسانی است که روح زمان و
در کشور هايئکه منطق فرهنگی وعبرت آموزی از گذشته ها . واقعات تاريخی، يعنی جنگهای کابل انجام داده است

انستيتوت های  اين کار بوسيله مراکز بزرگ پژوهشی و. ی را کسی به تنهايئ انجام نميدهدحاکم است ، چنين کار
 افراد بيشماری در اين کار سهيم ميشوند تا از تکرار چنين حوادث تباه کن و تحقيقاتی بزرگ صورت ميپذيرد و

ن در زير نگين مدافعين جنگآورا اما در کشور ما با تآسف همين عاملين جنگ ها و و. خانمانسوز جلوگيری بعمل آيد
  .مناصب بزرگ تا هنوز برخوردار اند ديموکراسی از القاب و

بقول ارنست . ادبی آن پی نمی بريم  اهميت تاريخی و به هر حال تا کتاب جنگ های کابل را نخوانيم به نقش و
  .)نويسنده دست بکاری زده که هرگز انجام نشده بود: ( هامينگويئ نويسنده معروف آمريکايئ 

 جنگ ساالری و انزجار از جنگ و نفرت و سراسر اين کتاب از پيام ها برای گسترش آزادی مردم، آبادی وطن،
  .عبرت اندوزی تاريخی از جنگ های کابل ماالمال است

يقين دارم که به يک اثر فرامرزی  احتراز ازجنگ است و عبرت گرفتن و اين اثرتابناک برای خواندن، انديشيدن و
  .تبديل ميگردد

در نگارش جلد دوم اين  رجام برای دوست دانشمندم نويسنده کتاب جنگهای کابل مؤفقيت های مزيد آرزو کرده ودر ف
  .کتاب توانمندی فراوان اورا آرزو دارم

  
   ميالدی٢٠٠٩ آلمان اکتوبر سال                                     

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


