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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  ميالدی٢٠٠٩اکتبر سال ١٩هلند                                           عبدالقيوم ميرزاده
 
 

  »جنگهای کابل«نگاهی به اثر ماندگار 
  

اثر سيد عبدالقدوس سيد که تازه اقبال چاپ يافته به خوانش گرفتم، اين " جنگهای کابل" کتاب ارزشمندی را زير نام 
اريخ معاصر در گستره تعالی منحصر بفرد تحرير يافته،  صفحه به شيوه سيصدونودويک فصل وهشت که درکتاب 
  . وقايع تاريخی يک جنگ تباه کن را در يک مقطع معين بی پرده ميسازدعلت ها وچون آيئنه تمام نما کشور

آنچه در اين سالها ی اخير در باره حوادث سه دهه پسين کشور مان بنگارش رفته کمتر اثری را ميابی که دست 
در عقب آن نباشد ، تا  تراژيدی کشور مابوده واست،  ويا حاميانصاحب غرضی آزمندی که خود يکی از اين مسببين 

  پالن های شيطانی شانرابدين ترتيب اهداف وباشد خاک در چشمان مردم ما مخصوصأ درس خوانده گان زده و
يشان تنها پيام برائت  ويا قلم زنانی که در نوشته ها. بدور داشته باشند از انظار مردمدرقبال کشور عزيز ما افغانستان

  . د ويا متوليان شان را ارائه داشته اند، که آنهم بگونه ای خود را فريب داده اندخو
يک تباهی از جمله آثاری گران ارج تاريخی جاودانه ماندگار است که سياه ترين دور روزگار" جنگهای کابل"کتاب 
 به نسل های  وفرهنگيانشبا همه هستی اش، با همه گنجينه های مادی ومعنوی اش، با همه علما، دانشورانشهر را

 تا سر حد  بسيار موشگافانه،اوضاع رانويسنده اين اثر که شخصيت بزرگ ، زبردست ونقاد ميباشد. بعدی نقل ميکند
دسترسی اش به اسناد تاريخی وچشم ديد هايش ومطالعه آثار پيشينيان به بررسی گرفته و محققانه وبا نهايت امانت 

او آنچنان با عالی  . بدون دخالت ذهن خودش آنرا قلم زده است های تحقيق وپژوهش با در نظرداشت همه معيارداری
ثر آن داغدار بوده ونسل شاهد  در ا کهترين درجه وقوف از زوايای نا گفته آن حوادث ميگويد که دل هر هموطن ما

قين، دانشمندان وتاريخ نگاران محقهم ، و وآنانيکه شاهد اين حوادث نبوده اند حيرت ميکننددنخود را در آن ميان ميبين
  .را مرجع خوب ومطمئن خواهد بود

 پرده از روی بسا نيات خصمانه خصم وطن برداشته آگاهی مردم را  گرانبارش از يکطرفتحليلی نويسنده با اين اثر
. يباشدهای آتی را هوشداروخبردار ميگويد، که حقا سزاوار تحسين وقدردانی مافزون ميگردد  واز جانب ديگر نسل 

نويسنده با وسعت نظر دور از هر گونه تعصب کورقومی، قبيلويئ، سياسی، سمتی ومذهبی بررخداد ها نگريسته 
ووقايع ، او با شهامت زايد الوصف درعريانگری چهره های پنهان تجاوزات اجنبيان بع نگارش گرفته استوآنرا 

     .پشت پرده همت گماشته است
 بر خود واجب ميپندارد را بر او دارد،اين کتاب را مرورکنده وطنش جايگاه مادری وقتی هر صاحبدلی با احساسی ک

 بنگاری چيزیتا در باره اين اثر ارجناک دوستان واطرافيانش را با خبر سازد، ولی وقتا بخواهی در باره اين اثر
ابليت نويسنده اش در تصوير شيوه عالی نوشتاری اش ، از استحکام بی مانند کلمات،از قزودتر از کجايش بگويئ ، از

گری حوادث، از ديدار موشگفانه اش از تاريکترين زوايای علل وعوامل جنگ، از پژوهنده گی وتوانايئ اش 
 که اين کتاب عکس کم دارد بايد عکس های صحنه های جنگ"يکی از دوستان ام به اين نظر بود . دراستناد ووثوق

ولی وقتی کتاب را بخوانی ميبينی که نويسنده با نهايت چيره " ه ميشد هم دربخش ها وفصل ها گنجانيدوجنگآوران
گويئ تصوير صحنه ها را ميبيند،  تصوير کرده که خواننده سطور دستی صحنه ها ووقايع راتوسط کلمه ها وجمله ها

 پژوهنده گی اش او به نرخ روز به ميل اين وآن ننوشته بلکه معيار ها ومحک های سنجش نويسنده  ازواقعه ها و
  . نشئت دارد

حاليکه خود يک افسر نظامی بوده ودر امور نظامی تعليم القدوس سيد درجناب محترم سيد عبد اين اثر نويسنده 
وتخصص داشته ولی در اين اثرش ميبينی که او برعالوه تاريخ شناس، جامعه شناس، فلسفه شناس، فرهنگ 

  .شناس،محقق وپژوهشگر هم است
 مرکز تجاوزات ودسايس عليه  که در زمان وقوع حوادث برشمرده در اين اثر در شهر پشاور پاکستانصاحب اين قلم

منحيث جنرال قونسل دولت جمهوری افغانستان ايفای خدمت ميکردم نه تنها صحت وسقم دولت ومردم افغانستان 
يادداشت های تاريخی از  صد ها سند و اين کتاب را تآ ئيد ميکنم بلکه در باره مداخالت خارجيانمحتويات فراهم کرده

تجاوزات، مداخالت ومعامالت پشت پرده اجنبيان ودست پرورده گان افغانی شان دارم که درآينده در همکاری با 
   . اراده نشر آنها رانيز دارم"  جنگهای کابل"نويسنده کتاب 
 پخش واشاعه اين اثر بارض است تا وطن ما خاصتأچيز فهمان ، درس خوانده گان وروشن ضميران فبر تمام مردم 
ی استوار بر  خود را درروشن ساختن حقايق تاريخ وفرض مجامع ملی وبين المللی دينميان افغانان وارجناک در

   .اسناد ادا کرده باشند



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-t@afghanmaqala  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

 

 چنين بر ميآيد که اين روال ادامه دارد زيرا تا کنون تنهاونقطه پايان پی گفتارآن " جنگهای کابل"از متن کتاب 
 ودرخواستی را که نويسنده در اخير  است صبغت اهللا مجددی تحليل ونگارش يافتهجنگهای کابل تا دوره رياست 

کتابش از همه هموطنان، شاهدان عينی جنگ ها زنان باعزت وپاک انديش وطن،فرهنگيان،نويسنده گان، 
 سوز جنگ را با خود حمل ميکنند، ازنژورناليستان، نظاميان، معلولين ومعيوبين، خانواده های شهدا که مصيبت جا

سازمان ها، نهاد های مدافع حقوق بشروضد جنگ، احزاب وسازمان های ديموکرات، فرماندهان تنظيمی ومليشه ای 
در کابل سوق گرديده اند واز همه آنهايئ وافراد عادی که به اغوا واجبار ويا داليل ديگر به جبهات جنگ شهروندی 

مخصوصآ همه مردم افغانستان  بنوبه خود به يده وآنرا نفرين  ميکنند ارائه داشته ومن نيزکه طمع زهر جنگ را چش
 تا ه ميکنمعآنهائيکه به نحوی از انحا از اين حوادث تاريخی آگاه اند مراجهمه باشنده گان شهر کابل واطراف آن و

القدوس سيد که آدرس پست الکترونيک محترم سيدعبدخاطرات ويادداشتهای شان را دراين زمينه به نويسنده اين اثر
  : خود را در اخير کتابش چنين آورده است

 Sayed٥٢٥@hotmail.de ،وفرض شان را در  نوشته واثر بعدی اش را غنای بيشتر دادهنوشته وارسال بدارند و
 بی مهری  چون سيد سزاوار احترام وستايش واال همتانثبت حقايق در دل تاريخ ادا کنند وهم بگونه ای نگذارند تا با

  .گردد
با ياد آوری وبيان اين مختصر خواستم تحسين وارج فراوان به نويسنده اين اثر گرانبها محترم سيد عبدالقدوس سيد 

برای ايشان توفيق مزيد . روزی به مرجع تحقيق پژوهشگران تبديل گرددابراز دارم وبدون ترديد که اين اثر ماندگار 
  .ميل اين اثر وآثاری ديگر در همين راستا آرزو ميبرموحوصله بزرگ در نوشتن وتک

  
  پايان

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


