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احسان هللا مایار

صفحه ای از تاریخ
قسمت هفدهم

در این قسمت تغییری در متن گزارش آن به نظر خواهد خورد که از یادداشت های نویسنده بنحوی عدول می
نماید .در این قسمت بعضی مطالب از دید راپورتر های کشور سویس و آلمان اختصاص داده شده که از دید بنده
در تاریخ میهن ما درست جا دارد که بنده آنها را در همان زمان ترجمه نموده و در رسانه ها خدمت خوانندگان
تقدیم نموده ام.
بدون ضیاع وقت خوانندگان اینک گزارشات را خدمت ارائه می دارم:
14/8/1982نیو سورخرسایتونگ  Neue Zuercher Zeitungسویس:
مبارزۀ مجاهدین افغانى بر ضد شوروى  -همسفر مجاهدین در هزاره جات
راپور توسط :اویگن ریزر

Eugen Riser

"جنگ كنید با ایشان تا عذاب كند ایشان را هللا بدست هایتان و رسوا كند آنها را و نصرت دهد شما را برایشان و
شفا دهد سینه هاى قوم مومنان را و ببرد اندوه دلهاى مومنان را "(قران،سوره  ،9آیه )14
شهر كویته پایتخت بلوچستان در جنوب غرب پاكستان در چهار راه تمدن اقوام و ملت هاى منطقه در ادوار
مختلف قرار داشته و در این شهر  200000نفرى مردمان پاكستانى ،هندى ،ایرانى وافغانى زندگى مى كنند بعد
از بقدرت رسیدن كمونیستها در افغانستان و تجاوز قواى شوروى به افغانستان مردم مجبور به مهاجرت گردیده
و بیشتر بسوى جنوب كشور ،پاكستان ،رو آورند .
در حومۀ كویته بیش از یك ملیون اتباع افغانى زیر خیمه ها و یا در میدان هاى آزاد زندگى مي كنند .بعد از
روزهاى انتظار پیامى رسید كه میتوانیم بسوى افغانستان حركت كنیم .با همكار افغانى خود اسد و یك تعداد
مجاهدین ،با ریش هاى انبوه و مسلح ،سوار موتر جیپ فرسودۀ امریكایى شدیم و جانب شمال به راه افتادیم ...
در مقابل قلعه سرحد دارى پاكستان موتر ما توقف كرد ومامور پاكستانى یك یك ما را از نظر گذشتانده و بعد از
تادیه  200كلدار به تفتیش سرحد دارى راه ما جانب افغانستان باز شد.
در جریان این مدت توانستم اسرار همراهى ده نفر مجاهد را با خود دریابم .این ده نفر مربوط به (اتحادیه مجاهدین
اسالمى افغانستان) هزاره جات بوده و با چهره هاى بنیاد گراى مربوط به احزاب پشاور تفاوت دارند .آنان
خواستار دیموكراسى در پرتو دین اسالم مي باشند و وظیفه داشتند تا براى مجاهدین داخل سنگر هزاره جات از
پاكستان سالح و مهمات تهیه كنند.

شماره  1از 9صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

عبدالقادر رهبر گروه ده نفرى اظهار داشت "برایما كسى كمك نمیكند ،كمكها صرف براى تنظیمها و احزاب در
پشاور تخصیص داده شده و ما سالح و مهمات خود را از پول اعانه اهالى هزاره تهیه میكنیم".
(قیمت كالشینكوف معادل به  4000فرانك سویسى و تفنگ انگلیسى تولید سال  1942معادل به  2500فرانك
سویسى)
شب تاریك و قیر مانند ما را در آغوش دارد .مجاهدین چند دقیقه قبل نماز "خفتن" را به دربار بى نیاز خدواند
(ج) ادا كردند و بعد از لحظۀ آرامى حكمفرما شد .قادر با صداى آرام گفت "ماباید چند ساعتى توقف كنیم و بعد
از شاهراه كابل  -قندهار بگذریم ،بهتر است كه استراحت كنى".
شاهراه كابل  -قندهار مانند یك خط جادوگر است ودر رسانه هاى جهان همیشه از آن یاد میشود و هر بار كه
كاروان قواى شوروى و دولتى از آن عبور میكند ،مجاهدین از كمینگاه ها برآمده و بر آنها حمله میكنند .الشه
هاى تانكهاى سوخته و موتر هاى زره دار در اطراف شاهراه شهادت از زد و خورد هاى خورد و بزرگ میدهد.
موتر ما حوالى یك شب در تاریكى ،با چراغهاى خاموش براه افتاده .نسیم سرد صحرا وجود و رخسار انسان را
نوازش میكرد .مجاهدهدین با تفنگهاى آماده ما را همراهى میكردند و دریور كه ساحه و مسیر حركت خود را
دقیقا ً میدانست د رتاریكى بسمتى در حركت بود .دفعتا ً پایه هاى تلفون ظاهر شد و موتر با آهستگى و احتیاط
باالى شهراه قیر شده به حركت افتاد .صرف چند صد مترى موتر و سرنشینان راحت سرك اسفالت را احساس
كردیم و بار دیگر داخل دشت شدیم .دریور چراغهاى موتر را روشن كرده و بسمت شمال در حركت بود كه
ناگهان مرد مسلحى در مقابل موتر ظاهر شد و با صداى آمرانه خاموش كردن چراغ موتر را هدایت داد .بعد از
رد و بدل شدن الفاظ و گفتگو هاى بلند و عصبانى بین طرفین بما اجازه دادند تا بسفر خود ادامه دهیم.
تمام شب راه زدیم و صبحدم خالف انتظار درۀ سبزیكه به باغ بهشت شباهت داشت در بین كوه هاى سربفلك از
ما پذیرائى كرد و از میان شاخه هاى درختان خانه هاى دهاقین بنظر میخورد:
انگورى  -اولین قریۀ ولسوالى جاغورى ،دروازۀ هزاره جات به روى ما باز گردید .در مقابل یك دهقان خانه
نسبتا ً بزرگ موتر ما ایستاده شد و در سیماى مجاهدین نگرانى دیده میشد .سالح و مهمات باعجله در موتر آمادۀ
حمل و بار میشود و موتر باعجله منطقه را ترك میكند .هنوز هم چند دقیقه نگذشته كه یك گروه مجاهدین از قریه
انگورى اطراف موتر را محاصره كرده و قوماندان این گروه به تحقیق از همسفران ما آغاز كرد .اولین سوالش
در باره سالح و مهمات است.
غالم سخى واثق  23ساله قوماندان گروه  400نفرى مربوط (نهضت اسالمى افغانستان) است و این گروه سیاسىی
است كه خط امام خمینى در ایران را تعقیب میكند .بگفتۀ غالم سخى "اگر رهبرى میداشتیم كه روحیۀ امام بزرگ
را تعقیب كرده میتوانست ،ما دیگر مشكلى نمي داشتیم" ...
اسالم در مبارزۀ ما بر ضد شوروى اساس زندگى ما را تعین میكند ،هللا اكبر و در عالم اسباب مشكل ما نداشتن
سالح در مقابل تانك و هیلیوكپتر هاى شوروى میباشد .وقتى غالمى سخى از نبودن سالح در موتر ما اطمینان
حاصل میكند بما اجازه میدهد تا به سفر خود ادامه دهیم.
سنگ ماشه  -منطقه مهم در ولسوالى جاغورى ،صدها قلعۀ دهاقین مانند واحه در اطراف پراگنده قرار دارند و
در مركز در دو طرف جاده دكانها یك منزله باز بوده و به انتظار مشترى میباشد .این شهرك كوچك در بین درۀ
خشك قرار دارد و اطراف آنرا كوه هاى بلندیكه ،حتى در تابستان پوشیده از برف است ،احاطه كرده .در جنوبي
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ترین منطقۀ هزاره جات تقریبا ً  150000نفر زندگى میكنند .مردم هزاره از نقطه نظر علم نژاد شناسى مربوط
به نسل مغل بوده و سرجمع تعداد شان تقریبا ً به یك ملیون نفر میرسد .مردم هزاره به لسان درى و یا فارسى،
لیكن بالهجه مخصوص صحبت میكنند .اسم هزاره از لسان فارسى "هزار" اشتقاق یافته و مربوط به هزار انسان
بقایاى چنگیز خان میباشند .مردمان هزاره پیرو مذهب شیعه میباشند و به این اساس در افغانستان كه داراى
عشیره هاى مختلف است از یكى از اقلیت هاى آن نمایندگى میكند...
سه سال قبل ،در ماه مى  ،1979سنگ ماشه شاهد شاهكار نجات یكى از شخصیت هاى مهم هزاره جات ،قربان
مهتر  70ساله بود .نجات این مرد متمول و رهبر دستۀ از مردم هزاره جات ،قسمیكه یكى از همسفران از آن
صحنه یاد میكرد ،شكل معجزه را داشت" :در آغاز ما  12نفر مجهز با تفنگ هاى شكارى یك میله اقدام به حمله
به قواى دولتى كردیم .وقتى مردم جاغورى متوجه شدند كه مبارزه ما برحق است با ما پیوستند و با سالح متنوع
در دست داشته به جنگ دوام دادیم .هشت شب وهشت روز جنگ آرامى نداشت تا اینكه مردم ما موفق شدند قواى
كابل را شكست داده و جاغورى را فتح و آزاد كنند .ما موفق شدیم عساكر رژیم را در تله گیر آوریم .بعد خلع و
گرفتن سالح و مهمات شان آنها را آزاد كردیم كه به كابل برگردند .در این سانحه جنگ  20نفر از عساكر رژیم
كابل جان بسالمت نبردند و از مردم هزاره  6نفر شهید شدند .خانوادۀ قربان مهتر كه در محاصره بود آزاد شد،
لیكن دراین زد وخورد یك پسر مهتر به رحمت حق پیوست".
بعد از آزاد شدن جاغورى مشكالت سیاسى جدیدى رونما گردید "مالها و مردمان حزبى كه در آغاز بقدرت
رسیدن كمونیستها دركابل به ایران فرار كرده بودند با پول فراوان و سالح به جاغورى بازگشتند وقدرت را
غصب كردند قربان مهتر در صحبت خود پیش رفته گفت :حكمرانان امروزى سنگ ماشه كارى نمي كنند و در
دفاتر خود نشسته و داروندار اهالى را ملكیت خود مي دانند .وى عالوه كرد "(شوراى انقالبى اتفاق اسالمى
افغانستان) نمایندۀ" حكومت کابل" در سنگ ماشه مي باشد و ما كه نه پول داریم ونه سالح باید اوامر شانرا
بپذیریم.
مانند قربان مهتر ،شیخ على وثوق االسالم هم در بارۀ حكام امروزى در منطقه گفتني هاى و از برادران هم عقیده
خود گالیه ها دارد" :ما آرزوى وحدت سرتاسرى اهالى را در مبارزه علیه دشمنان اسالم و رژیم داریم ،لیكن
برادران مالهاى ما با ما هم عقیده نیستند و همكارى نمی كنند ،بلكه آرزوى تجمع موتر ،موترسایكل و دالر را
در سر دارند".
در جواب سوالیكه آیا بین مردمان شیعه مذهب و سنى مذهب اختالفاتى وجود دارد و یا خیر ،با درك سیاست
گفت" :اسالم مانند درخت تنومندى است و براى ما مسلمانان ریشه آن یكى هست و تنها تفاوت در شاخه هاست
و ما با برداران پشتون سنى روابط نیك داریم و دشمنان بیخدایان ،اتحاد شوروى و كمونیست ها مى باشیم" ....
ضمن صحبت همكارم قادر در حاشیه مرا متوجه موترهاى باربردار كرد كه همه نمره پلت كابل را داشتند و
براى دكانداران مواد غذایى را تخلیه میكردند.
یك دكاندار بجواب سوالم گفت:
" طبیعى است كه مواد مورد ضرورت ما از شهر كابل تهیه میشود" .همچنان یك نفر از نمایندگان چپگراى
مقاومت "صداى هزاره جات" اظهار داشت كه اتحاد شوروى در مورد هزاره جات از سیاست رشوه دادن کار
گرفته و به این وسیله میخواهد هزاره جات را بتصرف خود در آورد .از همین سبب كه روس ها باالى جاغورى
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صرف دو بار بمباران كرده و در حالیكه روس ها آنقدر دلسوز نیستند كه از تخریب بیشتر خود دارى كنند.
مخصوصا ً در همین مقطع زمان كه مى خواهند درۀ پنجشیر را از بین ببرند در برابر هزاره جات از سیاست نان
و حلوا استفاده می كنند...
مهمان نوازى مردمان شرق در برابر مسافرین گرسنه از تصور اروپائي ها دور است .هر شب در یكى از قلعه
ها دعوت مي شدیم و با وجود آنكه تنوع در غذا دیده نمي شد اما از فروانى آن انسان تعجب میكرد .نان لواشه،
كباب گوشت گوسفند و مرغ ،شوربا ،ماست ،و چاى چشمان و نفس مهمان را نوازش میكرد.
باوجود اینكه در بازار یك كیلو گرام چاى  180افغانى 7 ،كیلوگرام برنج  150افغانى و یك كلچه صابون 14
افغانى ،و نسبت به گذشته به دو چند قیمت آن ،فروخته میشود و با آنهم سیل خریداران از اطراف هزاره جات
قطع نمیشود
ضمن صحبت محمد جمعه قریه دار اوتكول اظهار داشت كه" :دو سال قبل قیمت یك راس گاو  9000افغانى بوده
لیكن امروز بهاى آن سه چند بلند رفته و كمتر از  30000افغانى بدست آمده نمیتواند و از طرف دیگر فشار كار
بیشتر و در عواید تغییرى دیده نمیشود " .وى اضافه كرد" اكثر اهالى منطقه نسبت ناتوانى در خرید مواد ارتزاقى
با امراض مختلف مبتال شده و توان فعالیت شان را از دست داده اند".
محمد جمعه دهقان  49ساله كه در یك قلعۀ مستحكم زندگى میكند ،به تناسب دیگر اهالى قریه زندگى مرفع دارد
 ...وى  20جریب زمین دارد كه از حاصل آن  42مرد و زن و طفل امرار معاش میكنند.
قرار معلومات محمد جمعه در قریه اوتكول كه  700فامیل زندگى میكنند و مجموع نفوس آن  5000نفر میباشد
موقف خوب دارد. ...
عین اظهارات قریه دار را دكتور طب قریه ،باباعبدالحمید نیز تصدیق كرده گفت" :اهالى قریه بیشتر به امراض
داخلى از ناحیه قلت ویتامین و كمبود مواد ارتزاقى مصاب گردیده اند كه رنج بیشتر را اطفال باید تحمل كنند"
 ...و نسبت كمبود كود كیمیاوى و قلت تخم اصالح شده وخشكسالى حاصل زمین سقوط كرده .یك فامیل دهقان
مجبور است با حاصل  600كیلو گرام آرد ،و چند كیلو گرام كچالو یك ساله گذاره شباروزى خود را بكند...
بهمین تناسب زندگى زن ها كه تقریبا ً  %100بیسواد اند با مشكالت بیشترى مواجه شده اند .بعد از به قدرت
رسیدن نظام الحادى و تجاوز شوروى در افغانستان بیشتر تحت نفوذ اسالم قرار گرفته و مجبور اند برقع بپوشند
و یا اینكه ازمنازل خود بیرون نشوند .چادرى كه در او اخر سالهاى  1950عیسوى ،در نظام ظاهر شاه شاهى،
از بین رفته بود ،امروز نپوشیدن آن یك حركت خالف دین و همكارى با كمونیستها تلقى میگردد...
مواصلت ما به دایمیرداد ،هنگامه ای خلق كرد و هركس سوال كنان به گرد ما جمع شدند .یكى از آنها بمبى را
كه تقریبا ً  150كیلو وزن داشت و حین پرتاب منفجر نگردیده بود با كمك چند نفر بطرف بازار میكشانید .وى
گفت كه  8قلعه در اثر بمباردمان روسها با خاك یكسان شده است .ملك سابق قریه و آمر ادارى امروزى دیمیرداد
آزاد ،حاجى محمد ایوب از دیدن ما اظهار خوشى كرده و از ما به نیكى پذیرایى كرد...
در پهلوى كمبود سالح ضد تانك و طیاره مقاومت افغانى با قلت مواد لوژستیكى نیز سردچار میباشند...
به این صورت میتوان گفت كه روسها رژیم كابل در حالت دفاعى قرار ندارند بلكه عملیات آنها شكل تهاجمى
دارد .تنها به نسبت كمبود تعداد عساكر ،بغیر از مناطقیكه داراى اهمیت ستراتیژیكى میباشند ،نمى توانند براى
حراست مناطق دیگر در آنجا دایم مستقر شوند...
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گلجان فراهى ،یكى از قوماندانهاى برجستۀ قواى مقاومت اظهار داشت كه" :روسها و قواى رژیم براى تاْمین
كنترول شاهراه جالل آباد  -كابل و قندهار و همچنان كابل  -مزارشریف توجه بیشتر دارند و همچنان شهرهاى
بزرگ كشور كه توسط این خطوط بهم مربوط شده اند مورد عالقۀ شان میباشد" ...
گلجان فراهى كه در حوزه جنوب غرب افغانستان عملیات میكند ومنشى "شوراى اسالمى ملت افغانستان" میباشد
عالوه كرد" :مبارزۀ آزدیخواهى ما بامقایسه قدرت نظامى دشمن مدت طوالنى را دربر خواهد گرفت و شكست
آنها از راه نظامى از احتمال بدور است ،مگر اینكه جهان غرب حاضر به رسانیدن كمك نظامى موثر شوند" ...
قرار معلوم تا حال حكومت مصر بطور علنى و مستقیم براى مجاهدین افغانى سالح و مهمات كمك میكند و
همچنان احتمال دارد كه دولت چین نیز طور غیر مستقیم برایشان كمك برسانند .یكى از مجاهدین با تبسم معنى
دار خود گفت ":عساكر شوروى منبع بزرگ اكماالت ما هستند" ...
گلجان فراهى اظهار داشت" :ما در نظر داریم تا یك جبهه متحد بزرگ بوجود آوریم و اختالفات تنظیمى و قومى
را از بین ببریم .در حال حاضر سه گروه بر ضد رژیم دست نشاندۀ كابل وقواى متجاوز شوروى میجنگند:
احزاب معتصب اسالمى (بنیاد گراها) ،تنظیمهاى اسالمى ملیگراها (دیموكراتها) و كتله هاى چپى ماركسیستى،
اما هر دو گروه بنیاد گراها و ماركسیستها چانس ندارند تا قدرت سیاسى افغانستان را بدست آورند ،بلكه در آینده
افغانستان تنها دیموكراتهاى اسالمى قدرتى خواهند بود كه صلح را در كشور تاْمین كند" .اینكه آرزوى ،استاد
سابق پوهنتون كابل ،بر آورده خواهند شد نظرش بعقیده بعضى حلقات قابل سوال است...
در بازگشت بار دیگر شاهراه كابل  -قندهار را بعد از نصف شب قطع كردیم وگروه هاى مجاهدین را در صبحدم
در حالت آمدگى براى حمله از نزدیك دیدیم .هنوز چند كیلومترى طى نكرده بودیم كه صداى توپ ها و آتشبارى
باال شد و دود سیاه به هوا صعود كرد .در نزدیك شهر مقر از پناهگاهى صحنه جنگ را بخوبى دیده مى توانستیم
و وسایط طمعه آتش شده یكى بعد دیگرى منفجر میشدند...
باوجود اینهمه شكست و پیروزى مجاهدین عقیده دارند كه" :جنگها سالها دوام خواهد كرد اما روزى ما این
ملحدین را شكست مى دهیم و از وطن خود بیرون مى كنیم ،انشاء هللا".
 7 - 10 – 1982فرانكفورتر الگیماینى  Frankfurter Allgemeineآلمان غرب:
قوماندان قواى مركز كشته شد
اسالم آاد 6 ،اكتوبر  (AFP).یك هفته قبل جنرال عبدالودود ،قوماندان قواى مركز كشته شده و یا انتحار كرده
است .این مطلب را سخنگوى یكى از منابع موثق در اسالم آباد اظهار داشت...
 8 - 10 - 1982فرانكفورتر روند شاو  Frankfurter Rundschauآلمان غرب:
جنرال شوروى شاپووالنكو  Schapowalenkoكشته شد
ماسكو 7 ،اكتوبر  (AFP).روزنامه "ستاره سرخ" ارگان نشراتى اردوى اتحاد شوروى مینگارد كه:
"جنرال نیكوالى شاپووالنكو " حین اجراى وظیفه" كشته شد.
( در این او اخر كشته شدگان افسران شوروى را در افغانستان با استفاده ازین فورمل "حین اجراى وظیفه" به
اطالع عامه میرسانند).
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16/17 - 10 - 1982زوددیچى سیتونگ  Sueddeutsche Zeitungآلمانغرب:
راپورتر :اوالف

ایلو Olaf Ihlau

شهر بى همتا  -دیدار از شهر هرات ،كه در رزگاران پارینه یكى از پایتختهاى درخشان آسیاى مركزى بوده و
بهشت روى زمین نامیده میشد.
قبل از آنكه كابل را به جانب هرات ترك كرده بتوانم ضمن صحبتیكه با ببرک كارمل داشتم با تعجب متوجه شدم
كه وى به محمد نوروز اشاره كرده گفت" :خوب است آقاى ایلو از هرات دیدن كنند تا چشمدید خود را به
خوانندگان آلمانى راپور دهند" .تعجبم در این بود كه هرات آن شهر ناآرام چطور توانسته زیر كنترول رژیم درآید
و قواى مقاومت ازهم پاشیده شده باشد .اجازه نامه  48ساعته اقامت در هرات را با عالقمندى قبول كردم و بوسیله
طیارات عازم هرات شدیم.
شگفتى درمیدان هوایى هرات
ظهر امروز با مبارزین جانباز راه خدا وآزادى در نزدیك میدان هوایى هرات برخورد بدى داشتیم .محمد نوروز
ترجمان كه از كابل با ما همراه است بعد ازصحبت مختصر با یك ناشناسى وحشتزده نزد ما برگشته و اظهار
داشت كه:
" ما باید انتظار زرهپوش را از شهر بكشیم ،رفقا درحال برایما یك عراده آنرا با بدرقه قواى امنیتى میفرستند،
زیرا سفر ،با تكسى و یا سرویس از میدان كه فاصلۀ آن تا مركز  20كیلو متر فاصله میباشد ،خطرناك است.
ممكن مورد حمله "رهزنان" قرار بگیریم ".محمد نوروز ،به قوم ابراهیم خیل ،فارغ التحصیل لیسه امانى بوده و
در جمله  600نفر اكتفیست هاى حزب بعد از گذشتاندن شش ماه در ماسكو و شستشوى مغزى به كابل بازگشته
و مورد اعتماد رژیم است...
در میدان هوایى هرات بعد از انتظار طوالنى و نوشیدن چندین پیاله چاى و سایط زرهپوش عسكرى ساخت
شوروى وارد میدان شد .در زرهپوش اول یكى از همسفران ما با همسر و اطفالش روانه شهر شدند و در
زرهپوش  8عراده اى دومى پنج عسكر و آمر ترانسپورت ،بنام ربانى با قد و قامت هیوال مانند خود ،انتظار ما
را داشتند ،جاگرفتیم.
پذیرایى از جانب مبارزین اسالمى
زرهپوش با سرعت  70كیلو متر بر جادۀ كانكرتیى از میان قطار ناجوها مى گذشت و در هر  4كیلومتر تانكهاى
روسى دیو پیكر ،جهت كنترول عبور و مرور جاده دیده مى شدند  ...هنوز به پل باالى دریاى هریرود ،دریائیكه
دره هاى زیباى این والیت باستانى را "باغستان ساخته" نرسیده بودیم كه دفعتا ً آتشبارى مسلسل آغاز گردید .چند
مرمى آن در پیكر فوالدین زرهپوش ما اصابت کرده و صداى آن همه سرنشینان را به هراس انداخت و دریور
ما سرعت زرهپوش را بیشتر كرد  ..با فاصله گیرى ما از آن ساحه صداى آتشبارى مسلسل خفیفتر شده و
سرنشینان زرهپوش راحتتر با هم صحبت میكردند و بعد از مدت كوتاهى به داخل صحن باغ هوتل شدیم .در
هوتل غیر از ما مسافر دیگرى دیده نمیشد و پرده هاى ضخیم اطاقها پیش از پیش كشیده شده بود تا مبادا در
تاریكى شب مورد حمله قرار بگیریم  ...در فاصله دورتر از بین درختان شبح شهریكه در زمان تیموري ها یكى
از پایتختهاى زیباى آسیاى مركزى بوده و شهرت جهانى داشت به نظر مي خورد .شهریكه آنرا بابر كبیر موسس
سلسله مغول "بهشت روى زمین مینامید" .هرات ،شهریكه در كرانۀ شرق فالت ایران قرار دارد شاهد تاریخ
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 2500ساله حكمرانان و تبهكاران در منطقه بوده و عالئم آن تا هنوز پیداست .زمانى این شهر حصار كوروش
ایران بوده و جهانكشاى مقدونى ،الكساندر ،با قدرت نظامى "آریا " Areiaسه صد سال قبل از زمان تولد مسیح
حمالت یغما گر خود را در افغانستان و هند ترتیب میكرد .در این شهر آروزها ،پارتها ،كوشانیها ،ساسانیها و
سلجوقها قدرت نشان دادند و گذشتند ،زمانیكه مردم هرات قواى مهاجم چنگیزخان را تار و مار كرده و مورد
غضب قواى اشغالگر مغولى چنگیز قرار گرفته و تصمیم به نابودى این شهر و مردم آنرا گرفتند و شخص چنیگز
خان عقب دیوارهاى حصار هرات شامل معركه گردید .بعد از محاصره ششماهه هرات قواى چنگیز دروازه هاى
شهر را تخریب كرده و ده ها هزار نفر آنرا كشتند و تنها  40نفر از مردم هرات از این سانحه فاجعه انگیز جان
به سالمت بردند.
بحران بعدى كمتر از مصیبت چنگیز نبود كه پوره  600سال قبل باردیگر مردم این شهر زیر تیغ تیمور لنگ
قرار گرفتند  ...اما دوران شاهرخ ،پسر تیمور ،دورۀ شگوفانى فرهنگ هرات بود كه نمونه اى از مظاهر بزرگى
و غناى آنرا متیوان در ساختمان مسجد جامع هرات بچشم دید .ما تصمیم گرفتیم از مساجد جامع كه تقریبا ً 400
متر از هوتل ،محل اقامت ما ،فاصله دارد ،پاى پیاده رفته و از ان دیدن كنیم .عملى نمودن این تصمیم ما كار
مشكلى بود زیرا مهماندار ما مى ترسید كه مبادا از كدام طرفى هدف مرمى "باندیتها" قرار بگیریم .بعد گفتگو و
صحبت با میانجیگرى ترجمان موافقه شد كه این سفر پر خطر! را پاى پیاده انجام داده وحركت كنیم.
یك سفر  400مترى با ترتیبات حفاظتى نوع فیلمهاى "كوبائى" بود .بازیگران صحنه معاون والى همدوش با
ربانى هیوال مجهز با كالشینكوف ،در عقب شان سه عسكر و در كنار مقابل جاده دو نفر دیگر شان مسلح و آماده
آتشبارى و در عقب هم یك عراده موتر تیز رفتار با سرعت قدم ،كه در صورت بروز خطر وسیله نجات ما بود،
و كمى دورتر از آن یك عراده موتر الرى مملو از عساكر ما را بدرقه میكردند .قبل از آنكه به مسجد نزیدك
شویم ،عساكر داخل الرى با سرعت پایان شده و پیش از ورود ما كنج و كنار محوطه مسجد را زیر كنترول
گرفتند.
چه مسجد زیبا و چه كاشي كارى ظریف!
مالى مسجد كه از نظام جدید بزیر نام وظیفه معاش مى گیرد ما را پذیرایى كرد و بى مقدمه از اجتماع بیش از
 12000نفر در نماز جمعه امروز یاد كرد .مسجد جامع مربوط اهل سنت است و اما در شهر مردم شیعه مذهب
بیشتر زندگى میكنند .معاون والى هرات در صحبت مال امام داخل شده و تبصره كرد كه" :مردم هرات در وجود
خیمنى رهبر مذهبى خود را مى بینند و از طرف شب در خانه هاى خود پروگرام هاى مردهاى ریشدار ایرانى
را تماشا مى كنند" .براى اینكه یادى از والى والیت هرات نیز شده باشد مالى مسجد در صحبت خود پیش رفته
اظهار داشت كه :جناب؟ والى بعضى اوقات از مسجد بازدید میكند و همچنان تحفه هاى گران بهاء از قبیل قالین
هاى ساخت هرات را براى فرش مسجد اهداء میكند....
حامى و نگهبان مسجد جامع و هرات; فیلسوف و شاعر ،صوفى قرن یازدهم ،خواجه عبدهللا انصارى كه آرامگاه
وى در  5كیلو مترى شمال شرق شهر قرار دارد ،از طرف مردم هرات احترام میشود .ما از گازرگاه با بدرقه
قواى امنیتى نیز دیدن كردیم و در آستانه درگاه این مرد بزرگ شرق صدها نفر زن و مرد را ،زیر نظر قواى
ملیشهاى رژیم ،در حال دعا دیدیم.
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در سالهاى اخیر هرات حالت طوفانى داشت .چند بار قدرت از یك دست بدست دیگر انتقال یافت و در جریان
قیام یك هفتگى هرات در سال  - 1979زمانیكه تره كى قدرت را در كابل بدست داشت  -یك تعداد زیاد اعضاى
حزب خلق و پرچم و متخصصین روسى با فامیلهاي شان كشته شدند .عساكر شوروى و قواى رژیم كابل با قتل
عام بیرحمانه و وحشیانه اهالى و بمباردمان شهر قدرت را دوباره بدست آورد....
ضیافت شب و معرفت با والى
والى هرات با سروصداى زیاد داخل هوتل شده و بعد از مصافحه در مقام خود قرار گرفت.
على آقا رادمرد ،والى هرات با چهرۀ از خود راضى رشته سخن را بدست گرفته بعد اظهار خیر مقدم ضمن
صحبت گفت" :یك سال قبل ما و شما نمی توانیستم با این راحتى طعام صرف كرده و صحبت كنیم ،لیكن امروز
كنترول شهر در دست ما است و رهزنان نزدیك به شهر پاى گذاشته نمیتوانند"و به "سالمتى" گفته گیالس ودكاى
خود را تا آخر سر كشیده و دوباره آنرا پر كرد .بعد از سه ساعت صحبت ،بدون محتوى ،و صرف طعام گوناگون
سر كشیدن گیالس هاى پى در پى مشروبات الكهولى ساخت اتحاد شوروى ،والى شهر كه با لسان آلمانى
و به َ
بلدیت داشت با تبختر ازموفقیت هاى انقالب صحبت میكرد كه دفعتا ً صداى رگبار مسلسل از باغ هوتل "موفق"
بلند شد .گیالس هاى مشروب هنوز خالى نشده بود كه سروصداى تبادله آتشبارى در تاریكى شب بیشتر شد .ما
در گرد میز طورى نشان میدادیم كه اصالً خبرى نیست .رنگ رخسار "موش خرما مانند" والى مبدل به خاكسترى
شده و بدون خدا حافظى با عجله بسوى موتر زرهپوش عسكرى براى نجات خود از این "بهشت آرام" بحركت
افتاد.
بازگشت از هرات
بعد از صرف ناشتا زرهپوش روسى نوع  519به هوتل آمد تا ما را به میدان هوایى باز گرداند.
در نصف راه مختصرا ً از فابریكه نساجى ،كه روزگارى  7000تن پخته را به تكه هاى مورد ضرورت اهالى
تبدیل میكرد ،بازدید كردیم .در این فابریكه فعالً  27نفر كار میكند و در آنجا بیشتر از  500تن پخته بدست نمى
آید .كاریگران بیشتر به پاك كارى ماشینهاى كروپ ساخت آلمان غرب مشغول هستند.
در میدان هوایى متخصصین شوروى پیلوتهاى افغان را طریقۀ پرواز با طیاره هاى میگ  15و  17آشنا میسازد
و ما با افسرده خاطرى این شهر را كه بار دیگر در سیر تاریخ غرق بحران است ترك گفته ،به طیاره انتونوف
 24داخل و عازم كابل شدیم.
22 - 10 - 1982فرانكفورتر الگیماینى  Frankfurter Allgemeineآلمان غرب:
جنگهاى شدید در شمال افغانستان؟
بمباردمان دهات اطراف كابل توسط طیارات روسى
اسالم آباد 21 ،اكتوبر  (AFP/ AP).هفته گذشته در شمال افغانستان كه تاكنون تحت كنترول قواى رژیم قرار
داشت جنگهاى شدیدى آغاز گردیده است .قرار راپور واصله از اسالم آباد دو هفته قبل مجاهدین موفق شدند تا
حلقه دفاعى قواى رژیم و عساكر شوروى در ناحیه منگجگ ،در نزدیكى قشله عسكرى اقچه را بكشنانند و راه
عبور و مرور مجاهدین را باز كنند .قرار معلوم در این جنگ ها بیشتر از  35نفر عساكر شوروى كشته شه اند.
همچنان شهر مزار شریف ،كه  100كیلو متر از سرحد شوروى فاصله دارد و با قواى بزرگى حفاظت میشد از
كنترول شبانه عساكر رژیم كابل و شوروى بیرون شده و صرف در جریان روز میتوانند در اطراف منطقه قدرت
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نمایى كنند .قرار معلوم گروه هاى مقاومت در شمال افغانستان باهم ائتالف كرده و دسته جمعى عملیایتهاى موفقانه
انجام مى دهند...
راپور عالوه مى كند كه از مدت سه هفته باینطرف طیارات شوروى طور سیستماتیك دهات اطراف شهر كابل
را بمباردمان كرده و چنان مینماید كه میخواهند اهالى را مجبور به ترك مناطق شان كنند و با این تكتیك خود را
از جنجال شان رهایى بخشند  ...قرار راپور واصله از دهلى جدید در هفته گذشته مجاهدین به میدان هوایى بین
المللى كابل چندین راكت پرتاب كردند ،لیكن موفق نشدند ،طیارات دى سى  10خط هوایى آرایانا ،را كه هدف
شان بود از بین ببرند...
قواى مقاومت افغانى بار دیگر از استعمال سالح كیمیاوى بر ضد مجاهدین و اهالى كشور حرف میزنند .حزب
اسالمى افغانستان ،مجهزترین گروه جهادى یكى از محبوسین شوروى را به نمایندگان آژانسهاى خبر رسانى
معرفى كرد تا چشمدید خود را در باره استعمال سالح كیمیاوى راپور دهد.
نیكو الیوویچ موشیكوف  Nikolajowitsch Moschikowكه در بامیان دستگیر و به دین اسالم مشرف شده اظهار
داشت كه" :اقالً نه نوع سالح كیمیاوى با تاثیرات فوق العاده خطرناك تا حال در مناطق جنگ از طرف عساكر
شوروى استفاده شده است و هنوز هم سلسله آن قطع نگردیده" .موشیكوف  20ساله عالوه كرد كه تا زمانیكه وى
در قطار عساكر شوروى بر ضد مردم افغان مى جنگید ،اقالً  22نفر عسكر افغانى به ازبكستان براى فراگیرى
تجربه در استعمال سالح كیمیاوى فرستاده شده بود كه شاید فعالً در عمل شامل جنگ باشند از اینكه موشیكوف
چى وقت دستگیر شده معلوماتى بدست آمده نتواست...
26 - 10 - 1982فراكفورتر الگیماینى  Frankfurter Allgemeineآلمان غرب:
مامورین عالیرتبه افغانى به پاكستان پناهنده شدند
اسالم آباد 25 ،اكتوبر  (AP).سه نفر از شخصیتهاى مهم افغانى و مامورین رژیم كابل موفق شدند از سرحد
پاكستان عبور كرده و در آنجا پناه یابند .قرار راپور هاى واصله از منابع موثق كسانیكه در این او اخر به پشاور
مواصلت كرده اند عبارتند از :پروفیسور عبدالسالم عظیمى ،استاد حقوق و معاون پوهنتون كابل ،پروفیسور
محمد موسى اشعرى و غالم محمد سكندر ،پناهندگان از اختناق در كابل و ملوث بودن محیط دانشگاه به افكار
كمونیستى معلومات داده و همچنان از گیر وگرفت و اعدام مردمان بیگناه ،بنام مخالفین رژیم ،راپور داده اند.
ادامه دارد
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