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  آھنگر. ش
  ٢٠١٧ اپريل ١۴
  

 تاريخی سند يک

 ھا فــــــــراز و فـــــــــرودھا
 اول قسمت

 ھا ساحــل کبارانسب ما حال دانــــنــــد اـکج    ايلھ چنين گردابی و موج بيم و تاريک شب

 نخستين که ما ملی مقاومت جنبش .نيست مانعه و رنج بی آن در رھنوردی و نبوده گذار سھل و ھموار ھرگز انقالب راه

 ننگين برتارک تا رود می که است بخشی رھائی ظفرنمون انقالب ورودگاه و دارد پيش در را افغانی انسان رھائی منزل

 نژادی، ملی، از اعم غيرانسانی تبعيض و نابرابری ھرگونه زمينۀ تکاملش در و بزند نابودی مھر ستم و استعمار

 .پيمايد می را دشوارگذر راھی و فرازھا و فرودھا با پيچ و پرخم مسيریً طبيعتا بروبد، جامعه از را طبقاتی و ...مذھبی

 به تا نورديم ره سھمگين امواج فراز بر و بگذريم ھا حايل و ھا گرداب از بايد که سفريم اين رھنوردان زمرۀ در نيز ما

 ھمراھان به را مان  "ندای" نتوانستيم که آمد پيش عواملی مان حرکت مسير در اندی و يکسال طی .رسيم مقصود

 .کنيم می محول شيرازی رند به را "گير خرده " نشينان ساحل و طلبيم می پوزش راھانه ب چشم از جھت ازين برسانيم،

 می که سطوری .افتيم راه به کاروان ھمپای شود تا کنيم عبور خاليگاه ازين تا بزنيم پلی کوشيم می هشمار درين اما و

 پيداست ناگفته بريم، پی فرودش و فراز به تا بکند جنبش حرکت زيگزاکی مسير بر کوتاه نگرشی تا دارد سرآن خوانيد

 شرح و کنيم می گذاری عالمه را راه اين درينجا ما ولی آيد، نمی بر بزرگی بدين کاری عھدۀ از کوتاه نوشتۀ يک که

 .سپاريم می ديگر مقاالت به را عالمه ھر

 

 :نظامی ساحۀ در

 گذار کنونی مرحلۀ به آن از و پارتيزانی نامنظم ھای جنگ به ھمگانی ھای خيزش و ھا عصيان از ما مقاومت جنبش

 و برد می سره ب "تدافعی" حالت يک در ًعمدتا اکنون ھم دارد، ھائی کاستی و ھا دستاورد يک ھر در که است کرده

 ھای گروپ از مقاومت نيروھای ًاکثرا .شود می عملی "منظم ھای جنگ" ً نسبتا و "ای جبھه" جنگ ھای شيوه بيشتر

 پناھگاه و پايگاھی مناطق در ساکن نفری ھزار چند و نفری چند جبھات و ھا دسته به کوچک و خرد متحرک چريکی

 "لشکرکشی" و تدافعی منظم نسبتا ھای روياروئی به را جايش "گريز و حمله" چريکی ھای جنگ و اند شده مستقر ھا

 :ساخت مشخص چنين توان می را تدافع و استقرار اين عملی ھای نمونه .است داده ھا
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 جغرافيای نظر زا که پايگاه درين نمودند، پايگاه تشکيل و شده متمرکز متحرک، چريکی ھای گروپ درينجا  :پنچشير

 شرايط ساير تدارک منظور به خود اھداف و فھم بنابر آن گردانندگان دارد، مناسب موقعيت اراضی ريليف يا فزيکی

 ...و مھمات و لوژستيکی مواد آوری جمع ھا، پناھگاه و سنگرھا اعمار و حفر نيرو، تکاثف قبيل از اقداماتی به پايگاھی

 پناھگاه و سنگرھا حفر اگر ًمثال .است داشته ھمراه را نقايصی و مزايا جايش در اقدامات ازين ھريک که زدند دست

 دفاعی حالت به واحد محل در نيرو تحرک بدون تکاثف ولی است، اھالی و مجاھدين محافظت و دفاع در نيکی امر

 ھا پوسته به حمله ھا، کمين ھا، بندان راه درً قبال که چريکی عمليات بيشتر تحرک از .دارد ھمراه خود با را ھائی زيان

 در نيرو تکاثفً عالوتا .است کاسته داشت، ھم ھائی دستاورد و يافت می تحقق ...و ھا کاروان به حمله دولتی، مراکز و

 مھمتر .آورد می بار به را ميناتأت پرابلم ھم و شود می البينی ذات اختالفات بروز به منجر تحرک بدون و دفاع حالت

 مناطق بر فرماندھی ھوای و کند می تقويت را ديگران بر تسلط انديشۀ خود ظرفيت، نبود و نفوس ثرتک داشتن ھمه از

 اندازی دست در را آن ھای نمونه ما .دارد ھمراه به باخود را ديگران مخالفت ًطبيعتا، که پروراند می سر در را ديگر

 شده داخلی ھای جنگ و ناگوار حوادث آبستن که يمبود شاھد پغمان و کوھدامن پروان، اندراب، به پنجشير فرماندھی

 کند، می بيداد آن در پراکندگی که مقاومت، موجود شرايط در ديگر جانب از .دارد ادامه سياست اين ھم ھنوز که بود

 وجودً اصال متحدين جذب و تبليغاتی سياست اند، بيزار ھا رھبری کثرت از مردم نيست، موجود فرماندھی و واحد ستاد

  ...و ندارد وجود تحرکی مدت دراز و مدت کوتاه منظم محاربوی ھای برنامه است، متزلزل جبھه پشت دارد،ن

 جانبی از ھم و برخوردارباشد استوار بقای پشتوانۀ از تواند نمی گروپيک قدرت اعمال مرکز عنوان به پايگاه ايجاد

 و کشانده تجريد به را ھا پايگاه چنين و مسدود را رسانی کمک ھای راه مقاومت ھای گروه اختالفات از استفاده با دشمن

 سقوط لجنزار تا را پايگاه گردانندگان -گاھی که است عميق ھا قدر آن ھا ضربت اين و دھد می قرار شديد ضربت مورد

 به کفه سرب مجاھد ھزاران و صدھا پاک خون و برد می فرو است، تسليم نوعی شرايط درين که دشمن با "بس آتش"

 می اریذگ نشانه مقاومت جنبش در که است فرودی ترين برجسته يا گودال ترين عميق طلبی تسليم اين و رود می ھدر

 خلق تحسين مورد و بوده برخوردار خاص درخشش از ما پنجشيری وطنداران مردانگی و شھامت که اين قيد با شود،

 .است عام

 ما نيست، انقالبی پايگاه نفی معنی به آن در عملکرد و سازی يگاهپا بدينگونه ما برخورد که شويم می متذکر بيدرنک

 قدرت اعمال مرکز انقالبی پايگاه ولی دانيم، می مقاومت جنبش ژيکيسترات نيازھای از را انقالبی ھای پايگاه ايجاد

 ھای زمينه دتمساع به انقالبی پايگاه ايجاد جانبی از و نيست؛ مجاھد نيروھای ساير کشيدن سيطره زير و گروپيک

 در که است مقاومت جنگ فعال جبھۀ پشت آن پايگاه، .است نيازمند ...و فرھنگی اجتماعی، اقتصادی، نظامی، سياسی،

 مرکز کند، می ءقوا تجديد آنجا در را نيروھايش دارد، تربيتی مراکز سازد، می را خود مطمئن عقبگاه مجاھد نيروی آن

 مقاومت تعذيۀ اصلی منبع که مردم با تغذيه ارتباط ھای رگ شاه و است مردم با ارتباطات مينأت مرکز است، تدارکات

 یا لحظه را دشمن و حرکتند در ابتکارعمل با دشمن بر زدن ضربت برای نيروھائی پيوسته پايگاه از ...و دارد اند،

 پايگاھی چنين در پايگاه، به گیھميش حملۀ به رسد چه يابد، راه پايگاه به دشمن که دھند نمی فرصتی و گذارند نمی آرام

 مصارف و عظيم تلفات و عبورکند بايد مقاومت ھمآھنگ انعم ھا ده از کند، حمله آن به بخواھد دشمن ھرگاه که است

 خود نوبۀ به ھريک عندالزوم تا کند کوردينه بايد را دشمن و خود بين حايل نيروھای تمام پايگاه .شود متحمل را گزافی

 مسير در مستقر نيروھای که اين نه بگيرد، کامل احضارات پايگاه و شوند دشمن حرکت برابر در چشمگيری مانعۀ

 تفاوتی بی با يا و باشند داشته دشمن وسيلۀ به خود سر از را  "پايگاھی بالی" دفع انتظار پايگاه، جانب به دشمن حرکت

 را پنجشيری قھرمان ھزاران پاک خون و برساند جشيرپن به را خود سر درد بی کابل ازً مثال بتواند دشمن و کنند نظاره
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 و بوده مقاومت جنبش زيان بهً عمدتا مقاومت نيروھای  "تدافعی" سياست اين نتيجۀ .بريزد ديار آن مردخيز ھای دره در

  .بود خواھد زيانبار آن تداوم که است جنبش از فرودی

 داشت خوبی دستاوردھای متحرک چريکی نيروھای با اه،فر واليت کوه شرافت جبھۀ بگيريم، نظر در را ديگری محل

 آن در نفوس تکاثف که سو بدين چندی از ولی زد، ضربه را دشمن گرفت، دست در را عمل ابتکار که ھرآنگاه و

 رھبری ظرفيت که حالی در شدند، سايرين بر فرماندھی پی در آن فرماندھان شد، کاسته تحرکش از و گرفت صورت

 فرصت از استفاده با نيز دشمن حال اين با .شدند تجريد و شده مواجه ديگران مخالفت با لذا و نداشتند ار خود نيروھای

 بی ًعالوتا و شد متحمل دشمن از منفعل دفاع حال در راه ای کشند ضربات جبھه و داد انجام را چندی حمالت آن بر

 قھرمانی از است مدتی تأسف کمال با و شد آن در البينی ذات تضادھای ايجاد به منجر ھا ريخت و شکست و ھا عملی

  .شود متناسب سازماندھی گذشته تجارب از استفاده با بايد که نيست خبری ھايش

 قھرمانانه را ولسوالی چندين و بود پيروز ھميشه داشت، دشمن بر تعرض ابتکار که آنگاه تا نيز نيمروز آوازۀ پر جبھۀ

 ابتکار و کاست تحرکش از دفاعی حالت در افتادن و داری حکومت ژست فتنگر و ھا کشی لشکر ولی ساخت، آزاد

 .شد متحمل ھم را تلفاتی و داد دست از را مناطق از قسمتی که اين نتيجه .ديگر عوامل ھکذا و شد کاسته نيز آن عمل

 بايد مقاومت سود به را آن تکامل که است آورده وارد دشمن بر ضرباتی و زده عمل ابتکار به دست اواخر درين

  .دانست

 وقتی که آورد قبيل ازين ھائی مثال توان می نيز...و پکتيا کھدامن، کشنده، صافی، کوه پغمان، مانند ديگر جاھای در

 "جان حفظ" سياست و گرفته النه محل در طلبی انحصار شوم جغد و زده سر به گروپيک حاکميت و نيرو تکاثف خيال

 ھم از نيروھا کند، می گل البينی ذات ھای خصومت شود، می سلب دشمن به زدن ضربه عمل ابتکار است، آمده پيش

 زود ھرچه که آورد می وارد جنبش پيکر بر را مرگباری ضربات و کند می نفوذ آن در دشمن شوند، می تجريد ديگر

 .کرد غلبه برآن بايد تر

 الگوی که ھرکجا در دانست، توان می متنوع ھای سياست از مجاھدين و مردم درآگاھی را مرحله اين فراز و دستاورد

 ناروای سيطرۀ مينأت برادرکشی، طلبی، انحصار از مردم نفرت .کنند می قدر آن از مردم خورده، چشم به خوبی کار

 و سالم رھبری و وحدت ضرورت درک و تخيلی ھای پنبه پھلوان طلبانۀ فرصت ھای سياست نسبی درک آن، و اين

  .کند می ترسيم روشن را آينده که است مثبتی اندازھای چشم وضع اين زا گذار به تمايل

 شکل "محض تدافعی" تاکتيک يعنی "جان حفظ"و نيرو تکاثف سياست ھنوز که جنبش از ھائی قسمت در ًعالوتا

 گجن در ما را ھايش نمونه که دارد چشمگيری دستاوردھای و گرفته صورت دشمن بر ه ایقھرمانان حمالت نگرفته،

 ضربت با ھرات در ھا، آن نابودی و دولتی ھای پوسته به زدن ضربت با خوست، در  "گريز و حمله" پارتيزانی ھای

 ...و ھوائی ميدان به حمله در شيندند در ھا، کاروان و ھا پوسته به حمله به کوھدامن در ھا، گزمه و ھا پوسته به زدن

 .ايم ديده

  

  :دشمن اما و

 آن متحدين و  "سرخ" ارتش مختلف نيروھای عمليات ميدان و جديد ھای سالح آزمايش پوليگون را افغانستان ھا روس

 درعمق نفوذ و مدافعه شکستن درھم برای ھا روس اند، افتاده دفاعی موضع در مجاھد نيروھای که ازآنجائی .اند ساخته

 ھمراھی به توپچی و موتوريزه و زرھی نيروی ھوائی، نيروی از ًعمدتا آن در که منظم اپراتيوی عمليات از ھا آن

 قراردادن، فشار تحت و زياد تلفات آوردن وارد با اند کوشيده و اند، برده استفاده داشته، شرکت پياده قطعات و کوماندو
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 ھليکوپترھای حمالت و شديد بمباردمان طريق از تدافعی بازوھای کوبيدن درھم تاکتيک .کنند غلبه مجاھد نيروھای بر

 عمق در نفوذ و شود شق مدافعه نيروھای تا برند می کار به را توپچی احضارات متمرکز آتش اجرای ھمچنان و توپدار

 با را پياده کوماندوی نيروی و برند می استفاده تاکتيکی ھای ديسانت از عمق در نفوذ برای حال عين در گيرد، صورت

 کامل نابودی عمليات اين ھدف و کنند می پياده آن قلب در يا و تدافعی جبھۀ پشت در ھليکوپترھا پائين پرواز از استفاده

  .است مجاھد نيروی

 جنگ گونه ينادر .ديد توان می ژور، در اواخر درين ويژه به پکتيا، خوست، پنجشير، در را ھا جنگ ينااز ھائی نمونه

 تلفات که اين قبول با کنند، دنبال دیمدي مدت به را آن توانند نمی ھا روسً◌ مطمئنا که است زياد جانب ھردو تلفات ھا

 آتش با را مجاھدين مواضع ھا روسء ابتدا که است، ژور جنگ تاکتيک اين تازۀ نمونۀ -است شکن کمر نيز مقاومت

 ھمپای و قراردادند، توپچی احضارات سنگين آتش زير کيلومتری ده فاصلۀ از ژور، مجاور ھای تپه از توپخانه سنگين

 شان مقصد که دادند، انجام ھليکوپترھا و ھا افگن بمب زيادی تعداد توسط را مجاھدين مواضع پياپی ھای بمباردمان آن

 مجاھد نيروھای تا است، بوده خود نيروھای تعرض تشديد در مجاھد به کردن وارد تلفات و قراردادن فشار زير ھمان

 نيروھای درعمق را قطعاتی و شده متوسل نيز تاکتيکی ديسانت به اثنا ھمين در بسازد؛ مصروف و کند تضعيف را

 تا داشتند گسيل را خود زرھپوش و پياده نيروھای آن ھمپای و کرده پياده ھليکوپتر توسط شان ھای پايگاه بين مجاھد،

 .دھند انجام "سرکوب و محاصره" عمليات و کنند وارد کنندۀ نابود ضربت

 کوھستانی مجاھدين مواضع که آنجا از ولی آورد، وارد مجاھدين بر را تلفاتی ھا، بمباردمان ويژه به توپخانه، آتش

 نيروی دو وسط در که ھا روس تاکتيکی ديسانت با رابطه در اما و نداد نتيجه خواستند می ھا روس که آنچنان است،

 از کامل طور به ديسانت قطعات و دادند قرار حمله زير جانب دو از را ديسانت منطقۀ مجاھدين، بود، شده انجام مجاھد

 مواضع از يکی که اين رغم علی ھا روس .گرديدند اسير ھمه ای عد و شدند کشته ھاآن از زيادی عدۀ شد، برده بين

 اين نتيجۀ توان می نظام علم نظر از که است زياد آنقدر شان تلفات ولی نمودند، تخريب و آورده تصرف در را مجاھدين

 روس نظامی شکست يک بود، شده انجام مجاھد نيروھای امحای و "کوبسر و محاصره "قصد به که را تعرضی عمل

 کرده بندی جمع را تجاربی ھمچو تا داشت خواھيم درآينده ھا جنگ گونه ازين مفصلتری تحليل ما .آورد حساب به ھا

  .داريم جداگانۀ مقالۀ شماره ھمين در ژور جنگ بارۀ در مشخص طور به و بتوانيم

 پيوسته ھا روس .است "سرحد استتار"ھدف اند، برده پيش به مدت ينادر نظامی عمليات از ھا روس که ديگری ھدف

 اصطالح به و برند يورش آن بر بعد بگيرند، ثقيله آتش و ھا بمباردمان فشار زير را سرحدی مناطق که اند کوشيده

 دلخواه نتيجۀ کمتر کنون تا است، شده کشيده ھم مرزھا ماورای تا شان حمالت که آن با ولی .سازند مستور را سرحد

 .اند گرفته

 ھدف و اند گرفته کار به مجاھدين حرکت مسير در که است کمين ھای تام جزو سيسأت ھا روس ديگر عمدۀ تاکتيک

 پيموده طوالنی راه ندارد، محاربوی احضارات که .است حرکت حال در مجاھد نيروی کامل امحای و زدن ضربه شان

 مجاھدين آمد و رفت راه مسير درً عمدتا را تاکتيک اين ھای نمونه .پذيراست ضربت ًکامال رانجامس ...و است خسته و

 دورانی ھای مفرزه افراز و ھا کمين تأسيس با ھا روس که ...و نيمروز سروبی، لوگر، ًمثال ديد، توان می مرزھا از

 کمين ھای گروپ زود خيلی و نبود ديرپا کتيکتا اين خوشبختانه .آورند وارد مجاھدين بر سختی تلفات اند توانسته

 .آمد در اسارت به ھا چريک کمين در دشمن کمين يا و گرديده نابود و کشف ھا چريک و مردم توسط دشمن

 پالن و اند زده دست تعرضی تاکتيک به نظامی نظر از ھا روس که اينست شود می نتيجه گذشته سال اين طی آنچه از

 را زيادی نظامی امکانات پالن اين تحقق در .داشتند سر در را مجاھد اساسی نيروھای امحای لقحد ا يا و کامل امحای
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 نظيرش کمتر تاريخ در که آفرين وحشت عمليات به و کردند استفاده ھا سالح ترين پيشرفته از بودند، داده اختصاص

 قوای از کردند، پرسونل اکمال ھا ربائی مآد با و کردند، اریذگ سرمايه افغانی لياردھايم به جستند، توسل شده ديده

  . ...و بردند استفاده آمو ماورای در ذخيره

 کردند، تحميل ما مجاھد ملت بر وحشيانه بمباردمان از خصوص به را سنگينی خسارات و تلفات که نيست شک جای

 آن در شان گنديدۀ اجساد از تلی که نيست عملياتی .نياوردند دست به شده بينی پيش نتيجۀ شان ھای پالن از ھرگز ولی

 در اند نتوانسته خود نظامی بازوی به ھرگز و ...و اند داده تلفات موتوريزه جنگی يلۀوس صدھا به باشد، نمانده جایه ب

 شد يکسان خاک به شان موتوريزۀ قطعات نيز غربی جنوب واليت مانند ضربتی ھای درجنگ حتی شوند، مستقر محلی

 عناصر جنگ، در شان دوبارۀ کردن داخل غرض که اند ديده ديار آن مجاھد قھرمان نيروھای از شصتی ضرب چنان و

  .رفتند شان تشويق به کشتنمد و بريالی مانند کثيفی

 قربانی انگيز شگفت ظرفيت رغم علی که شود می رھنمون نتيجه اين به را ما مقاومت، جنبش بر واقعبينانه نگرش

 زمنيۀ در نشدند قادر مقاومت ھای گروه بر مسلط راھانه ب سر ما، مردم وحصر حد بی شجاعت و استقامت پذيری،

 برد کاره ب علمی و سيستماتيک شيوۀ يا و متود شده، پالنيزه جنگی ھای نقشه و ھا برنامه ھدايتگر، نظامی ستاد نظامی

 و نيستند ھم کاری چنين فکر در زھنو تا قرارمعلوم و کنند تنظيم را ...و عمالش و متجاوز دشمن عليه ھا ظرفيت ھمۀ

 آزاديبخش ھای جنگ علمی سيستم يک فاقد ما مردم قھرمانانۀ مقاومت ھنوز سفأت کمال با لذا .باشند ھم توانند نمی

  .است
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