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ِجنگ نکو د ده که سنگ وچوبش ميگه ده" ِ َ"*  
  

  ناتواز وضعيت نيروھای اشغالگر " آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"با مشاھدۀ گزارش تصويری اخير پورتال 

یعرابه"گير کردن  و" اسپانوی" دتھا می " ھای ماشين حرب ه از م ی را ک ذيران ، مطلب اد ناپ ا در سرزمين انقي  آنھ

ودم؛به در بارۀ آن نکاتی را خدمت خوانندگان تقديم دارم وروی داليل متعدد از توفيق خواستم  ده ب  روی آن عاجز مان

د،ناتمامکه  مبه سرنوشت ساير مقاالت اده ساخته، واميد بتوانم به صورت مختصر آن را آم. دست گيرم ده ان ار  مان  دچ

  .نگردد

ی مطلب ۵٧قبل از فاجعۀ ننگين وخونبار ثور  ان"، وقت ای زم ستان دردرازن ردم افغان ۀ م ارزات آزاديخواھان را " مب

ث روی  من بح تم، ض ی نگاش اعی"م ی اجتم ذير" روان شناس اد ناپ صار، انقي ول اع ستان در ط ردم افغان ی، م

ا، آزاديخواھی  ذيرقربانی دھی آنھ م را متوجه ، بيگانه ستيزی وظرفيت قياس ناپ ن قل اير خصوصيات اي شتراز س  بي

ودمخود ساخته، زد خود مطرح نم ی را ن ه خاطر می آورم يکی از عوامل را در .  سؤال چرائی چنين تربيت نيک ب

  . مطرح نموده بودمکنار ساير عوامل، ساختمان ارضی و وضعيت توپوکرافيک اين کشور

ه  در آنجا ياد آور شده بودم که اگر از جانبی طبيعت سخت و ا ب انی را وادار می ساخت ت سان افغ ستان، ان قھار افغان

ومتر خاطر لقمۀ نانی  ا کيل شگافد و از ده ھ ی دل سنگ را ب رويا يکی قطره آب رای خود دورت ين ب ر زم آب را از زي

ادگ دی برساند، از جانب ديگر وضعيت افت ن کشور يک واحد تولي ه از ھر بخش نفوس اي ود ک سمی ب ی اراضی ق

ه  اء ب ا اتک ًجداگانه ساخته، تقريبا به احاد جامعه چه به صورت فرد وچه ھم به صورت جمع می آموزاند، تا صرف ب

ر ه"نيروی خود وبدون ھر نوع چشم داشتی از جانب غي رد و جامع اس ف ام"در مقي ا تم دگانی خوب را ب   شرايط زن

  . مشکالت آن برای خود وخانواده اش مھيا بسازد

ستقل  اوم، م ا آدميست ، سخت سر ومق د الزام رورش می ياب ساعد پ ار ونام ين طبيعت قھ ا چن ل ب ه در تقاب ًانسانی ک

  .وتسليم ناپذير، با ارادۀ قوی وتزلزل ناپذير

اثير محيط طب ه ت وط می شد ب ی خود من ر رشد و تکامل چگونگی تا اين گوشه ھر آنچه نوشتم در خطوط کل يعی ب

مگر آنچه را بايد اکنون به صورت مشخص به بحث گرفته واز آن نقش ضمنی . شخصيت افراد وباشندگان آن محيط
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ديروزی برون آرم، نقش طبيعت افغانستان اعم از اقليم، نوعيت وافتادگی اراضی، آبھا وبادھای موسمی به ذات خود 

  .ر باشندۀ اين سرزمين در تقابل با بيگانگان مھاجم واشغالگراناست به مثابه بزرگترين ياور وياو

ذير، دشت ھای خشک و ار ناپ ه ھای خروشان ومھ    کوه ھای سر به فلک کشيده، دره ھای تنگ وھولناک ، رودخان

دل يزرعم ل سان و طبيعت مب ين ان ه روزه ب دان جنگ ھم ه مي وم را ب رز وب  ، اگر از جانبی زندگانی باشندگان اين م

ز می باشد ا دشمنان ني اروئی وی ب سان، در روي ين ان اور وھمکار ھم اه، ي . نموده ، از سوی ديگر بزرگترين پناھگ

ن سرزمين  امريکه با تأسف کمتر مورد توجه مؤرخين ودانشمندان قرار گرفته وآنطوريکه بايد حق آن را در حفظ اي

  .به بحث نگرفته اند

ل شکست ارتش  به صورت مثال ھمه از سرمای طاقت فرسا ه يکی از دالي ی روسيه ميدانيم واين را ھم می دانيم ک

ان سرمای " المان ھتلری"و" ناپلئون بناپارت"ھای بزرگ وتا دندان مسلح  يه، ھم تا نابودی کامل آنھا در خاک روس

ر دست سرمای سردی که به گواھی تاريخ ده ھا ھزار سرباز اجنبی را تفنگ د. سرد زمستان خاک روسيه بوده است

ھم مؤرخين روسی وھم دشمنان آنھا به اندازه ھای متفاوت ھمه به نقش اين . منجمد ساخته وھمه را نابود ساخته است

  .، حال با تفاوت معينی که از طرز ديد نويسنده منشاء می گيردمعترف ھستند" جنرال شکست ناپذير روس"

ودهمثابه کمک طبيعیمگر در مورد طبيعت مھار ناپذير ودشمن شکن افغانستان به  ق نم ،  باشندۀ آن کمتر کسی تحقي

ه است ه گرفت ه مطالع ا از خود را در بطن آن شرايط ب اجم وي شھای مھ روزی ارت ا پي ه . شکست وي رھن است ک مب

ن  ندگان اي اختن نقش باش ا کمرنگ س ودن وحت اثير ب ی ت وم ب ه مفھ د ب تمرکز در اين مورد به ھيچ صورت نمی توان

د سرزمين تعبير گردد ين کن ائی جنگ ومنازعه را تعي د سرنوشت نھ ، چه در ھمه حالت اين انسان است که می توان

  . طبيعت در ھمه حالت می تواند حيثيت يک ممد وکمک کننده را داشته باشد نه بيش از آن.ونه طبيعت

ه در اين مختصر قصد اين قلم ھم آنست تا ضمن ادای احترام به انسان اين سرزمين به  ر اساسمثاب  ومحور ھر تغيي

ر نقش طبيعت وساختمان ارضی افغانستان به مثابه ياور پا برجای انسان اين سرزمين ه ومقاومت ، ب ۀ اخي در سه دھ

ا در چه طبيعت می تواند زمانی .اندکی مکث نمايم ن سرزمين ب سان اي ه ان  دراز مدت نقش مؤثر ومثبت ايفاء نمايد ک

ه بر موانع طبيعی را به وجود نياورد يا به عبارت ديگر باشندگان محل اگر قصد مقاومت به دشمن اجازه وامکان غلب

ا وی  د ت ه وجود نياورن خود از شرايط مساعد طبيعی برای مقابله با دشمن سود ميجويند بايد به دشمن اين امکان را ب

ناسب با نيازمندی ھای خود بر نيز بتواند از آن شرايط به نفع خود استفاده نمايد ويا اينکه در صدد تغيير آن شرايط مت

  . آيد

د، ضمن آنکه در ؤبه ر ه نمودن ستان حمل ر افغان ھا ب ه روس انی ک ه است، زم شار يافت ون انت ه اکن ؤثقی ک ناد م يت اس

شده بود دارزيابی ھای خود به انسان انقياد ناپذير افغان ھيچ بھائی قايل ن وکران ن ا چون ن ام افغانھ د تم  وفکر ميکردن

ينه چاک " ق وپرچمخل "شانزرخريد  هعاشق س د ک ا ان ه شودآنھ شان گفت ه اي ا ب ل ت ردم کاب ه اصطالح م َاو، خو " ب َ

د ر پوشش "ميکنن ال زي اليان س د وس وردار بودن ی برخ د اعالئ ناخت اراضی در ح ۀ ش دات غداران ه از تمھي ا آنک ، ب

ز سروی جيولوجی از بھترين نقشه ھای کارتو گرافی و توپولوژی برخودار بودند، به س ا ني اختمان ارضی کشور م

اده  ی آم ای غرب رای اروپ ه ب تند، ک ام گذاش بی اعتنائی نموده به گفته خودشان با ھمان تجھيزاتی به جنگ افغانستان گ

شتيبانی می شد. شده بود . تانکھای بزرگ با توپخانه ثقيل که از طرف قوای ھوائی نامناسب برای فضای افغانستان پ

ت در شرايط اروپای غربی ھمانطوريکه جنرالھای روسی بعد ھا اعتراف نمودند، آنھا را چنين قوائی شايد می توانس

  تا بحر اقيانوس بدون مزاحمت برساند ، اما در افغانستان چه؟
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د، ارتش شوروی از  ده ان به استناد نوشته ھائيکه در سالھای اخير به وسيله جنرالھای روسی وساير محققان نوشته ش

ار ھمان آغاز دخول در  دند، طبيعت قھ تقبال ش ه اس ا گلول ستان ب ر افغان ردم دلي افغانستان، به عالوۀ آنکه از طرف م

  .ودشمن شکن افغانستان نيز جان آنھا را به لب رسانيده وکمتر از گلوله ھای جانسوز رزمندۀ افغان دشمن شکن نبود

پچاق " اند، وقت به زمين خوردن ، نقش در اين زمينه می توان بيشتر از نويسندگان روسی که در ھمه حالت کوشيده

دد جست ندرا عمده بسازند، از نويس" خربوزه گان غير روسی به خصوص دو تن از نويسندگان طراز اول سويس م

ی و "چه اين دوتن که امکان استفاده  اد شوروی، کی جی ب ه مرکزی حزب کمونيست اتح از محرمترين اسناد کميت

تناد "مصاحبه با افراد دخيل در قضيهھمچنان "و" وزارت دفاع آن کشور ه اس ناد  افغانستان را دارا بودند، ب دست اس

  .داشته، شايد بتوان گفت کاملترين کتاب را در زمينه تحرير داشته اند

ام " ديترکلی"و " پی ير آلن "اين افراد که  ر ن د، کتب شان را زي ان "نام دارن ان افغ ر –قپق  حقيت تجاوز شوروی ب

ته .رير داشته اندتح" افغانستان ناد دست داش  آنھا اولين کسانی ھستند که در کتاب شان، از زبان روسھا ومستند بر اس

اب ۵٢٩آنھا ضمن آنکه در . طبيعت ناسازگار وخشن افغانستان را در کنار مردم دلير افغانستان مطرح می سازند  کت

  :شان چنين می نگارند

ستان، سطح مؤث" ه تجريان عمليات جنگی در افغان اد مختلف من جمل ات ريت اردوی چھل شوروی را در ابع أمين

ايش گذاشتستيکی، استفاده از تخنلوژ ه نم ات جنگی ب شبرد عملي ن . يک وپي ا اي دک اردوی چھل نھايت ائی ان ًتوان

د ستادگی نماين اوز اي ر متج ه در براب لحۀ کھن تفاده از اس ا اس ه ب ود ک ود آورده ب ه وج دين ب رای مجاھ انس را ب . چ

  "ً شکست ناپذيری افغانستان را نشان داده بود واين بار مجددا اين امر به اثبات می رسيد،ۀ تاريخیگذشت

تانده ضمن آنکه نويسندگان مذکور با دقت و مھارت  افراد جنگ ديده و حرفه ئی تمام جزئيات جنگی را از نظر گذش

انيزه از تغيير ساختارھای موجود وقبلی متناسب با جنگ ياد دھانی می نماين ر را در قطعات ميک د، و ضرورت تغيي

ه یوروتھاجمی ودرس ھائی را که شوروی ھا در آن بابت فراگرفته اند، تذکر می دھند  د ک  اين الزام تأکيد می ورزن

ايل در  قوای زرھی شوروی تانکھای بزرگ آن بناء بر ضرورت برخاسته از شرايط ارضی بايد جای شان را به وس

د ه ديگری خالی می کردن شترين خدمت را ب ائی در حقيقت بي ين جنگھ ه در چن وپچی را ک وای ت ين نقش ق م چن ، وھ

اده  ی خطر پي ا حدودی ب شروی ت د، خاطر نفوذ و پي ام ميدھن ه بحث گرفتانج ين ب د ه اچن ا  "ن ام ھ دانان جزو ت قومن

ز. امکانات تأمين حمايۀ آتشی الزمی را ھنگام حمله نداشتند شباری متمرک ا ممکن خصوصيت محل، آت وپچی را ن  ت

اب صفحۀ –" می ساخت ان کت ز روی " ، ۵١١ ھم ا ني وه ھ اربوی در ک ای احضارات مح ه منظور ارتق داماتی ب اق

شکيل می داد. دست گرفته شد ا :يکی از اين اقدامات را تجھيز قطعات وجزوتام ھا با وسايط جديد ونيرومند تر ت  ام

می " ساحۀ جامد"بسياری از محالت استحکامی دشمن شامل . ندمؤثريت آتشباری در کوه ھا کماکان ضعيف باقيما

ر آن سودی نداشت شباری ب د و آت اب صفحه ..." گردي ان کت ا ۵١٢ھم ۀ لوژستيک ب ان در زمين ل "، ھمچن ر قاب غي

ور مارند" عب ی ش ين م شکالت را چن ی م اطق جنگ ستن من ات : "دان اقص قطع ادگی ن ن، آم ت راه آھ دم موجودي ع

د در کوه ھا ودشت ھا، تغيير درجۀ حرارتيت  برای فعاللوژستيکی ه باي د ک ائی بودن ، کيفيت جاده ھا از دشواری ھ

ائی واقليمیشرايط جنگی عامل ديگری بود که بر مشکالت ناشی از شرايط تخنيکی، . بر طرف می گرديدند  جغرافي

اب صفحۀ" افزوده گشته بود ان کت اد خط"  ، ۵١۴ھم م ھای زي يچ وخ ا پ م عرض ب دين، سرکھای ک ۀ مجاھ ر حمل

د. انتقاالت را خطرناک ساخته بود ا مشکالت جوی مواجه ميگردي االت ب ی، انتق اه م د، . از آغاز م ای نيرومن اد ھ ب

د ز می گردي د او ني انع دي ا م ه حت ه وجود می آورد، ک . گرد وخاک را به راه انداخته ونتنھا مشکالت برای راننده ب

دباران ھای تند، سرک ھا را چنان گل آلو ر . د می ساخت که مجبور به تخليۀ بار موتر می گرديدن سياری سرکھا پ ب
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ين ، ۵١٧ھمان کتاب صفحۀ " از سنگ وجغل بود سته " آبرسانی "ھمچن رين مشکالت جنگی دان را يکی از بزرگت

ه  بانه روزی خويش ب ام مصارف ش از " ۵٠"وبا در نظرداشت اينکه به صورت متوسط يک فرد برای تم رآب ني ليت

ا، . تأمين آب آشاميدنی يکی از مشکالت اساسی را تشکيل می داد":  می نگارندداشت ابتداء آن را از دريا، جوی ھ

ه وجود می آورد ائی را ب ه دشواری ھ د ک ا می گرفتن شار ھ ابع سرباز وآب را .... من ا اکث ايش آب ھ ت ًآزم موجودي

ا ** ۵٢٠ۀ ھمان کتاب صفح" را در چنين آبھا نشان می دادباکتری وميکروب ھا  ابی ھ  نامبردگان بعد از اين ارزي

داد": خدمات صحی را در ارتش سرخ در نظر گرفته می نگارند شکيل مي اری ت ه از بيم ... دشوار ترين کار را وقاي

ور بھداشتی تضعيف ودر نتيجه گسترش ١٩٨۶ تا ١٩٨٢با افزايش سريع شدت جنگ ھا از   ميالدی، دقت در ام

ون  ائی چ اری ھ ھال، حبيم یاس دصبۀ بطن بب گردي ره را س اب صفحۀ ." وغي ان کت ام ۵٢٣ھم د از بررسی تم  بع

د ی نماين ری م ه گي ين نتيج ام چن ر انج ات س ا  " :ناماليم رار داشت، ام ود ق ی خ ت طبيع تيکی در حال دمات لوژس خ

 صعب بزرگترين مانع. سبب می گرديدرا  ھزار نفر دشواری ھائی ١٠٠رسانيدن مواد کافی وبه موقع به اضافه از 

داد، وضعيت سرکھا وعدم موجوديتالعبور بودن محل، وضعيت جوی شکيل مي اتی ت ز ترميم ا ومراک اه ھ ره گ .  ذخي

ا  ات می توانست در جنگھ ل قطع در اثر مصروفيت قسمت بيشتر قطعات به وظايف لوژستيکی، فقط سوم حصۀ ک

   ۵٢۵ھمان کتاب صفحۀ  ."ذاشته بوداردوی چھل به موانعی بر می خورد که طبيعت بر سر راھش گ... حصه گيرد 

ده  ه گردي ده می شودوقتی به اين نقل قول ھا که ھمه به استناد اسناد مؤثق شوروی زمان تھي دازيم دي ه نظر می ان  ک

و در لجن يک جنگ  ا زان اوزين را ت ای متج تافته وپ ندگان آن ش ه کمک باش ستان ب ا سازگار افغان ه طبيعت ن چگون

  .و می بردفرسايشی ونابود کننده فر

  !خوانندۀ گرامی 

ورخ  صويری م ات ت اردگر گزارش وده، ب ب از نظرت گذشت لطف نم ن مطال ه اي ون ک ت ٣٠.٠٧.٠٩اکن ا دق  را ب

ه در . مشاھده نما شاھده می شود، ک اتو م در آن تصاوير که گويا تر از ھر زبانيست وضع زار نيروھای اشغالگر ن

اک افغانستان چسبناک، رود خانه اش طوفانی وخروشان، ستيغ کوھايش خ. قرا دارندخشن افغانستان تقابل با طبيعت 

ام آب آن  ا وسر انج رم وطاقت فرس ده، ھوای آن گ ه اصوال مبلند ودور از دسترس، باد آن کور کنن ات ًک د حي ی باي

غالگران نبخش باشد، کشنده ومرگ آفرين اتو ، ھمه آماده برای برپائی يک مقاومت اصيل ومردمی تا از يک سو اش

ه  و نوکران زرخريد آنرا از کشور رانده امکان تأسيس يک افغانستان آزاد را فراھم گرداند واز جانب ديگر با به زبال

  .دان تاريخ فرستادن از گور برخاستگان تاريخ زمينۀ رفاه اجتماعی را مساعد نمايد

    به اميد آنروز                                                                                           

  

  :توضيحات
ين است- * ان نگارش چن ه سنگ : "  ضرب المثلی که عنوان مقاله قرار داده شده است وبه زب جنگ نکن در ده، ک

در حقيقت مناسبات خونی حاکم در روستا ھا وقريه ھا را رسانيده گويای وحدت "  به معنی بزن-وچوبش می گويد ده

د خونی . ين افراد يک ده وروستا می باشدوھمآھنگی ب م پيون ا ھ ندگان آن ب ر باش ستان از آنجائيکه اکث در دھات افغان

ردی از  راد آن از طرف ف ن از اف راد دارند وقتی يک ت ام اف رد تم رار می گي ه ق ورد حمل  چون مشت دهخارج ده م

ارچگی ضر. واحدی بر فرق متجاوز اجنبی وارد می شود اد ويکپ ن اتح ای از اي ه گوي وده ک شأت نم وق ن ل ف ب المث

ه يک .  می باشدآن با دشمن ده ويا روستادشمنی تمام اھل  ه مثاب ل ب " ده"ھرگاه اجازه داشته باشيم افغانستان را در ک
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اريخ " ده"فرض نمائيم، حيات وبقای  ه دان ت ه زبال غالگران وب ع تجاوز ، اخراج اش ه دف ايجاب می نمايد تا متحدانه ب

د وطالب ھمت فرستادن ايا م از مجاھ دد اسالم سياسی اع ا اشکال متع ه ت رچم گرفت ق و پ ۀ آن از خل دی خود فروخت

سنگ وچوب ميھن ما جنگ خود را با متجاوزين از مدتھا بدين سو آغاز نموده ومصارف کمر شکنی را بر . گماريم 

دارک  را در تيررس من خودشاناز پا انداخته را آنھا تحميل می دارد، وسايط آنھا  د سريعتر ت د، باي وتو قرار می دھ

ه در . گرفت وبه مدت طبيعت کشور شتافت د، ک نبايد به دشمن اين اجازه را داد تا فرصت مھار کردن طبيعت را بياب

ھر چند در نتيجه که آزادی مردم ماست ھيچ جای درنگی وجود . آنصورت فقط بر دشواری کار ما افزوده خواھد شد

  .ندارد

ستان از ه ديده می شود در شھر کابل وبرخی  تا جائيک- ** ه افغان ه از غرب ب راد مشکوکی ک ستان، اف واليات افغان

ت" ان جی او"رفته ومافيای  ه اس اميدنی ب ه آب آش ردم تھي ه م رای خدمت ب درد نھا را به وجود آورده اند، در ظاھر ب

راد وقتی از ديد نظامی واکماالتی به قضيه نظر. غربی را راه انداخته اند ن اف ه اي ردد ک  انداخته شود، مالحظه می گ

شند،  ه دوش ک را ب ۀ آن وا و مرافع ار دع ا اينکه ب د وي را بپردازن ا آن د ي ا می باي ردم م انی م از ممر قرضه ھائيکه زم

ای  انداخته اند که در نھايت در خمؤسساتی را به راه تيکی نيروھ دمت دشمن قرار داشته وبه اصطالح وظايف لوژس

  . انجام می دھنداشغالگر را

ار  ه در کن ود ک دالگير"بايد متوجه ب رار " چپ ان جی او"، "چپ م ستقيم در خدمت دشمن ق ه صورت م ز ب دار ني

  .داشته در زمينه ھای مشخصی وظايف اکماالتی ارتش ھای اشغالگر را به عھده دارند

  

  

 


