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باد،
ٓ
وز ازجنگ  جالل ا ال خوشحال پنر

 خاطرات جنر

 دریس مهم در دفاع از مادر وطن ! 

ر این خاطرات نه تنها مقدمه: ] ر برانگنر ر است ، بلکه دریس مهم ازمیهن پرستی ودفاع جانبازانه از وطن بوسیله رسبازان  تحسیر وافتخارآمنر

االن اردوی میل افغانستان درسال  خواندن   در برابر تجاوز عریان پاکستان است.هنگام 1989وافرسان وجنر

وز من تحت تاثنر عمیق  ال پنر
های اوورسبازان تحت فرمان او خاطرات جنر شجاعت وتدبنر وجان بازی ها ودلنر

 را میخواسته ترک بگوید وبا چند 
ی
ر وسوء تدبنر منویک منگل که قرارگاه میدان هوأي ر حال از جی  قرارگرفتم.درعیر

گایه یافتم. 
ٓ
ر ا د ننر ال دیگر درمحل دیگری پناه بن 

 جنر

 رسب
ر
 است صداقت ، دراین خاطرات که مشخون از حماسه وقهرماي

ر
ازان اردوی میل درمقابل اجنتان پاکستاي

بخوي  میتوان دید .دراین خاطرات نویسنده هرگز از خود تعریفر نکرده 
ر ال خوشحال را ننر

شجاعت وکفایت جنر

وز تا چی حد یک افرس وطن پرست وشجاع  ال پنر
ح رخدادها ، نشان میدهد که جنر است اما دقت در رسر

ر حال با تدبنر وح ( ودرعیر ال عبدالغفورخان بلوچ)خلفی ر است. او درتوصیف از درایت نظایم جنر قیقت بیر

ال طاقت)پرچیم( وهمچنان درنکوهش ازبلندپایگان پرچیم چون منویک منگل  ال سوله مل)پرچیم( وجنر وجنر

 وسیداعظم سید قواماندان گاردمیل دری    غ نمیکند. 

 
ر
، زماي  به تلیر میگراید که داستان انفاجارسه بم  پیهم را بیان میکند.بم  اول این خاطرات مشخون از شجاعت ودالوری ومیهن پرستی

غشته بخون داود را روی سینه خود انتقال  19سب  قطع دوپای یک جوان 
ٓ
ال میخواهدجسد ا ساله بنام داود میشود وهنگایم که جنر

ر بم  هم هنگایم وز دهد بم  دویم منفجر میشود و یک پای خودش رااز دست میدهد وسومیر ال پنر
 که رسبازدیگری برای ممک به جنر

ن صحنه چقدر صحنه تراژیک 
ٓ
میدود، منفجر میشود وخود ودورسباز دیگر را مجروح ومعیوب میکند. اگر یک لحظه بتوان تصورکرد که ا

ر را زودتر بنداژ نماید وزودتر به شفاخانه انتق ر مجروحیر ال دهد، انگاه میتوان به ي   بوده است که کیس یا وسیله نبوده تا الشه های خونیر

 منویک منگل وسیداعظم سعیدقوماندان گاردمیل يی برد. 
 کفایتی

سانند وبعد  وز با دوسه رسباز مجروح دیگربا پای قطع شده خون چکان از بلندی های کوه خود را تا کنار رسک منر ال پنر
خوشبختانه جنر

 ساند وچانس باوی یاری میکند تا زنده به مابل برسد. دریک موترباربری رهگذرخود را به شفاخانه جالل اباد منر 

 افغانها مالقات کرده ام،وی را نه تنها یک افرس مسلیک 
ی

گ سویدن در انجمن های فرهنگ وز را  در شهرگوتنن  ال خوشحال پنر
من جنر

 که او از اقوام مختلف کشور مسکون درشمایل وش
ی
ق  میهندوست وتعلیم یافته  ، دیده ام، بلکه اطالعاي مال هندوکش تا بدخشان ورسر

ال خوشحال  بار درمقابله بادشمن زخم  14کشورتا ننکرهار ولغمان وکنر دارد هیچ کیس دیگر به این اندازه معلومات نخواهد داشت. جنر

ر دفاع از شهرجالل آبا از دست داده است.   برداشته ودرآخر درجنگ جالل آباد یک پای خود را  حیر

ا ر فرزندان فداکار و ایثارگرهرگز از دشمن شکست نخواهد خواندن  خاطرات این جنر ر چنیر ساندکه افغانستان با داشیی ل این پیام را  منر

االن  ورسبازان شجاع ووطن پرستی  که از جنگ با دشمنان وطن تجارب مهیم دارند خایل  خورد و هنوز هم آغوش وطن از افرسان وجنر

 از پاکس
ً
تان و گروه های طال  وداعش ومجاهد که از پاکستان به افغانستان گسیل شده ومیشوند نشده است .این افرسان نه تنها قلبا

 را برنظام دست نشانده پاکستان در سیمای مجاهد وطال  از هرلحاظ ترجیح میدهند.  دولت افغانستان   
ر
نفرت دارند  بلکه نظام کنوي

 روبرو 
ر
وهای مخرب پاکستاي د . که با یک جنگ وسیع وتمام عیار با ننر است یم باید از این افرسان برای دفع وطرد دشمن  مار بگنر

ی ازحجم کتاب(  د جالل آباد خالصه شده وبطورمامل )ممکن بعلت جلوگنر وز درکتاب حماسه نن  ال خوشال پنر
متاسفانه خاطرات جنر

 
ر
ر مامل  آنرا اینجا میگذارم. سیستاي  [2021/ 8/8بازتاب نیافته است واینک من میی
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ا  در جنگ جالل آباد: خاطرات جنر  وز از اشنی  ال خوشحال پنر

 مانده است به »
ی
ی شده است و من خاطراتم را از آنچه در حافظه ام باق از آن زمان تا امروز سالهای متمادی سپر

ده بیان بدارم.   تحریر در میآورم. سیع یم نمآیم وقایع آنزمان را بصورت صادقانه و خییل فشر

ن آب ( ۱۳۶۷به تاری    خ شانزدهم حوت ) ق میهن ماقرار داشته به دلیل داشتی قبل از ظهرشهر زیبای جالل آباد که در شر

اتژییک سیایس و  ، محصوالت و مناظر جذاب طبییع و هم چنان از نگاه موقعیت اسپی وهوای خوشگوار، ساحات تاریخن

انهای  نظایم آن از اهمیت خایص در کشور ما برخوردار میباشد. والیت ننگرهار را از نظر  اقلییم میتوان جز اقلیم مدینپی

ی و زیبایی که این شهر دارد نزد افغانها به شهر 
ن معروف یم باشد. این « همیشه بهار»دانست، نظر به طراوت، ش سپ 

ن و دردناک  شهر زیبا در آن شب و روز ها یم سوخت. دود و بوی باروت به آسمانهایش بلند بود و ما این منظر غم انگپ 

ن لحظات ورود به جالل آباد از فراز هلیکوپپی تماشا میکردیم. رگبار سالحهای ثقیل از چندین سوی را در نخس تت 

و... به سمت مرکز شهر پیوسته جریان « فارم غازی آباد»، «قلعه مرصی»، «شخ رود»، «کامه»بخصوص از جانب 

ن آن مریم میبآرید. فرود آوردن هلیکوپپی و پ یاده نمودن ش نشینان بخودی خود یک داشت، گویی از آسمان و زمت 

، که  سودای ش و ناممکن بود. با آن همه، پیلوت های جوان و شجاع قوای مسلح با جرأت و مهارت خاص حری 

داشتندارتفاع هلیکوپپی را در یک جنگل که ساحه نسبتا امن تر و در جوار بند "درونته" و در نزدییک پوهنتون ننگرهار 

ن به علت راکت اندازی ها و خصوصیات قرار داشت، تا انداز   بر روی زمت 
ن هلیکوپپی ۀ امکان کم کردند، زیرا مجال نشستی

و ما پنج تن نظر به فرمان پیلوت هامجبور بودیم که ییک یر دیگر از ارتفاع تقریبأ اضافپی 
ساحوی وجود نداشت، ازیپن

یم و ییک از افشان )مدیر امنیت قومانداین امن ن بپر ی بزمت 
ن ازدومپی  به سوی زمت 

یه کابل( حاضن نشد مانند ما از هلیکوپپی

ش از ارتفاع  ن ن برخن افراد وجود دارد، و او دوباره  -خود را پرتاب نمآید، مسلمأ ترس خپ  ییک از ترسهایی است، که در بت 

 و عجله حتی بکس دستی سفر و تفنگ 
ی

سیار بسوی کابل برگشت. واقعأ حالت هیجاین بود و من از فرط شتاب زده گ

ن انداخته بودیم ایل قرارگاه ریاست امنیت   خود ها را پائت 
خود را در هلیکوپپی فراموش کردم. محل که ما از هلیکوپپی

دولتی تقریبأ نیم ساعت مصافه ی )پیاده روی( داشت، آنروز شاش فضای شهر را دود و بوی باروت فرا گرفته بود، 

ه ها و گل های رنگارنگ را گویی خاک ن پاشیده بودند، چنانکه نفس کشیدن را دشوار میساخت. صدای فپ  روی سپ  سپی

ال صاحب مصطفن )معاون کدری وزارت  سالح های ثقیل و خفیف پیوسته شنیده میشد. قرار این طور شد، که جپن

. باید تذکر بدهم، که من از  مدتها  داخله( و همرهانش به قومانداین امنیه څارندوی بروند و من به ریاست امنیت دولتی

 و اداری شهر زیبای جالل آبادآشنایی کامل داشتم. طوریکه در ابتدای خدمت عسکری )دوران 
قبل با ارایصن رهایشر

کوماندوی )عکس پراشوت( پراشوت جهت تمرینات و تطبیقات و برای   ۴۴۴سلطنت محمد ظاهر شاه( پرسونل قطعه 

ی نمودن فصل زمستان همه ساله از  فتند و دو باره پیاده بر یم  حمل پ ۱۵جدی ایل  ۲۴سپر یاده به جالل آباد مپ 

گشتند. بدین طور در چهار سال خدمت نظایم در این قطعه، من چهار دوره ی سه ماهه را درین شهر باستاین گذرانده 

ین خاطرات ایام جواین ام با آن بسته بود. شاید از همآنجا بود، که من با این شهر زیبا و مردم آن  بودم، که بهپی

ن داشتم و دارم. برایم بسیار سخت و نا خوشآیند بود، که میدیدم که این شهر ش   نپ 
عالقمندی و پیوند خاص عاطفن

ن و زیبا )شهرگل نارنج( به وحشت شای خرابه مبدل گردیده بود. ساکنان شهر و نواخ آن که هنوز امکان ترک خانه  سپ 

و دلبندان شان به پناهگاهای خودساخته داخل شده بودند.همه و دیار برایشان میش نشده بود، برای حفظ جان خود 

، ترس و وحشت فرا گرفته بود. مسلمأ، ترس و هراس در مقابل خطر یک پدیده ی عیتن وطبییع  جا را فضای پریشاین

 است. ویل در اثر ترس و شاسیمه شدن یک عسکر، مرگ احتمایل را، حتیم میسآزد. 
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ی وا میداشت، حس انسان دوستی و احساس وطن در آنزمان آنچه که ما شبازان  وطن را به تبارز شجاعت و دلپ 

پرستی بود. و از میان گزینه های حفظ تن و وطن، فداکاری و ایثار بخاطر حفظ و حراست وطن و انسان وطن را ترجیح 

ستانه نیاز داشت  واقعأ وطنپر
و ما نظامیان وطن در  داده بودیم. آنوقت دفاع از خاک مقدس وطن، به ایثار و قرباین

ن افتخار، ترس و هراس را در وجود  خط مقدم آن قرار گرفته بودیم و بر خود و همرزمان خود میبالیدیم و احساس همت 

 هر یک مان منهدم ساخته بود. 

وزی جنگ جالل آباد برای ما و وطن ما اهمیت حیایی داشت. وزارت امنیت دولتی ماه ها قبل از وقوع حمله بر   پپ 

« جهاد»یت ننگرهار اطالع حاصل نموده بود و رئیس جمهور، شهید دکتور نجیب ،هلل، افشان اردو را از برنامه شوم وال 

پاکستاین آگاه نموده بودند! پاکستان میخواست بتعقیب تالش های ناکام برای تضعیف حکومت وقت و شنگوین 

« حکومت مؤقت»حت ترصف خود درآورد و باصطالح دولت اینبار شهر جالل آباد را از راه حمله مستقیم نظایم ت

مجاهدین ساخت راولپندی را در شهرجالل آباد منتقل و تأسیس نمآید و تاشانجام دولت مکارپاکستان با شمول چند  

 سبیل ،هلل»کشور عری  و غری  ها )بخصوص حامیان اصیل جهاد گویا 
ن
را به رسمیت « حکومت مؤقت»این «( ق

جالل آباد از قبل دارای میدان هوایی مجهز هم بود، یم توانستند با سهولت روابط نظایم و بشناسند! و چون شهر 

ن نمایند.  ن با این گویا "حکومت مؤقت" تأمت   اقتصادی، سیایس و دیپلوماتیک را نپ 

ده وطن میدانستیم، که تحقق این برنامۀ شوم، نه تنها کشور را بسوی تجزیه یم   ن ش سپر کشاند، ما شبازان و مدافعت 

ن در قبال میداشته باشد، که برای هیچ افغان وطن پرست قابل قبول  بلکه عواقب خییل ها وخیم و دردنایک دیگر را نپ 

 نبود. 

بهر حال، پیاده بسوی ادارات مان روان بودیم، که یک خانم موی سپید که باشنده همان محل بود، باالی مان صدا زد 

یم. اندگ در آنجا نزد وی گذشتاندیم و و گفت، که در پناه گایه که او برای  خود فراهم نموده بودبرای چند لحظۀ پناه بپ 

ال صاحب مصطفن با همرایه رفقای څارندوی اش بسوی   از آنجا خارج شده باهمدیگر خدا حافظن نمودیم و جپن
ً
بعدا

ه سمت ریاست امنیت دولتی براه قرارگاه قومانداین امنیه حرکت نمودند و من از گوشه و کنار دیوارها پیاده و تنها ب

افتادم وقتی بدآنجا رسیدم دیدم، که تعمپ  فوقاین عمارت ریاست امنیت دولتی به سبب راکت اندازی  ها و گلوله باران 

 قابل استفاده نبود. ویل پرسونل ریاست امنیت دولتی به زیرزمیتن تعمپ  مذکور جاگزین شده 
ً
شدید تخریب شده و اصال

ظایف شان بودند. چندی از صحبت نمودن با آنها نگذشته بود، که دگروال واحد طاقت )رئیس و مرصوف اجرای و 

در آنجا به شاغ من آمد و مرا گفت، که با او به قرارگاه قومانداین عمویم که در آن وقت در میدان هوایی ( ۲ریاست 

فرمان موتر با من بود و از وسط شهر  ننگرهار قرار داشت، باید بروم. بدین طور هردوی مان در موتر جیپ نشستیم. 

وکه و خایل از سکنه مبدل گردیده بود بسمت قرارگاه قومانداین عمویم حرکت نمودیم. درخت  جالل آباد، که به دیار مپی

، که به فرقه  منتیه میگردید در اثر اصابت مریم سالحهای ثقیله در وسط شک افتاده بودند،  « یازده»های کنارجاده یی

را برای عبور و مرور وسایط نقلیه فوق العاده دشوار ساخته بود. از میان تنه ها و شاخه های این درختان که راه 

شکسته و ریخته بروی شک بشکل زیک زاک به مشکل عبور نمودیم و راه را به استقامت قرارگاه میدان هوایی ادامه 

ورودی قرارگاه توقف دادم، ییک از افشان باالی مان چیغ  دادیم تا باالخره بدآنجا رسیدیم. همینکه جیپ را کنار دروازۀ

ون نیآمده بودیم، که مریم دشمن به موتر مااصابت  وفریاد زد تا موتر را عاجل ترک نمائیم. هنوز نیم تنه از موتر بپ 

. وقتیکه داخل کرد و جیپ را به آتش کشید. ویل ما توانستیم خود ها را به دِروازۀ ورودی زیرزمیتن قرار گاه برسانیم

ال آصف  ی جبهه: جپن ال غفورخان « دالور»قرارگاه شدیم دیدم، که رهپ  ن و قوماندان عمویم جبهه، جپن لوی درستپ 
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ال رحمت ،هلل  ، جپن ن  »معاون لوی درستپ 
ن
ال حسام الدین « روق معاون گارد خاص، سوله مل رئیس اپراسیون، جپن

ق )و « منگل»والیت ننگرهار، منوگ رئیس امنیت نظایم، معلم عمر رئیس امنیت « حسام» وایل و رئیس زون شر

 نمآینده خاص رئیس جمهور( با تعدادی دیگری از افشان وزارت دفاع همآنجا حضور داشتند. 

ال آصف  را که فرماندیه آن بدوش من بود و آنزمان در « صفر پنج»از من خواست تا پرسونل قطعه « دالور»جپن

مشغول اجرای وظیفه بود و پل « برمک»ت فرمان رئیس ارکان قطعه جگړن عزیز ساحه بهسود شهر جالل آباد تح

ن امنیت به میدان هوایی « کامه» ول دولت درآورده بود، برای تأمت   سقوط کرده بود موفقانه دوباره تحت کنپی
ً
را که قبال

 انتقال دهم. 

ال رحمت ،هلل  ۱۶شام همان روز )  »حوت( همراه با جپن
ن
را احضار « صفر پنج»م و پرسونل قطعه به بهسود رفتی« روق

ده   نامپ 
ً
نموده و فقط یک پوستۀ هفت نفری را به قومنداین لومری بریدمن شفیع در آنجا به وظیفه گذاشتم )که بعدا

 متأسفانه در آنجا شهید شد( و یک تعداد افشان و شبازان را بشمول رئیس ارکان دوباره به کابل فرستادم. 

 به یک صد نود )  حوت قطعه را  ۱۹صبح 
ٌ
سید به میدان هوایی انتقال دادم و ساحه تحت  ( ۱۹۰که مجموعا نفر مپ 

ل قطعه ام را در بهسود به  گارد تسلیم کردم.چنانچه به قومانداین عمویم از قبل اطالع رسیده بود، که « لوای دو»کنپی

د.  ۲۰بتاری    خ   بر میدان هوایی حمله شدید دشمنان وطن صورت میگپ 

، همرایم مالقات غپ  رسیم و دوستانه داشت. (۱۳۶۷وت )ح ۱۹چاشت  ن ال صاحب غفورخان معاون لوی درستپ  ، جپن

 برایم میگفت 
ً
ب، بذله گو و دایمأ خندان بود. هنوز یادم است، که اغلبا خییل آدم »او شخیص میانه قد، خوش مشر

، ای کاش پرچیم نیم بودی!  در «. نگام ضف غذا مهمانت هستمه»و همیشه مرا که میدید، میگفت که « خوب هستی

قرار میگرفت، « مجاهدین»آن روز بعد از ظهر که فردا اش میدان هوایی تحت حمله ای دشمنان انسان و انسانیت گویا 

ی جبهه( تصمیم دارند تا از قرارگاه میدان هوایی به قرارگایه "پل »او برایم گفت که   )رهپ 
سد که قومانداین به نظر مپ 

 مکان کنند و در نظر دارند تا شما را همراه با شبازان تان اینجا رها کنند. اگر همچون پیشنهادی را بشماشخکان" نقل 

بکنند، بهپی آنست که شما پیشنهاد آنها را نپذیرید. زیرا شما با خریطۀ جنگ و موقعیت دقیق پوسته های امنیتی و 

 «.دفایع هنوز بلدیت ندارید

 میدان هوایی را در آنوقت مسئوولیت کمربند ام
 که حمالت دشمنان « گارد خاص»نیتی

ً
)میل( بعهده داشت. قسما

 از طرف شام صورت یم گرفت. طرف های دیگر روز 
ً
)مجاهدین، قوای نظایم پاکستان و ملیشه های عرب( معموال

ال حسام الدین حسام نزد من به اطاقم آمدند. گ ال آصف دالور، داکپی منوگ منگل، جپن فتند با شما یم بود، که جپن

 اطالع حاصل 
ً
خواهیم صحبت کنیم. قرار اصول نظایم رسم تعظیم نموده گفتم امر کنید. منوگ منگل گفت، حتما

نموده یی که قرار است دشمن حمله سنگیتن را باالی قرارگاه انجام دهد. احتمال زیاد وجود دارد که قرارگاه سقوط کند 

 قومانداین جبهه در آنوقت تقر 
ً
االن و )واقعا  که میدانیدجپن

ً
 در خط مقدم جبهه قرار گرفته بود(. در آنصورت قسما

ً
یبا

ی  ن ن چپ  افشان عایل ربته دولت بدست پاکستاین ها )دشمنان ملت و دولت افغانستان( اسپ  خواهند شد. اگر همچنت 

هان به نمآیش میگذارند و این کار اتفاق بیفتد، فردا پاکستاین ها این همه افشان را با شانه های شخ در تلویزیون های ج

و ما تصمیم گرفته ایم تا فرماندیه این قرارگایه جبهه  به بزرگ خواهد زد. ازیپن ر اردو و دولت مان ضن به حیثیت و پرستپ 

ن منظور نزدت آمده ایم تا این تصمیم خود را « پل شخکان»را برایت واگذار کنیم و ما به  تغیپ  مکان یم کنیم. برای همت 

 آگایه ات برسانیم. به 
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ن شده اند که قرارگاه سقوط میکند پس چرا من و شبازانم  ازین تصمیم شان متحپ  شدم وبا خود گفتم، اگر اینها مطمت 

را گوشت دم توپ میسازند!؟ زیرا از قراین موجود و از لحن سخنان شان چنان برداشت کردم، که اینها از قبل سقوط 

 میدان هوایی را قبول کرده اند. 

االن وطن نیست، لطفا از آن منرصف شوید. و از  بعد از یک مکث کوتاه برایشان شان گفتم، این کار شایان شما جپن

ال در خطوط مقدم جبهه قرار دارند. چطور امکان  سوی دیگر رتبه نظایم من دگروال است درحایل که هشت ایل ده جپن

ی کوچک و آنها قومندانان لوا و فرقه ها یم باشند؟ و این را  دارد آنها از امر من اطاعت کنند؟ من قوماندان یک قطعه

ن میآورد و در آنصورت هیچ ییک از آنها   و دفایع شبازان را پائت 
ی

ن شما از این قرارگاه روحیه و مورال جنیک هم گفتم، که رفتی

هیچ مشکیل »گفت   حاضن به دفاع وجنگ کردن در مقابل دشمانان وطن نخواهند شد. منوگ منګل رو بسویم نموده و 

ال میسازیم ن حاال بکابل شفر میدهیم و خودت را جپن این حرف او مرا برآشفت و شگفت زده شدم و «! نیست، همت 

لحظه ی در فکر رفتم و تمام دوره های تعلیمات و تمرینات، خدمات و تعهدات نظایم ام گویا در مقابل چشمم گذشتند 

تا این حد سبک و ی  ارزش شده است؟! و آیا شده یم تواند که این رتبه و « ایلجپن »و با خود گفتم، آیا این رتبه و مقام 

ن  امانه برایشان گفتم، « بازیچه ی»مقام عایل نظایم به چنت  یک شخص غپ  مسلیک تبدیل گردیده باشد و...؟ احپی

 تصمیم خود را  میخواهم برایم یک ساعت مهلت بدهید، تا وضعیت پیش آمده را تا اندازۀ خودم برریس نمآیم و 
ً
بعدا

م بالدرنگ از طریق مخابرۀ قطعه ام با داکپی صاحب نجیب ،هلل  برای شما اعالن خواهم کرد. با خارج شدن آنها از دفپی

ی    ح نمودم و گفتم اینها میخواهند قرارگاه قومنداین را ترک نمآیندو یاد  تماس گرفتم و وضعیت پیش آمده را برایشان تشر

ی جز  آور شدم، که خارج شدن اینها از قرارگاه و رها نمودن قرارگاه بهر استدالل و بهانه ایکه باشد، نزد شبازان تفسپ 

 تاری    خ سپه ساالر صالح محمد خان « فرار»
ً
و سقوط نمودن قرارگاه نمیداشته باشد! و در صورت وقوع این عمل حتما

تا صدای ترا میشنوم خاطرم جمع »فتند: یک بار دیگرتکرار خواهد شد! داکپی صاحب نجیب ،هلل در جواب برایم گ

است که میدان هموایی سقوط نیم کند. من با اینکه از شما دور هستم، ویل همزمان تمام مسایل مربوط به جبهه را هر 

چنانکه »و برایم اجازه داد و گفت: «. لحظه نظارت میکنم و نیازمندی های شما در دفاع از جالل آباد را فراهم یم سازم

و در ضمن داکپی صاحب نجیب ،هلل اطمینان دادند که « زم میبیتن همآنطور بکن، از طرف من اختیار داریخودت ال

 هیچ کش را اجازه نمیدهند، که مقر قرارگاه قومانداین را ترک کند. 

ام و   همه درک یم کردیم و میدانستیم که حملۀ بزرگ دشمنانان وطن و جنگ شدید پیش آمدنیست. مجال احپی
ً
 واقعا

 در واقعیت وجود نداشت! به 
ً
رعایت سلسلۀ مراتب نظایم و فرصت های مذاکره باهم دیگر محدود شده بود و یا اصال

قومانداین جبهه اعالن نمودم که هیچ کش اجازه ندارد محل قومانداین را ترک کند و به شبازان قطعه ام قومانده دادم،  

نداین را ترک کند، آنرا با راکت بزنند. یک گروه پانزده نفری را به شکرده  که اگرکش سیع نمآید با کدام وسیله نقلیه قوم

ان، برای این کار مؤظف ساختم.   تورن سید مپ 
ی

 گ

 حمله پالن شده دشمنان وطن، انسان و انسانیت آغاز شد و جنگ هر لحظه شدت بیشپی یم  
ً
شام نزدهم حوت واقعا

فته  ن شام یک دستگاه مجهز و پیشر که در عقب قرارگاه موقعیت داشت به سبب « ساز»مخابره بنام گرفت. در همت 

ن رفت. ساختمان و محوطه میدان هوایی تخریب شد. مریم های ی  شمار   تخریب شده و از بت 
ً
اصابت راکت کامال

ن و دیوارهای ساختمان فرو رفته بود، که بعیصن آنها منفجر نگردیده بودند. بدین منوال مریم ه ای ریاکتیف بر روی زمت 

ال آصف دالور، منوگ منگل برایم گفت:   میدان هوایی رسیدند. در اطاق جپن
حرف ما را »دشمن تا دریچه های زیر زمیتن

ن جا بمانید و صپ  کنید. من با شبازانم باید « نشنیدی.دیدی همآنطور شد، که ما گفته بودیم!  برایشان گفتم شما همت 

 صحبت کنم. 
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هوایی که به اثر اصابت راکتها به مخروبه ی تبدیل شده بود، رفتم و شبازانم را احضار به طبقه ی باالی ترمینال میدان 

( گنجایش جابجاشدن افراد بیشپی را  ن ترمینال )زیر زمیتن نموده و وضعیت جاری را برایشان توضیح دادم. طبقه پائت 

و شبازانم در همان مخروبه های طبقه باال جا گرفته بودند. برا یشان گفتم که ما به هر طوریکه باشد، باید نداشت، ازیپن

 از قرار گاه دفاع بکنیم، هوشدار دادم که بخاطر دفاع از وطن و زنده ماندن باید با تاکتیک و مورال قوی عمل نمآییم. 

در این شام از سه جهت حمله دشمنان باالی قرار گاه آغاز گردیده بود. حمله ی که از جانب قریه خوشگنبد صورت  

وهای ما دفاع خوب میکردند و موضع شان هم چنان گرفت،  بسیار شدید بود. و از حمالت دو جهت دیگر جبهه نپ 

 بود. ویل قریه خوشگنبدکه در شمال میدان هوایی موقعیت داشت و با شهر و قرارگاه قول اردو فاصله 
 مستحکمپی

ً
نسبتا

مربوط به باند اسامه بن « جاهدین عربم»ی زیادی نداشت، در آنوقت بشکل نست  تحت ترصف جنگجویان گویا 

وی، به  الدن، درآمده بود و برای ما بیشپی نگران کننده بود! نگراین ما همه بیشپی ازین بود، که دشمنان در صورت پیشر

یس میآفتند.  ات و مهمات قرارگاه قول اردو دسپی ن  استحکامات، تجهپ 

 باید تصمیم یم گرفتم. 
ً
نفر  ۳۰دو باره نزد شبازانم رفتم و به شبازان گفتم، که به جنگ بشدت در جریان بود و دفعتا

 
ً
 شبازانم که جمعا

ً
تن )شباز و افش( بودند،  ۱۹۰داوطلب که با من در عملیات جهت دفع حمله بروند، نیاز دارم. تماما

اک در عملیات را نشان دادند. تأکید نمودم برای شان که بیشپی از   اشپی
ی

دارم و صادقانه برای شان  نفر نیاز ن ۳۰آماده گ

 ی  برگشت خواهد بود! با وصف این سخنان من، بازهم همه شبازانم حاضن 
ن د نمودم، که با احتمال قوی این رفتی ن گوشر

شدند و حتی پافشاری یم نمودند تا با من یکجا در عملیات بروند. صحنه ی عجیت  بود! باالخره مجبور شدم و تصمیم 

ن موقع متوجه شدم، که دو برادر )محمد عمر و نور ،هلل( که در  تن ۳۰بر آن گرفتم، که تا  شباز را خودم برگزینم. در عت 

ن حال پشان کاکایم بودند، در صف داوطلبان ایستاده اند. برایشان گفتم، که از میان شما تنها یک تن اجازه دارد با  عت 

 
ً
ایط و وضعیت را ب« پیغور و طعن دوست و دشمن»من بیآید. گفتند، که ما بعدا ن شر یم، که در چنت  ه دوش خود نمیگپ 

ن حالت مجبور شدم، که امر نمایم تا محمد عمر در  ن را برگزنیم. در چنت   ننگت 
ی

شما را تنها گذاشته و در آینده زنده گ

 قطعه بماند و نور،هلل همراه یی من برود. 

 « مخصوص»برای اجرای وظایف « صفر پنج»قابل یادآوری میدانم که قطعه 
 
پراتیفن )ملیک و نظایم( در چوکات ا

و ظاهر و طرز لباس پوشیدن شبازان و افشان با روال معمول عسکری تفاوت  امنیت دولتی تشکیل گردیده بود و از ایپن

ی جبهه، یک  داشت )چنانکه در تصویر دیده میشود.( این امر در ابتدای ورود عساکر این قطعه به محیط قرارگاه رهپ 

سید که گویا  نوع نگراین را  ی ایجاد نموده بود شایعایی به گوش مپ  « مشکوک»و گویا « افراد ناآشنا»در میان سطوح رهپ 

به ساحه داخل گردیده اند. ویل تا قبل ازینکه این نگراین و شایعه پراگتن به ناباوری و عدم همکاری تبدیل شود، از 

ی نمودیم.   جلوگپ 

ن امنیت میدان هوایی نمودم و باز هم یاد  تن شباز را انتخاب کردم ۳۰بدین ترتیب  و بقیه شبازان را مؤظف برای تأمت 

آورشدم تا متوجه باشند، که احدمن الناس از قرار گاه اجازه ندارد جای برود، و برایشان هدایت دادم تا مانع خارج شدن 

ن باشند!   و یا فرار افشان از قرارگاه نپ 

تن شباز ان و افش انم آماده شدیم تا به جنگ رویاروی برویم. سالح های  ۳۰همراه با معاون تخنیک، جگړن حنیف و 

دست داشته ی ما عبارت از یک میل آ. گ.اس، راکت انداز پیکا، کالشینکوف و بمب های دستی بود. نخست از کنار 

ست و چپ قراول، دو دیپوهای سالح و گراچ های میدان هوایی خود را به قراول )در ورودی( رساندیم. در سمت های را

زرهدار رخ بجانب قریه ی خوشگنبد ایستاده بودند. از تانکیست ها درخواست نمودم تا  ۱۵تانک مربوط به لوای 
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ند تا در حمایت آتش باری تانکها، ما بتوانیم وارد  ساحه ی را که از آنجا باالی میدان هوایی شلیک میشد، زیر آتش بگپ 

ایم گفت: که به ما از جانب قوماندان لوا ما امر شده، که اجازه ی آتش گشودن را ساحه شویم. قوماندان تانکها بر 

ال عبیدگل نام داشت و از اقارب شهنواز تتن وزیر دفاع  و با قوماندان لوای زرهدار که جپن نداریم تا امر آنها نباشد. از ایپن

یفایی و با تمام وقت بود، تماس گرفتم. خوب بیادم است، که او در همان لحظات و جریان ش دید جنگ با یونیفورم تشر

زرق و برق آن در قرارگاه نشته بود. از او درخواست نمودم تا به تانکیستها فرمان آتش باری را بدهد. پاسخ او این بود، 

ند»  مورد هدف راکت های دشمنان قرار میگپ 
ً
«. که اگر تانک ها آتش بگشایند موقعیت شان افشاء میشوند و مطمئنا

ال صاحب، اگر موقعیت تانکها افشاء میشود، بگذار شود. مگر تانکها افزار جنگ نیستند؟ مگر ما در جنگ گفتم ، جپن

ن روز و وضعیت از آنها استفاده شود! اما او بر موقف خود  ن است، که در چنت  ن تانک همت  قرار نداریم؟ هدف از داشتی

دوباره نزد «. هم بکند، جزای او اعدام خواهد بود هر تانکیست اگر یک فایر »پافشاری نموده و نپذیرفت و گفت 

تانکیست ها آمدم و برایشان گفتم که قوماندان شما به ضاحت گفت که فرمان گشودن آتش را نمیدهد. اما من و 

ویم. حال مربوط شماست که ما را حمایت میکنید و یا از امر قوماندان خود  شبازانم به هر طوریکه باشد به آن قریه مپ 

ند. در همان ا  بگپ 
ی

ن به سوی قریه خوشگنبد آماده گ طاعت میکنید. همنقدر گفتم و برگشتم نزد شبازانم تا برای رفتی

ن بلرزه درآمد. دیدیم که  لحظات بود، که ناگهان صدای نهیب شلیک به گوش رسید و با چندین صدا پیهم، گویی زمت 

 ی را بسوی مواضع دشمنان آغاز نمودند. تانکیست ها بدون اعتناء به امر قوماندان لوا آتش بار 

ن لحظات، قوماندان ییک از تویل  ما از موقع استفاده نموده و با شعت بسوی قریه خوشگنبد حرکت نمودیم. در نخستی

ها، بنام سید محفوظ، در اثر اصابت گلوله جراحت برداشت و با کمک شبازان گرچه به گوشه طرف دیگر شک انتقال 

د. لحظه نگذشته بود، که یک شبازم بنام سلیم زخم برداشت. داده شد، ویل مت أسفانه در همانجا جان به حق سپر

 طور در طول مسپ  راه از قراول میدان هوایی گرفته تا قریه خوشگنبد، 
ن تن شباز و افش زخیم شدند. اما  ۲۵همت 

 ن دوباره با ما پیوستند. بیشپی ایشان که زخم های سطخ برداشته بودند بعد از دریافت کمک و پانسما

 تخریب شده خود ها را برسانیم و 
ً
بدین شکل تنها پنج نفر ما هنوز سالم بودیم، و توانستیم که وارد یک حوییل نسبتا

یم. این حوییل مورد حمله ی شدید دشمنان قرار گرفت در ظرف چند دقیقه طبقه باالی آن    آن جا بگپ 
ل تحتاین ن درمپن

 تخریب شد. از طر 
ً
نفر شباز تازه نفس خود را بکمک ما روان کنند. به هر  ۲۰یق مخابره به شبازانم هدایت دادم تاکامال

 تاطرف های ساعت چهار صبح مقاومت نمودیم. هدف ما 
ً
حال، در همان حوییل سنگر گرفیتم و تا دمهای صبح تقریبا

ی از ورود جنگجویان دشمن به قرارگاه قول اردو بود و فاصله میان  دریا و جنگل را، که به قول اردو منتیه جلوگپ 

میگردید، تحت نظارت خود در آورده بودیم. بدین ترتیب، مانع رش و حمله دشمن به قرارگاه شدیم. طرفها صبح شدت 

 آرامپی شد و ما توانستیم در همان جا خط امنیتی را ایجاد نمائیم. 
ً
 جنگ نسبتا

به قرارگاه بریم گشتیم. در مزرعه ها که در اثر بارش باران به جبل زار فردای آن شب وقتیکه باتعدادی شبازانم دوباره 

ارت پیشه گان گویا "جهادی" را که در اثر آتش تانکها و گلوله باران  هامبدل گردیده بودند، اجساد جنگجویان عرب و شر

 شبازانم هالک شده بودند، در هر گوشه و کناربه نظر میخوردند. 

ی قرارگاه جبهه را باید گفت، که حمله ی ای ن دشمنان وطن از این سمت فقط دو هدف داشت. ییک اینکه مورال رهپ 

ی  یس بیآبند. حمله ی اصیل که برای ترصف قرارگاه رهپ  تضعیف نماید و دوم، اینکه به دیپوهای سالح قول اردو دسپی

 بود. « زیارت سخن »جبهه طرح ریزی نموده بودند، حمله از سمت 
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و دشمن میخوا ست با استفاده از راههای ضعیف، از جانب قریه خوشگنبد به قول اردو و از راه زیارت سخن به ازیپن

و های ما که در امتداد ُپل  ( حمله نموده و آنرا تحت ترصف خود درآورند. خط امنیتی نپ  ی )در میدان هوایی قرارگاه رهپ 

ومندو محکم بود. شآچه، که در آنجا یک پوسته تانک و عساکر قطعه کوماند هم جابجا   شده بودند، بسیار نپ 

بدین ترتیب بعد از بازگشت ما به قرارگاه جبهه، جلسۀ قومنداین دائر شد و منوگ منگل به من گفت، تا شبازان خود را 

انتقال دهم. من پیشنهاد نمودم، که باید ما در ساحه « زیارت سخن »جهت دفاع و ایجاد خط امنیتی به ساحه 

با غند قویم شینواری صحبت نموده »زیرا این نقطه ی خییل مهم است. منوگ منگل گفت که:  خوشگنبد بمانیم،

ند ن روز بدین ترتیب غند شینواری را برای «. است، تا آنها بیآیند و مسئوولیت امنیت خوشگنبد را بگپ  طرفها پیشت 

ن امنیت خوشگنبد مؤظف نمودند. ویل غند مذکور تا قبل از رسیدن شام منط قه را ترک نموده و بسوی مرکز شهر تأمت 

 ترک نکرده بودند و بدین 
ً
فرار نمودند. خوشبختانه، که پوسته های امنیتی شبازان قطعه ی من هنوز ساحه را کامال

شکل بخاطر استحکام امنیت ساحه شبازانم را در سه نقطه: در لب دریا، در داخل منطقه رهایشر و نقطه سوم در 

ن شهر ج تقسیم و جابجا کردم!. طرفها شام، جنگ شدیدی دوباره آغاز « ثمر خیل»الل آباد و منطقه شک عمویم بت 

باران پیهم، مزرعه های گندم را آتش گرفته بود و  شد. شدت جنگ هر لحظه سخت و شدیدتر شده یم رفت. در اثر تپ 

یم، که دشمنان در یک قلعۀ که با شعله های آتش و دود آن فضا را فرا گرفته بود. لحظۀ از استقامت حمله ها دریافت

 معلوم شد، سالحهای بسیار زیاد را هم چنان با 
ً
دیوارهای بلند و ضخیم حصار شده بود جا گرفته بودند و چنانچه بعدا

 خود به داخل قلعه نقل داده بودند. 

 معاون تویل تحت « الماس»نیمه های همان شب بود، که ییک از افشان قطعه ام بنام 
ً
قومنده سید محفوظ )که قبال

ن به شهادت رسید( نزدم آمد و   ن گردیده بود و بعدها خود او نپ  بود و بعد از شهادت او به حیث قوماندان تویل تعیت 

س  گفت: اگر مواد انفجاری فراهم گردد، این قلعه را باید انفجار بدهیم. او میدانست که ما مواد انفجاری در دسپی

ال معلم عمر خپ  دادم و از وی خواستم تا اگر  نداریم. با او موافقه کردم و او 
نزدم نشسته بود که جریان را خودم به جپن

به قومنداین قول اردو مراجعه «. که ما مواد انفجاری نداریم»مقداری از مواد انفجاری را برایمان فراهم گرداند. او گفت 

از آنجا هم چنان جواب منفن گرفتم. بعد از اینکه  نمودم، تا ببینم اگر در دیپوهای سالح، مواد انفجاری داشته باشند. 

از این دو طرف جواب منفن گرفتم الماس روی بسویم نموده و گفت که، در دیپوی میدان هوایی بمبهای طیارات را دیده 

و من  ام، اگر اجازه باشد ییک از آن بمب ها را بیآوریم؟ گفتم بمب های دیپوی میدان هوایی ربظ به اجازه ی من ندارد. 

این صالحیت را ندارم. الماس برایم گفت، که ما و تمام شبازان تنها به اجازه ی شما نیاز داریم و بس! برایش اجازه دادم 

و او با چند شباز رفتند. چندی نگذشت که متوجه شدم، که او و چند تن از شبازانش یک بمب طیاره را، که در حدود 

ان در کنده درختی بسته بودند و با خود از وسط علفهای بلند، کشان کشان تا کیلوگرام وزن داشت، بایک ریسم  ۵۰۰

پای دیوار قلعه رسانیده و جابجا نمودند. صحنۀ ی  نهایت عجیت  بود. بدین ترتیب این بمب را با میتود بسیارقدییم که 

ن و  بیاد ما بود به فتیلۀ ثانیه سوز وصل نمودیم. لحظۀ نگذشت که صدای مهیب یک انفجاری قوی بلند شد، گویی زمت 

 منهدم شد. 
ً
 آسمان را به لرزه درآورد. بمب انفجار نمود و پناهگاه و سنگر مستحکم دشمنان وطن و تروریستان کامال

من به کابل شفر فرستاده بودم تا راکت اسکارت »مڼوگ منگل که صدای انفجار را شنیده بود، در مخابره برایم گفت که 

ن  ی ندارم، را فپ  کنند. ببت  و برایم راپور بدهید، که در کجا اصابت نموده است!؟". برایش گفتم، نخپ  از اسکارت خپ 

یک قلعه  را که دشمنان در آن سنگر گرفته بودند، ما خودی ما انفجار دادیم! بدون آنکه منوگ منگل پرسان کند، که 

ی جریان جنگ شود؟ با لهن عجیب برایم گفت، چطور و بوسیلۀ کدام سالح شما قلعه را منفجر ساختید!؟ و یا جویا

 فتح نمآیی وعده میدهم، که شانه هایت را « گل جان»حال اگر قلعۀ »
ن حرف منوگ «. یم سازم« شخ»خوشگنبد را نپ 
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ً
ی شان زخم برداشته بودند، بعضا منگل مرا برآشفت و ی  نهایت عصباین شدم. در دور و بر من شبازان و افشانیکه اکپر

شده بودند و یا تعدادی شان که در راه دفاع از نوامیس میل شهید شده بودند، و یا یک تعدادی که آروزی تمام   معیوب

ن با خانواده هایشان را داشتند، جمع شده  کردن جنگ و امید زنده ماندن و یا ختم دورۀ خدمت عسکری و پیوستی

ن حال جنگ هنوز هم ادامه داشت! جناب منوگ من ایل و ترفیع گویا بودند، و در عت  گل مرا به حرص رتبه ی جپن

، بلکه برای تجارت و حرص نام و نشان در اینجا یم « تشویق» میکرد!؟ گویی ما برای دفاع از وطن و نوامیس میل ین

جنگیم و شهای خود را در کف دست گرفته ایم؟ به غضب آمده و با صدای بلند در مخابره برایش گفتم: اگر تو بچه 

 ، در قرارگاه خود بمان، من همآنجا حاال میآیم. مخابره را رها کردم و برخاستم و بطرف قرارگاه با عجله روان مرد هستی

 زد، بگذار 
ن
ال آصف دالور، دم راه ام را گرفته و برایم گفت، خپ  است، یک... حرق شدم. در وسط راه بودم، که جپن

 واسطه موتر جیپ بطرف والیت فرار نمود!  برود از اینجا! و منوگ منگل از موقع استفاده نموده به

ار قرار داشت. « کلیکسون»، باغ «گل جان»دوباره به جبهه بازگشتم. قلعه  وکه دیگرهنوز در ترصف اشر  و یک قریه مپی

وی نمودیم. و در ییک از قلعه های پیشپی دیگر یک خط دفایع دیگر را تأسیس نمودیم.   در جریان جنگ پیشر

  ۳لوای  ۳گارد مستقر بودند. قومندان کندک   ۳گارد و لوای   ۲، عساکر لوای «زیارت سخن »خ در سمت دیگر، در نوا

 در صفوف مجاهدین علیه نظام میجنگید، یک شباز ی  نهایت شجاع بود. تا 
ً
که جگړن سید کریم نام داشت و قبال

بازانش شهید شد و از جانب دولت تن از ش  ۲۰آخرین گلوله از سنگرش دفاع نمود و تا باالخره در جنگ تن به تن با 

ن جنگ از جمع افشان، قومندان لوای « قهرمان جمهوری افغانستان»وقت برایش لقب  و  ۲عطاء گردید. در همت 

ال واحد طاقت و انجنپ  فاروق رئیس ریاست   همه زخیم شده بودند.  ۴جپن

و از جانب شخ « زیارت سخن »جانب  آنشب بازهم حمله همزمان از سه جهت آغاز شده بود. از طرف خوشگنبد، از 

ی جهت استحکام دفایع، به  رود.شبازان و افشان قطعه من در خط اول جبهه خوشگنبد قرار داشتند. قرارگایه رهپ 

وهای خود را در خط دوم جبهه خوشگنبد جابجا کند.   لوای شحدی تحت قومانده ی زمان مموزی، امر نمود تا نپ 

اعت و قهرماین خارق العاده با جنگ تاکتییک از مواضع خود دفاع یم نمودند، قسمیکه شبازان ما در آنشب با شج

ن برده بودند. دشمنان وارخطا و شاسیمه شده بودند. در مخابره ها ما صدای شکردگان   از بت 
ً
مورال دشمنان را کامال

سد،  »را یم شنیدیم. در ییک از مکالمه های شان میگفتند که: « جهادی» که دولت قطعه ای شوروی را به بنظر مپ 

؛ از «عرب ها فرار نموده اند»و یا اینکه یم گفتند: « جنگ فرستاده، زیرا بهیچ گونه نیم توانیم سنگر آنها را بشکنیم

د( شنیده میشد،  ن وقتیکه عرب ها فرار نموده اند، پس شما »... آنطرف )به گمان اغلب که از فارم غازی آباد حرف مپ 

ن عقب نشیتن   ارت پیشه عقب نشیتن نموده و در «. کنیدنپ  و های شر ن بود، که نپ   جا گرفتند. « باغ کلیکسون»همت 

االن زیاد زخیم و شهید  وهای قواه مسلح در مجموع خییل زیاد بود. افشان، قومندانان و جپن درین حمله، تلفات نپ 

هار شخ رود شهید شد.بنظر من در ین شدند. از جمله، قومندان امنیه )پولیس( ننگرهار در خط اول جبهه منطقه  چپر

ی  که در اداره و سوق خطوط اول جبهات نقش « جنگ جالل آباد»روز های سخت جنگ فقط سه تن از افشان رهپ 

ال غفور خان  ال ظاهر سوله مل رئیس اپراسیون و معاونش) ....( و جپن مهم و کلیدی را در آنزمان بازی نمودند جپن

 نمایشر و فرمایشر بود. بودند! نقش دیگر افشا
ً
ی از لحاظ سوق و اداره و یا تأثپ  گذاری بر نتایج جنگ، تقریبا  ن رهپ 

وهای ما در هرسه جبهه   ها و ملیشه های عرب، نپ 
ارت پیشه گان جهادی، پاکستاین بدین طور، با عقب نشیتن شر

وهای قطعه ام در قریه خوشگنبد یک  وی نمودند. من توانستم که برای نپ  قرارگاه ایجاد نمآیم. محل این قرارگاه با پیشر
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پوستۀ خط اول در حدود صد مپی مصافه داشت. هم چنان در خط اول سالح ها و وسایط را جابجا نمودم. از جمله 

صدای مهیب داشت.  -اسم سالح-را، که از کابل رسیده بود، با خود به خط اول بردیم. )الوانداز« الوانداز»هشت باب 

ومند را از خود منتشر میساخت(.  در صورت اصابت  به هدف یک موج لرزان نپ 

 شبازان قطعه ما که در کابل بودند داوطلبانه حاضن شدند تا برای دفاع از جالل آباد با ما بپیوندند. حتی افشان 
ً
بعدا

اک در جبهه ثبت نام نموده بودند. اما گارد میل تنها  ن داوطبانه برای اشپی ل اناث را اجازه آمدن به افش اه ۳اهل اناث نپ 

جبهه جالل آباد را داده بود، که از آن جمله یک نرس )لومړۍ بریدمن زرغونه(، یک قومندان بلوک )دوهم بریدمن  

ست حتی طفل نوزادش را به مراقبت فرزند دیگرش رها  ( و دوهم بریدمن خدیجه، که این خانم شجاع و وطنپر ګالیلۍ

 بود!  نموده و خودش در جبهه با ماپیوسته

 آرامپی شده بود. افشان اناث با استفاده از یک االغ، قروانۀ شبازان را به خط اول 
ً
در روزهای بعدی که جنگ نسبتا

انتقال میدادند، که این عمل شجاعانۀ این افشان اناث باعث تقویت مورال شبازان شده بودبعد از حمالت شدید ماه 

وهای ما خطوط دفایع خود را تجه وهای حوت، نپ  ن رو در حمله شدید ماه حمل تلفات نپ  ن و تمویل نمودند. از همت  پ 

 ما کم بود و برعکس دشمنان متجاوز تلفات شدیدی را متحمل گردیدند. 

ن  ن اوقات بود یک کندک قویم تحت قومنداین پش؟ فردوس خان مومند در ییک از گوشه های خوشگنبد نپ  در همت 

وهای مستقر گردید و قرارگاه ایجاد نمود.  ن زمان، نپ  )اعضای ملیک داوطلب حزب( که از کابل به « سپاه انقالب»در عت 

ن   عادی باشندگان جالل آباد بازی میکردند. از جمله تأمت 
ی

جالل آمده بودند، نقش مهم و حیایی در تنظیم روال زنده گ

 به نیازمندان و 
ی
ول نرخ های بازار، توضیح و رسانیدن مواد ارتزاق ار به راکت های امنیت شهر، کنپی یس اشر ...بعلت دسپی

 اجتناب یم شد. 
ً
ا ار توسط عملیات های هوایی اکپر

 ستنگر، در آنوقت از تعقیب النه های اشر

ن من به جالل آباد، فرقه  وهای ما درآمد. چونکه قبل از رفتی ول نپ 
که   ۱۱در ماه جوزا سمرخیل دوباره تحت کنپی

ال نجیب احمد بود در سمرخی ی شبازان و افشان آن قومندان آن جپن  سقوط نموده بود و اکپر
ً
ل موقعیت داشت، کامال

ات مربوط به فرقه ی  ن همه بدست دشمنان افتاده بود. بدین  ۱۱یا شهید و یا اسپ  شده بودند. سالح، مهمات و تجهپ 

 فت. گارد میل در آنجا قرارگاه ایجاد نمود. ماه شطان خط دفایع ما تا شخرود پیش ر   ۳ترتیب، لوای 

 مرا احضار نمودند و گفتند، که بر فراز کوه 
ن
ال روق ، قومندان گارد میل و جپن ن در « گروکو»در ماه شطان، لوی درستپ 

سمرخیل پوسته بسازم! برایشان گفتم و تفهیم کردم که شما میدانید که شبازان قطعه من با میتود چرییک میجنگند   

ن ام ، جنگ و گریز و امثال آن(! تأمت  ن نیت از طریق ایجاد پوسته امنیتی با تاکتیک و خصلت وظیفوی شبازان من )کمت 

 سازگار نیست! گفتند، که ما همه با موافقه قومندان گارد خاص )میل( 
ً
فیصله نموده ایم که  -سید اعظم سید  -اصال

ن بود، که  ارتفاع کوه زیاد بود. قبل از تن شباز و افش را باالی آن کوه انتقال دادم.  ۸۰قطعه شما به آنجا بروند. همت 

ار در آنجا پوسته های خود را ایجاد نموده بودند.   این اشر

یاد میشد و در گذشته خانواده های نظامیان شوروی در آنجا « فامییل»در دامن کوه، محل شهرک رهایشر که به نام 

حاطه شده بود، که فاصله در سکونت داشتند موقعیت داشت. و دور و بر این منطقه با دو خط سیم های خاردار ا

میان آن دو خط سیم های خاردار درحدود پنج مپی بود. در این ساحۀ میان دو خط سیم های خاردار ماینها جاکاری 

ن های آن غارت   ویران شده بودند. دروازه ها و کلکت 
ً
شده بودند. اماکن این شهرک در جریان این روز های جنگ کامال

ن محل ک ه در مسپ  راه میان سمرخیل و شخ دیوال موقعیت داشت قومنداین قطعه ام را ایجاد شده بودند. در همت 
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خانه ی که در شهر  ن نمودم و بجز چند شباز و افش بقیه همه را به پوسته باالی کوه سوق داده بودم. غذای ما در آشپر

س ما « تاترا»موقعیت داشت، تهیه میگردید. یک اراده وسیله نقلیه بنام  قرار داشت، که بیشپی برای حمل و در دسپی

 نقل غذا از آن استفاده میکردیم. 

 بشمول یک مخابره خر به 
ً
تن شباز و  ۷در ییک از آن روزهای ماه شطان، در حالیکه من و چند تن ازشباز انم )مجموعا

که آنجا آمده   ۱۱رقه افش با من در قومنداین بودند( به تب شدید مالریا مبتال شده بودیم، یک دگروال مربوط به ف

ن کشید زیر پاهایش ماین انفجار نمود و هردو  ن که شاخ درخت را پایت  بود، برای چیدن انجپ  نزدیک درخت رفت. همت 

ن در   ۱۱پاهایش را از دست داد و سپس به شهادت رسید. قومندان فرقه  ال بسم ،هلل باجوړی بود نپ  که در آنوقت جپن

 رگاه تأسیس نمود. همآنجا با دو اراده زره پوش قرا

مرا به غذای شب دعوت نمود. گفتم بخاطر تب شدید ومرییصن ام  ۱۱، قومندان فرقه ۸هنگام شب طرفهای ساعت 

مرا معذور بدارد، اما او اضار نمود و گفت چون شب عید است، بیا که غذای شب را با هم بخوریم! بهرحال، ناچار 

کت گذاشته شده بود چیده شد. هنوز بودم، که دعوت شآنرا بپذیرم. در بالکن بالک یکه میان دو چپر ن ، غذا بر روی مپ 

وع نکرده بودیم، که صدای مسلسل ها بگوش رسید. تا قبل ازینکه بدانیم قضیه از چه قرار است،  خوردن غذا را شر

ن  ن غذا اصابت نمود. از جاهای خود پریدیم و سالح های خود را برداشته و کمت  گرفتیم. یک    ناگهان گلوله در وسط مپ 

ی آغاز شد و از هردو طرف گلوله باری صورت میگرفت.  ار از جانب جنگل باالی مان حمله نموده بود. درگپ  گروه از اشر

 همراه با زره پوش هایش منطقه را رها نمود و بطرف شخ دیوال رفت.  ۱۱قومندان فرقه 

ال سید اعظم سید( اطالع   در طول روز به قومندان گارد )جپن
ً
داده بودم، که تعداد ما کم است و پیشنهاد نموده قبال

وی بیشپی اعزام بدارد. اما به هشدار من توجه نکرد.باالی بام بالک رفته و از آنجا دوباره به  بودم تا برای تقویت ما نپ 

ال سید اعظم سید مخابره نموده خپ  دادم که باالی ما حمله صورت گرفته و درخواست نمودم تا یک اراده 
زره جپن

گفتم این مسئله ربظ «! مانند یک قومندان حرف بزن»پوش را جهت کمک بفرستد. او با لحن خشن به من میگوید: 

 مریض هستیم و شبازان من در باال کوه هستند، 
ً
به قومنداین ندارد. تعداد ما کم است و از طرف دیگر همه ی ما شدیدا

ن از  ۱۱وسیله ی نقلیه نداریم و قومندان فرقه  ینجا رفته است. از شما میخواهم تا برای رساندن کمک اقدام نمآیید. نپ 

ن شدم تا با امکانات دست داشته چاره ی  بدون اینکه به نتیجۀ برسیم، سید اعظم سید مخابره را قطع نمود. خوب پائت 

ان نام داشت، مخابره نمودم تا  تن شباز را برای کمک  ۲۰بکنیم. به ییک از قومندانهای پوسته مان در کوه، که سید مپ 

ن بفرستد. خودم فکر یم کردم و وضعیت را ارزیای  یم نمودم که حمله چگونه، چطور و از کدام طرف صورت   ما به پائت 

ن بودیم به مخابره خر ما، که یک  گرفته است؟ در حالیکه با معاون تخنیک قطعه ام سید حنیف و تورن عزیز درکمت 

ن که داوود به سمت من پش جوان بنام داوود بود، صدا ز  ان مخابره نمآیم. همت  دم، که نزد من بیآید تا دوباره به سید مپ 

ن چند قدم بر روی ماین گام گذاشت و ناگهان ماین انفجار نمود و داوود هردو پاهایش را  حرکت کرد، بعد از برداشتی

سال داشت. در همان  ۱۹د، در حدود جابجا از دست داد. شتابان نزدش رفتم و او را در آغوش گرفتم. پشی جواین بو 

م! حاال  حال برایم گفت: قومندان صاحب به شما گفته بودم، که نامزد میشوم، اجازه ندادید تا در عید رخصتی بگپ 

وعده بدهید، که جسدم را اینجا رها نیم کنید. او را سخت در آغوش گرفتم و میخواستم تا به گوشه ای امن تر انتقال 

ن ک ن گذاشتم ماین دیگر انفجار نمود. پریدم و در یک باتالق اش بدهم. همت  ه برخاستم و گام نخستم را روی زمت 

 افتاد. گویی قوه ی ادراکم را از دست داده بودم. 
ی
خشکیده که علف در آن رویده بود، افتادم. ندانستم دیگرچه اتفاق

ن یم خوردم. بیل یم ایستاد م و یم افتادم. میدیدم، که یک شبازم فغان زنان روی پاهایم یم ایستادم، اما دوباره برزمت 

 بسوی من دوید، اما قبل ازینکه نزدیک من برسد، در زیر پایش ماین دیگر منفجر شد و شبازم جراحت برداشت. 
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تنها حنیف و عزیز سالمت مانده بودند. بدین طور، سه تن ما زخیم و دو تن سالم مانده بودند! عزیز مرا بر پشت خود 
ون آورد. فضا همچنان دود آلود بود. از وسط مزرعه سوخته و خشکیده، حنیف برداش ت و از جر )باتالق خشکیده( بپ 

ان و کشان کشان به کنار جاده رسانیدند. من بر یک سنگ کنار جاده تکیه زدم.  ن و عزیز ما سه تن زخیم را افتان و خپ 
 نرا با خون خود باالی سنگ کنار جاده نوشتم: یک شعریکه در گذشته ها شنیده بودم در ذهنم خطور کرد و آ

ي ې سل ځله پر مخ لویږي پورته کپې ږ ې د وطن په درد سوزېږي               خر  هغه ځوان خر

ي   ې د مرګ په پوله ناست وي ال خوځپې ږ  ما ترې زر وارې  قربان او  صدقه کړې                خر

ز فرط ی  حایل چشمانم بسته شد و به خواب رفتم. در رویا در اثر ضایع شدن خون در لبه هوش و ی  هویسر بودم. ا

ن یم افتند. من تالش میکنم تا خود را به آنها برسانم، ویل  وند واز آنجا پائت  میدیم، که فرزندانم به فراز یک تپه باال مپ 

نگ بزنم. کوشش میکنم یک فرد با ریش دراز خینه زده اش مرا نمیگذارد تا از جای خود تکان بخورم! میخواهم او را با س

ن لحظه کش باالیم صدا زد و تکانم داده و بیدارم ساخت.  سنگ را بردارم، اما سنگ را برداشته نیم توانم. در همت 

ویم»صدای را شنیدم، که:  متوجه شدم و دیدم که ناخن های دستم «. قومندان صاحب، موتر پیدا شد. شفاخانه مپ 

 در اثر خراشیدن شک زخیم شده اند. 

که سقف   ۶۶وسیله نقلیه عسکری( که از جاده عبور میکرد، برای کمک ما توقف نموده بود. در عقب گاز ) ۶۶یک گاز 

نداشت باال شدیم. در طول راه در اثر تکان خوردن موتر بیدار میشدم و باز دوباره هوشم را از دست میدادم. باالخره به 

ن شده و روی یک پ ن شفاخانه رساندم. پرسونل شفاخانه به  شفاخانه رسیدیم. از موتر پائت  ا پریده پریده خود را تا دهلپ 

ان پای )چپ( را قطع کردند!  ن عملیات داکپی کت خواباندند و ی  هوش شدم. در نخستت   کمکم شتافتند و مرا روی چپر

ن روزی بعدی مرا جهت معالجه و برگشت به کابل به میدان هوایی جالل آبادانتقال دادند. تذکره را از  امبوالنس پائت 

اورده و در صحن میدان هوایی گذاشتند. هوای جالل آباد در آن روزها بسیار گرم بود و تذکره ی من زیر آفتاب سوزان  

ون آمد و سگرتش را کشید، بطرف من نگایه کرد و بدون هیچ گونه واکنش  گذاشته شده بود.آقای منوگ منگل بپ 

خوشحال در »جوانمردانه، در قرارگاه در محرصن افشان دیگر گفته بود که، دوباره به درون رفت. بعدها شنیدم که نا

ن «. و چند روز پیش از من درخواست نموده بود، که میخواهد به کابل برود«... »هنگام فرار زخیم شده است و به همت 

 طور... 

این های شبازان و افشان و در  جالب این است که امروز در بازگو نمودن خاطرات آنزمان، در کنار قهرماین ها و جانفش

ن بیادم میاید که شاید در واقعیت ارزش ذکر شدن «! رفیق»کنار حمالت یر هم دشمن متجاوز، عملکرد  منوگ منگل نپ 

را نداشته باشد. اما این خاطرات حاوی چشم دیدها، مشاهدات و تجربیات شخیص من است که به خواننده این 

 سطور بیان نموده ام. 

ش انجام یک هلیکوپپی آماده گردید تا ما را به کابل انتقال دهد. چون تعداد مسافرین زیاد بود و من نیم بهرحال، 

و از پرسونل مؤظف خواهش نمودم تا مرا در هلیکوپپی بعدی انتقال بدهند. که آنها  توانستم به راحتی نفس بشکم. ایپن

ن کار را هم کردند. با کمال تأسف باید بگویم، که بع  اطالع حاصل نمودم که همان هلیکوپپی در وسط راه مورد همت 
ً
دا

حمله راکتی دشمنان ذلیل قرار گرفته و سقوط نموده بود. بدینطور من در هلیکوپپی بعدی به کابل رسیده و در شفاخانه 

ی شدم.   پایان «  چهارصد بسپی بسپی
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