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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۲۴/۰۸/۲۰۱۸                                                                    ضانیمحمد ف ضیدگروال ف

 جنگ من! یقصه ها
 
 یو نکات چند را در باره  رمیخبر شدم، مجبور شدم که قلم را بدست گ یدر غزن یرانیاز جنگ، تلفات و و کهیوقت

 سهیام و مقا یهم سنگران و هم مسلکان امروز یخود نوشته کنم تا کهپند باشد برا یخاطرات و تجارب تلخ جنگ ها
 .دهانبر دانیم یدوران سابقه و کنون یها یدشوار نیباشد در ب ی
 
 یزمانکنون انیرا به رخ جنگجو یافسر متقاعدروزگاران تلخ ماض کیکه چرا  ردیاشخاص مرا بباد انتقاد گ دیشا
 .سازم کیشر دیخودرا با نسل جد یتا آندوخته ها سازدیبودن مرا مجبور م ی. اما احساس هم مسلککشدیم
 

را در سه  ادهیپ ځیپوهنتون رفتم. پوهن یبه حرب ۱۳۵۲داشتم در سال  یبا مسلک نظام کهیبه شوق و عالقه ا نظر
آن  یداشت. درس ها بیهرکس احساس عج یپوهنتون برا یدر حرب التی. آن وقت تحصدمیسال به اتمام رسان

 نیهر لحظه بادشمنان ا کردمیکه فکر م اورد،یدرم جانیمرا آنقدر به شور و ه یمسلک یدرس ها ژهیپوهنتون و به و
 دیشا کردمیبود، که فکر م افتهی نیدر مقابل جنگ در من آنقدر تکو یتفاوت یو ب یهراس یدر جنگ استم. ب هنیم
 .بوده باشد یریسات کیمن  ینبرد برا دانیم
 

 یدتیعقو  یجنگ خانمان سوز برآفروخته شد. از لحاظ ذهن کی یآمد و در کشور شعله  انیکودتا ثور بم ۱۳۵۷ سال
تا با آنها  شدیم کیوجدانم تحر دم،یدیآنها را م یو ضدانسان یبیاعمال تخر کهیآماده جنگ با هم وطنانم نبودم، اما وقت

 تیروبرو شده ام، اما رفته رفته جنگ ماه کیالوژیدیا جنگ کیکه با  کردمیاول فکر م یبرزمم. در روزها دیبا
 .روبرو هستم یجنگ انتقام کیو باور داشتم که با  باختیم میخودرا برا

 
که در راس امور قرار گرفتم و بصفت قوماندان غند و فرقه  افتی نیدر وجودم فوق العاده تکو نیبعد از هینظر نیا
 .نمودمیم فهیوظ یفایا

 
 .کردمیم دیابراز خجالت شد یو با باختن اراض شدمیخفه م ادیکشته شدن هم قطاران و هم سنگرانم ز با
 

 .قوماندانان وجود ندارد تیاحساس در اکثر نیا نمیبیامروز م کهیوقت اما
 

که  دادیو مرا راپور م گرفتیکه پرسونل من در محاصره دشمن قرار م شدمیو مضطرب م جیمته ادیآن لحظات ز در
 .دادمیمشکالت نجات نم نیتا آنها از ا کردمیمهمات و اعاشه رو به اتمام است و تا وقت من احساس راحت نم

 
ازدربار  یکیدرس را آموخته بودم. در حمله احمدشاه بابا بر شهر الهور بنام مانو  کیاحمدشاه بابا  خیاز تار من
تا شش ماه  ان،یدربار یانیم یاش دفاع نمود. به سبب تضادها یمغل تا شش ماه از شهر الهور به تمام دالور نانینش

 .داد میه تسلو سرآنجام مانو تن ب دیبه شخص متذکره از عقب کمک نرس
 

. مانو در دمیرسیدر شش ماه شش بار به کمکت م بودمیاش گفت اگر من امپراطور تو م یمیبابا در وقت تسل احمدشاه
 .باشد لیدل نیمن هم هم یمیوجه تسل دیجوابش گفت، که شا

 
اما از آن  خوردیاش م نهیدشمن را به س یمرم شهیکه مرد هم گفتم،یبا همسنگرانم م فمیوظا یدر وقت تصد شهیهم من

ناله و فغان را آن وقت از گلو  کشد،یآن وقت م دیاما درد شد رد،یم یو نم اوردیکشد، زجه بر نم یدرد نم تیمجروح
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 گانیقوماندانش به کمکش نرسد و آنرا را ازیدر وقت ن یعنینامردان را از عقب بخورد.  ینامرد یکه مرم آوردیبر م
 .در دسترس دشمن قرار دهد

 
نوع  نیپوسته چند کیکه  رای. زمیکه آنرا از دست ده میخواستیداشت و نم ادیز تیما اهم یپوسته هم برا کی زمان آن

 یکشف تیاهم ،یدفاع تیوقت اهم نیپوسته در ع کیبرخوردار است.  تینوع اهم نیو از چند کندیرا اجرا م فیوظا
پوسته  کیبودم، که  افتهیجنگ ها در انی. اما من در جررا دارد رهیو غ یاسیس ،یتملک اراض تیو استخباراتي، اهم

 تیثبات و امن یعقب تیبدون حما توانیاست، نم ریپذ بیاس داً ید،شدیو شد عیدارد، در مقابل هجوم سر یتوان کم رزم
 .کرد نیآنرا تضم

 
. ما امکانات میکردینصب نم یمشترکه در جا یتوپچي و مساع ،یعقب تیرا بدون حما ییپوسته  چیهدف ه نیهم به

 فیاکتیو ر یتوپچ یمناسب جابجا و از عقب توسط قوه  یخودرا در اراض یو پوسته ها دهیدشمن راسنج یتعرض
 .میکردیم تیحما

 
دشمن  عیهمزمان ده پوسته ما مورد هجوم سر اتیاز وال یکی. در سازمیم کیجنگ خودرا شر یاز خاطره ها یکی

دستگاه آنروز  نی. امیداشت فیاکتیر ۲۱ام  یدستگاه ب هیپا کیو  یس ډیاده توپ آن ده عر هیحما یقرار گرفتند. ما برا
توپ را  هیپا کی. نمودیما متواتر از ما درخواست کمک م یهجوم دشمن پوسته ها یاز کار بازمانده بود. در اثنا

 ییکجایآنداخت  یرا دستور اجرا گریپوسته ها انداخت را اجرا کند، اما نه عراده توپ د یدادم که به نوبت باال فهیوظ
که  ندتا آنها ندا گریو از جانب د ردیدشمن تحت ضربه کوبنده قرار گ کطرفیکار طور بود تا از  نیدادم. هدف من از

ما هم از  یمنوال پوسته ها نیباز مانده است. به هم تیما از فعال فیاکتیدستگاه ر ایاست و  فیما ضع یقوت توپچ
و مورال مقاومت  هیروح کطرفیموثر تمام شد، از  ادینوع آتش ز نیرا گرفت. ا میه شمارش مستقما انتبا یقوت توپچ

دشمن برعکس مورال خودرا از دست داد و فکر کرد که در  گریداد و از جانب د شیو متانت را در پرسونل ما افزا
 .پا بر فرار نهاد قهیقرار گرفته است و بعد از چند دق یمقابل ضربات کوبنده از قوه انبوه توپچ

 
بودم، موسم بهار بود و  فیقله کوه توظ کیبه سرحد پاکستان در  کیپوسته نزد کیافسر جوان بودم، در  کهیوقت
 نیو در ح میبه ستوه آمد یخوابیاز ب گریما حمالت خودرا ادامه داد،د یپوسته  یمتواتر، دشمن باال یهفته  کی یبرا

مقابله با دشمن از پوسته برون شده و در  یتا برا میگرفت میخود تصم نی. در بمیآگاه و آشنا شد زیدشمن ن کیاثنا با تکت
 .مینینش نیراه آنها به کم

 
ما گذشته و  انیتا از م می. دشمن را اجازه دادمیآمد نییپا نینفر به کم ۱۵ یو باق میدو نفر خودرا در پوسته ماند صرف

را  یبعداً آتش توپچ رد،یآتش گ ریز قهیده دق یتا گرداگرد پوسته را برا میداد ناتیبطرف پوسته برود، توپچي را کورد
که از  دندیآنها نفهم یحت م،یآتش گرفت ریآنها را ز کهیو وقت میساخت کیو خودرا از عقب به دشمن نزد میقطع کرد

مانده بودند و ده نفر  ینبرد باق دانیطرف که ها تحت حمله قرار گرفته اند. سرآنجام کارزار تا چهل مرده دشمن در م
 .و عده کم آنها موفق به فرار شده بودند میبه اسارت گرفت یشان در حالت زخم

 
وجود ندارد،  یتوپچ یموثر و کاف یعقب تیحما یفعل یاعتراف کنم که در جنگها دیبا دهیافسر جنگ د کی بصفت
اصالً در تخطر کس وجود ندارد،  بندهیت موثر و فرموثر و تحرکا کیمسله تکت ست،یپوسته ها ن نیمشترکه ب یمساع
اصالً  ییو تعرض،توسط بمباردمان هوا جنگگرفتن به  یهوایي و ضربه زدن دشمن در وقت تجمع و آمادگ تیحما

 ایو  دیو بدست دشمنانش شه مانندیجنگ تنها م دانیسبب است که هم مسلکان امروز من در م نیواز هم شودیاجرا نم
 .شوندیم ریاس
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