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  از جنگ مقاومت ضد روسی صحنه هائی
   در افغانستان

  

  : ــ  معرفتی با نگارنده ١
 در شهر باستانی و زيبای هرات متولد شده و تعليماتم را در ليسه غياث ١٩٥١نگارنده نصيراحمد فاروقی در سال 

هنوز در صنوف هشتم و نهم ليسه و در عنفوان جوانی قرار داشتم که جنبش های .  غوری به انجام رسانيده امالدين
روشنفکری فضای سياسی کشور را پيچانده بود و از کران تا کران کشور فرياد های حق طلبی به گوش ميرسيد و 

وشنفکری مصادف با زمانی بود که اوج اين جنبش های ر. مملکت آبستن تحوالت عظيم اجتماعی گرديده بود
نشرات گوناگون در امور اجتماعی از هر جانب به کشور سرازير می شد و جوانان را که تشنه آموزش امور 

جوانان هراتی که تشنگی بيشتر احساس ميکردند . اجتماعی بودند به مثابه چشمه زالل و ال يزال سيراب ميکرد
کتابی  اين تالش تا حدی بود که اگر. شتر و تند تر به اين آثار دست يابندپيوسته در تالش آن بودند که هر چه بي

سالهای . دستگيری ميکرد با زحمت فراوان آنرا رونويسی کرده و از آن کاپی هايی تهيه کرده آن را پخش ميکرديم
در هرات . درافغانستان بود  پر تحرکترين  و متالطم ترين سالهای جنبش روشنفکری در جهان و١٩٧٠ تا ١٩٦٨

مدرسه متعلمين به پا خاسته و يک تب و تاب  هم اين جنبش های روشنفکری قوام يافته بود چنانکه در هر مکتب و
درست در همين سالها بود که من هم در جريان اين جنبش توفنده داخل شدم و با بهترين . عميق ايجاد گرديده بود

اکثريت قاطع . محمد، عبدالرحمان، نعيم ازهر و ديگران آشنا شدم رستاخيز، غالم عبدااللهفرزندان افغانستان چون 
اين پيشآهنگ های جنبش روشنفکری که ايستاده جان دادند اما خميده و درانقياد نزيستند، بدست نوکران قالده به 

م سياسی آن عده ای از آنها که از دم تيغ نوکران روسی رهايی يافتند، در مسلخ اسال. گردن روس به شهادت رسيدند
 عيسوی است برازنده ترين سالهای جنبش روشنفکران در هرات ١٩٦٩ هجری که مطابق ١٣٤٨سال . ذبح گرديدند

دولت . هزاران نفر از توده های مردم با جمع روشنفکران آميخته و در مظاهرات خيابانی اشتراک می کردند. بود
با وجود آنکه در نتيجۀ اين سرکوبی يک .  پرداختافغانستان از اين وضعيت به وحشت افتيده و به سرکوبی جنبش

تعداد از رهبران جنبش به زندان افتيدند ولی با آن هم اعتراضات مردم عليه دولت ادامه پيدا کرد و در پيآمد آن عده 
اينجانب هم در همين جمع قرار داشت و . ای از متعلمين نيز از مکاتب اخراج گرديده مورد پيگرد قرار گرفتند

سر انجام اجازه يافتم که . ار به زندگی نيمه مخفی رو آورده گاهی در هرات و زمانی در لوگر اقامت ميکردمبناچ
بعد از گذشت چند ماهی ممکن گرديد که دوباره به هرات برگردم و . در صنف دوازدهم ليسه حبيبيه کابل شامل شوم

 متعاقب آن بعد از سپری کردن امتحان کانکور .در نتيجه صنف دوازده را در ليسه جامی هرات به پايان برسانم
اين مصادف با اوج جنبش های روشنفکری در شهر کابل بود که در نتيجه . شامل فاکولته طب پوهنتون کابل گرديم

من جهت ادامه تحصيل عازم جرمنی گرديده و بنا بر تعامالت معارف اين کشور برای يک . آن پوهنتون بسته شد
آنگاه در رشته زمين شناسی و بلور شناسی شامل . ی برای تحصيل را از سر گذشتاندمسال کورس های آمادگ

ولی تا اين زمان به علم اقتصاد بيشتر عالقه مند شده . پوهنتون کالوس تال گرديده يکی دو سمستر آنرا دوام دادم
فغانی گرديده در پهلوی درس در عين زمان شامل اتحاديه محصلين ا. بودم که در نتيجه رشته تحصيلی را تغيير دادم

اتحاديه محصلين . و کار به مسايل سياسی نيز ميپرداختم از جمله در کنفرانس ها و سيمينار ها اشتراک ميکردم



    

  
  

از جمله کودتای خلقيها و پرچميها که برای . هميشه در مورد مسايل افغانستان عکس العمل وعالقه مندی نشان ميداد
 ٢٤چنانکه وقتی من توسط دوستی از قيام . ن دهنده بود، آرامش از ايشان ربوده بودمحصلين افغانی يک حادثه تکا

حوت هرات و کشتار مردم توسط خلقيها و پرچميها آگاه شدم، آرامش از من فرار کرده بود به خصوص که پدرم 
نظری صرفنظر کرده اين مسأله مرا بدان واداشت که از کار . حاجی نصراهللا هم در اين حادثه به شهات رسيده بود

  .در پی کار عملی شوم
اين موضوع را با دوست هميشگی ام کريم اهللا عزيز صافی در ميان گذاشته هر دو تصميم گرفتيم که با مردم خود 

بر حسب اتفاق که تاريخ ورود ما در کابل با قيام چنداول .  عازم کابل شديم١٩٧٩همان بود که در جون . بپيونديم
قيام چنداول دولت را آنقدر دست پاچه کرده بود که پوليس ميدان هوايی پاسپورت های ما را . مصادف گرديده بود

وقتی ما به خانۀ دوست من در . گرفته گفت که ما بايد فردا برای گرفتن بکسها و ديگر لوازم خود برگرديم
 چرا در آن اوضاع و احوال چهاردهی رسيديم، چشمان پدرش به ما افتاده همه وحشت زده شده حيران ماندند که ما

بدی که همه روزه خلقيها و پرچميها مردم را به زندانها می انداختند و ميکشند و هزارها هزار انسان را مجبور به 
قيام چنداول باعث نجات ما گرديد وگرنه محصلينی که . شان ميسازند به وطن مراجعه کرديم ۀشانفرار از خانه و کا

 دشمن، بال درنگ راهی زندان می شدند، خصوصَا که در آلمان محصلين افغانی از غرب برميگشتند به حيث
چون پاسپورتهای ما نزد ايشان در ميدان هوائی کابل مانده بود لذا از . سفارت افغانستان را در بن اشغال کرده بودند

 ما مقدور نبود، بناچار بهر حال چون زندگی علنی در کابل برای. فردای روز ورود به بعد متوجه احوال خود شديم
به زندگی مخفی روی آورده و بعد از چندی تصميم گرفتيم که با تذکره های جعلی از کابل به قندهار و از آنجا به 

دولت که از . با گذر از خطرات فراوان سر انجام به هرات رسيديم. هرات و از طريق هرات به ايران برويم
ولی ما از قبل سر در اختفا زده بعد از چهار روز با . گرفتاری ما برآمدمواصلت ما آگاهی يافت در پی تعقيب و 

دوست . مخاطرات فراوان وارد مشهد گرديده به صورت فوری با مجاهدين داخل تماس شده و به کار آغاز کرديم
 من با.  ماه، نسبت ضرورت مهمی بايد به آلمان بر ميگشتپنجمن کريم اهللا عزيز صافی بعد از سپری شدن 

در اين ميانه با دو مجاهد پاکباز و دلير به نام های . مجاهدين بين مشهد و جبهات جنگ هرات در رفت و آمد بودم
در نتيجه جبهات .  روسها به افغانستان تجاوز کردند١٩٧٩در دسمبر . سرور بهبود و سردار خان آشنا شدم

ز مجاهدين با ايشان دوباره به هرات برگردم و بيشماری در داخل کشور باز گرديد و من تالش کردم که در جمعی ا
در طول بيشتر از ده سال جنگ در جبهات شمال و جنوب و شرق و . در جنگ مقاومت ضد روسی اشتراک کنم

گاهی برای . غرب اشتراک کرده هزاران کيلومتر در داخل افغانستان، همچنان به ايران و پاکستان مسافرت کردم
فرود و فراز جنگ . مانی مهمات تهيه ميکردم و در فرصت ديگر در سنگر جا ميگرفتممجاهدين دوا می آوردم و ز

مقاومت را بسيار ديده، پيروزی و تلخکاميهای آنرا به کثرت چشيده و خيانت احزاب به اصطالح اسالمی و خائنين 
ی داد اين صحنه بعد از گذشت هر چند روزی که فرصتی دست م. به جنگ مقاومت را به چشم سر مشاهده کرده ام

دوستم خوشبختانه اين نامه ها را محافظت . ها را می نوشتم و برای دوستم کريم اهللا عزيز صافی در آلمان ميفرستادم
  .کرده است

چندی قبل که به ديدار اين دوستم کريم اهللا عزيز صافی رفته بودم، بر حسب اتفاق که دوست مشترک ما 
اين دوستان از من خواهش کردند که اين نامه ها را نشر نموده در .  آمده بودداکترعبدالحنان روستايی هم در آنجا

خدمت مردم کشور قرار دهم، زيرا اين نامه ها انعکاسی از چگونگی جنگ مقاومت در مقابل روس بوده و بدون 
ری و بدون کم مالحظات احزاب و سازمانهای در گير جنگ، واقعيت ها و چشمديد های نگارنده ميباشد که با امانتدا

آنها . از اين دوستان که در اجرای اين مأمول مرا کمک کردند صميمانه تشکر ميکنم. و کاست رويت داده می شوند
نشر اين نامه ها را به داليل زياد ضرور ميدانستند که برخی از اين صوابديد ها در فصل سخنی با خوانندگان 

  .گرامی تذکر داده شده است
  

   :ندگان گرامی ــ سخنی با خوان٢
را توده های مردم می سازند که شالوده آن مبارزات پرجوش، دامنه دار و تاريخ مؤرخين را عقيده بر آنست که 

البته شخصيت های مبارز و ملی می توانند در سمت و . ايثارگرانه آنها به خاطر آزادی و حاکميت سياسی می باشد
ولی آنچه مسلم و تعيين کننده است، اشتراک وسيع توده . ه باشندسو دهی و رهبری اين مبارزات نقش بسزايی داشت

مردم افغانستان در مبارزات آزاديخواهانه . های عظيم خلق در چنين مبارزات بالخاصه مبارزات آزاديخواهانه است
شان طی سه جنگ افغان با انگليس و در جنگ مقاومت ضد روسی روحيه شجاعت، صداقت و فداکاری را به 

صول و صيانت از آزادی بارها متجلی ساخته و اينک در جنگ ضد استعمار غرب و ضد نيروهای سياه و خاطر ح
در مورد دفع تجاوز انگليس باالی افغانستان در جنگ اول افغان و . وابسته طالبان بار ديگر به آزمون گذاشته است

  ) :١(انگليس، تاريخ از اين روحيه به گونۀ مثال چنين گواهی می دهد 
رفت يکی از مشخصات ملی افغانستان تبارز کند و آن اينکه در مقابل دشمن خارجی  اينست که بار ديگر می«

طبقات مختلف کشور در صف متحدی قرار گيرد، اعم از دهقانان و پيشه وران و اکثريت فيودال و روحانی و 
هر سوارۀ . انی از دشمن برتر بودالبته معنويات جنگ آوران افغ«). ٥٣٩افغانستان در مسير تاريخ ص (» غيره

. کرد  متر هدف را خطا نمی٣٠٠تفنگچی افغان از فاصله . افغانی يک پياده را برداشته وارد ميدان جنگ ميکرد



    

  
  

  پونده خود استعمال می٦توپچی افغان گله های نه پونده دشمن را بعد از اغتنام توسط چکش کوفته و در توپهای 
ی در بدن، سناچی از تلخان يا گندم بريان در پشت، کدو صراحی پر از ان پوستينچه زمستا هر يک در افراد. کرد

 روی ًااين قشون در هوای آزاد و بعض. باروت در کمر بند و سواره مقداری از علوفه اسپ در خرجين خود داشت
زنان برای آنان . هر نبودندالبته مبارزين افغانی بی قوت الظ .برف ميخوابيد و با مشتی از گندم و تلخان تغذيه ميکرد

مال ها در . نان می پختند و در عبور سپاه دشمن از بازارها، سنگ و کلوخ و آب جوش بر فرق ايشان ميريختند
نوکران رسمی دولت و مالزمان . داشتند دهات گردش کرده، مالک و غله داران را از فروش غله بدشمن باز می

 جان و مال دًاصنوف مختلفۀ مردم متح. ن را به اردوی ملی ميرساندندشخصی افسران، اخبار و مکاتبات سری دشم
» پس غلبه چنين جنگاورانی بر يک اردوی اجنبی حتمی بود. خود را در راه دفاع آزادی کشور وقف کرده بودند

  ).٥٤٤افغانستان در مسير تاريخ ص (
در نبرد های افغان با اردوی شور ک و حاکميت ملی  آزادی از دفاعخصوصدر چنانکه تاريخ گواهی می دهد، 

اجنبی، توده های مردم، جنگاوران و رهبران ملی مانند عبداهللا خان اچکزايی، امين اهللا خان لوگری، مير مسجدی 
. خان، مال مشک عالم خان، غالم نبی خان چرخی، شاه امان اهللا خان و صد های ديگر با انگليسها دالورانه رزميدند

بارزين ملی ستارگان درخشان تاريخ افغانستان شده اند که در آسمان آزادی کشور ابدالدهر از اينروست که اين م
از جانب ديگر نوکران و جاسوسان استعمار که سر بر آستان بيگانه ساييده، به خدمت اجنبی شتافتند . تابان می مانند

 ماند، مثل مال عبدالشکور خان، و بر ضد مردم و کشور خويش عمل کردند، برای هميشه منفور ملت باقی خواهند
  .ولی محمد خان التی، ببرک کارمل، حامد کرزی و صد های ديگر از اين قبيل

به . انگليس در بسا موارد با جنگ مقاومت ضد روسی وجوه اشتراک دارد مبارزات آزاديخواهانه افغانها با استعمار
ه تا دندان مسلح بود وارد کارزار محاربه کرده  هزار عسکری ک١٢٠طور مثال با وجود آنکه دشمن روسی بيش از 

را که خود زايانده، پرورش داده و به قدرت رسانيده بود با تمام ساز و برگ " حزب ديموکراتيک خلق افغانستان"و 
و ده ها تشکل و " خاد"آن از قبيل اردوی مسلح، قوای امنيت ملی، سازمان جاسوسی بنام خدمات اطالعاتی دولتی 

دولتی و غير دولتی در کنار خود داشت، از جنگاوران پا برهنه افغان شکست شرمسارانه و ننگينی نهاد های 
متحد به صورت صنوف مختلفۀ مردم زيرا چنانکه در جنگ های آزاديخواهانه افغانها با استعمارانگليس  .بخورد

ت ضد روسی اين اصالت را ، در جنگ مقاوم آزادی کشور وقف کرده بودند ازجان و مال خود را در راه دفاع
مستدام ثابت نموده و اين رسالت تاريخی را بار ديگر پيروزمندانه با ايثار خون يک و نيم مليون شهيد و با قبول 

 متجاوز خارجی و مزدوران داخلیبر يک اردوی مردمی پس غلبه چنين . تخريب خانه و کاشانه شان انجام دادند
  .است ه وحتمی بود

 ضد روسی را از مقاومت های ضدانگليس متمايز می سازد يکی اينست که در اثر توطئۀ آنچه جنگ مقاومت
استعمار شرق و غرب و کشور های همسايه، رهبران واقعی جنگ مقاومت ضد روسی يا در گمنامی کامل به 

 و در عوض رهبران. شهادت رسيدند و يا به اثر فتنۀ غرض ورزان خارجی و داخلی از صحنه کنار زده شدند
قهرمانان کذايی و قالبی ساخت دست استعمار شرق و غرب و ساخت کشور های همسايه و عرب بر جنگ مقاومت 
تحميل گرديده و نتايج مقاومت مردم کشور توسط همين رهبران و قهرمانان آماسيده که جز آلۀ بی جانی در دست 

مت توسط همين ايادی خود فروخته ومزدور به نتيجه آن شد که حاصل جنگ مقاو. اجنبی نبودند و نيستند، ربوده شد
چنانکه کابل ويرانه و آن . چنان فاجعه گسترده کشيده شد که مردم کشور تا هنوز در منجالب آن دست و پا می زنند

 و پيروان اسالم سياسی خاک آميخته به خون، در پايان قرن بيستم شاهد بالمنازع يکی از شنيع ترين جنايات احزاب
  .بنيانگذاران رسم وابستگی اند، شده استکه مسبب و 

دوست ارجمندی که ده سال تمام را در جبهات جنگ مقاومت ضد روسی مصروف پيکار بود و هزاران کيلو متر 
در دامان وطن طی طريق کرده، گاهگاهی از اوضاع و احوال جنگ مقاومت نامه می نوشت و يگان عکس نيز می 

لی کشور و جنگ مقاومت را متجلی می سازند، از يک طرف ظلم و ناروايی اين نامه ها که مشخصات م. فرستاد
های روس ها و نوکران افغانی شان را نشان می دهند و از جانب ديگر حاکی از صداقت و فداکاريهای قهرمانان 

 در اين از جانب ديگر. گمنام مملکت بوده و مملو از روحيه سلحشوری و آزاديخواهی مردم در راه آزادی کشور اند
نامه ها از چگونگی جنگ مقاومت ضد روسی که فرود و فراز های بسياری ديده و در راه پيروزی از تنگنا ها و 
گذرگاه های خطرناکی گذشته است، چندی فروکش کرده و گاهی هم در گودال يأس و نا اميدی افتيده و ازينرو 

در اين نامه ها خيانت آشکارای احزاب منادی اسالم عالوه برين . خستگی، ترس و افسردگی آفريده بود، سخن رفته
سياسی وآنهم در حالتی که از تن اين وطن خون می چکيد و مداخالت دولت های پاکستان و ايران که جنگ مقاومت 

  .ضد روسی را از عقب خنجر می زدند، با وضاحت بيان شده اند
ت کامل در اين سلسله نشر ميشوند، اينست تا منظور از نشر صحنه هائی از جنگ مقاومت ضد روسی که با امان

نشان داده شود که قهرمانان گمنام و شهسواران همت و شجاعت واقعی دگر و قهرمانان ساختگی، آلۀ دست اجنبی و 
اميد ما بر آنست تا مؤرخين کشور و وطنداران دلسوز و تشنگان و جويندگان حقيقت قهرمانان . آماسيده ديگران اند

 همانا فرزندان صديق اين خاک اند، از آلۀ دست بيگانگان که سر يکی از آنها از گريبان روس و از راستين را که
در اين . آن دگری از يخن امريکا و از سومی از زير قبای آخوند های ايرانی و پاکستانی می برايد؛ تمييز نمايند

ورت جسته و گريخته به دست نشر سپرده سلسله، نامه ها در مطابقت با دوران زمان جنگ تنظيم نشده بلکه به ص



    

  
  

بازدهندگان اين نامه ها، با اجازۀ نويسندۀ نامه ها، بعضی از عکسها را در متن مکاتيب جا داده و برای . ميشوند
  .سهولت درک اوضاع جغرافيايی چند نقشه از مناطق حادثه را به نامه ها افزوده اند

تشکر ميکنيم که زمينۀ نشر اين مهم را آماده " افغان  جرمن آنالين"در پايان از گردانندگان محترم پورتال ملی 
افغان جرمن "خوانندگان ارجمندی که صحنه های مشابهی را ديده و يا شنيده باشند، ميتوانند آنرا به پورتال . ساختند
  .بفرستند تا اين سلسله غنی تر و روحيۀ آزاديخواهی و ايثار ملی متبارز تر گردد" آنالين

  

  :بع منا
  . هجری شمسی١٣٥٩، چاپ ايران، سال "افغانستان در مسير تاريخ: "ــ مير غالم محمد غبار ١
  
 

  بخش اول
  

  حملۀ روسها بر منطقۀ آبجوش و سجاوند
  

  !دوست ارجمندم سالم 
پنج الی شش روز می شود که از افغانستان برگشته ام .  است١٩٨٣ساعت يازده و ده دقيقۀ روز پنجم فبروری سال 

لی نظر به مشکالت و کارهای زيادی که داشتم دو دفعه تصميم گرفتم که برايت نامه بنويسم ولی هر بار نامه تمام و
اينک تصميم گرفتم که گزارش دو سفر پی در پی را که وقفه بين هر دو، . ناشده ماند و من دنبال کار ديگری رفتم

  : که حافظه ام کار ميکند برايت بنويسم ده روز بود و آنرا هم در پشاور سرگردان بودم، تا جائی
) ماهيفروش(و سيلوان ) محصل(حدود سه ماه پيش با عده ای از مجاهدين و دو نفرجوان فرانسوی بنام های ايريک 

که در پاريس پول برای کمک به مردم افغانستان جمع آوری نموده بودند، عازم لوگر شديم تا با ساير جنگاوران در 
البته بعد از سفر طوالنی و خطرناک وارد لوگر شديم و برای . ارهای خود را سر و سامان دهيمآنجا پيوسته و ک

اينکه بدانيم کدام قسمت هايی از لوگر به کمک بيشتر ضرورت دارند، الزم بود در آنجا به مناطق مختلف لوگر سفر 
لبته سال قبل در قسمت ديگر لوگر ا. اين اولين باری بود که من از قسمت برکی برک لوگر ديدن می نمودم. کنم
موقعيت اين منطقه طوری است که از . يعنی بين کابل و پل علم و اين دفعه به طرف ديگر پل علم در حرکتم. بودم

يکطرف به گرديز، از طرف ديگر به ميدان، وردک، از طرفی هم به غزنی و از طرف شمال شرق به قسمتی از 
مرکز مشهور آبجوش، که اگر نامش را شنيده باشی، هم در . دارد، متصل می باشدلوگر که بين پل علم و کابل قرار 

همين قسمت لوگر واقع است که بعد از چند مرکز مهم مانند پنجشير، خوست و غيره يکی از عمده ترين و قويترين 
  . مراکز مجاهدين افغانستان ميباشد

، يک حملۀ بسيار مدهش و خطرناک به لوگر ١٩٨٢ر سال البته ناگفته نبايد بگذارم که بعد از حمله به پنجشير د
صورت گرفت که غير از يک صد و پنج نفری که در پادخاو لوگر به شهادت رسيدند، در آن حمله بيشتر از دو صد 

پادخاو مربوط به ولسوالی برکی . و پنجاه نفر تنها در ولسوالی برکی برک يعنی مرکز آبجوش به شهادت رسيدند
ودم از نزديک کاريز هايی را که در آن افغان ها توسط روسها به اثر ريختن بنزين و حريق به برک است و خ

  .شهادت رسيده بودند به چشم سر ديدم ولی از بيان آن عاجزم
به هر صورت حدود بيست روز در لوگر گشت و گذار نموده و از خرابی هايی که در لوگر ايجاد شده بود، ديدن 

گويم که در دو يا سه منطقه که بيشتر از ده هزار خانوار در آنها سکونت دارند، حدود ده فيصد از البته بايد ب. کرديم
از آن جمله سه قلعه که هرکدام به تعداد سی يا چهل فاميل را در خود جای داده بودند . خانه ها ويران گرديده بودند

  .ا هم شهيد يا زخمی و يا متواری شده انداکثرًا ساکنين آنه. کامًال ويران و با خاک يکسان گرديده بودند
عالوه بر اين در يک منطقۀ کوهستانی يک فاميل که شامل يازده نفر، اعم از زن و مرد و طفل بودند يکجا به اثر 
بمباردمان روس ها به شهادت رسيده بودند که توته های آنها با اندازه های يک کيلوگرام و بعضأ صد گرام يا کم و 

مردم توته های بدن آنان را در يک بوجی جمع نموده و .  ساحۀ يک هکتار زمين پخش گرديده بودبيش بوده در
و يک مقدار گوشت و خون اوشان را که از جمع شدن نبود درهمان وسط خانه ها با خاک جمع . بخاک سپرده بودند

س های فراوانی ازين مناطق به هر صورت عک. کرده، از آن قبر ساخته و بيرقی را روی آن ايستاده کرده بودند
از اوضاع جنگ فعًال . گرفتيم و به بيشتر از پنجصد خانواده به مردمان مناطق آبجوش و اطراف آن کمک کرديم

برايت چيزی نمی نويسم، زيرا مرا يارای نوشتن و ترا توان شنيدن آن نيست مخصوصًا که خود ما هم دو دفعه 
  . انه صدمه ای به ما نرسيد و بعد از سی و چهار روز به پشاور برگشتيممورد بمباردمان قرار گرفتيم که خوشبخت

بعد از آنکه به پشاور رسيديم حدود ده روز در اينجا بسيار تالش نمودم که يک چند جوره لباس، زير لباسی، بوت، 
مودم و سپس پول بعد از تالش های پيگير فراوان، يکصد جوره لباس را تهيه ن. لباس های گرم و غيره تهيه نمائيم

ترانسپورت آنرا که خود در اختيار نداشتم از اينجا و آنجا به گونۀ گدايی تهيه کرده و باز بار سفر را به جانب لوگر 
شرافتمندانه بگويم که هنوز خستگيم رفع نشده بود و بعد از سی . چون وقت نداشتم نتوانستم برايت نامه بنويسم. بستم



    

  
  

ن بيش از نيم متر برف، سرما و گل و الی اقًال نتوانستم دو سه شبی استراحت کرده، و چهار روز تگ و َدو در بي
  . خستگی راه را رفع نمايم و باز حرکت نموديم

درين دفعه يکی از خاطرات بسيار تلخ زندگی را ديدم و حاال هم که در مورد آن برايت می نويسم، هنوز هم باورم 
راه حلی هم که بتوانم خودم را قناعت بدهم هنوز بدست نياورده ام و بدون نمی شود که من زنده هستم و هيچ نوع 
 که دو نفر آنها برای تداوی مردم لوگر به هر صورت اين بار سه نفر داکتر. تابليت خواب، اصًال نمی توانم بخوابم

ز با ما عازم لوگر و يکنفر آنان که برای تربيۀ چند نفر شاگرد در بخش کمک های اوليه وظيفه گرفته بودند، ني
از تری منگل در حالی حرکت نموده جانب لوگر روان شديم که راه پر از برف بود و ضخامت برف در . شدند

دو شب و سه روز با مشکالت زيادی راه پيموديم و باالخره بعد از . بعضی قسمت های راه به يک متر می رسيد
در کاريز های آنجا توسط روسها سوختانده و به شهادت رسيده گذشتن از دوبندی از راه پادخاو که يکصد و پنج نفر 

اين شب سوم است، فردايش از قسمت کوتب خيل به طرف شاهمزار که فاصلۀ آن از مرکز . بودند، وارد لوگر شديم
سرمای شديد و برف فراوان . آبجوش، اگر هوا خوب باشد سه ساعت و اگر برف باشد پنج ساعت است، روانه شديم

يکتعداد ) اپيدمی(عد از دو روز اقامت در شاهمزار به ديدن مريض های مننجيت رفتيم که بصورت ساری ب. بود
البته با تالش فراوان و به کمک داکترها بعد از توزيع دوا توانستيم جلو اين مرض . لوگری ها را کشته بود

بايد قبًال بگويم که اين مرکز . گرديديمخطرناک را که منطقه را تهديد می نمود بگيريم و بعدًا وارد مرکز آبجوش 
  . چگونه جاييست و چگونه موقعيت دارد

فاصله بين قريه های لوگر و اين . در بين کوههايی که به شکل کاسه مانند است، موقعيت دارد" آبجوش"خود مرکز 
و از هر نقطۀ لوگر که کوه ها که به شکل نيم دايره واقع گرديده اند، بين سه الی چهار ساعت پياده روی ميباشد 

خواسته باشی به مرکز آبجوش بروی بايد يک دشت هموار را طی نمايی که خطر طيارات هليکوپتر و جت بسيار 
کوه های سر به فلک کشيده . اکثرًا مجاهدين از طرف شب از لوگر به طرف مرکز حرکت می نمايند. زياد است

طول دره ای که مرکز در آن قرار دارد حدود پنج  ).١نقشه  (بشکل ديواره های کاسه در اطراف مرکز قرار دارند
صد تا حدود هزار متر است که در بين اين دره مجاهدين چندين خانه ساخته اند که برای بود و باش آنها به شکل 

يعنی از بيرون آتش می شود و از زير توسط کانال هائی که تعبيه شده است اتاق ها . تابه خانه ساخته شده است
کوه ديگر حد . يک کوه بلند بين مرکز و منطقۀ خروار قرار دارد که بعدًا به غزنی می پيوندد. تسخين می گردد

و کوه بلند ديگری مرکز را از قريۀ سجاوند که آن هم مربوط لوگر است جدا . فاصل بين مرکز و وردک می باشد
 قسمت آبجوش باال و پائين تقسيم گرديده واقع می سازد و يک کوه ديگر بين خود مرکز و قريه های آبجوش که بدو

اين کوه ها بيشتر از سه هزار و پنجصد متر ارتفاع دارند و از طريق آنها راه ورود مسدود است و البته . می باشد
در زمستان . اگر خطر نباشد سه چهار ساعت بايد به کوه باال شد و همچنان پايان شدن هم همين قدر وقت الزم دارد

  .  به آفتاب آن برف کم دارد و در طرف سايه ُرخ آن گاهی ضخامت برف به يک و نيم متر می رسدطرف رو
به هر صورت وقتی که وارد مرکز گرديديم دو نفر داکتر که برای تداوی مردم آمده بودند واپس به لوگر پائين 

بعد از سه .  های اوليه تربيه نمائيممن و داکتر سومی در خود مرکز مانديم تا يکتعداد شاگردها را برای کمک. شدند
چهار روز حدود يازده نفر شاگرد جمع گرديدند و در خود مرکز يک اتاق را برای درس تهيه نموده و به تدريس 

بايد ذکر نمايم که . حدود هفت روز خيلی موفقانه تدريس شد و شاگردان هم پيشرفت خوبی داشتند. آغاز کردند
 آذوقۀ زمستان خود را از طريق ُعشر و ديگر کمکها تهيه کرده آرد، چای، بوره، مجاهدين در طول سال مصرف و

گوشت، قروت، توت، کشمش، روغن وغيره را با چوب سوخت همه آماده کرده بودند و آذوقه ی شش ماهه برای 
  .بيشتر از سه صد نفر شاگرد آماده گرديده بود

 

 



    

  
  

 
 ,Google Earth) آبجوش در غرب لوگر و جنوب سجاوند مرکز تجمع و مهمات مجاهدين در منطقۀ  :١نقشۀ 

٢٠٠٧).  
 

در اين گير و دار خبر رسيد که دولت تصميم گرفته است به مرکز آبجوش حمله نمايد، تا اينکه به تاريخ يازدهم 
جنوری از سه طرف يعنی از طرف تنگی وردک و از طرف کابل يعنی از راه پل علم و پادخاو و از طرف گرديز 

 دهانۀ التمور قوای روس توسط تانک ها و طيارات هليکوپتر وارد لوگر شده و تمام راه های ممکن را که يعنی
روز دوازدهم جنوری خودم به ارتفاع کوه باال شدم تا از وضع . مجاهدين می توانستند عبور نمايند، مسدود ساختند

ک ياد می شود، بيش تر از يکصد و پنجاه تنها در حصۀ مرکزی توقف قوه که بنام خضر يا بيد. لوگر خبر شوم
تانک به حالت انتظار ايستاده بود و در هر قلعه يا ناحيۀ لوگر هم تانک ها به چشم می خوردند که شايد تعداد شان به 

از هر ناحيه ای صدای انفجار، فير توپ ها، انداخت هليکوپترها و جت ها به گوش . صد ها زنجير تانک ميرسيد
 های پياده که توسط هليکوپتر ها در هر ارتفاع يا ناحيه ای که امکان خروج مجاهدين از لوگر بود، ميرسيد و گروه

اينها شب يازده و روز دوازدهم جنوری وارد لوگر شدند و در روز دوازدهم تالشی و انداخت ها . بچشم ديده می شد
د ما در مرکز حدود يک صد و پنجاه نفر بود ولی شب که شد، مجاهدين و مردم در همين روز تعدا. شروع گرديد

بی دفاع که از ترس تالشی فرار نموده بودند از چهار طرف وارد مرکز گرديدند که حدودًا به ششصد نفر بالغ 
  .  نشسته بوديماز آن جمله سه صد نفر مجاهد و بقيه از سن دوازده گرفته تا شصت ساله همه در انتظار. ميگرديدند

زيرا با آوردن تانکها وعساکر پياده در پيرامون مرکز و قلل اطراف آن راه ها مسدود . روابط ما با لوگر قطع گرديد
در همين روز بيشتر از سی الی چهل هليکوپتر، اکثر قسمت . گرديد و ما در داخل خود مرکز محاصره گرديديم

همچنان انداخت توپ ها، هاوان وسط ، هاوان غرنی و توپ های . دهای لوگر من جمله مرکز را بمباردمان کردن
زمانيکه هوا تاريک می شد انداخت ها قطع می گرديد ولی روس ها شب ها هم در . ثقيل ديگر تا شام ادامه داشت
در حاليکه مرغ، گاو و گوسفندان مردم را کشته، کباب می کردند و می خوردند، . خانه های مردم اقامت داشتند

  .لحاف و تشک های آنان را هم برای استراحت با خود می بردند
 جنوری برفباری شديدی آغاز گرديد و اين روز سوم است که ما داخل اين مرکز شده بوديم و برای ما ١٣ روز 

ما همه در زير سنگها در بيرون از خانه ها نشسته بوديم، . يک روز پيشتر خبر رسيده بود که قوای روس می آيد
ن نان، چای و خوابيدن، زير سنگ ها شب و روز خود را سپری می نموديم و هر کسی در سنگر خود منتظر بدو

روزهای سرد در حالی که برف نيز می باريد، باز هم ما از ترس انداخت توپ ها در زير . روس ها نشسته بود
قوای . ی و تشنگی ما را رفع نمايدنه نان داشتيم نه چای و نه چيز ديگری که قدری گرسنگ. سنگ ها نشسته بوديم

سرما از پانزده درجه زير صفر گذشته . روس از صبح تا شام با توپ ها انداخت نمودند و برف هم پيوسته می باريد
زيرا هر . بود، مردم اکثرًا از سرما و گرسنگی به جان رسيده بودند و هم نمی توانستند که سنگر ها را تخليه نمايند

  .قوای پياده می رفتدقيقه خطر حملۀ 
. روز چهاردهم جنوری در حالی که هوا کامًال صاف بود، آفتاب شروع به درخشيدن نموده و صبح آغاز گرديد

من . از صبح وقت انداخت با توپ های ثقيل و هاوان شروع گرديد. درين روز طيارات هليکوپتر هم فعال شدند
روی سنگی که ما در زيرآن . يک سنگ بزرگ پناه گرفته بوديمهمراه داکتر و دو نفر جوان و سه نفر موسفيد زير 

مرمی زيکو يک، دهشکه، کالشنکوف و کالکوف . قرار داشتيم ، گاهی سه چهار گلولۀ توپ پيوسته اصابت می کرد
انداخت توپ ها به صورت معمول دو ساعت ادامه پيدا می کرد، بعدًا سر و کلۀ . را که نمی توانستيم بشمريم

فقط در حصه ای که ما قرار داشتيم در هر ساعت هشت بال هليکوپتر ميرسيد، در يک .  ها پيدا می شدهليکوپتر
کالکوف، دهشکه، توپ، راکت : هر هليکوپتر پنج نوع انداخت مينمود. دايره حرکت ميکردند و انداخت ادامه داشت

بعد از اين که . می توانستيم بشنويمما اصًال صدای يکديگر را ن. آوازهای عجيب و غريبی شنيده می شد. و بمب
انداخت توپ ها باز آغاز می گرديد هليکوپتر ها گم می شدند و انداخت توپ آنقدر ادامه می يافت که هليکوپتر ها 

حدود ساعت سه بعد از ظهر بيست عراده تانک در يک صف قرار . دوباره بارگيری نموده و باز سر ما ميرسيدند
بعد از يک ساعت انداخت خيلی شديد سی و سه نفر عسکر روس و . خود شدت بخشيدندگرفته و به انداخت های 

فاصلۀ تانک ها از سنگرها حدود يک صد و پنجاه متر بيشتر نبود . افغان از تانک ها پياده شده و قدم به دره گذاشتند
. کوپتر ها هم ادامه داشتدر عين زمان انداخت توپ ها و هلي. و اين سی و سه نفر آرام آرام داخل دره می شدند

گروه . گروه اول مجاهدين روی آنها انداخت ننمودند زيرا به همه قومانده رسيد که بايد اينها را زنده دستگير کنيم
بعد از آنکه از بين مجاهدين يک نفر که . دوم مجاهدين هم بدون انداخت گذاشتند که آنها به پيشروی خود ادامه دهند

از .  بدون قومانده روی آن ها انداخت نمود، از هرطرف روی روس ها انداخت شروع شدقدری وارخطا گرديده و
بعد از يک . چانس خوب، آنان در قسمت اراضيی که قرار داشتند هموار نبوده پستی و بلندی های زيادی داشت

 از چند دقيقه با بقيه بعد. سلسله انداخت های شديد دو نفر روس و پنج نفر همراهان داخلی شان به قتل رسيدند
در هر دقيقه ده ها . استعمال يکنوع دود سرخ و زرد خود را از ميدان کشيدند و سپس انداخت واقعی شروع گرديد

آنقدر انداخت . ماين توپ روی ما می افتاد و بعد از چند دقيقه شانزده هليکوپتر سر رسيدند و انداخت ها ادامه يافت
ولی به . ده يا سياه گرديد و نقطه ای نبود که جای گلوله در آن موجود نباشدکردند که برف های دره اکثرًا آب ش



    

  
  

از بقيۀ ششصد نفری که در . فضل خداوند فقط يکنفر زخمی گرديد و آنهم در حصۀ ران و انگشت دست راست خود
 و ما که اکثرًا ساعت هفت شام بود که انداخت ها قطع گرديد. مرکز بودند نه يکنفر شهيد گرديد و نه هم زخمی شدند

اکثرًا دست ها و پاها از . از فشار رفع معذرت و ضروريات ديگر به جان رسيده بوديم توانستيم قدری حرکت نماييم
اکثرًا از . سرمای شديد سوخته و چندين روز بود که سرما، گرسنگی و بی خوابی مجاهدين را به تنگ ساخته بود

تعداد زيادی هم روی دست ها و پاهای خود آبله . فه می کردندمريضی فرياد می زدند و به صورت عمومی سر
يک تعداد زياد در قلل کوه ها به سنگر ها نشسته بودند و در آنجا درجۀ . داشتند که به اثر سرما ايجاد شده بود

  . حرارت از پائين ها اقًال پنج درجه فرق داشت، يعنی هنوز سرد تر بود
پرين بود و به هر کدام که می رسيديم دو قرص آنرا می داديم که اقًال دردی به هر صورت من جيب هايم پر از آس

اکثرًا به اثر جبر سرما سنگر ها را تخليه کردند و . را که از شدت سرما برای ايشان ايجاد شده بود، احساس ننمايند
ودند، نميتوانستند پاهای شان در اتاق ها که نه جای خواب بود و همه روی دو زانو نشسته ب. به اتاق ها پناه آوردند

ساعت هشت شب بود که داکتر مجاهد . را دراز نمايند و امکان استراحت اصًال وجود نداشت همه داد و فرياد داشتند
زخمی را عمليات نمود و بعد از آن يک تعداد ديگری را که زخم های سطحی برداشته بودند معاينه و تداوی کرد و 

بعد از ساعت نه خبر رسيد که روس ها از سه طرف پياده را به ارتفاعات و دره . مباز به انتظار فردا نشستي
در حاليکه مردم اکثرًا مريض بوده و حرکت نمی توانستند، پنجه های اکثر شان از حرکت افتاده و پاها، . فرستاده اند

 که باز به سنگر ها باز گردند و هيچ کدام توانايی آن را نداشتند. دست ها و رخسارها از اثر سرما آماس نموده بود
قوماندان . فقط از سه صد نفر، يک گروپ پانزده نفری حاضر شدند که پيش روی تعداد بيشماری روس را بگيرند

جبهه بعد از مشوره با رفقای خود تصميم به عقب نشينی گرفت و چند نفر را به طرف کوهی که به خروار وصل 
حوال رسيد که راه خروار مسدود است و برف از يک و نيم متر بيشتر است فرستاد، ولی بعد از يک ساعت ا

هيچ امکان ندارد که بتوان به خروار صعود نمود و بعد از مشوره زياد يگانه راهی که موجود بود و . ميباشد
ساعت دوازده شب اولين گروپ مرکب از سوخته ها، . مجاهدين ميتوانستند به عقب بازگردند، راه سجاوند بود

در طول راه اکثرًا در بين برف گور می رفتيم و در حاليکه . خمی ها و داکتر تشکيل شد و به کوه صعود نموديمز
با طياره در طول شب روشنی انداز فرود می آمد و تمام منطقه مانند روز روشن بود به فاصله های يک کيلومتری 

ناچار . ه بود و نمی توانست که بيشتر از اين راه برودداکتر از حرکت باز ماند. در قلل کوه ها روس ها قرار داشتند
باالخره بعد از . يک سر تفنگ را در دست خود گرفته سر ديگرش در دست داکتر داده و او را کش ميکردم

مشکالت زياد به ساعت سه بعد از نصف شب به حصۀ اوج کوه يا تپۀ شهيد که در وقت انگليس ها هم در همين 
  . ه شهادت رسيده بود، رسيديم و بعدًا به طرف پائين کوه جانب سجاوند حرکت نموديمنقطه يکنفر افغان ب

هر . هرقدر که به طرف پائين نزديک می شديم برف بيشتر می شد. آغاز مشکالت و بدبختی ها از همين نقطه بود
يگر و دو نفر به سه نفر يک طرف، چهار نفر به طرف د. کس به راهی می رفت، راهنما های ما هم همه گم شدند
ما سه نفر يعنی داکتر، رهنما و من به راه ديگری روان . جانب ديگری و باالخره هر کسی به راهی روان بودند

راه نيست، گاهی تا گلو در برف فرو ميرفتيم، گاهی از ارتفاع ده پانزده متر به پائين می افتيديم ولی چون . شديم
 نقطه چهار دفعه ما از کوه پائين آمده و باز به اوج کوه باال شديم زيرا در يک. برف زياد بود، کسی زخمی نمی شد

داکتر نمی . به جيب های ما، به بوت های ما و به يخن های ما برف رفته و پاها بی حس گرديده بودند. راه نبود
د که او را من گاهی او را باال می کشيدم ولی از توانائی من هم خارج ش. توانست حرکت کند و اشک می ريخت

گاهی می ايستادم و از او خواهش می کردم که برای خودش و برای يک تعداد کوشش نمايد ولی او اشک . بکشم
  . می ريخت و می گفت که ديگر نمی تواند حرکت کند

به هر صورت حدود ساعت شش و نيم صبح در حاليکه هوا کامًال روشن گرديده بود به دو يا سه کيلو متری سجاوند 
سجاوندی ها از هرکس . در همين نزديکی ها چند اتاقک ساخته شده بود و در کوه سمچ های زيادی بود. يمرسيد

. خواهش می کردند که امروز را درهمين نقطه بگذرانند و وارد سجاوند نگردند زيرا که قريۀ شان بمبارد می شود
نزديک سجاوند به فاصلۀ . سجاوند روان گشتيميک تعداد نفرات به اين اتاقها رفتند و حدود بيست الی سی نفر طرف 

يک و نيم کيلومتری که رسيديم، در حالی که زمين هموار بوده و قريه از نزديک معلوم می شد، سر و کلۀ 
در حاليکه بعضی ها . من فرياد زدم که ُپروت نمائيد. لرزه بر اندام ما پيدا شد. هليکوپترها از پشت کوه پيدا گرديد

تعداد آن ها برايم معلوم . دراز کشيدند و بعضی هم می دويدند، هليکوپتر ها به ما نزديک گرديدندنشستند، بعضی 
نگرديد ولی يقين دارم که از بيست فروند زياد تر بود و بعضی مردمان قراء اطراف می گفتند که سی و پنج 

 دايره وار می چرخيدند و انداخت می بهر ترتيب طيارات بر فراز ما. هليکوپتر را در همان موقعيت شمار نموده اند
فقط من و داکتر در . تمام نفرات اطراف ما يا شهيد گرديدند يا زخمی گشتند يا خود را به قريه رسانيدند. نمودند

اگر می گفتم بنشين برپا ميشد، اگر می گفتم حرکت کن . داکتر از حال رفته بود. وسط همين ميدان قرار داشتيم
ليکه به او فرياد زدم که داکتر خدا حافظ ، ديگر از ما خالص شد و باز يکديگر را نخواهيم خواب می شد و در حا

ديد، يک هليکوپتر به فاصلۀ چند متری از فرازم گذشته لنگی ام را از سرم به اثر باد شديدش برداشت و در حالی 
بعد ازين . تری عسکر پياده نمودکه چهار طرفم را دود و برف گرفته بود رويم انداخت نمود و به فاصلۀ يکصد م

موازی با من اين طرف و آن طرفم را با . هليکوپتر، يک هليکوپتر ديگر در همين مسير آمد و من ُپروت نمودم
من اميدم کامًال قطع گرديده بود و ديگر بفکر اين . کالکوف انداخت نمودند و دو خط عميق در بين برف ايجاد نمود



    

  
  

دو دو . بمب، توپ و هر نوع ماشيندار انداخت می کرد. باال و از پائين انداخت می شداز . نبودم که زنده بمانم
يک هليکوپتر . هليکوپتر ، سه سه هليکوپتر پائين می آمدند، عسکر پياده می کردند و بقيه از هوا انداخت می نمودند

ای «: ت کرده و فرياد زد که ديگر به من نزديک شد و از باال عسکری که در بين هليکوپتر بود جانب من انداخ
من گويا ديگر از خويشتن بدر شده بودم به » .سالح تان را به زمين بياندازيد و تسليم شويد! بچه های امپرياليست 
بعد از چند دقيقه از جايم بلند شدم، در . حالتی داشتم که هرگز در زندگی ام سابقه نداشت. هيچ چيز نمی انديشيدم

داکتر فليپ اوگويارد طبيب فرانسوی که همه وقت درين سفر با هم يکجا بوديم، در . (کرده بودمحاليکه داکتر را گم 
زمانی که او رها شده و به فرانسه . همين جا از طرف روسها دستگير شده و مدت پنج ماه در کابل زندانی ماند

به " ه به مردم خود پيوستبه نصير کسی ک"برگشت در مورد اين سفر کتابی نوشته و اين کتاب را زير شعار 
  ). بهترين فلم مستند سال گرديد١٩٨٥عالوه برآن ازين کتاب فلمی تهيه گرديد که در سال . نگارنده اهداء کرد

  

  
  کتاب طبيب فرانسوی به نام فيلپ اوگويار

  در مورد سفرش به افغانستان
  

در اطرافم در هر دقيقه صد ها مرمی فير می . بعد از آنکه داکتر اسير روسها شد، ما جانب سجاوند به حرکت افتادم
فقط مثليکه درخواب باشی، همين قدر فکر ميکردم که . شد و من نه ديگر می ترسيدم و نه هم می توانستم فکر کنم

دو سه هليکوپتر ديگر هم در حاليکه انداخت می نمودند، از فرازم و به فاصلۀ . بايد در جهت قريه حرکت کنم
از اطراف هم صدای کالکوف به گوش می رسيد و من باالخره . د و در نزديکی هايم نشستندکوتاهی حرکت نمودن

در حالی که در مسيرم چند نفر شهيد افتاده بودند، تعدادی از مجاهدين سالح خود را دور انداخته . به قريه رسيدم
و با پاهای برهنه بحرکت افتاده بعضی ها که بوت های عسکری به پا داشتند، بوت های خود را از پا کشيده . بودند
دو سه نفر شهيد ديگر در حاليکه بعضی راکت به صورت شان اصابت کرده بود، بعضی را می گفتی که در . بودند

در چهرۀ بعضی از مجاهدين جای ضرب سالح يا بکس يا چيز ديگری به چشم . خواب عميق فرو رفته باشند
ال که اين نامه را برايت مينويسم، در خواب به نظرم ميرسد، در همان ميخورد و بعد از زمان طوالنی، مثلی که حا

وقتيکه به قريه رسيدم يک تعداد زن ها و مرد های پير در دروازۀ خانه های . موقع هم، باالخره به قريه رسيديم
ها ماندم، فقط صدای من کامًال تن. خود ايستاده بودند، به دو سه نفر شان پناه برديم ولی دروازه را به روی ما بستند

انفجار را می شنيدم آن هم تو گويی در خوابم و هيچ چيز را نمی بينم، باالخره يکنفر پيدا شد و برايم گفت برو به 
  ). ٢نقشه (قريۀ الشی خيل يا توپک خيل 

  

  



    

  
  

 ,Google Earth)منطقۀ سجاوند با قريه های الشی خيل و توپک خيل در شمال و شيهفان در شرق آن   :٢نقشۀ 
٢٠٠٧).  

  
من که آنطرف نگاه کردم قريه ها به فاصلۀ ابديت از من دور بودند و چند نفری از مردم که من به خانه های شان 
نزديک شده بودم، قرآن عظيم الشأن را کشيدند و مرا به آن قسم دادند که قريۀ شان را ترک نمايم، در غير آن 

من هم به آرامی در حاليکه صدای غرش . اک يکسان می کنندروسها آن قريه را با خون آغشته کرده و با خ
  .هليکوپتر ها و صدای انفجار بمب ها به گوشم ميرسيد به صوب قريۀ توپک خيل روان شدم

يک نفر ديگر هم با من چند قدمی همراه شد، ولی بعد از اينکه ديد من ديگر از حرکت بازمانده ام از من دور و 
من که تمام لباس هايم تر بود و در پاهايم حرکت نبوده و رنگ رخسارم .  ناپديد گشتدورتر شد و او هم از نظرم

در بين راه هر پنج دقيقه روی برف دراز . کامًال زرد، مانند يک نفر مرده به جانب توپک خيل به حرکت دوام دادم
ا متوجه می ساخت که بايد می کشيدم، قدری خوابم می برد، باز که از خواب بلند می شدم صدای غرش و انفجار مر

باالخره ساعت ده روز بود که به توپک خيل رسيدم و طفلی برايم گفت که آنجا مسجد است، مرا به . حرکت نمايم
ما که از حدود چهار روز به اين طرف نه نان خورده بوديم، . مسجد رهنمايی کرد و خودش رفت قدری چای آورد

ه بوديم با حالوت چای را نوشيدم، قدری نان خشک آورده بود هر قدر نه چای نوشيده بوديم و نه هم گرمی ديد
بعد از آن . آنقدر دهان و گلويم خشک بود که چای به مشکالت فرو ميرفت. کوشش نمودم نان از گلويم فرو نرفت

نمودم و باالخره قصه کوتاه که تا ساعت يک بعد از ظهر استراحت . بوت هايم را از پايم کشيدم که کامًال تر بود
باز شروع . ساعت يک بجه صدای تانک ها رسيد که به طرف قريه نزديک می گرديدند. يک نفر زخمی هم رسيد

از اهالی قريه خواهش . شد، وحشت زده از مسجد بيرون رفتيم که چند تانک به سرعت جانب اين قريه روان اند
ی نمود به ما گفتند که جای نيست و بايد قريۀ شان در حالی که هرکس به طرفی فرار م. نموديم که ما را پناه بدهند

باالخره خواستيم که وارد . هر قدر اين طرف و آن طرف دويديم کدام سوراخی نيافتيم که پناه ببريم. را تخليه نمائيم
يم باغی شويم، من از ديوار باال شدم ولی مريض نتوانست، پس پائين شدم و در کنار ديوار همان باغ به انتظار نشست

صدای غرش تانک ها نزديک و نزديک تر می شد و باالخره به نزديک ما . و خود را در پناه ديوار پنهان نموديم
نقشه (ماهم بجانب قريۀ ديگر در حرکت شديم و باالخره به قريۀ شهيفان . که رسيدند راه خود را چپ نموده و رفتند

هم در مرکز بوده و هنوز نيامده بود پناه داد و گفت که در آنجا ما را يک ريش سفيد که پسر خودش . ، رسيديم)٢
  .سوراخی است که اگر روس ها آمدند مرا در آنجا پناه می دهد

خالصۀ مطلب را می نويسم که روس ها در قريۀ سجاوند به مدت . اگر نوشته کنم صد ورق ديگر هم پر می شود
شب زن .  خانه کامًال از بين رفت٦٤شدند و بيشتر از در طول همين سه روز تمام خانه ها بمبارد . سه روز بودند

در همين قريه و کوه های اطراف بيشتر از چهار . ها و اطفال با پاهای برهنه به بقيه قسمت های لوگر پناه بردند
تمام آرد و . هزار روس دو شب و سه روز را گذشتانده، هرقدر مرغ، گاو و گوسفند که بود کباب کرده و خوردند

در تمام خانه ها . لحاف ها و اثاثيۀ ديگر مردم را هم بردند و بعدًا آتش زدند. خوراکی مردم را به غارت بردندمواد 
دو خانه با تمام . بمب های ضد پرسونل را گذاشتند که تا بحال هم مردم نتوانسته اند به خانه های خود باز گردند

به تعداد پنجاه و دو نفر تنها از قريه .  آنان باقی نمانداعضای آن از بين رفت که حتی يک نفر ميراث خور هم از
سجاوند اعم از زن، مرد، خرد و کالن به شهادت رسيدند و به طورعموم بيشتر ازهشتاد نفر در تمام لوگر شهيد 

روز سوم روس ها تمام مردم را جمع نمودند و سه نفر از اهالی را پيش روی همۀ شان با کارد حالل نمودند . شدند
داکتر که از پای مانده بود و از خنک کرخت شده بود نيز . و به مردم گفتند که ديگر بايد به مجاهدين کمک نکنند

از کوه پياده شده و حدود چهار پنج صد نفر بودند  از مجاهدين ديگر که بعد از ما .قبًال بدست روسها افتيده بود
را با طيارات هليکوپتر و قوای پياده در زد و خورد آنان همان روز و شب بعدی . هرکدام قصۀ جداگانه دارد

واکثرًا شب بعدی به لوگر . بعضی از آنها تا ده روز در بين سوراخ ها در سرما و گرسنگی گذشتاندند. گذشتاندند
و . بيشتر از صد نفر پاهای خود را از دست دادند که از آنجمله يکنفر را ما با خود به پاکستان آورديم. سرازير شدند

تعداد زيادی را مين ها پراندند . امروز پنجه های پايش قطع گرديد، زيرا پنجه های پايش را يخ از بين برده بود
ورند، خود شان يکجا با اواکثرًا در بدن شهدا مين تعبيه نموده بودند و زمانيکه مردم می رفتند که شهدای خود را بي

 ام  عمهسۀ وکيل احمد نوا که پاهايش را يخ برده بود،اين شخص .شهيد خود به هوا می پريدند و تکه تکه می شدند
در شبی که ما مرکز . آموخت  شاگردانی بود که در مرکز آبجوش کمکهای اوليه را میلۀوی هم از جم. ميباشد

اينها وقتيکه . آبجوش را ترک ميگفتيم، وکيل احمد با يک گروپ کوچک سی نفری جانب غزنی در حرکت ميشوند
سايه رخ کوه ميرسند، ديگر قادر نيستند که در بين برف راه بروند و ناگزير بايد برف را هموار سازند لذا به طرف 

به نوبت هرکدام در حاليکه پتوئی را بدستهای خود پيچانده بود، شروع به کوبيدن برف نموده و به پيش ميرود و 
ال داشت و جوان قوی بود از همه بيشتر قهرمانی  س٢٤وکيل احمد که در آن زمان . ديگران او را تعقيب مينمايند

ميکند و از ديگران بيشتر به جلو ميرود و تا نزديکهای صبح براه خود ادامه ميدهند و باآلخره به نزديکيهای قريه 
وکيل احمد تقريبَا در حالت نيمه جان بوده و ديگران که او را درين حال مشاهده مينمايند، او . ای در غزنی ميرسند

اين زمانيست که هوا کامًال روشن شده و آفتاب طلوع . ا در آن جا رها نموده هر کسی خود را به جائی ميرساندر
همزمان قوای . مينمايد و وکيل احمد هم خود را باآلخره به نزديک يک خانه ای در آن قريه رسانده و از حال ميرود



    

  
  

وکيل احمد پيشروی آن بيهوش افتاده متعلق است به يک خانه ای که . روسی به اين قريه برای تالشی نزديک ميشود
مردم قريه که متوجه . پيره زن بيوه ای که چندی قبل پسر جوان خود را در مقاومت ضد روسها از دست داده بود

بيوه زن بيچاره که وکيل احمد را . حالت او ميشوند، هرکسی متوحش شده و اوضاع غير عادی را احساس مينمايند
ت می بيند به همسايه های خود التماس ميکند که او را به درون خانه اش بياورند و آنها به اثر اصرار در آن حال

بعد از چند لحظه ای که پيره زن قدری آب شيرين شده به . بيوه زن داغديده وکيل احمد را به خانۀ او انتقال ميدهند
ا و پاهايش به اثر سرما سوخته اند و از گرسنگی و او که دسته. دهان وی ميريزد، وکيل احمد قدری به خود می آيد

البته در آن زمان هر کس ( تشنگی ديگر رمقی ندارد، باآلخره به کمک پيره زن در پناه گاه پسرش برده ميشود
  ).برايش پناهگاهی داشت و زمانی که قوا برای تالشی وارد منطقه ميگرديد همه به پناهگاههای خود پناه ميبردند

داغديده وقتيکه متوجه وکيل ميشود و بخصوص پاهايش را که انگشتانش کامًال سوخته اند ميبيند، فورَا اين مادر 
اين (بزکی که سرمايۀ زندگيش ميباشد حالل نموده پوستش را گرما گرم دو نيم نموده و آنها را به پاهايش می پيچاند 

  . ت آن برايش شوربا ميپزدو از گوش) يک مداوای معمولی در مناطق دور دست افغانستان است
همه ) خانۀ وکيل احمد نواسۀ عمه ام هم درهمين قلعه است(من بعد ازينکه وارد قلعۀ يوسف منطقۀ شاهمزار گرديدم 

بعد . البته از ديدن من همه خوشحال گرديدند ولی وکيل احمد مفقوداالثر بود. فکر ميکردند که ما همه نابود شده ايم
بعد از سه روز از منطقۀ . بين شهدا نيافتند، همه به اين نظر بودند که وی دستگير شده استازين که جسد او را در 

کاکايش با يک اسپ يدکی جانب منطقه روان شد و . غزنی خبر رسيد که وکيل احمد پيدا شده ولی زخمی است
لت بدش گرديدم و ديدم من متوجه حا. فردای آن روز در حدود ظهر بود که وکيل احمد وارد قريۀ يوسف خيل گرديد

وقتيکه پوست بز را ازپايش جدا نمودم متوجه وخامت . که تب خيلی شديد دارد، رنگش زرد و حالش خيلی بد است
  .اوضاع گرديدم

در حاليکه من از طب و طبابت هيچ اطالعی ندارم ولی اينقدر متوجه شدم که اگر در همين لحظه دست به کار 
بعد از چند دقيقه جست و جو يک مقدار گاز طبی و وسايل ديگر را حاضر نمودم . يمنگردم شايد او را از دست بده

اوَال پوستهای بز را از پاهايش جدا . و آب جوش فراوانی تهيه ديده و با وسايلی که در اختيارم بود دست به کار شدم
باآلخره . عفن طاقت نميگرديدنمودم و درين لحظه تعفن شديدی بلند شد که تا فاصله های چند متری از بوی بد و ت

بعد از شستن دستهايم پاهايش را تا توانستم شستم و با قيچی طبی تا آنجا که ممکن بود گوشتها و پوستهای فاسد شده 
من هر گز چنان جرأتی را تا . را از پاهايش جدا نمودم چنانچه در بعضی قسمتها استخوانهای پاهايش آشکار بودند

باآلخره تا جاييکه ممکن . داشتم ولی اصًال فکر مينمودم که اين کار را بارها انجام داده امآن لحظه در خود سراغ ن
بود گوشتهای گنديده و فاسد شده را از پاهايش با قيچی و پنس جدا نمودم و بعد از شست و شو با آب و اشالن آنرا 

  .با گاز تعقيم شده پوشاندم و دوای انتی بيوتيک هم برايش خوراندم
 شب قوماندان خوشحال که برادر وکيل احمد ميباشد با دو داکتر فرانسوی که بعدًا معلوم شد که زن و شوهر همان

وقتيکه داکتران پاهايش را باز نمودند و عملی را که من انجام داده . بودند از منطقۀ خروار به يوسفخيل می آمدند
. تی انجام گرديده در غيرآنصورت مريض از بين ميرفتبودم برايشان توضيح دادم، برايم گفتند که کار کامًال درس

فردای آنروز سه جوال را پراز کاه نموده، يکی را در يک طرف و جوال ديگر را طرف ديگر اسپ محکم نموده و 
جوال سومی رادر قسمت عقبی اسپ بستيم و مريض را روی آن دراز انداخته و با دو نفر داکتر فرانسوی عازم 

در قسمت دوبندی با مريض قدری . البته راه خيلی پر خطر بود و از دشت لوگر به خيريت گذشتيم. پشاور گرديديم
و اسپ نميتوانست که ) هږه وک(در يک قسمت دوبندی کوتل صعب العبوری است بنام کگه وگه . مشکل پيدا نموديم

 را پشت نموده و تا فراز کوتل وکيل احمد را با خود حمل نمايد لذا من و قوماندان خوشحال برادرش به نوبت او
 چند انگشت پای وکيل احمد قطع ICRCدر شفاخانۀ . بعد از آن تا پشاور طبق معمول حرکت نموديم. رسانيديم
  .   وی تا حال هم به کمک کفشهای مخصوص در همان منطقۀ لوگر بروال عادی به زندگی خود ادامه ميدهد. گرديد

 گير نمودند، دو روز بعد از آن يعنی بعد از بمباردمان و هليکوپتر ها در سجاوندالبته بعد از همان روزی که ما را 
تا حال هنوز چندين نفر مفقود . سوختاندن خانه ها، قتلهای عام و اعدام ها، قوا پس رفته و لوگر را تخليه نموده بوند

ردند زيرا بعد از اينکه قوا باز مردم کوه های اطراف را نمی توانند بگ. االثر اند و هنوز درک شان معلوم نيست
تعداد زيادی مجاهدين از راه های صعب العبور و پر . گشت، هشت نفر توسط مين های ضد پرسونل از بين رفتند

  . از برف به ميدان، وردک و غزنی پناهنده شدند و من ديگر نمی توانم بنويسم
يلت دق شده ام کوشش ميکنم که چند روزی برای  امسال اگر خدا قدرت داد و پولش پيدا شد بسيار پشت تو و فام

بسيار به يادم می آيی و وزن زياد هم . استراحت بيايم پيشت و باز اگر زندگی باقی بود بسيار قصه ها برايت دارم
 بسيار ١٣٦١امسال البته .  کيلو گرام شده ام ٦٤ کيلوگرام وزن داشتم، فعأل ٧٢روزی که لوگر می رفتيم . باخته ام
به . بيشتر از هفت هزار کيلومتر در کوه ها، سنگ ها و برف گشته ام و واقعًا که بسيار خسته شده ام. موده امسفر ن

همسرت را سالم بگو، روی بچه هايت را ببوس و به برادر عزيزت هم سالم زياد . اميد ديدارت دوست ارجمندم
  .به اميد ديدارت. بگو و او را دو بزن که هيچ خط نمی فرستد
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