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 ملحدین

 "آموختنیز است که حتی باید از دشمن  اصل زریناین "

 متامورفورس چارم .اووید

 

 ،از سراسر افغانستانای . آی. سیحاوی معلومات جمع آوری شده توسط اقمار مصنوعی جاسوسی  ،با مقیاس بزرگهای نقشه 

آنجا  در است که یمحالت این . با عالیم و بیرق های سرخ نشانی شده است مناطقیدر آن  و آویزاناطاق اوپراسیون من  بر دیوار

 یتا محالت جابجایاین بود نخستین اقدام من . ندابجا شده اج یو جزو تامهای گوناگون زمینی و هوایی شوروی و افغان ت هاقو

افغانستان در کجا جابجا و فرقه های مستقل شوروی  یهابصورت عمومی نشان میدهد که لوا( 3)نقشه شماره . دشمن تثبیت گردد

در  ،دریای آمودر شمال سرباز دیگر  هزار 33سرباز شوروی در داخل افغانستان و بیشتر از  هزار 58در این محالت . ندشده ا

، اداری اخیرالذکر وقتا فوقتا برای وظایف گوناگون اپراتیفی قطعات جزوتام هایاز عضی ب.  اتحاد شوروی جابجا شده بود داخل

  .عبور و مرور مینمودند ی آمویاو یا آموزشی از طریق در
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 (3)نقشه شماره 

سر قوماندانی . میشد در کرملین اتخاذسیاسی اساسی در مورد جنگ تصامیم . تا مسکو میرسیدشوروی قوای  محل قومانده

را  Sergei Sokolovکالوف  مارشال سرگی س ،در اثنای ورود قوای شوروی به افغانستان، (اداره عمومی عملیاتی)شوروی

آن در  بر عالوه. مودجابجا نعملیاتی تیاتر جنوب را در   مقر فرماندهی خود نامبرده، .بحیث قوماندان آن قوا توظیف نمود

. موجود بود  Yuri Maksimovجنرال یوری ماکسیموف  دگر ترکستان  تحت قومانده حوضۀ گاه گارنیزیون نظامی قرار ،تاشکند

در لوف اسک. افغانستان معلومات حاصل نمایمشوروی در عمومی قوای قوماندانان وی بحیث نقش در مورد من عالقمند بودم تا 

 دو سال قبل از میعاد عنعنوی و لقب قهرمان اتحاد شوروی دگرجنرالی ترفیع  رتبه ی بهگپنجاه و هشت سالدر سن 2851سال 

در جوار سرحد  ترمزدر او،  ۀتحت قوماندقرارگاه اردوی چهل شوروی . اعطا شدبه وی  ها، برای چنین رتبهن شده یتعی

در تپه تاجبیک در کابل  V.M. Mikhailovبرید جنرال          جزوتامهای پیشقراول او تحت قومانده . افغانستان قرار داشت 

 Alexanderالکساندر ما یوروف در کنار او جنرال . یاد میشد  قطعات محدود قوای شوروی در افغانستان ه و بنام قرار داشت

Mayorov  در دولت افغانستان قرار داشت نظامی مشاوربه حیث سر. 

مانند نمی خواستند آنان گویا . تا اندازۀ  برایم تعجب انگیز بود 2898بعد از سال   شورویقوای عدم افزایش  ،آن زماندر 

رسد که آنان ر میظبن اما .غرق نمایندجنگ در باطالق را  نان ،آتعداد روز افزون عساکر با افزایش ،امریکایی ها در جنگ ویتنام

در تامین  پیروزی  یاین عامل مهم ،ه این حدس درست بوده باشدهرگا. داشتندبه جبهه جنگ ن را نیروی بیشتری توانایی اعزام

 .خواهد بودمجاهدین  ۀعملیات آیند

آن تنها  در ترکیب چنانچه .ضد خویش نبودندبر مخالفین وسیع در انتظار مقاومت آنها ، قوای شوروی در افغانستانحین مداخله 

دارای تحرک سریع نبوده و قوای  ،این جزوتام های موتوریزه. بودشامل دیسانت هوایی  فرقهو یک و نیم  موتوریزه فرقۀچار 

 .نداشتندنیز  را احتیاط مساعد

و تجهیزات آنان بود، همچنان اسلحه نشده ماده آبرای جنگ های پارتیزانی  نیروی اعزام شده به افغانستان، خوب آموزش ندیده و

زیرا در  ،تفاوت داشت 2895سلواکیا در سال  اشغال چک آنان باشی این نوع لشکر ک .بوددوم کهنه و باقیمانده از جنگ جهانی 

حمایه از ه رسیدیم که هدف اولی آنان تنها ما به این نتیج. بودسرباز   183333مرکب ازبیست فرقه آنزمان نیروی آنان شامل 
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علیه های خود بیرون شده و بر ارنیزیونگ از به قوای مسلح افغانستان بود تا نفسه اعتماد بو دادن روحیه کارمل  وابستهدولت 

به مالحظه  .شدند یبه اعزام قوای بیشتر نان مجبورآآنان دقیق نبود و و محاسبۀ  اما این پیشبینی. بپردازندبه عملیات  مخالفین 

در ( 235) موتوریزه از جمله فرقۀتنها سه  .مده استآنه به عمل دی اتغیرات زی 2898در کمیت سربازان نسبت به سال  ه،نقش

تعداد زیادی غند  عالوه برآن. کابل جابجا شده بود نیز در( 233) دیسانت لوایدر شیندند و ( 8)در کندز و  لوای ( 123)کابل، 

در ( 93)در جالل آباد، ( 99) میکانیزه پیادههای لوا. بود در محالت ستراتیژیک و شهرهای مهم جابجا شدهمستقل  و لواهایها 

( 599)در غرنی، ( 282) موتوریزه مستقلهای غند . در گردیز جابجا گردیده بود( 89)لوای دیسانت هوایی قندهار و همچنان 

در بگرام بحیث ( 348)ایی یسانت هوغند دباالخره . ف جابجا شده بودشریدر مزار( 259)در بگرام و ( 252) در فیض آباد،

ز بحیث مرکز تعلیمی  و در ترم( 84)شک و در ک  ( 349) زه موتوریهای  جزوتام . قرار داشت ،احتیاط قابل تحرکجزوتام 

سمرقند برای عملیات در جنوب ( 99)جزوتام موتوریزه  . در عشق آباد جابجا شده بودنزدیک سرحد ایران  ،غربدر ( 153)

 .دریای آمو مستقر بود

یک فرقۀ  نفر پرسونل و  22333دارای   احتماالا یک فرقۀ موتوریزه در باره شوروی میدانستم که   قبلی آوان مطالعاتمن از 

تعداد  در مجموع . بودنفر  1933 ـ1333که پرسونل یک لوا و یک غند در حدود  یدر حال ،پرسونل است 9333دارای  دیسانت

انجنیری،  ،توپچی قوای  شامل  سرباز  58333متباقی وموتردار و پاراشوتیست  ،سرباز پیاده 93333کمتر از کلی آن 

 . ی بودهوای ی محافظ و پرسونل قوایامخابرات، ساختمانی، سرحدی یا  جزو تامه

اولین حقیقت این بود که در حدود پنجاه فیصد تمام قوا که . من و همکارانم در مورد پیامد های جابجایی قوای شوروی بحث نمودیم

جزو تامهای حمایوی و قرار گاه ی و همچنان تعداد بیشتری از جنیرتامهای انودو فرقه توپچی، ترانسپورت، مخابرات و جز شامل

زیرا بحیث مرکز  ه،قائل بود ارزش زیادی آن و میدان هواییبرای کابل  ها رویوش. کابل و اطراف آن جابجا شده بود در آن

رکز بزرگ جابجایی قوای مبه حیث  بگرام  ،در پنجاه کیلومتری شمال کابل. نجا  سوق و اداره میشدآاز همه روزه جنگ  ،دولت

و بوده مستقل هوایی یک جزو تام  ویک گارد و ( 235)دارای غند مستقل و لوای  ،یدان هوایی بگرامم.   شوروی قرار داشت

  .بحیث عمده ترین پایگاه هوایی کشور شمرده میشد

در کندز جابجا شده و دو لوای مستقل در گردیز و جالل آباد که بر شاهراه های ممتد به پاکستان  ،فرقه دیگری در شمال شرق

مناطق مرکزی . بحرانی میدانستۀ را ساح پایتخت و قسمت شرقی کشور، واضح است که شوروی. قر بودتمس ،قرار داشت

میگیرد، تقریباا قوای تقریبا  نصف کشور را در بر  و داشته موقعیتکه در سلسله کوه های صعب العبور  هزاره جات  ،افغانستان

بخاطر حفاظت دومین  ،موتوریزه گاردپنجم  یگانه فرقه ،ششصد کیلومتر بطرف غرب. حصه تقسیم  نموده است را به دوشوروی 

اه عبور به کویته از در گارنیزیون کندهار که ر موتوریزه مستقل غندیگانه  ،در جنوب. رگ هوایی شیندند جابجا شده بودپایگاه بز

مهاجرین و های زیرا در آنجا پناه گاه  .یعنی پاکستان بودمرکز ثقل توجه شوروی بطرف شرق . قرار داشت ،ردآنجا میگذ

مناطق کابل و بگرام را مناطق نهایت حیاتی دانسته و بیشترین نیروی خود را  در حفاظت مسیر های بکار آنها . هدین بوداجم

 .تا شوروی امتداد داشت ،از جمله شاهراه سالنگ که بحیث شاهرگ حیاتی ،طق قرار داشتندادر این منانداخته بودند که 

یای آنطرف دردر اینکه  خاطره نتنها ب. یز حساس هستندندر مورد مناطق شمال افغانستان ها ی ومن میدانستم که شورهمچنان 

در . داشتسالها ارزش بزرگ تجارتی  ،برای شورویکه  شمال افغانستان  ه این جهت بلکه ب قرار دارد، نان آآمو پایگاه های 

(. 9نقشه ) .کشف نمودند اطراف شبرغان گاز طبیعی را در ر بزرگ  ذخای ،شمال افغانستانمتخصصین شوروی در  2893سال 

صادرات این گاز از طریق  2895در سال . مترمکعب گاز داشت میلیارد 833بیشتر از  ، این ذخایربنابر ارزیابی های مقدماتی

 کیلو متر بطرف غرب در علی گل 133بعد ها ذخایر نفت در سرپل و . کیلو متر به اتحاد شوروی آغاز شد 28پایپ لین بطول 

غرب افغانستان و در  دیگر منابع غنی در نواحی شمال ومس، آهن، طال، سنگهای قیمتی و  هم چنان ذخایر بزرگ. کشف گردید

  .ه بوددر آن قوای نظامی شوروی مستقر شد که مناطقندز، مزار شریف موجود بود، اطراف کابل، ک

ن والیات در همجواری این بود که ای ،برای شوروی والیات شمال بودن با ارزش من مبنی بر برای اثبات ادعای دلیل دیگری 

اینان . دنتاجیک ها و ترکمن ها تشکیل میدهطرف سرحد را ازبک ها،  دو هر ساکنینو  آسیای میانه قرار داشتهسرحد شوروی 

 نهاآ دین مشترک، اسالم یت های مذهبیلفعاشتن دا باوجود تحت فشار قرار و دارای وجوه مشترک و خصوصیات همگون هستند

احی، تنها دو فرقۀ آن خارج این نو، قر شدهتنشان میداد که اردوی افغانی عمدتاا در شرق و شمال مس دست داشته من ۀنقش. است

 .جابجا شده بود (هرات )دیگری در غرب در قندهار و یکی 

را طرح ستراتیژی پیشبرد جنگ و برداشت های کرده و بر اساس آن  از جابجایی قطعات شوروی و افغانی نتیجه گیری هامن 

و نها مستقر شده آ شهر های ستراتیژیک و راه های مواصالتی بینعمدتاا در  ،قطعات شورویاوالا پایگاه های بزرگ . نمودم

ثانیاا آنها برای . نمیخواستند که در ساحه وسیع پراگنده شوند ه وموضع مدافعه قرار داشت بیشتر درآنان ه ها نشان میداد که ئیاحصا
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شاهراه سالنگ )تیژیک از لحاظ سترا لثاا والیات واقع در شمال هندوکشثا. ن ارزش بیشتری قایل بودندآکابل و بگرام و ماحول 

وجوه مشترک بین )و از لحاظ سیاسی ( موجودیت گاز، نفت و سایر مواد معدنی)،  از لحاظ اقتصادی (مواصالتیبه حیث راه 

برای آنان محالت بحرانی و  ،بی و جنوب غربیرابعاا مناطق غر. اهمیت حیاتی و بسزایی داشت( دو طرف سرحد ساکنین هر

بحیث  ،غرب افغانستانواحی متباقی نشیندند که بر خلیج فارس تسلط داشت، وایی یدان هم ه جز ازب خطرناک حساب نمیشد،

محافظت و باز ( 29)شاهراه ممتد به کشک که از هرات میگذشت توسط فرقه  . در گرفته شده بوظل با ایران در نئمنطقه حا

 .نگهداشته میشد

لت بر آن نماید که آنان در دال، شواهدی موجود نبود که تانقوای شوروی در افغانسباوجود سپری شدن چار سال از موجودیت 

با وجود این واقعیت که آنان مجاهدین را دست کم گرفته و توانایی های اردوی افغان را بهتر و برتر . توسعه جنگ هستندصدد 

بکار گیری با ا بهتر ساخته و تکتیک و توانایی آنها ربه عوض ازدیاد قوای خویش، تالش داشتند تا  آنان .بودند نمودهارزیابی 

موضع قوای افغانی را تقویه  ،قوای هوایی از استفادهبا و از طرف دیگر  ردهسالح های مناسب، کیفیت و توانایی آنان را  بلند ب

کشور واستار تحت کنترول درآوردن تمام خاگر آنان که برداشت من این بود . قرار دهند آنان اختیار دررا سالح بهتر  و ودهنم

نفر بود اما در هزار  29تعداد قوای نظامی امریکا در ویتنام  2894در سال  .را سه چند افزایش دهند باشند، باید تعداد قوای خود

در این . افزایش دهندنفر  هزار 833به  را شمار آنرای در هم شکستن مقاومت مخالفین ظرف پنج سال آنها مجبور شدند که ب

زیرا  .بیشتر اقتصادی و سیاسی بود تا نظامی این شیوه،از نظر من دالیل  و را بکار نبردندمریکایی ها تجربه اها،  مورد شوروی

آنها سعی میکردند تا مناسبات خویش را با غرب و چین بهبود . آن محکوم شده بود ۀشوروی نسبت مداخل ،در عرصۀ بین المللی

علیه اتحاد شوروی بر انگیخته و سبب بر را  این کشور هاسیاسی بیشتر  یقیناا که اعتراضتعداد قوای آن،  بخشند و سه چند شدن

بر صدمات بزرگی ، از لحاظ اقتصادی نیز جنگ. و تقویه بیشتر مجاهدین بپردازند، به حمایه میشد تا امریکا و سایر کشور ها

قوای خود را تأمین ضروریات ا باید آنها نتنه. نامید" زخم خونین"چنانچه گرباچف بعد ها آنرا  ،وارد میکرداقتصاد شوروی 

که آنان ستراتیژی زمین سوخته را  یزمان. ندنمودو قوای نظامی آنرا نیز تمویل می دولت افغانستانباید با آن  بلکه همزمان  ه،کرد

ملکی را نیز  تا هزاران هزار فردآنها مجبور شدند . ل و سایر شهر های بزرگ سرازیر شدبکار گرفتند، سیل از پناهندگان به کاب

دوازده ملیون دالر  روزانه. شوروی تحمیل میشد ضعیفها روبل بر اقتصاد برای اینکار میلیارد. مین نمایندأاز لحاظ معیشتی ت

 ،از لحاظ عملی. ازدیاد تعداد قوا به مصارف بیشتر نیاز داشت. باید مصرف میشدآن فعال نگهداشتن ماشین جنگی برای کشور و 

این نیازمندی  شاهراه سالنگ جوابگویمیشد، زیرا تنها از شمال به کابل زیاد مصئون برای تعمیل این کار باید خطوط اکماالتی 

دقیق در صدد توسعه حضور نظامی خود میشد، من هرگاه دشمن زیرا  گردیده،باعث دلگرمی من  ،این عواملتمام . نبودها 

  .امتیاز پیروزی و بر تری در دست قوای شوروی نبود دیگر به عبارت ،عمل نماییمباید بر علیه آن میدانستم که چگونه 

در حقیقت امر بدون  کهکرملین و جنرال شتاب شوروی میدانست . شوروی را میدانستم جهات سیاسی و نظامی ستراتیژی من قبالا 

ی، مانند همه اردو ها نمیتوانند بدون داشتن زیرا گروه های چریک و این واقعیت بود .حمایه پاکستان جهاد بوده نمی توانست

همچنان آنان برای پیشبرد جنگ، وا پرداخته به جنگ ادامه دهند و پایگاه های مطمئن که وقتاا فوقتاا در آن به استراحت و تجدید ق

ابر اصرار جنرال به ذخیره گاه های اکماالتی، محالت تربیه و آموزش و بدست آوردن اطالعات  ضرورت دارند و  پاکستان  بن

  .در آن رفع میگردید ،اختر و تصمیم رئیس جمهور ضیاء، جای بود که تمام این ضروریات آنها

وسیع را آغاز کردند که هدف  عملیاتطور هماهنگ  2853در سال آنها . برای شوروی ها بسیار دشوار بودتحمل چنین وضع 

او را بواسطه های و پالیسی  ءتا رئیس جمهور ضیاتالش داشتند  آنها . آن اثبات نقش پاکستان در حمایه از مقاومت افغان بود

حریم ، نقض هر مرمی در خاک پاکستاناصابت انفجار هر بم در بازار پاکستان، . دنهزاران اجنت و عمال خاد تخریب نمای

و هر موج پناهندگان که به پاکستان هر میل سالح در بین قبایل سرحدی ، توزیع ط طیارات افغان و یا شورویکستان توسهوایی پا

متعددی را  مشکالت و معضالتشوروی ها سعی داشتند تا . سرازیر میشد در جهت این بود تا پاکستان وادار به عقب نشینی شود

از چترال در  یکیلومتر 1333که در امتداد سرحد تقریباا  یتالش داشتند تا بین مهاجرین  عمال آنها. در داخل پاکستان ایجاد نمایند

 .پاکستانی ها فاصله ایجاد نمایندو جابجا شده بودند کمپ ها  جنوب، دردر تا کویته  ،شمال

جاهدین جهت اخذ سالح و در این پایگاه ها م. جهاد تبدیل شده بودادامه  برای یهای بزرگه مناطق سرحدی پاکستان به  پایگا

 .اس .در آیاوایل، ما در  .ابجایی فامیل ها و باز دید آنان در رفت و آمد بودندمهمات، تربیه و آموزش، استراحت و تداوی و ج

بحیث من . های مجاهدین خوب پی نبرده بودیم ه به پایگا یمبنی بر تبدیل کردن ساحه سرحد ءآی به تصمیم رئیس جمهور ضیا

 ه باشند تانمود هفشار وارد ن آن کشور شوروی بر رهبران سیاسی مقامات باالیی نظامیکه  میتوانمباور نموده سرباز به مشکل 

 ،دامنه جنگ را به الوس و کمبودیاسر انجام  ،چنانچه امریکایی ها. را حاصل نمایندپاکستان وارد کردن ضربه  بر آنها اجازه 

در هر حال اتحاد شوروی از هرگونه عمل تشدید آمیز خود . وسعت دادند موجود بود،های ویتکانگ ها ه جاهای که در آن پایگا

جنگ با اتحاد شوروی  .مجبور به چنین عمل شوند نمودیم که آنها ه تحریک نتا آن اندازه آنها را نیز  ما ،به نظر من. داری نمود

. توجه میکردممن باید جداا بدان بود که در آن سالها  ین یک مسئولیت بزرگایلذا . مفهوم ختم پاکستان و آغاز جنگ جهانی بوده ب
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  ۀبه یک منازع ،شدن از کنترولبیرون که میتوانست با  اتفاق افتادآی حادثۀ . اس. د از کارمن در آیدر این راستا یک سال بع

که در حومه شهر  بود( مترجم. بده بیره) رسمی غیر حادثه عبارت از افشا شدن زندان. شود تصادم بین المللی منجر و تمام عیار

ه باسیر سی و پنج  در این زندان. ن سربازان اسیر شوروی نگهداری میشدآو در  هتشداار قردر داخل سالحکوت ربانی پیشاور 

برای  ،شدهکه دو سال قبل اسیر این سر بازان شوروی  از سه تن. سر میبردنده خاد در اسارت ب کارمندانچندین تن از شمول 

زمانی که محافظین  ،یک شب این اسیران. نجات خویش به دین اسالم گرویده و به همین دلیل تحت مراقبت جدی قرار نداشتند

تا به  کردنده و تقاضا و سالحکوت را تصرف نمودرا خلع سالح و سایر زندانیان را از بند رها پهره دار   ه،مصروف نماز بود

از طرف . و در طول شب اطراف زندان توسط مجاهدین محاصره شد دیداین تقاضای آنها رد گر. ندوشسپرده سفارت شوروی 

لیمتری قرار یم 93دیده شد و مورد فیر هاوان  ،صبح افراد ربانی تالش کردند تا به آن ها نزدیک شوند که توسط  سربازان اسیر

را  RPG-7 یک مجاهد بدون سنجش یک راکت  ،شدع شرویک مجاهد کشته و دیگران زخمی و جنگ شدید در نتیجه  که  هگرفت

یل و راکت ئزاوم و پیشاور را تکان دادصورت گرفته و ن انفجار بزرگی آاصابت  ۀمستقیماا به بجانب سالحکوت فیر که در نتیج

ورد و تنها راه پیشاور ـ کوهات ه آبار نه برا  خوشبختانه که تلفات ملکی. طرف پرتاب گردید به هر سالحکوتموجود در های 

انانه برجسته مطبوعات شوروی با آگاهی از آن، بطور وسیعی پیرامون آن نوشتند و آنرا بحیث عمل قهرم. شدبرای مدتی مسدود 

حکومت ما در حالت دشوار قرار . قبل از شهادت  تعداد زیادی از دشمنان را نابود کردندسربازان آنان ساخته و نوشتند که 

ما دستور یافتیم که تمام زندانیان باید در . انکار میکرد ک پاکستانیت زندانیان شوروی در داخل خادزیرا همیشه از موجو ،تگرف

 .موختیم که آب را نباید گذاشت که به جوش بیایدما آ ،در نتیجۀ از دست دادن تعداد زیاد سالح. داخل افغانستان نگهداری شوند

 صورت گرفته از طرف شوروی  در هرات و پنجشیر که سالیان قبل مانند، عملیات های وسیع بود یآرام ینسبتاا سال 2853سال 

آی با مطالعه و تحلیل طرز عملیات یک غند قوای . اس. من در طی شش هفته بعد از توظیف در آیبا وجود آن . اجرا نشد ،بود

 .نمودمبرای پیشبرد جنگ چریکی استفاده آن و از نتیجه گیری نموده شوروی 

رتی از پایگاه خیر خانه ، توپ ها و وسایل نقلیه ترانسپوها های زرهدار، تانکی مرکب از نفربر نوامبر قطار طوالن 19بتاریخ 

شوروی ( 253)جزوتام این قطار مربوط . از طریق شاهراه سالنگ به حرکت درآمد( 4نقشه شماره ) حومه شهر کابلواقع در 

قوماندانی شوروی از حمالت دوامدار مخالفین بر این شاهراه . را همراهی مینمود لیکوپتر ها آنهاقطعات نظامی افغانی و ه. بود

که به استقامت شرق ـ  هفت قرار داشت 21333راه کوه های پغمان  دارای ارتفاع بطرف غرب این شاه. ه ستوه آمده بودحیاتی ب

سالنگ حمله شاهراه بر جا ده وقتاا فوقتاا از آن وبجاهدین برای م یپناه گاه مطمئن که غرب دارای دره های تنگ و باریک

ای وق. خوبی مشاهده کرده دارای قریه های کوچک بود که از مدخل آن میتوان عبور و مرور شاهراه را بهر دره . مینمودند

نها آت و تجهیزات تسلیحا یتاز نوع. این سه دره را از وجود مجاهدین پاکسازی نماید ،ی مصمم بود تا رسیدن زمستانوشور

 .بودندآموخته  را یمیتوان نتیجه گیری کرد که آنها درس های زیاد

مقابله  برایگروه مخصوص ه و تمام پرسونل ملبس با واسکت های زرهی بود ،شانزن هانن و خطرات کمین، می مقابله با بخاطر

 43تامها با نارنجک انداز های و بعضی جزو( AK-74)کالشینکوف با تفنگ های  آنان قوای. با نشانزن های دشمن ایجاد شده بود

ها با سالح  دلگیبعضی از  ومتر قدرت پرتاب نارنجک را داشتند و راکت انداز ها  533فاصله ه میلیمتری که ب 33میلیمتری و 

تر بود و حین م 133انداخت تا ۀ ساح با ،این وسیله شبیه بازوکا. دشمن میشد مجهز بودند روحیههای آتشزا که سبب تضعیف 

نفربر های زرهی ستاندارد  قوای شوروی عبارت بود . وجود می آورده بزرگ را ب اصابت با هدف منفجر گردیده و شعله مدور

برای این سالح  .از قدرت نشانزنی باال برخوردار بود ومیلیمتری بر آن نصب گردیده  24،8که ماشیندار ثقیل  BTR-60از 

 ،مد اما اکثراا نسبت شکل اراضی افغانستانآثر ترین سالح بحساب می ؤم چندان مرتفع،ه تپه های ناراضی هموار اروپایی و یا 

درجه  33نها در سطح بلند تر موضع میگرفتند و این سالح نمیتوانست باالتر از آنتیجه موثر از آن بدست نمی آمد زیرا دشمنان 

 .دور داده شود
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 (4)نقشه 

از ارتفاع کم  قوای هوایی شوروی معموالا 

که بعضآ بم ها  نمودهبمبارد  منفجر نمی

های منفجر نا  از این بم مجاهدین و گردید 

استفاده  شده  برای ساختن بم ها 

نها آاین اواخر  همین جهت در ه ب. میکردند

بم های خوشه ای . زمین منفجر میشدسطح از  یعو در ارتفا پرتاب شدههای استفاده نمایند که با پاراشوت  شروع کردند تا از بم

دارای  وقدرت آتش آن عالی . میلیمتری بود 52سرگلوله  93این نوع بم ها دارای . ضد پرسونل نیز سالح مرگبار دیگر آنها بود

 .چریک نهم بر علیه جنگجویان آ صدای مهیب نمیتوانست پیروزی را ببار آورد و تنهااما صدای مهیب بود، 

 کندکله کوتاه صدر فا. تقسیم گردید ،کوپتر توپدار قرار داشتکه تحت حمایه  هلیو گروپ های جنگی  جداگانه کندکقوا به سه 

سوم  به استقامت استالف  کندکدوم به استقامت  فرزه و  کندکده کیلومتر بعد تر  وبه استقامت شکردره  هاز شاهرا ،پیشرو

هر دره اخذ  مدخلدر  ،طرف  شاهراه هر کدام به دو نومبر 19اما شب  ،کیلومتر بود 18 حد اکثر فاصله بین آنها. حرکت کرد

طیارات از نزدیکترین . آغاز شد روز بعد بمبارد .میدانستند که چه واقع میشودمجاهدین مستقر در منطقه بخوبی . موقع نمودند

بمنظور ترساندن  اهالی اهداف بمبارد بوده و یخانه ها ومحالت احتمالی اختفای مجاهدین . ان هوایی بگرام پرواز مینمودنددمی

 ،در قسمت مرتفع دره هانومبر بعد از بمبارد،  15تاریخ ب. شدمیپرتاب  ،را تولید میکرد پونده که دود سیاه 833های  بممردم  

 .وارد میشدو راکت  چیتوپضربات و همزمان ه شروع به پیشروی نمودقامت های شکردره، فرزه و استالف تقوای پیاده  به اس

زنان و اطفال را مشاهده کردند که در زیر سنگها  ،پیر مردانو کشته و زخمی  یتعداد  زمانی که قوای شوروی به محل رسید،

 .و قوا بعداا به کابل مراجعه کرد خاتمه یافتههفته  بعد از یکعملیات . نشد دیدهاز مجاهدین  یپناه برده و هیچ اثر

این تکتیک از آن چنین نتیجه گیری نمودم که  من. مشاهده نرسیده ب ۀفوق العادچیزی  این عملیات هیچ کوچک دردر مقیاس 

در روز روشن  دارزره طوسای ارتباطی ، توپ های دور برد و تام هایجزو. جنگ بود ۀ ازمعمولی قوای شوروی در این مرحل

فرار امکان بطی و سنگین بود تا برای مجاهدین چلنج جنگ و یا ا آنهتمام حرکات  ،تعجب برانگیز نبود این هم ه و به محل رسید

پیشرفت  ،بمباردمان هماهنگ شده جزه گرفت، بمیبرای مسدود ساختن انتهای دره ها صورت نهم تالش های جدی . دنرا بده

. صورت گرفتعمیرات نابود ساختن ت و افراد بعداا تعرض زمینی برای دریافتممتد و  اول انداخت. وجود نداشت پیاده یقوا

قوای شوروی ترجیح میداد تا در که بنظر میرسید . تالش صورت نمیگرفتکوپتر هلیاز برای محاصره نمودن منطقه با استفاده 

پس از چند روز دوباره عقب نشینی . پیشروی نمایند ،یرانه هاودر تنها بعداا در ورای دود فوگاز و  هماند وسایط خود باقی

در آن بعد از وارد شدن  کرد کهمیرا در ذهن من تداعی  یاین حالت وضع بوکسر. گذارش پیروزی ارائه گرددصورت گرفته تا 

ضربه مشت بوکسر بر کیسه، همان قسمت کیسه فرو رفته، اما بعد از دور شدن مشت، کیسه دوباره به حالت اولی بر میگردد و 

 .این عملیه را باید دوامدار تکرار نماید بوکسر
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 در مورد انگیزه،باید من . کفایت نمیکردن آو تکتیک  نوعیت سالح داشتن معلومات در مورد موقعیت، تنها ،ناخت دشمنبرای ش

در تا  من در مورد قوای شوروی سبب شد  ۀمطالعات تاز. آورممی معلومات بدست  ، نیزدر مورد جنگ ویمورال و اراده 

 .پیروزی مجاهدین بر آنان متیقن گردم بهو وده نیرومندی آن تجدید نظر نمتصور مورد 

قوای  قاطعیت و ارزیابی عزم و اراده مورددر  ،با روسیه میجنگید 2843که در سال  Von Mellenthinتورنجنرال آلمانی  

جنگل، صحرا در او . آب و دریا بحیث مانع محسوب نمیشود برای آنان موانع طبیعی چون جنگل، باتالق، دند »: نوشت شوروی

او با ابتدایی ترین وسایل میتواند از دریا بگذرد، . است خودبر میدارد که گویی در خانه چنان با سهولت قدم  عریضیاهای رو د

هلو به پهلو به جنگل پوشیده از برف فرستاد پ در فصل زمستان ستون های متشکل از ده ها مرد. او میتواند در هرجا جاده بسازد

ناممکن  اقدامات از نظر غربی ها این نوع ،رند و راه هموار میگرددینها را میگآن دیگر جای امیشوند در مدت نیم ساعت هزار

 یاز کوه ها نامآلمانی جنرال  ور کرده است یتغیوضع بسیار کردم که در طول چهل سال  درکخوشبختانه  من  .«دانسته میشود

  .نبرده استهم 

دست آورد  ،دنمینام "کبیر میهنی"خود در جنگ دوم جهانی که آنرا جنگ  کارنامه های پدر خالفدر افغانستان سرباز شوروی 

کشت و اسیر کرد و با اشغال تن آنان را  آلمانها ملیون ها قرار داشته و وطن خود از  در دفاعشوروی مردم آنزمان در . نداشت

دیگری هم بجز از جنگیدن چاره قوای شوروی با شجاعت و دلیری میرزمیدند و . رسیدۀ های مسکو وازوسیع تا در مناطق

 .برای جنگیدن وجود ندارد ،مانند آنزمان ۀاما در افغانستان هیچگونه انگیز. نداشتند

سال خدمت  سرباز جلبی است که در سن هجده سالگی به خدمت سربازی احضار گردیده و باید مدت دو ،سرباز امروز شوروی

اغلب مورد اهانت و فشار  ،طبق معمول سرباز جلبی. نین حالت قرار داردنماید و خورد ضابط او نیز در چ را سپری اجباری

زار و اذیت آو افسران مورد  "کهنه گی"از طرف سربازان  ها توضیح داده اند که آنان بار و اسیر سربازان فراری. قرار میگیرد

شت سالم به خانه و گ کر زنده ماندن و بربیشتر در ف ،سرباز شوروی به عوض جنگیدن بی انگیزه در افغانستان. قرار گرفته اند

 .نماید او از میهن خود دفاع نمی زیرا ،است اش کاشانه

. وب تغذیه نمیگرددخموزش و تربیه خوب نظامی برخوردار نبوده و بصورت آ، او از دارندنپ میمتجاوز و دشمن را او افغانها  

» : در خاطرات روزانه خود نوشت2895در سال  David Parksکنندگان امریکایی  جنگ ویتنام  شرکتهمانطور که یکی از 

و برای این میکشتم تا کشته  تالش من این بود تا زنده بمانم  میجنگم، یمن هرگز احساس نکردم که برای هدف و آرمان خاص

 .ساس داشتنددر چنین حالت بودند و چنین اح ،ریت سربازان شوروی در افغانستانثمن کامالا مطمئن بودم که اک. «نشوم

و تنها ه روری بودضموزش نظامی آ بدون شوروی اکثر سربازانبود که عبارت از این بسیار سبب تعجب من شد  که یموضوع

حتی یکی از سربازان اسیر  .در اولین روز های جنگ به جزوتام های عملیاتی سوق شده بودند، تعلیمات سه هفته ایبعد از 

و هیچگونه  شدهونیفورم نظامی داده شده و بصورت یکنواخت اعاشه یبه او  تنها ،بازیحکایت کرد که در شش هفته اول سر

سربازان غرض جستجوی ه بعداا او به افغانستان اعزام گردیده و در مزار شریف در قریه ها ب. موزش و سالح به او داده نمیشدآ

را مانند شاگرد مکتب ( AK-47 )او توضیح داد که وی تنها آموزش کالشینکوف. گرفت هچینایی و پاکستانی وظیف ،امریکایی اجیر

 .استفراگرفته دوازده ساله  

تا نمودند تالش و  ،ودهمتا عملیات وسیع را سازماندهی ن گردیدقوای شوروی مجبور لذا  ،از اینکه قوای افغانی قابل اعتماد نبود

موزش قوا در آ .موفق نشدند تا مورال و روحیه قوا را بلند ببرنداما  ،جه صورت گیردتو پرسونل نیز آموزش و تربیه  در مورد

موزشی را در جزو تام های عملیاتی رفع نماید و این آفرقه تعلیمی ترمز صورت میگرفت اما این اقدام نمیتوانست خالی موجود 

 .نمیکندفعالیت وبی خ داد که سیستم شوروی به نشان زنی

هر  ،جزوتام هاو به این ترتیب  شش ماه با نیروهای تازه دم تعویض میشد هر دنیروهای موجو وسال  ی دومدت خدمت سرباز

از نظر من . که ضرورت به آموزش بیشتر داشتند ندتعویض مینمود ،را با جلبی های تازه فیصد نیروی مجرب خود 18بار تقریبا 

او تنها یک  زیرا. شیوه بودمکمل در عملیات سهم بگیرد همین  نمیتوانست تا با تشکیل غندیکی از عواملی که  یک قوماندان 

مین امنیت جزوتام و تنها أیگر مسئول حفاظت و تدبخش  ،موزش نظامی ببیندآه و ددر اختیار داشت تا استراحت نمورا  کندک

قوای شوروی در  58333داد که از جمله مینشان  این ارقام و محاسبات. ماده عملیات و اجرای وظایف محاربوی بودآبخش سوم 

نسبت پراگندگی نیز حتی این قوا . حاربوی سهم فعال گیرندموظایف و ن قادر بودند تا در عملیات آ هزار 21تا  23افغانستان تنها 

 .قادر به اجرای وظایف موثر به پیمانه وسیع نبود

یک واقعیت  ،در تمام این قصه هااما  ،با احتیاط ارزیابی میکردم را یگویی های سربازان اسیر و فراراگرچه من قصه ها و باز

. ندبودخویش زنده ماندن و برگشت به خانه در آرزوی و تنها  خسته از جنگ سربازانن این بود که  اکثریت آوجود داشت و 
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سربازان در زیر خیمه های زندگی  ،در اکثری پایگاه های آنان حتی در کابل. بودن مساعد و مستریحنیز  نها آشرایط زیست 

کسانی ، ن قرار داشتآگرم میشد که در وسط  یمیکردند که تا چهل نفر گنجایش داشت، این خیمه ها در زمستان توسط بخاری ها

 ،شرایط صحی نبودننسبت . از سردی در عذاب بودند ،قرار داشتنداز آن نهای که دورتر آاز گرمی  و  بخاری بودهکه نزدیک 

که مقدار غذا  دیوجو با .بسیاری از شوروی ها گرسنه بودند. بروز میکرددر بین آنان و کمبود ویتامین امراض گوناگون  حمام

 .داشتند یکمتر به ترکاری و میوه دسترس ه وزیاد اما از تنوع برخوردار نبود

در ماه تقریبا معادل پنج دالر  بوده، یه خاصهارت و تجربمبدون که  آنهای بازان جلبی ورس .سربازان پول نقد در اختیار نداشتند

تحت . فسردگی بودان خشونت و بی رحمی عامل دیگر آعالوه بر. ذای بیشتر مصرف میشدغخریدن نهم برای آمعاش داشتند که 

در تابستان از گرمی و در زمستان از سردی رنج  ،دیگر ۀاربعه زیست همسان در تابستان و زمستان قرار داشتند ب طشرای

ول هبرای کسب آرامش کاذب به الکعدۀ زیادی ذیه نامناسب و خستگی زیاد سبب میشد تا غتشریفات خسته کن روزمره، ت. میبردند

ستونیا یک سرباز شوروی از ا. ودکا خاصه افسران بود ،حشیش ارزان و بدست آوردن آن سهل بود .ورندآو مواد مخدر روی 

ما نیز چنین . با دهقانان تعویض مینمایند ها، را با غذا و نوشیدنی اغلب سربازان  ارتش افغان سالح روسی خود»کرد که  تحکای

ما سالح را با چیز های گوناگون از غذا گرفته تا ... برای اینکه در جریان جنگ از دست دادن سالح امر عادی است ،مینماییم

از سربازان  یبسیار. ورندآ ن بدست میآمواد مخدر را در مقابل بعضی سربازان چرس و ... مینماییمادله نوشیدنی و حتی نان مب

 «.معتاد به مواد مخدر اند زیرا اینان در زمین های خویش آن را پرورش میدهند ،شورویآسیایی مناطق 

جزای  ، در صورت دستگیریکه  یوجود اب ،را میفروخت خودشمول سالح و مهمات ه سرباز روسی در مقابل پول همه چیز ب

تا از قرار گاه های  نداشتند هاکثراا آنان عالق ،آرزومند جنگیدن نبودوی این غیر قابل تعجب نبود زیرا . سخت در انتظارش بود

ردوی نها بیشتر طوری بود که ثقلت جنگ را در زمین و هوا بدوش اآنسبتاا مصؤن و یا وسیله زرهی خود بیرون شوند، تکتیک 

از من  نتیجه گیری .تنها زمانی قدم به زمین میگذاشتند که خطر مین، انداخت و یا راکت در محل نمیبودآنان  .افغان بیاندازند

که ارتش شوروی بیش از حد صدمه پذیر است و این در وجود تکتیک قوماندانان شوروی این بود   تحلیل  و تجزیه عملکرد قوای

 . مشاهده میشد آنها سربازانعملکرد و 

اینان قبل از اعزام به . با جدیت بیشتر میرزمیدند( پراشوتیست)قطعات کوماندو ـ دیسانت  ،وجود داشتنیز   آتتثناسالبته ا

افسران تجهیزات بهتر و افسران آنان نیز نسبت به دارای جزوتامهای آنان  وزم برخوردار ال ۀآموزش شش ماه از ،افغانستان

قوت های . انجام داد مختلف مناطقعملیات شدید را در من، قوای شوروی  چند ماه بعد از تقرر. شتر داشتندامتیازات بیعادی، 

در . تابع مکلفیت اجباری بودندآن همه سربازان باوجود که  .میجنگیدند هدفمند مخصوص شوروی از آموزش خاص برخوردار و 

در جنوب جابجا شده  کندک در شرق و دو  کندکپنج از جمله که  سرباز بود 183 دارای کندکو هر  آن کندکافغانستان هفت 

به عوض پرتاب با  اینان. بر دوش آنها بود و نقش عمده را در عملیات بازی مینمودندزیاد جنگ ثقلت بنابر برداشت من، . بود

 .در ساحه عملیاتی پیاده می شدندها توسط هلیکوپتر اکثراا ،پاراشوت 

علیه بیشتر باید مجاهدین به عقب نشینی از افغانستان بود، اما آنان  شوروی هدف اساسی  من  و وادار ساختن قوای وجود که با 

 2895در آغاز مقاومت علیه رژیم کمونیستی در کابل . دینگمیج ندیگر افغان باید بر علیه افغا ۀبه عبار میجنگیدند اردوی افغان

علیه بر قطعات بعضی ازاما طی سالیان بعدی  ،بیشتر دیده و خوبتر تجهیز شد ارتش افغانستان توسط شوروی آموزش ،2898ـ 

این . العمل شدید سرتاسری مواجه شد عکسبرای زنان با آموزش اجباری  2898در شروع سال  چنانچه. نان قرار گرفتآخود 

این  .هرات دست به مظاهره زدندگروهی از معترضان مسلح در شهر  2898مارچ  28در . فغانها بودا شئوناتاقدام مخالف 

بر زندان شهر حمله کردند و سربازان فرقه  ،سیاسی انبرای آزادی زندانیشورشیان  رات بزودی به شورش عمومی تبدیل وتظاه

) جزو تام دافع هوا قرار داشت  فسردر راس شورش تورن اسماعیل ا. نان همنوا شدندآاز افسران نیز با ۀ هرات با کشتن عد 29

حادثه بود که در اثر آن یک فرقه برای مدتی کامالا از  اولین این(. هرات شد اطراف وی یکی از قوماندانان مجاهدین در بعداا 

در هرات تبارز آنان را به مشاورین شوروی و فامیل های  مردم نفرت خود ،در نتیجه هرج و مرج. شدمیکنترول دولت خارج 

. به نمایش گذاشتند نان را در شهرآسر های  ،نان دستگیر و بعد از شکنجه و توته توته کردنآ و یا بیشتر از نفر تقریبا پنجاه. دادند

دوباره  نفر که اکثراا افراد ملکی بود، 8333و کشتن در حدود  وسایط زرهدار و بمباردقوای تازه دم و  دولت با استفاده از اعزام 

که  این مرحله دو سال طول کشید .افغان نامیدماردوی " وازهدر بستن" من آنراکه  بود ای مرحلهشروع این . ط یافتلبر شهر تس

حکومت با جدیت بیشتر به جلب و احضار  در طول این مدت از یک طرف. طی آن  بعضی جزوتامها به مجاهدین پیوستند

 .پرداخته و از طرف دیگر فرار از قطعات عسکری نیز افزایش یافت

و یا ها سربازان را در گارنیزون  تا مینمودندقوماندانان سعی . داشتنفر  2333 کمتر ازتنها  2853در سال چنانچه فرقه نهم 

تعبیه مین ها و کشیدن سیم  .مجاهدین بود نزدمعنی فرستادن آنها ه ب جنگی نها به عملیاتآ، اعزام نگهدارند های دفاعی هپست

وروی سبب تقویه مواضع مجاهدین گردید و سبب شد که هزاران نفر ملکی و مداخله ش. آنان حفاظتمبود برای  ۀوسیل ،خاردار
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بیست و پنج به  افغانستان از صد هزارجنگ با کفار و پیوستن با مجاهدین سبب شد که اردوی . سربازان به صفوف جهاد بپیوندند

 .کاهش یابد نفر هزار

 از نیروی خودنفر   هزار 13من اردوی افغانستان ساالنه  به باور سبکدوش شدم،آی  .اس .آی ازکه من  یزمان 2859در سال 

در . صورت میگرفت یباید جلب و احضار بیشترن آمعلول شدن از دست میداد و برای جبران یا کشته شدن و  ،را به علت فرار

سوق به خدمت عسکری  ساله  88تا  28اما در عمل از  ،ساله باید به خدمت عسکری جلب میشدند 18 ـ  25 جوانان اصول

کابل جای بود که شهر های بزرگ از جمله . میشد محدودریج دبتدولت  مشکل در این بود که ساحه جلب و احضار . میگردید

 حاضر نشدن به برای بر اساس آن  قوانین شدید را وضع کردند که 2853در اواخر سال . کرد اکمالقطعات را ن آمیتوان از 

خیانت، توطئه و سایر اعمال علیه انقالب . پیشبینی شده بود حبس فرار از قطعه پنجسالبرای سال و  حبس تا چار خدمت عسکری

را  مخالفت های که مت عسکری تا چار سال افزایش یافتدخمدت  بعد ها. جزای تا پانزده سال حبس و یا اعدام را در قبال داشت

گان برای احضار شده . دبودناحضار شده  به خدمت عسکری ارسه ب ۀشنیدم که دو حتی عدها من از بعضی . در قبال داشت

جای که میرفتند تحت  اینان هر. افغانی تادیه میشد 9333تا  3333از  برای داوطلبان  و( دو دالر) افغانی  133ماهانه  اجباری،

میخواست تا این  قوای شوروی .شدسالح و مهمات داده نمیبرای آنان  از طرف شب  ماه خاصتا   تا دوه و اکثراا مراقبت قرار داشت

در حلقه  بعضآ برای جلوگیری از پیوستن آنان به مخالفینها  این. به جنگ ادامه دهد پارتیزان ها آنان با بعد از بیرون شد اردو

 . تجدید نظر نمایدخویش پالن های اولی بر قوای شوروی سبب شد تا  این حالت. قرار داده میشدندامنیتی 

تقریباا نود فیصد که بود  ا این زمانیزیر. پیروز گردند 2853مجاهدین قادر بودند تا در سال ، من معتقدم که گذشتهبا بازبینی 

موزش الزم و سالح ناکافی و نا مناسب بوده و توانایی عملیات آفاقد  قوای شوروی قرار داشته، در مخالفت با کمونیسم مردم

و همچنان اردوی افغانستان ( در سطح بین المللی نیز بنام متجاوز تحت فشار قرار داشتند) هعلیه مجاهدین نداشترا برآمیز موفقیت 

اما به دو دلیل چنین . برای کمونست ها بوده میتوانست در مجموع این عوامل کشنده. ، فاقد کارآیی الزم بودبحیث نیروی نظامی

نان از لحاظ آن بهره گیری نمایند، ثانیا آاز  ،قاط ضعف دشمناوالا مجاهدین قادر نشدند تا با شناخت این ن. نشدآرزو برآورده 

طور موثر عمل  2853اسط سالهای طوط اکماالتی از جانب پاکستان در اوخ ه وسالح ضد تانک و ضد هوایی بموقع اکمال نشد

موفق شدند که بر  و تا حدی آوردهبه وجود مربوط را در امور  یبهتریافت تا نظم  فرصتشوروی ها و حکومت کابل . نمیکرد

 .اما پیروزی آن غیر ممکن نبود ،بیشتر گردیدتاج وقت حن موفقیت جهاد کمی دشوار و مآپس از . ضعف های موجود غلبه نمایند

نان در آفرقه های الجیش وضع .  عمل نمایدحیث نیروی موثر نرا یافت تا بهآقوای مسلح افغانستان دوبار توانایی  2853در سال 

ه تقر در کابل بسفرقه هفتم م. پرسونل نداشت 8333هیچیک از این فرقه ها بیشتر از . داده شده است سوم نشاننقشه شماره 

 38333در مجموع  نیروی اردو . نفر بود 133که  لوا های آن دارای  ینفر را جمع آوری نماید در حال 2333مشکل میتوانست 

تمام پوسته ها و گارنیزیون های . حفاظت سرحد با پاکستان استفاده میشدو بطور محدود از آن  برای .  نفر میرسید  43333ـ 

 .گردیدمستقر در شرق توسط افغانها سوق و اداره می

از لحاظ  تیوریک، سرقوماندانی نیروهای مسلح افغانستان در تفاهم و تشریک مساعی با قوای شوروی عمل میکرد، اما در عمل 

مشاورین نظامی شوروی از قرار گاه . تراتیژیک از جانب مقامات شوروی اتخاذ میشدچنین نبود، همه تصامیم تکتیکی و س

اردوی چهل مستقر در کابل، هم مسلکان افغانی خود و جابجایی هر جز و تام آنان را در بیست و نه والیت افغانستان زیر نظر 

ماندانان افغان و شوروی بیشتر میشد، شوروی ها اختالفات بین قو. اهمیت میدادندخود  ینافغان کمتر به مشاور انافسر. داشت

از پیام های رادیویی تصرف شدۀ آنان در یافتم که افسران افغان از جانب آنان به انجام . آنان را درجه دو و الیق قربانی میدانستند

حسنه ظاهری، من در  با وجود مناسبات. وظایف خطرناک مجبور گردیده، در حالی که شوروی ها در محالت امن قرار میگرفتند

یافتم که بین آنان مناسبات دوستانه کمتر وجود داشت، در حالی  برای انجام وظایف بین آنان باید تشریک مساعی برقرار و 

 هریک بدون دیگر زنده بوده نمیتوانست
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 (8)نقشه 

قوای دریابم که در  بودم تا  دعالقمنمن بیشتر

قوای هوایی بزرگترین  زیرا  ،چه میگذرد ییهوا

دشمن و امتیاز برتری  شک بزرگترین ون دبو 

را آتش امکانات بیشتر  قوای هوایی نتنها . بود

تحرک سریع و وسیع  بلکه هم چنان از  ،داشت

از این امکان، برای  استفاده . ودبرخوردار ب

سطح تکتیکی بسیار  کوبیدن مجاهدین در 

اما از لحاظ  موثر، تأثیریستراتیژیک 

این که  ازمجاهدین  . را دارا بود یکمتر

بلکه از این  متاثر نبوده آنان فاقد قوای هوایی اند 

سالح های برای  لحاظ تشویش داشتند که 

در فصول آینده در مورد من . را دارا بودندضد هلیکوپتر   SA-7سر شانه  آنان تنها راکت. هوایی دشمن ندارند کوبیدن قوای

مجاهدین  آی  .اس .به آیمن مدن آصرف میخواهم تذکر دهم که تا ، تفصیل صحبت خواهم کرد آن به های جنگ هوایی و کاستی

  .قابل حل نبودبه سهولت در طی سه سال بعدی نیز  مشکلرفع این  ه قرار داشته وقدر مضی نسبت نداشتن سالح موثر ضد هوایی

در میدان هوایی شیندند . و بمباردمان جا بجا شده بود طیاره شکاری 84کوپتر و حد اقل چار غند هلی ،در پایگاه هوایی بگرام

شوروی داخل خاک های موجود در ه پایگا بر عالوه توسط  اهه این پایگا. موجود بودطیاره  فروند28در قندهار  و فروند48

این برای  اطالع داد که اداره کشف ما. داخل افغانستان صورت میگرفته پرواز های بنیز ن آتقویت میشد که از 

کیلومتری آمو در یا جابجا شده  383طیاره در ماری شمالی، کاریش خان آباد، کوکایتو و چرچیک در فاصله فروند 288منظور

 (.مراجعه شود 8به نقشه ) بود 

پایگاه های احتمال موجودیت در آن  شوروی از طیارات برای بمبارد قریه های استفاده مینمود کهقوای  ،آنطور که من دریافتم

بعد از کمین های . کوپترهای جنگی استفاده میکردندعموالا آنان از هلیمکمونیست ها  ومجاهدین  در اثنای جنگ بین. جاهدین بودم

و به  گردیدهقریه و کشتار افراد ملکی بیشتر سبب ویرانی  این بمبارد. صورت میگرفتجزایی بمبارد شدید  ،موفق چریک ها

برداشت من این است که  این . بیشتر سبب میشد تا سیل از پناهندگان به پاکستان سرازیر گرددمیرسانید و کمتر مجاهدین صدمه 

  .تی های فراوان در پاکستان میشدیاضعمل به نفع شوروی تمام میشد زیرا این سیل مجاهدین سبب بروز نار

 هلیکوپتر .هدف قرار دهند اتوانستند دقیقاا آنربیشتر میترسیدند زیرا آنها نمی SU-17و  MIGنسبت به طیاره  ،کوپترمجاهدین از هلی

سالح موثر  MI-24هلیکوپتر . ارتفاع چند هزار فت عمل بیهوده بوددر فیر کردن بر آن  ،به دشمن عمده او مبدل شده بود

 ،ر سفیدفاسفو و مرمی هایتری مجهز ممیلی 89میلیمتری و راکت انداز  2129این هلیکوپتر با ماشیندار . شوروی در جنگ بود

از هوا طور جوره ای،  قطار ها را آنان  2853در اواخر سال . ریخت می ن بر اهداف فروآبم های آتشزا و یا کمیاوی از 
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                MI-8تر های پهلیکواز . نها دفع مینمودآترین حمله را بر کقوای زمینی را تقویه نموده و کوچ ،حمایت نموده و در اثنای عملیات

بطور موثر برای  جابجایی قوا و دیسانت بمنظور قطع خطوط عقبی مجاهدین در اثنای  وترانسپورتی ۀ بحیث وسیلMI-17 و  

 .فاده میشدتعملیات بزرگ اس

 یاین زمان. مجاهدین و دشمنان آنان را خوبتر میشناختماکنون  زیرادر اواسط نوامبر من خود را بیشتر مطمئن احساس میکردم 

رسیدیم که باید توانایی های  فیصلهما به این  . رال اختر در مورد دورنمای ستراتیژیک جنگ به مشوره پرداختمبود که من با جن

 .بلند برده شود ،برای شکست دادن ابر قدرت در پیشبرد جنگ ،مجاهدین

 ادامه دارد
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