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 از قرغه تا گردیز

 
  0931سال  قوسمورخ اول                                         

 نویسنده: عبدالواحد خرم
بابهه روزه ماان  آن بود با  4جرگاه رختات   یاهرعقرب اززبان دگروال یارمحمد )انوری ( زیااد گفتاه می اد   ویازرفتن گردیزدرهفته آخ سخن

همارایم آماد کاه فرادشاه باود  بااجبرال داود درگردیزتماان واما  نماود  تداتلفون جدی از جان  تبظیم کببده اوپراتیف  بعقرب ناگهان زنگ 82

نداد جریان رابه جبرال محمدمحسن) سلطان  (ریس هیت بازگودابتم ای ان خرسبدگردیدند اما اناوری از مراری تتور مطلوب  را وضیعت راهوا

بدون محافظ وساح  توکا  باه خاداراه  بادیم هاوا  ر اه و ریبررازمسرد عیدگاه بمقتد آن دیاربا دامبیت اطمیبان داد سحریت  از موجود دیگری

ه شااسات هر   پاحن.زیاراپحنازدواا  کما  ترافی ا   خاداوافظ  هار کادا  ازمباازل وهرکاه هرشاه در دل داردبب  وتاارنیمه ابرآ اود     لعه شه

دفتارا  بااه ان ی بایادتطه  گاردد.آنهم مازین باه امرجساترجبرال باایرمحمدکریم  کاه درابتاداالجبرال مونجاان معااون ریاسات باباددرنظا  عسا ر

وفرا ات  ما  داد ی   اتان خوسات وابساته  باه باه مرکزتعلیما  نظاام  سااووی پ تیاا وجزوتاا  هدف مارابررس  وکما   دروا ی همواف  نهوده 

 بود . 1191ل  ون مرکزبه اووتن مداومین ازاین د1811

مارد  مارد  با  مهرومحهات باا داباتن دساتگاه هاای اداری دو تا  دوراز  خا  خساته کان  برافیاب کثیا   ترآنهاید کاب  رامحیط تبهاآ وده ازهواو

 م داباتمدابته که ازان معلومات کلوازخوبگواری وبافرمت موم مافمحیط  زیها ل  خی فکباابل ه و سوا   ها واطراف و  نستاواذیت کببده د

 ا  خوبتراز بهرکاب   بطرف جبوب شاراسیاب و یره ....... مینگانه کوهدامن ز7به بمال برویم و سوا   های  اگرگونه مثال  به

 .  کاب  دیدن  اندیمباط  بب  وتار سیاه بب   سبگ نوبته  دبت سقاوه  موس

 ورد.آهرکدا  م   بیادوو ومت ربان  را جبگ میان وزب اسحم   و افغانستان با دو ت و تجبگ مراهدین خاطرات  

کابا  زیهاا را اهساته اناد  انهمسافرنفردریور8نفرافسارو5نفرپحن بده 7وسایط ما را ش  وکبترول نمودند از 111زه عساکر امبیت  فر ه وادردر 

پا   و بازار بادهاری زاهاد آبااد    یخودبااباه و ساوا   محماد آ اه  وگرم هوررسایدیم  ر ندیده ا   مینیم این مباط  رااز راه زیآهسته ترک م  گو

تاج وابت ارانوری کاه باا اوباباخت  هلا  ودوسات  داباته از ماا اساتتقهال کارد محبرربه  ط  جبرال یموترر8یم .درپ   بدهاری   بدهاری رامیگذر

رد  متاروف کبادن جویهابودناد اری ماهباه هاای سرساهز پا   بادمدردا   ت اوی  نادارد وا رانبلد کاراست ازساوه کلبگاروتبگ  دیگرانوری که 

 امد.  رفت وفه درسرک تا گردیزکم عرض و وسایط دو طر

  

در نبوباتم انراا عقلام کاارن رد شیازی  دربه مرکزتعلیم  نظام  کاب  توظی  باده باود  و پباری درران گرو 1191و1129درماه ووت ووم  

کاه را  اردوکزتعلیما  اداباتم اباتهاه کارد  دیگرسافربه  طعاات ومر لام نهرگاروب مزارباری  سافرکرد  همنباان ترکیا  یا   در 1191ماه وم  

 .گ  پرسون  است سع  م  ورز  تا ر م زنم  نمای  از زنده

ازدارانماان ا ا  سامبگان وبلاع انع اان خاوب  را درمیاان افساران  ومانادان  عماوم  تعلایم مان ماحفه سافر 17درببگلاورخاطرات ا  از کاب  تاا 

 ر  رارگاه ستردرستیز واردساخت.وتربیه ودکتورین ووت  د

خااطرات اوسااخت ظهورمی   ابت اارات خاودرایتاگذبات د اای  در مساای  امب سر زمین هبر وموسیق  است و ا  اناوری بااکه  وگر  یمهمه م  دان

در وگاروه طا هاان  بیان کرد و وضیعت فعل  را از تسالط وازب اساحم  1131سال از کلبگار وا    لعه م هور وهی  هللارا در محامره بدن ا 

این ونیت خیلا  هاا فقیار . درپ  علم رسیدیم   محمدا ه بزرگ نهودتباس  لبگاربه کت ریح نمود اوشبد بارازاین راه گذبته بود بازار  این و سوا  

کابا   و وخهرنگاارانم خاورد اتحادیاه رورنا ساتان مبن ا دو ووهگ  وگلهرگ وانسانها  ا  بدونن کثی  وا وده پارک سهز  شباشوک پ  علم  است

 . بان 

 . اک زارخدرمحیط خاک  وونیت  اطرافک وسایط درمرکز بهرر ک پاودری  محیط بانتراز ش

 دابت .  بازارک خرر فقط شبددکان محدودب  جبا  شپ خوبرک  راجان   بره ک  برک مباط   

 هاای ی یاد آورگردید.با گذبت از تپه درجبا  راسات و ساوا   وگر بیب ی  وگری وماورد  لتون  وگرییب  د ازسح   وگریودگروال  ح  محم 

تبدرمو عیت داردکه  ومانادان آن 811 وماندان   ول اردوی  4 وا طهقن همیندررابه یادآوردیم . خ ندان شرخا نستبد شرخ وخرواررا مح  امن ندا

هاوای  خارجیاان وا ا  اسات  ها  ازایب اه سافررا ازدبات  کماپ میادان م اهورت ا تموربامیهاباد ودرد از طرفداران استاد سیاف جبرال مح رازق

 .یسمراج  به ودوداربعه وسایرمسای  عمده ونیت  وگرشیزی ببوا تموروکوت  تیره برسانم خواستم 
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باد ت ا ی  میدهوساادات  مارد  ان را پ اتون هاا وتاج هاا  . باا ونیات پ تیاا  وردک   زنا  ونیت  وگردر جبوب کاب   راردابته وهمرواراست 

ومحهاای نخهاه ک اوربود واساح   وانسان میتواند به هردو  ساان پ اتوودری درانراا ماحهت نمایباد . وگر ها  ازسا  ساال مهاد وماوطن مو اوی هاا

 . اند  هرافات زیستخبا وم  نزدی    وگربه کاب  اکثریت مردم  سواد ودان  کاف  ندابته درتاری   و درانراری ه های عیم  دابته 

زه نایا  اماین هللا خااان اوآمارد پاردرا ایانوی ا  از.  ب امارمیرود افغانسااتان استراداساتقحل معرکاه وسارداران جبگا   ازیااندین  اوگر مهدمراها 

متااوهه ا   در وگری بوده است .محمدنه )محمدی(رههرورکت انقحب اسحم  افغانستان هواخواه محمدظاهرباه نیزازهمین دیاراست که باری 

 . د "پاکستان زندگ  می ب  ذا درسازگارنیست   شون اب وهوای افغانستان به مزاج"گفت رادیوب  ب  س به 

بهروال  وگردارای مزارع سرسهزوخر    با ستان های میوه دار وتاکستان های پار انگاور  فا یزهاای ترکااری زیاادبوده کاه کسا  وکاارمرد  را 

ه نز  و مرانان وپادباهان و ت ازنعمات تمدن محرو  اندوبارخرافات  ارون زراعت وما داری ت  ی  داده ومیدهد . این مرد  نسهت به عد  توج

 رابردو  ک یده اند.

 

 
 

ت ا ی  ونیاه مربااب وهاروها  دور هکاه وساای  اساسا  انراتب ک اور ماسات  وپرن اط ترین اهبگ های بادی بخ  ترینن آی   از موسیق   وگر

 مساتانهواستماع اوازهاای  بیدنبای ه ای خو  اوازوپراوازه نبده هاسح   وگری خووپسرا    استاد بیلتون  دریطوری ه در بان ذکر بد  اد مید

رو  روان هرکاه را وهماین و باه تاپ  ما  اناداخت را مرد  کاب  وگردیاز ب  کروه اختومج اها   منفراز مرد  ک ورانها  ل  های هزاران 

 اکبون نیزباد وسرمست م  سازد.

نراتپاه آ .... ب اارهاآ بادون فارقگل  مت های خانه جا خانه گل  با آب ارها .اینانرا  دیم یا تمورم ابه سا بگ جبوب  رسدامبه های  ریه  به بهروال

 خدا داده ........  ط  کردن  به نامباس  زیها ا ارشه های  دکوتاهر د برافرابته ایبهای مثمرو یرمثمر اندرخت اهای خاک  ب

یس یا. زماان  جبارال عهادا رومن ر سفرما م  گوید فی محمودخان ر  ازبلبدیها.ره م  رویم .پ  کوت  تیره اتیکوت    وگرراترک میگویم بهاکبون 

 ا  نسهت خراب  هوا سقوط کرد. ما   وزارت دفاع  دوره نری  هللا با طیاره

. اماا در کوتا  مباازل رهای ا  را باا ازاین رو کوت  مطمین نیست  مانبد رباط  سمبگان هر طر ف ساوه دارد ودر برف باری تیاره وتاار اسات 

ک .   فامله است کوه های بلبد ندارد اما آسی  پذیری ا  زیاد است . ایبرا سا بگ  87تا گردیز  از کوت  آنتن های بلبد دستگاه های مختل  دیدیم

کابا  وکوتا  تیاره  -راه گردیاز . ها وخر  وسارباغ نیست   بل ه خاک دیگر  هوای دیگر  زماین هاای خ ا   خاناه هاای متفارق وآب وش امه کام

 توسط جبرال فیض محمد ودران افسر عا یقدر اردو ساب  افغانستان اوداث گردیده است .

بانی کوت   ووه بزرگ  نوبته بده ) به سرزمین بیران وسلح وران خو  آمدید ( اکبون به گردیز م  رسیم وچ باخ تبدان ویات خیا     فاور 

  جبارال داود بره  ه  از ظهر است به دفتر سرپرست  ول اردو  آمادیم جبارال روف محتااج 11تان  گذبتیم. ساعت خی  ومومن خی  را باکبدک 

از  وردگ مااو  وبه طعا  شابات دعاوت بادیم  یا  آمار تاسیساات گر  نمودند اندراب   دگروال کاظم  و دگروال فاروق ادراک از ما استقهال

 ود را ابراز وکار ما را ابتهاه دانست .این ورکت ما بدون افراد مسلح نگران  خ
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  ه  از ان ه در موضوعات امل  برنامه داخ  بو  بهتر است سخن شبد از پ تیا دابته بابیم وسپس در مسای  ای ه مربوط مر کز تعلیم  نظام 

 مادر سامت جباوب بارق ک اورونیات پ تیاا ازجملاه ونیاات سارودی نیماه کاوه  وساووی گردیز و وای تبادر  ما  گاردد تماان خاواهم گرفات .

مرزم اترک باا  کیلومترو ساوا   هاای دنادتپان وو ساوا   جااج  اریاوب 41    9یهااکیلومترمربا  باوده تقر 5521 15 یهاادمساوت ان تقرر  راردا

 پاکستان را ت  ی  داده است .

جاااان  که  اومااادخی   تیاااره مبگااا  شم ب   اوماااداباد   سااایدکر  میرزواواااداداری میهاباااد کاااه عهاااارت از مرکاااز گردیز11ونیااات پ تیاااا دارای 

 میهابد.وبواک  گرده سیریخی  دندتپان جاج  اریوب زرمت وزی جدران 

ا ااوا  ساااکن ایاان ونیاات اومااد زی طوطاخی  مبگ  جدران خروت  اناادر ش مب  مقه  گردیزی   ن مهری تاج  هزاره سااادات واندک اهاا  

طهقه ذکورسا ونت 844111طهقه اناث و811411زندگ  میبمایدکه مرموع نفون ان  ریه خوردوبزرگ1544هبودوس  زندگ  دارد.که جمله در

پااو س ساارودی نظاام عامااه 8سااپین  اار زون نمهاار515تباادر زون811دارد. درسااط  ونیاات پ تیااا شارباااب ریاساات نظااام  از هیاا   ااول اردوی 

 ونیروهای  وای ائتحف به بمول پ  آر ت  میهابد

 
پاب  بااب مدرساه دیبا  ویا  بااب     معلمین وی  باب مدرساه عااا  وی  باب پوهبتون مل   وی  باب داربه سطح مل هاباب ریاست 14بتعداد

 باب م تا  متوساطه ذکاور پاب  بااب م تا  متوساطه طهقاه انااث 141اناث  یسهسه ذکور وی  باب یباب  81 ان وتعداد  ا ظه  ران عظیمادارا حف

 . ود داردن وجیه دخترایم ت  ابتدا 81یه ذکورویم ت  ابتدا 111

پیداواراین ونیت عهارت از گبد  جواری جو کنا و با   وساهزی جاات گوناا کاون میهاباد همنباان درختاان سای  انگور زردا و ا وشه ودرخت 

 های کوه  جلغوزه  شارمغز نیزازپیداواراین ونیت ب مارمیرودوازبهرت خوب برخوردارمیهابد.

وساده متوماا  گردیاده کااه عهااارت   تااره مبگاا اجبسا ت باااب راه موترروباه کاار   اارکااه توسااط هونیات پ تیاازجملااه ونیاات ساارودی وجبگا  ز

ه تورکبدو ستگر بورک  پ وسارو یره وهمنباان باه ده هااراه پیااده رو ااطررووبزرو در سارودموجودبوده کاه باه اساان  گبساپیبه انه تهگو   از

 . نمودمیتوان سرود را عهورنموده ورفت امد

 یفهن م اهوران بایرمحمد خلنانفرمسالح دران موجودباوده کاه  ومانادا1511ا ا  1111گروپ که به کمیت 95  21ن ونیت ازمخا فین دو ت درای

 ضابط نظر میهابد .و  اری اسمعی    عهدا واود)عس ر(

اسات از ماا    ش مب  میرزکاه تره مبگ  واومادخی  عهاارت   وماندان م هوروزب اسحم  درو سوا   های دنادتپان جاج  خی  جااج  اریاوب

 فه عهدا رومن وسا   عمرمیهابد.یاسیرمیهابد .ساتم   لم  خل نزد دو تیر وخان که  عح دستگ

از مو وی سایدال باحل  جاویاد  اند وزی جدران وزرمت عهارت  ده سیریک  گرابو  ان ن ینر وماندان م هورگروه وقان  درو سوا   های جد

 . وعهدا هتیرهمت

ا ااااادین بدرمو اااااوی فاااااتح ا رومن نورا رومن محعطاوا اااااه  مبتوردرو ساااااوا   زرمااااات ومرکزگردیزعهاااااارت ازن م اااااهورگروه نا ومانااااادا

 و یره میهابد. وقان  مامورجان

  همنبان پادباه خان ودران عرو ساب  و س  جرگه  موف  وهی     وماندان ضیاوا دین   وماندان عهدهللا   داود واو  وکی  دور اول پار مان 

از ابخاص با نفوذ وماو  رسوخ این دیاار اناد عهادا رویم گردیازی تااجر  بازرگ ملا  ک اور برخاساته از ایان  انربیر بای جانجبت گ  مبگ  و

 ونیت است .

وزیرساتان نیزباام  ودر فعا یات هاای مساعود لاه هاای ی هاع  پبراب  واتهینین خارج  از ه  عرب  ش اعناگفته نه بایدماندکه درترکی  مخا فین اته

ببی وف پی ا ده ا ه راکت اناداز هاوان مزای  ومااین هاای مختلا  ا باوع ه دبامن عهاارت اسات از کححایاد. اسالممیبی  رول مهم رابازه  یتخر

 میهابد. 

اباخاص دو تا  باه اختطااف افارادو  و غات علیاه دو ات و اوای ائاتحفی  ت  تهل فعا یت دبمن: عهارت از ومحت مستقیم و یرمستقیم ماین گذاری

 د ه اسیران جبگ  خوی  که توسط عملیات های دستگیروزندان  میهابد.مبظورتها
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طوری ه پ تیاا  ونیت است ماستر علو  نظام  برید جبرال محمد داود اندراب  اداره م  کبد 7 وماندان  هماهبگ  زون جبوب بر   را که بام  

واود وبامیاان دارای  2 میدان وردگ دارای  3  وگر بتعداد  11ی واود خوست دارا 19   زن  دارای  17واود اداری  پ تی ا دارای  11دارای 

 واود اداری م  بابد . 3

گااه گااه وماحت  جبرال داود اندراب  م  گوید :  در وا ی ه  ویه جرگه عبعبوی ومحت بهانه را ممبوع اعحن م  دارد اماا در زون جباوب بارق

تان  811ونیات  7ابات ریاست جمهوری دور دو  خیل  ها کاه  یافته اسات ایان جبارال در بهانه جریان دارد و   نسهت به گذبته ها پس از انتخ

 5تقدیرناماه و 5تن پرسون  م  بابد .این جبرال در دهه دموکراسا  کارزی مفتخار باه اخاذ  11111پرسون  دارد در وا ی ه  ول اردوتبدر دارای 

 مدال  وم افات نقدی بده است .

 که ما باخود کامره ع ا س  وکامره فلم برداری ندابتیم .بهررسم که رفتیم برنامه عمده کاری مان را مسای  همنو: ابتهاه بزرگ ما درایبرابود

 

 
 

 اباته درمرکزتعلیم  نظام  ساووی پ تیا  و وضعیت اعابه -

 سواداموزی  وضعیت درونس  ازامورعقیدت  وفرهب   ب مول ربر -

 وتدابیراتخاذ بده تعلیم   مرکز  تیوض  امب -

 ت  ی  م  داد     انیتطهبیوه  وکبترول پحنها تعلیم وتربیه  -

 

نظام  ساووی وجودداردکه درهردومااه دوره تعلیما  ظرفیات   مرکزتعلیم 3دکتورین  تعلیم وتربیه و ناگفته نهایدگذابت که در  وماندان  عموم 

: بلع هرات  بدهار هلمباااد گردیز )باضااامیمه خوسااات( ماااداومین )ساااربازان( رادریااا  زماااان دارندکاااه ایااان مرکاااز عهاااارت اناااداز 1411فرا ااات 

  دگروال محمد هارون ) پ تون (   دگروال بااه مبتور)ازب (دگروال محمدیوس )پ تون( دارانمان که این مرکزرابه ترتی  دگروال محمدهللا 

 و   ) پ تون 

 ( ساوق واداره ی( درخوست ودگروال عهدا قدون سامبگان )تاج     تاجی  ودگروال محمد اسیم )  ) پ تون ( دگروال ملبگ باه وم ب           

ساا  انتخاااب وتقررکادرهااا دروزارت دفاااع ملاا  جباااب سااترجبرال عهاادا رویم )وردک( ین مقتداساات کااه پا ابااان باادجباتحریر ومیاات ایاان می بااد 

 .ستگ یبا نهبرمبهای ام   ومیت است 

یس ارکاان  دگاروال یار . برگ اته اداره می باد وا لباگ بااه وم با  کاه تاازه از مرکز تعلیم  نظام  گردیزرا طوری ه عرض کارد  دگاروال م 

   هللا رضای  میهابد.یمراوپراسیون وتعلیم تربیه موموف دگرمن نقآو محمد همایون عزیزی

 اند .فعا یت و متروف کار( سرباز  ) نفرمداو 719نفربریدم  و23نفرافسرو14درین مرکز

 : ننه ای ه وجوددابت آدراین مرکز

   به ام  نظام  برابربود.ینظم اسباد نوکریوا   بان تاجا -

 دربخ  مربوط ذکرمیگردد یص ای هپحن درس  هفته وارآماده گردیده بود اما با نقا -

 نظافت ت باب ها بد نهود کا و  ها به افتخارهیت پاک وتبظم بود  -

 خوب گذبت  4و1ی   درموضوع عهوراز موان  درتول های تدورن ت  -
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آنهاا ماا راهمناوبرادران باان ین رتهاه یدادندختوماا بریادمحن وافساران پااین ان نم یگانگ درهم اری با هیت بپرسون   -

 یافتبد

   وی درستیز ستر جبرال بیر محمد کریم  خوب پی  برده بد آنهم توسط خارجیان . درن ضدبور  بازتاب محهت -

 نان خ   به طور نز  توزی  می د . -

 

 ما  : و اباته اما وضیعت اعابه                           

 
 

 ماهه را به بهانه ای ه فرارن بداخذن رده بود8سربازان معا   -

 امتیازبعدازسه سال اجراوووا ه نهود -

 امتیاز ی  هزارافغان  بعدازب  ماه )سفریه(اجرانیست -

 افسران وبریدمحن ازناویه عد  توزی  زمین ومعرف  به کورسها وبورن ها باک  بودند. -

 ظروف  ذاخوری وآب خوری کمهودفراوان دابت. -

  ذاکمیت ندارد  افسران بریدمحن وسربازان سیرنم  گردند -

است که هفته دوروز ک تاردرتما  دنیا مورت  نمیگیرد توزی  گوبت گاومی  به سربازان شابت وب  عرحت رادروقیقات  رانقص کل  درایب

 ضعی  وت لی  عته  را بمیان م  آورد .

همانباد ارتقاا  د هفته سه روز بابد   میوه جات وسهزیرات تقویه گردد. افزای  در  یمت گوبت ومتارف ارت  باعث ارتقا نرخ گوبتگوبت بای

و  بمرد  افغانستان گردیده اسات .  وبیاا   پا ا    بامیاه  کادو   بالغم وزر دک نرخ گاز در هر زمستان ومواد خوراکه وبیریب  باب در ایا  اعیاد

 بهار م  آورد .  وبت گاومی  بهتر است . سا ن پا   وگوبت گاومی  دوامدار به عساکر امراض نقریض راکنا واز گ

ن بدست امری اییان بوده وت  باا محرار هیات یااد دابات سرپرسات مرکاز تعلیما  دگاروال هماایون عزیازی آدیپو ا هسه م اهده گردید  ف  وکلید  

ال سلطان  رد گردید  باا ایان عما  ایان امری اای  خاود را مواجاه نسااخته خاموباانه دیپاو راتارک جهت اخذ دوجوره بوت به دریور نگارنده وجبر

  وماندان مرکز تعلیم  دگروال شم ب  باید از وظیفه استعفا دهد  کرد  وروی همین ب  اعتمادی

 یس ارکان مخفیانه دوجوره بوت را از دیپو ک یده و به دریوران توزی  م  دارد .یبعدا دریور ر

د این امری اییان مسوول اکمال افراد خیل  ها گرسبه اند  درعرض راه انوری برایم  ته کرد که بخاطر سود جوی  فرانسویان نیزسر باازان جدیا

تان را  1811به بهر دب  ک ور امارات متحده عرب  م  فرستبد که گویا در افغانستان محا  تربیات وپارور  وجاود نادارد وهار دوره  را ا ورود

متارف ب  مورد در  ویه جرگاه عبعباوی ما  باباد کاه توساط خارجیاان ماورت ما  گیارد کاه  علیم  رار م  دهبد این متارف بیرا مانبدتحت ت

 پاسع ا  را کس ندارد واگر دابته بابد  باعت آور نیست امری اییان مانبد افغانها فرق دارند کا که وعیار  خو  خل  وبد خل  .

 تان ناان خ ا  وکیلاه نرساید کاه باعاث 31عقارب باه  89نیسات نوکریاوال وافاراد آن اساتحقاق خاود را نما  دانباد .  در این مرکز از تابلو سخب  

تان تخام   با ر   بایر  71عقارب باه  11رنر  هیت گردید  این عم  در محرر ما باز ت رار گردید   ناان خ ا  باا وزن کام و اذای ماهحانه 

 ونان نرسید . 

رختت  سیر وسفر  متارف وسهمیه تی  بان توسط  اول اردو تبادر با ایت داباتبد . ساربازانی ه اساتحقاق  و   رههری مرکز بیمورد از ت ت

اعابه  معا  و ا هسه را طه  نورماتی  داخل  وخارج  بدست نم  آورند ) ظفر از معده پار ساربازبرم  خیازد ( پاس پی اهرد درون ارزباهای 

 اردو ی مل  را شگونه ذهن ن ین سازند .
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دی گفته بود: ف ر ن بید که و ومت امری ا بما شه م  کبد وباید ف ر کرد که ما به و ومت امری ا شاه کارده ما  تاوانیم ونهایاد خاودرا در جان کیب

 شبد سخن از  ویه جرگه  خرابیها مقایسه کرد .

برمهباای  یاو  دوا  کارد 4یاد ومادت دایرگرد 1191عقارب ساال  85طوری ه در بان اباره گردیاد  ویاه جرگاه عبعباوی م اورت  در کابا  بتااریع 

ماااده را بااه تتااوی  رسااانیدند  73کمیتااه تبظاایم گردیدنااد آنهااا  41تاان نمایبااده گااان بطااور انتتاااب  ابااتراک ورزیااد کااه در  8111اطحعااات در آن 

 وموضوعات جرگه دردو مورد م  شرخید :

 
 در مورد پیمان هم اریهای استراتیژی  میان امری ا وافغانستان  – 1

 تحق  پروسه ملح در ک ور  -8

 گفت : در بیانیه افتتاویه ا  وامد کرزی پس از بربمردن دست آورد های ده سال واکمیت ا  

 ملیون دا ری دابتیم 121میحدی سرمایه  8118در سال 

 ملیون دا ر داریم   3111   8111درسال 

 داریم  سفارتک ور جهان اکبون  31با  

 همه را داریم ون  خل  وپرشم وت بوکرات ها ما ت  گرای  نداریم مراهدی 

ا در تلویزیون ها ما را م  کوببد . مح ضعی  در کاب  زنده گ  دارد وهرجا سفر دارد  ی  ما را م  کوباد وهمنباان مخا فاان درون رریام هام ما 

مان ناداریم در جباگ علیاه تروریاز  موفا  نیساتیم را تخری  م  کبد اما ما م  حت زیا د داریم از تاری   ها بیرون ن اده ایام  اهاات داریام و ا  ا

 جامعه جهان  در کامیاب  وناکام  ما بری  است . در سیاست گذاری ما دوعبتر مهم است او   عبتر داخل  و دوم  عبتر خارج  

باا  با پاکساتان رواباط وسابه داریامایران با امری ا مخا   است  امری ا ایبراست به امری ا گفته ایم که ایران همدین  همزمان وهمسایه است وهم  

 شین ورون رابطه خود را داریم وبا هبد روابط عا   داریم وترکیه دوست  دیم وعزیز ماست .

 وودت مل  تامین است در افغانستان. 

 از برکت ما بود که آ مان ها ی   بد آسیای مرکزی آزاد گردید وپاکستان ماو  بم  اتو  گ ت . 

نمی باد امری اا نفاون زیااد دارد  خااک زیااد دار د و زور اور اسات اماا  اباتهاهباز امد وواال دیگار  8111مو  کرد ومارا فرا 1991 رب سال 

دهایم از مابیر هستیم پس امری ا باید ببا  بیر با ما معامله کبد ما درعقد  رارداد استراتیژی  بین بیر وامری ا موافا  هساتیم وهرگاز اجاازه نما  

 ت گیرد .خاک ما استفاده سو مور

به اتفاق ارا رییس جرگه  وررت مهغت هللا مرددی ومعاونین ا  نعمت هللا بهران  وعارف نورزی برگزیده بد مب یان این جرگاه محماد علام  

ایزید یار وویات هللا بح   بودند وسخبگوی  جرگه را مفیه مدیق  عهده دار گ ت . جباب وررت ماو   بعد از  رایت شبد آیات وودیث کاه 

 یل  ها خرسبد به نظر م  رسید به ادامه سخبان ا  گفت :خ

ضرورت پیمان استراتیژی  با امری ا بخاطر مداخحت همسایگان است وماا بایاد در  اد  اول  لاوب ونیاات خاودرا مافا بخ ایم مان یا  پی اگوی 

در  ود . برخا  هاا ماا را وطبفارو  نامیاده انادکرده بود  اگار آی ان آی را جهاان اداره ن باد دنیاا را تروریاز  میگیارد هماانطور هام باد وما  با

رااوز وا ی ه فر  مرددی   بیع ا م ایع ونور ا م ایع کیهاا بودناد کاه ی راا باا بااه اماان هللا  اازی اساتقحل را بدسات آوردناد  وبباده در برابار ت

 که مارا شبین م  گویبد .بوروی جهاد را اعحن   روسها را بزانو درآورد  وجهاد را پیروز ساختم این ظلم است وناروا 

 

 امورعقیدت  وفرهبگ  وسواد آموزی :

در مرکز تعلیم  کارمبد مسل   در امور فوق وجود ندابت وکار عقیادت  وفرهبگا  در ساطح نز  باه دنیا  ذیا  وجاود ندابات اخهاار ومراحت  

اما ف اار معبوی معبویات اخحق وارزباها ضاعی  . بایاد هاا مبظم از مرکز ) کاب  ( پحن وانتقال نم  گردد .ف ار فزی   در این اردو زیاد است 

 ونهاید ها مرع  نیست .
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از آیات واوادث   ابعار میهب  واسحم  نظم ها در دیوار ها عموم   رهای   ودر سخانه وجود ندابت اگر مواظیت از پرسون  ورسیده گا  باه 

ت دو ات  ساتراتیژی نظاام  و اوانین نظاام  را نما  دانساتبد  ودر  ارار گااه پرساون  سیاسا ب ایات م  بود ده ها عرایض تقادیم ماا نما  گردیاد .

 وزارت نیز متاسفانه ضعی  م  دانبد . وت  در مراسم فرا ت نه سرود مل  درست ببیده بد ونه معرف  

 

را که جریاان دابات نما  فهمیدناد سرباز جهت اخذ تتدی  نامه وتحای  به نظم م  ماند . پرسون  رویداد ها وووادث )همنو تدویر  ویه جرگه ( 

 اردو با سواد سیاس  ضعی  واردو وزب  مانبد گذبته نتیره نداد .

درهیچ کا و  )که مد نفر ود ا   زنده گ  دارد ( رادیو وتلویزیون وجود ندارد  تهلیغات بتری شبان ضعی  است که گویا این  طعه فردا م   

ماهح آ ااز گاردد در دوکتیگاوری  7  درون ساوادآموزی کاه بایسات سااعت  فتاری نتا  نیساتکوشد  در استبد هاا دیاواری وتا  اوراق نز  د

مب  اول ودو  که درمب  دو  افراد نیمه باا ساواد   ماب  اول کاامح بیساواد و ا  کیفیات درون  باعات هیات را از  حااظ تهیاه وترتیا  اساباد 

ماه کام  سرباز عهدا ح یم بدخ ان  کاا کا ماماا  باباا وتاتاا را  8ری بدن وپحن وپروگرا   ا  فراهم نساخت .طوری ه در مب  اول با وجود سپ

 نوبته نتوانست وا فهای دری را نم  دانست .

 وستون های برنده آن مقاومت ن رده وبعد از ی سال  گبرای  کم نماز گذاران را دارد درسطح  ول اردو مسرد جام  کبون  ا 

 آن توجه ن رده و وای تبدر ام انات آنرا ندارد .پوسیده وازبین رفته که مقا  وزارت به 

مار  اوی درساتیز و ومانادان عماوم  تعلایم گفتبد که جبارال نامار هادایت  ومانادان  اوای اول خوسات تبادر دوسات رسام  وبختا  امری اییاان ا

ور وتربیه را در رابط با فرا ت سو   ون به دو روز  ه  پذیر ا نیست این موضوع را به امر جبرال خا   مربوط م  داند ) تا جاای  جبارال ماذک

 برو  است (

 

 

 وضعیت امبیت  :

ن ست وبرخاست هلی وپتر هاا باود وتپاه هاا دور تار آنارا ساربازان  واتبادر از  حاظ امبیت مو عیت بد ندارد زیرا در جوار آن میدان  مرکز تعلیم 

و ساوا   . وضا   ونیاات وشبادین 7در وا ت مدافعه با افراز پوسته ها دایما  وراسات داباتبد شاون سااوه فعا یات  اول اردو خیلا  وسای   اسات  

ا وضاعیت کباون  تف ار عاا   واساتراتیژی  هساته گاذاران باان را دور تر از بهر گردیز با  وا ومرکز تعلیم  از دید گاه عس ری ا ریه  دایم 

پیااده را کاه ازآنهاا  18پ تیاا وبختاوص فر اه  1سال  ه  زمانی ه در  زن  اجرای وظیفاه داباتم مو عیات  اول اردو نمهار 85ن ان م  دهد زیرا 

از مو عیت کبدک تان  تا نیمه بهر ی  سلساله بلباد مبازل  بده وسیمای بهر گردیز را تغیر داده است آ از اکبون نا  ون ان نیست همه بلبد مبزل

 ده است .ها اعمار گردیده که به زیهای  پ تیا افزوده ب

 تعلیم وتربیه مسل   :

 

ه را هماپحنهای تعلیم  طوری ه در نقاط مثهت ان اباره بد وجود دارد اما با نقایص ای ه نه ترتی  کببده امرا دابت ونه مبظور کببده این مرکاز 

 افسران فرع  وسرپرست اداره م  کببد   در پحنهای تعلیم  مح  پی هرد  اجراکببده وساعت اجرا تذکر داده ن ده است 

هل  آگاه  ندابتبد ویا خودرا آگاه نم  دانستبد   اسباد ومادارک نز   مدن هیت با وجود بفر گرا   آسیستم مخابره در مرکز ضعی  بود  وت  از  

   استادان نی  در مر کز وجود ندابت.رست  ترتی  ن ده  ار ا  واعداد عبدا مو   ارایه بده نم  توانستدربعهات مرکز بد
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عمادتا بدنه اساس  وستون فقرات مرکز که افسران اند خا   بابد پس از کدا  تعلیم وتربیه پی رفته م  تواناد ساخن در میاان باباد .اداره مرکاز را  

سربازان  وهمنبان کار عقیدت  ودیب  را سربازان برخاسته از میان سربازان اجرا م  دارد که بدون ب  ایان رو  برید محن برخاسته از میان 

 نتایی  مطلوب را در  هال ندابته وندارد .

پ نهاود نقص عمده در هیت آن بود که سه تن دگروال از بخ  های اپراسیون تعلیمات وم ات  بودند واز بخ  تفتی  ودکتورین کسا  باام  گارو

 در این سفر جباب سلطان  کتاب وسین کیست ؟ را باخود دابت که ب  هبگا  به مطا عه مفید وا   گ ت .

پغمان  ندابتبد اما بخااطر معرفات ای اه باا جبااب  برخ  از افسران اربد شبدان دل خو  از رههری   وای تبدر بویژه جباب تورنررال عهدا خا  

ورنربرال اردوساب  م  دانم با محهت توضیح  و باعت بخ  بختوص زمانی ه جلسه مهحانه سوق واداره را  وماندان از ساب  دابتم واورا ت

خاود  م اهده کرد  این ایتحف مرموز را به نف  جبرال خا   ب ستاند  ایب ه اومت  ر است یانه در ربد ببده کدا  تاایر ندارد وموموف رامادیون

  .نم  وسابم

سه فرزند باوده    مزاوها زیاد د ابتم درب  دعوت دگروال عزیزی این م اور که به رتهه دگروال کار م  کبد ودارایبا م اورین زون هماهبگ 

ساا ه  49لت آنرا جویاا باد  گفات زن پاول هاایم ر ا متارف ما  کارد ودوسات دختار  متاارف نادارد او خاود را عوزن خود را طحق داده است 

زن وفرزند  تح  وسع  دارد شه فارق ما  کارد کاه پاول هاا باما  را متارف می ارد اونیاز خبدیاد    معرف  دابت وما گفتیم هر نظام  بخاطر

 واضر بانی طعا  در ضیافت متذکره این موضوع را بهاد تمسخر گرفتبد . خبده ها زیاد بود .افغانهای

کاه گویاا در دنیاا خیار  را  رایات کباد کاه ماان  آن باد  م  خواست بیانیاه ذیا  ه  از افسران  رارگاهباوجودی ه نقایص زیاد وجوددارد اما جگرن ن

آید در آخیر محهت کببده گان واعرای رههری ا  به گونه  ذی  بیانیاه ما  م   ازتما   طعات ای ه در اردو کبون  کبترول بعم   وخیریت است 

عا  گردیاده واخاحق نظاام  پبداباته ما  باود  در  مل  یمتاسفانه این رو  در اردو هدهبد و وضعیت را خیل  ها خوب وعا   تحلی  م  دارند ک

 : طعات ومراکز های تعلیم   کمتر به نوا ص اعترافات مورت م  گیرد وبه امطح  دوغ هیچ عرب تر  نیست

 

یز وال درساتاو  معااون  ومانادان  عماوم  تعلایم وتربیاه ودوکتاوین ستردرساتیز باه اجاازه محتار  مابه اجازه عا یقدرمحتر  بریدجبرال سلطان  

 تبدروهیت محتر  811 ول اردوی   وماندان ماو 

بریاادمحن  افسااران  ومهمانااان عا یقدران تبدروم اااورین محتاار  هم ااار811 وماناادان  عمااوم  تعلاایم وتربیااه وهیاات محتاار  رههااری  ااول اردوی 

 وسربازان د یروبا بهامت مرکزتعلیم  نظام  ساووی

(تعلیما  تهاداب  مرکاز 139فرزندان د یرو هرمانان اردوی مل  ک ورما امروزفرا ت کبدک نمهر )جای بسج افتخاراست که با ت ری  اوری بما  

س وتعلیماات نظاام  باه ی(هفتاه تادر2وملیات هاای مختلا  کاه بعاداز) پ تیا را باا ترکیا  ازونیاات مختلا 811تعلیم  نظام  ساووی  ول اردوی 

ا ملا  کاه بامادوباادو  درتماا  عرماه هاای تدریسا  واکماانت  هم ااربوده تقادیم باه اارسع  وتحبهای مخلتانه استادان نظام  وهم اران بین 

سمان نیلگون ک ورباستان  افغانستان با ش مان مملوازاب   حظه بماری میبمودند ا از میبمایم آجامعه خوی  که سا ها انتظارملح وامبیت رادر

. 

 محترمج:

ام  تا نظتیژی مل  اه جح تماب وامدکرزی ریس جمهور د.ا.افغانستان ورعایت امول استراردوی مل  در پرتو انون اساس  تحت زعامت مدبران

وومایت مرد  افغانساتان وجامعاه باین ا مللا  رباد وتوساعه ش ام گیرکیفا  وببیاادی اردوی  ازجمله جل  اعتماد واوترا  اکبون دست آوردهای مهم

رعملیات هاای نظاام  درسراسرک اور را باه عهاده داباته اسات کاه موضاوع انتقاال اکمال سح  وترهیزات را دابته وهمنباان رههاری بی ات مل  

 مسو یت تامین امبیت به  وای امبیت  افغانستان واستراتیژی ات ا به نیروهای افغان بتورت 

 

و ات درایان راساتا وجاود گا  کاما  بارای اجارای فیتاله هاای ده  ارجدی در او ویت برنامه های کاری اردوی مل  افغانستان  راردابته واماادیبس

 دارد.ببج:
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تبادرومقا   محتار  811ماپرسون  مرکز تعلیم  نظام  ساووی اعم ازافساران وبریادمحن در اد  نخسات ب اماومقا  محتار   ومانادان   اول اردوی 

وناد)ج(وومایت ملات گراما  عا    وماندان  عموم  تعلیم وتربیه ودوکتوین ستردرستیزومرد  بری  افغانساتان اطمیباان میادهیم کاه باه یااری خدا

کوب  خستگ  ناپذیربرای تامین امبیت سراساری از وماندان  تعلیم وتربیه  و ول اردو  افغانستان عحوه براجرای اوامرمقامات ذیتح   وماندان

ه وهماه ازتعلایم وتربیاه ه جهان  به ویژه ترهیزات بهتروبی ترکه هماعسرکوب دبمبان ملت ها وا وا  مختل  افغانستان جل  کم  های بی تر جام

بمو   طه  پحنهاای مقاماات ذیتاح  جهات ابابای  واماوختن ت تیا  وتخبیا  محااربوی ساح  و وساایط وترهیازات نظاام  کاه باا عارق ریازی 

رده  ین جزوتامها وکورسهاتحت رهبمای  استادان مررب نظام  داخل  وهم اران بین ا ملل  ما درمرکزتعلیم  باه پای  باووعح مبدی خاص مسو

 می ود از هیچ نوع تح  وعرق ریزی دریغ نخواهیم ورزید. 

ماهمی  درتحبهای بهانه روزی خوی  جهت ربد ان  اف وتوسعه اردوی  هرمان ومل  خود هستیم که باپی هرد تعلیمات نظام  مطاب  پحنهاای 

حن از کاورن هااای تایم  یادرد گ  م ااران بلاوک م ااران سااعته درتربیااه ساا م ساربازان وبریاادم84تعلایم وتربیاه وتطهیاا  ان مطااب  تقسایم او ااات 

بررکاااه بعدازساااپری نماااودن دوره معاااین تعلیماااات نظاااام  تقااادیم باااه اردوی ملااا  جهااات وفاظااات یمیااادی  ماااحیه وکاااورن دریاااوری وااااموی ور

رک اوربو ت وزماان دفا  یادات داخلا  وخاارج  راددهیگردندبادو  ماابوده اسات تاا بتوانبدتمعاه وامبیت تقادیم باه جام وسترسرودات  تامین ملح 

 .ارتقادهبدنق  خودرا تثهیت نموده بحنس  وا رادرک ورعزیز امنوطردنموده ودرشارشوب دوکتورین دفاع  افغانستان درتامین اهات واستقرار

وتربیه بهتربریادمحن درپایان اجازه دهیدتای  بار دیگرازفردفرد بما بمبا سهت رههری وهدایات بمابخاطررهبمای  های همه جانهه بمباسهت تعلیم 

وسربازان به بهامت که بعداز فرا ت درمفوف دفاع ازک وردر طعات وجزوتا  های اردوی ملا  ک اورجایگزین میگردناد وهام شباان بمباساهت 

  نماوده که درتربیه وپرور  اوندمیهن خوی  بی تروبهترساع  وتاحداد ابتراک بما دراین فرا ت ابرازسپان بی ران نمایم وهم شبان بایدتذکر

ا بحرورعا یقدربما وازطری  بما به مقا  عا   وزارت دفاع مل  وکافه ملت نری  افغانستان به یاری پروردگاری تای بارای تاان وعاده میادهیم تا

یم اخرین رم  ویات درتربیه وپرور  تعلیمات نظام  مساو ین کورساهای کاه مطااب  پحنهاای تعلایم وتربیاه بماا هادایت داده می اود دریاغ نمیاورز

 گ  موفقیت مزید راازبارگاه خا   ب  نیازتمبادار  .ه  ربرای فردفرد بمامحت وسعادت ودرهمه امور زندیخآدر

م    سیاست کادری اردو درآنست که بسیاری دگروانن وجبرانن به میع ی   از بلبادپایگان آویازان اسات  در ایان اردو وک اور ناه تحتای  ناه 

ر هرشبد دیپلو   تحتی  وترربه بابد کس  را ن باس  برای   عاادی مقارر باده نما  تاوان  ومعاا  واد ا ا  را ترربه ونه  یا ت ارز  دارد   اگ

 اخذ نم  توان .

همزمان نقی  هللا رضای  م  گویدهیچ فرمت مباس  بارای جاذب  جبرانن اردو همنو جبرال سو ه م  برف با  خود را به با  دیگران م  اندازد

تن مح  را تخلیه ن بد وبه دیگران جای زیسات وجاود نادارد    1811نفر را دری  تایم ندارد تا  8411کز تعلیم  گبرای  سرباز جدید ندارد . مر

 د همسفر ما در توضیح موضوع به جباب سلطان  پاف اری زیاد کرد .ودگروال  ح  محم

بان ی   بگ دارد آ نهاا برتطهیا  پاحن پاف ااری دارناد تاا  رضای  ازنهود ا هسه  اعابه   کا و  وعد  ام انات محهت م  کبد و   مرغ مقامات

 8م ااور امری اای  باا  8از بارمسو یت بانه خا   بدارند  ایبگونه جروبحث ها وتهادل اف ار در دفتار ملباگ بااه شم با  سااعت هاا اداماه دارد و

  هللا رضای  که ورکات وس بات ا  نگران کببده است ماا ترجمان خو  اندا  افغان  در کبار ماست و   باگذبت هر د یقه وخستگ  عاید بر نقی

 را نیز خسته ساخته م  رود .

  ونیاات مااف در فرای  ول اردو ومرکز تعلیم  آ وده بوده وممیمیت ها از خلوص  لها پحن نگردید   پحنها برهم ودرهم هلی وپتر به خوست 

برال ونه رییس در وزارت تا مستقحنه تتمیم بگیر    و   آ ای سلطان  م وره درون  ن ات نم  کبد   در گروپ بخص با محویت نیستم نه ج

 ها ونظریات ا  را هر گز رد ن رده است  اوهمسفر وجبرال نی  است   فروتن وبری  گاه گاه  هر م  گردد

 خوی . و   بعد ها خاموب  را اختیار م  کبد .در بدخوی ا  خیل  بدخوی ودر خو  خوی  ا  نهایت ولیم وخو  

ماا یارمحماد اناوری باخص کاار ک اته وبلاد کاار وگااه گااه  ح  محمود دگروال مدیریت تعلیمات بخص کبر اوه و آببا در اسباد دو ت  نظام    ا

اوپیروزی ها جمع  را مبحتر به فرد خود م  دانست وتح  م  ورزید تاا خاود را دگاروال پیروزمباد بحساابد وتاا جاای   عاج  تتمیم م  گیرد

 وز هم بود .پیر

دگروال  ح  محمود اردو کحسی  ومدرن را در نظر دارد ودر وا ی ه وضعیت مر کز تعلیما  ورفتاار وکاردار نظاام  در ایان زون در برخا   

 وا ت م ابه اردو امیر بیر عل  خان است   ورف ها وابتهاهات ت رار م  گردد  اما امحوات بمیا ن نم  آید   همه موجودیت 

عقرب رضای  وعزیزی به موجودیات کلیاد باه خارجیاان اباراز موافقاه  داباته  11رانزد امری اییان وقارت دانستیم اما درجلسه مهحانه کلید دیپو 

. یاا  م اااور وکاادا  اعتااراض ندابااتبد طوری ااه برداباات گردیااد ایاان هاار دو از جباااب شم باا  کمتاار در هااران بودنااد و اا  باارای  اوتاارا  ندابااتبد

ساوب دری ا  مرباوط  1311فوتاو هاا را برایماان  باه آدرن جبارال سالطان  آورد وباه هادایت جبارال سالطان  توانساتیم  امری ای  سا  دی دارای

 کوماندو را که در دیپو ها مرکز موجود بود به جزوتا  کوماندو تسلیم داده بود  واین کار را عمل  ساختیم 

گاروال علی ااه کااظم  خاو  آیباد باوده وساخبان مسال   واجتمااع  باان ماا را درمیان هیت رههری  اول اردو تبادر برخاورد وتهاد اه اف اار باا د 

 11پیوسته  باعت م  داد وسوال در برابر  پاسع های  ندابتم .جگرن بهسوار فرد مسال    ورساتی   وبختایت تواناا معلاو  ما  گردیاد. ظهار 

ی تبدر آماده بود وآنرا مرف نمودیم وجبرال عهدا روف محتاج عقرب ضیافت  مباس  وال م اورین وما ضمیمه ها نیز در طعامخانه  رارگاه  وا

اوبخص فعال ومتحرک ببظر م  رسد    یا ت   اندا  مباس  عس ری    د بلبد و امت زیها ا   که نظام  بایسته اسات  سرپرست  ول اردو بود 

ساران خاوب ونیا  دیگار همناو فااروق ادراک   فرا  ا ارومن ایراب م  دارد تا در برایط کبون   وماندان  ول اردو بابد نه تبها ای ان بل اه اف

 تبها   علی اه کاظم  وآم  مهور باید جبرال باببد .

عقاارب از مهمانااان بااار اااان  اوااوال گیااری نمودنااد  11دگااروال درمحمااد د ااداربیگ  وماناادان دیپااو هااای ساااووی ودگااروال فاااروق ادراک ظهاار  

 هح ریزرف کرد   من مهمان بدن را دوست دار . هدف در این ن ست هاا  ون دعوت کرد  ی  ما راودگروال بیگ از ما گرشه  وماندان گارنیزی

سیر کردن ب م نهوده  ب  نان ممیمیت ومحهت ها را بار آورده ونان ونم  بدن بهر ب ل  کاه اسات رسام افغانهاا اسات . باا گذبات هار روز باه 

روز اول ای ه بسردی از ما استقهال گردید اما در روز های دو    ساو  وشاار  ساه بابهه  محهت وبیریب  میان مان افزوده م  گ ت   با تفاوت از

اول  ون روابط وبر خورد ها نزدی  ونزدی  تر گ ت    سخبان بیرین نگارنده   طبز ها وبوخیها که افسران محیط  ول اردو تبادر باه آن نیاز 

 وارد ساخت .دارند انع ان مثهت را در میان   ر آگاه وبا درک افسری 

از گردیاز وخوسات ماا را مسااعدت  آنهاادگروال محمد آم  مهوری بخص فعاال ومهرباان در عرماه هم ااری در مراسام فرا ات وتقسایمات 

  فراوان کرد . این افسران تا ود توان کوبا رف  م  حت اند اما مقامات وزارت فرستبده اوامر نظریاات ضادو نقایض دارناد   علات آن عاد  تحلیا

ماندانیت ها مختلفه ستر درستیز م  بابد   ابت ار عم  باز هام بدسات دگاروال  در زون جبوب برق وعد  هماهبگ  میان ریاست ها و ووضعیت 
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انوری و ح  محمود خان بود که به ساده گ  این معرله و  گ ت . دری  زناگ هادایت یا  ر ام ودر دوما  باا تغیار مف اوره هادایات گونااگون 

او ات را متاروف جزییاات مساای  ما  سااختیم . ماحهت هاایم باا کااظم  از آن جهات د نساپ وماورد عح اه ا  باود کاه  مادر م  گردد وبی تر

موموف بخص متررب   سابقه دار وپاکدامن که باهد تحونت وووادث بزرگ در ک ور بوده وتاریع زنده اردو است. ورف ها وپینیدن باانی 

ا را در کلیات مورد بحث وتحلیا   ارار ما  داد واز بساط تررباه رههاری تاذکرات در کاح  وکاردار مسای  روز وزنده گ  عیب   طعات وجزوتامه

نمایان بود   اوبختیت متواض  وکارمبد مسل   ایست که بایساتگ  رتا  باانتری را در رده هاای جبرا ا  اردو ملا  طوری اه عارض باد  بان

 .دارا م   بابد

خود ندارد ودر مورد بسیاری ها و  تلف  مورت گرفته است. دگروانن فر  ا رومن تبهاا  شون رههری وزارت ت خیص وتف ی  از کدر های

  محمد ام  مهوری  د داربیگ وادراک و یره افسران ممیم  اند که همی ه دور ما را ولقه ما  زدناد  ایان سافر از جهاات مختلا  زناده گا  

 نظام  ما خو  آیبد بود .

دوسه باری که مورت گرفت شبدان نتایی  م اخص وعملا  را همناو آمااده سااختن هلی اوپتر هاا  تامیباات ن ست ها با م اورین امری ای  ی    

به زون هماهبگ  واکمانت  ورستی   ومادی به  مر کز تعلیم  و یره و یره در  هال ندابت . جبرال سلطان   وببده برخ  او اات خاود را  مادی

جای نمودن سپری م  کاردیم .ایان م ااورین باا افاراد مسالح ومرهاز باان شباان در سارک هاای  .انبا آنها به مقتد تقویه زبان انگلیس  و  مرف

محوطه  ول اردو در ورکت وگ ات وگاذار  ارار دارناد کاه گویاا در یا  نهارد بادید ودر یا  محارباه سابگین برضاد ا قاعاده و تروریسات هاا در 

دگروال د اداربیگ ساازمانده  نماود     همان  درسطح عا   وخو  آیبد بما رام  1191ب  اخیر اول  ون   وزیرستان بما    رار دابته باببد 

 با خود همراه دابتیم نیز را نفر سه نفر از زون هماهبگ  5عحوه برما 

  آمااده بیگ بدستان خود بوربا  ذیذ  وخو  طعم را آماده ساخت که همه را به ف ر خانواده ها ک اند این  ذا با مملوییات از مافا ومامیمیت  لها 

ین بده بود که مزه آن هبوز هم از دهان ما نرفته است محهت های گر  در دفتر این  وماندان دابتیم وما را دربرگ ت خوب بدر ه کرد واین سوم

 ب  را با خوردن  ذا سه  وفرمای   خود مان به راوت  سپری کردیم م    زون جبوب برق نادرست کار کردن تلفاون هاابود کاه از فامیا  هاا

ودوستان ورفقا ورف ها را درست ببیده نم  توانستیم در این سفر زنگ های اواوال گیاری را باه آدرن ماان جبااب ریایس مااو  ارکاان ا حااج 

با سلطان  ماو    دگروال باه علم کریم  با نگارنده ودگروال محمد جان عظیم  با دگروال یار محماد اناوری   برید جبرال  ح  سخ  میهن یار

داد واز سااایرین کاادا  مواظهاات وجااود نداباات خامااتا ماادیریت عمااوم  م اتاا  مساال   کااه ببااده در شوکااات ایاان ماادیریت فعا یاات دار    انرااا  ماا 

ومتاسفانه به دگروال  ح  محمود خان یگان زنگ تلفون نیا مد تتور کرد  که باید موموف  بادون موافقاه مادیر عماوم  تعلیماات در سافر آماده 

 بابد .

سافر مارا از  حااظ بختا  شبادان عح اه مباد نما  سااخت از ی طارف م ا   با  سرپرسات  خاانواده واز ساوی دیگار موجودیات  در وا ی ه ایان

 نفر ومواظهت آنها در دور هفتم وظیفه امل  مرا ت  ی  م  دهد . 41مداومین در م ت  عقیدت  وفرهبگ  به تعداد 

نادار  ودر پسات عقیادت  وفرهبگا  نیاز عح اه نادار  .  نما  دانام شارا مقاا  ساتر  شون کار در مدیریت  ابلیت های خدمات عموم  راآنقدر دوست

 درستیز مرا مطاب  مسل   بوق وعح ه ا  مدیر تحقیقات علم  در کا    معاون ریاست پار مان   مدیر مطهعه اردو  آت ه نظام  در ک ور هاای

 دیپارتمبت تاریع در اکادم  مل  نظام  مقرر نم  سازند .بوروی ساب  ویا ودا   مدیر تدریسات  درپوهبتون دفاع  ویا امر 

درجات علم    نگار  ها و آموز  انگلیس  وکار بانی کمپیوتر روز  به روز ضعی  بده میرود و ا  ورکاات اپراتیفا   سیساتم راپاور دها    

وهم ااری مایاان  اباد    باا اداره مساتقیم جبارال سالطان امور اجراییوی  تقویه بباخت دوبااره ا  باا  افاراد سااب  اردو وتاازه واردان افازای  ما  ی

مراسم فرا ت  مداومین مرکاز تعلیما  نظاام  سااووی گردیاز باه وجاه اوسان طا  برگاذاری محفا  بابا وه ماورت پاذیرفت وایان عما  باا اداره 

  یرمستقیم مان ومداخحت برا در خوست که وابسته به گردیز بود   نیز عمل  گ ت .

بااه  تااد کاباا  تاارک گفتاایم وجریااان برگ اات دوباااره را شااون در ابتاادا نوبااتم دوباااره   1191ازده وناایم برااه مااورخ اول   ااون گردیااز را ساااعت یاا

 نیست.ضروربه ت رار آن 

 دربحث مختتر مهحانه ای ه من وانوری با جبرال محتاج دابتیم نامهرده د ی  فرار از اردو را شبین وانمود ساخت :

 ترن از جبگ بدید  -

 ا هان نسهت تهدید خانواده های بان ترن از ط -

 عد  مواظهت از خانواده های بهدا ومعلو ین عبدا مو   ) تقاعد ووقوق ماهوار ( -

 موجود نهودن تاسیسات نز    -

 اعابه بدو ن کیفیت در جزوتامها  اردو   -

  ونگارناده هماناا اباتراک در جلساه ماهحانه مهح اول  ون با خاطرات جا   از  ول اردو تبدر باه کابا  برگ اتیم ایان خااطره باه جبارال سالطان

پی  برده بد این جلساه در یا  محا  عاا   و مباسا  باه اباتراک م ااورین   سوق واداره  ول اردو بود که به رههری دگروال فر  ا رومن تبها

ختلا  مساتق  وم اترک وومایاه خارج  وسهم کلیه بخ ها به بمول زون هماهبگ  اپراتیف  پی  بارده ما  باود  در ایان جلساه از عملیاات هاای م

ساعت گذبته محهت گردید واز اجرا ات  وا های مستق  گزار  داده بد  در این مح  خهره گان نظام  تبدر با تحلی   84 طار های اکمانت  در 

نظام  بان  رار  از وضعیت نظام  وسیاس  زون جبوب برق پر داخته و وظای  خود را در همان روز تثهیت و او ویت ها را در مدر خدمات

هاای  دادند . هر مسوول ونمایبده  طعه مستق  نقاط مثهت ودست آورد ها را نه تومیفانه   بل ه با خاطر ن ان ساختن نقاط آسی  پذیری آن وشا  

 .در پی رو بیان کردند

   وخبثا  سااختن مااین   دساتگیری امر گ  به نمایبده گ  از مر کز هماهبگ  زون جبوب برق پیروزی های پرسون  م ترک را در ک دگروال

ونیت گزار  داد به تباس  سایرین راپور امر گ  د ی  وعیب  بود در ختم محف  جبرال سلطان  نظم وسازمانده  این جلساه  7افراد م  وک از 

  از وجاود اااار   عحیام وببیااد یا  نمود   مح    ترتی  وپی هرد جلساه را نماای  را عا   ارزیاب  نمود وببده نیز در پایان جلسه شبد سخب  ارایه

واز دوساتان باین     جبرال محتااج سرپرسات  اوای تبادر ایان جلساه ماهحانه را ووماله مبداناه رههاری ما  کارد  اردو معامر در ک ور دانستم 

 . ا ملل  ا  بخاطرانتقال بهدا از برم  تا کاب   سپان عظیم بعم  آورد

ز کتابخانه  سا ون کبفرانسها واتاق افتخارات دعوت کرد   ا ای سلطان  پذیرفت اوزومات زیاد ک ایده باود در ختم جلسه ادراک ما را به باز دید ا 

  139وما درکتاب خاطرات شیزی های نوبتیم وافازودیم کاه دگاروال ادراک  بایساتگ  رتهاه بریاد جبرا ا  را دارد   ساپس مراسام فرا ات کبادک 

محف  باا گازار  نقیا  هللا رضاای  آ ااز گ ات وساخبرانان عماده جبارانن  ز آیه  ران وپخ  سرود مل مداومین دایر گردید   بعد از  رایت شبد ا

کیفیات محتاج وسلطان  بودند وهاردو در ماورد انتقاال مساو یت باه افغانهاا  پیماان اساتراتیژی  ده ساا ه میاان افغانساتان وامری اا وتعلایم وتربیاه باا 
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تبد . متعا ها تورنربرال ماار   م ااور ی ا  از بخا  هاای تعلیما  امری اای  ودوسات جبارال محتااج محهت های رهبمود دهبده خود را ابراز داب

 توجه مداومین را درآببای  به  وانین افغانستان در جهت وفظ امبیت افغانستان آرزوبرد .

ه کابا  را کارد در برگ ات اول  اون دگروال فاروق ادراک بامحهت دیب  ا  بی تر محف  را تح یم بخ ید وپس از آن گروپ ما عز  برگ ات با

 ساما تحمیا   که خود  در میادان باهر مو عیات دابات 4 وماندان  وا به کاب  جبرال سلطان  وجبرال داود  ذا شابتانه را بانی جبرال مح رازق

ها زیاد وبا شپل  از هام ماب  ا   آ ای تخاری که اسم ورتهه ا  را نم  دانم با وجود بیریب  زبان    نمودند زیرا که رییس ارکان  وای مذکور

 .آ ای سلطان  طور باید وباید استقهال ن رد وروی همین ملحوظ از خوردن شای ونان موموف به بهانه ابا ورزید 

در این سفر کدا  نف  مادی به نگارنده وام  نگردیده که از ان جهت طرفدار کادا  باخص وفارد بابام مارف یا  یا  ساوپ دری ا  را جبارال 

ی  یا  جاوره کارمیچ هماایون عزیازی    نداد در عوض به تما  گروپ تحفه کرد ابا م   ن مهمان  نسهت  رابت مامای  وخواهر زاده گ داود شو

 حظات آخیر ورکت نسهت معطل  من واناوری باه دریاورشم ب  باا خفگاان ا ااز گ ات کاه بارایم خاو  آیباد  را نسهت ایب ه خفه ن ود پذیرا بدیم

 یتار تیا  در رفات  31 یتر تی  استحقاق ا  را در مرکز تعلیم  نظام  کابا  ازدسات داد     51برع س رب بود عوض فایده نهود شون ختم ماه عق

 یا  کااظم  مااو     یتر از طرف کاظم  ماو  توزی  گ ت در وا ی ه دوبوب ه دابتم خاا   برگ ات 31وامد ما مترف گردید ودر مقاب  

به خدمت خل  هللا رفتیم تا واد تاوان . خص  ری  است بخ یده است ور ببده بریدم  نظی  هللا وردگ که بی  سیر  وبیا وی  بوری برن  به دری

رسایده باودیم کاه جبارال  کابا   کم  ویاری به مر کز تعلیم  رسانیدیم ومحت وساحمت بادون وادااه ا ها  بار گ اتیم در نزدیا  مسارد عیاد گااه

از ای اان جهاان ساپان کاه از هممسال ان خاود مواظهات جادی در سافر وورار    ال گیار مابادمحتاج رییس ارکان وسرپرست  ول اردو تبدر اواو

                                                                        نمودند .


