
 
 استاد صباح

 
تورن جنرال محمد حيدر) نيکپي ( فرزند ارکانحرب 

 ميهن مادر وطني حماسه ساز
 

 
 نکه شمشير ستم بر سر ما آخته استآ

 خود گمان کرده که برده ست، ولی باخته است
 های ميهن، بنگر پور تو در پهنه رزم

 پيش سوفار ستم سينه سپر ساخته است
 هر که پرورده دامان گهر پرور تست

 تو نشناخته استفلک غير زير ايوان
 افروخته است و چه بر افراخته استچه بر

 انداخته استدوش خويش  بهمردي تيغ 
 کوه تو، وادی تو، دره تو، بيشه تو

 در سراپای جهان ولوله انداخته است
 !الگوشداو در صف مردان جهان  رزم
  .پرداخته استبگذشته زخويش و به توکه هر

 مرد رزم وحماسه ( نيکپي )جنرال حيدر



 
جنرال حيدر)نيکپي( مرد رزم وحماسه ، فرزند صديق مادروطن ، سربازشجاع وبيباک اين  ارکانحرب

روزگاروپاسبان وطنپرست ، انديشمند که آگاهانه ي مرزوبوم ، سنگرنشين کوهپايه هاي ميهن، فرزانه 
 است. ه ،راه خدمت به توده هارا برگزيد

 حيدر)نيکپي(!!!جنرال دوستاره وطن،  
 نام بزرگ تو  
 در برگ برگ درختان ِ اين ديار  

 در قصه ها و زمزمه ها و سرود ها 
 هر جا درهر کجا و

 .به گيتی خواهد ماند ، تا جاودان 

 داران وطنسپا

 
 بانِگ تكبيِر شما مژده ي فتح و ظفر است

 يورش آريد به دشمن، كه شما را ظفر است
 تان وطن! دست خدا همره پاسداراناي 

 . در شِب تيره ي بيداد نويِد سحر است

 جنرال ) نيکپي ( سمبول همدلي وبرادري 

 
جنرال حيدرنيکپي ، مرد رزم وپيکاراست وي طي مدتي خدمتش به ميهن به گوشه گوشه  ارکانحرب

وطنش رفت وبا نبرد اکاديميک وآگاهانه صلح ، آرامي ، برادري وهمدلي را بمردمش به ارمغان آورد 
ووي شخصيت است که شديدآ ازتفرقه ، ازتبعيض ، دورنگي ، دروغ وعوام فريبي نفرت دارد وسخت 

شورش، به اعتقاداتش ، به انسان زحمت کش وطنش وبه مسلکش پابند است وزماني که پاي به مردم ک



پاکي وصداقت صحبتش مي نشيني  ، همه کالمش وطن ووطندوستي ، خدمت صادقانه زيرپرچم وطن، 
وتربيه فرزندان وطن به روحيه وطن خواهي است ووي هميشه اين شعرفردوسي بزرگ درکالمش مي 

 جوشد : 
 بهر بر و بوم و پيوند خويش  
  کودک خرد و فرزند خويشزن و  

   همه سر به سر تن به کشتن دهيم
 . از آن به که کشور به دشمن دهيم 

 صبح ظفر

 
 اي زده شعله به شب، بارقه ي باورتان

 گوهرتان؟ گر فراري نشود، دشمن بد
 بير كند خود به هنگامه ي پيكار چه تد

 .خدا ياورتانپيش تا صبح ظفر، دست ب

 حيدر)نيکپي(  جنرالپايمردي 

 
های تروريستی مانند القاعده، طالبان و داعش، همواره  ها جنگ، نا امنی و نبرد با گروه افغانستان با عبور از سال
های نبرد داشته است. اما در اين شرايط دشوار، مردانی رشد يافته اند که در تمامی اين  روزهای سختی در ميدان

 .سخت برای تامين امنيت کشور و مردم شان، به سختی تالش کرده اند روزهای
های ارزشمندی برای اين سرزمين هستند که در کنار ديگر  نيروهای امنيتی ، سرمايهبزرگ کشوروفرمانده فرماندهان 

 .های تروريستی، با قامت بلند و رسا ايستاده اند سربازان، در مقابل گروه
 است.حيدرنيکپي اين شخصيت بزرگ ، جنرال 

خود گذری های ملت افغانستان جانفشانی ها و از بياد داشته باشيد که! حيدر)نيکپي ( جنرال  ،کشور دوستاره يجنرال 
 هر گز فراموش نخواهند کرد. ايستاده ايد،شما را که خستگی ناپذير و پيگير برای دفاع از ناموس ، جان و مال شان 

نمودن صادقانه ، خستگی  شانرا که تمام عمررا صرف دفاع ن پرافتخارجنراالقدر ستاندان و با درک افغان ملت قدر
افتخاربزرگ وگل سرسبد وطن  کهبياد خواهند داشت و. دفاع کرده ايدبا فداکاری تمام از ناموس و جان مردم ناپذيرو
 هستيد. 

 وطنم 



 
 ميشومتو تصوير پرچمدرسايه ی 

  تو تعبير ميشومنام با واژه های 
 بريادتودرسردي وسوکت اين شهر

 .ميشوموپيرخون شده قطره قطره 

 وشجاع، جنرال مقتدر ( نيکپي) جنرال 

 
 ! است وطن ، جنرال مقتدر ) حيدرنيکپي ( جنرال ارکانحرب 

  . استاو رتبه و موقف فعلي را با مهارت مسلكي ، زحمت كشي ، لياقت ووفاداري به وطن و مردم گرفته 
 . او متعلق به اردوي ملي با افتخار افغانستان و متعلق به افغانستان است

است ووي اعتقاد به تقسيم قومي وزباني به وأسطه كسي يا از سهميه قومي به اين مقام نرسيده  نيکپيجنرال  ارکانحرب
 بارزه نموده است. ندارد ونيکپي سالهاي سال برعليه اين پديده شوم وخانمانسوزآگاهانه ومقتدرانه م

شام راهی وظيفه محاربوی جهت نجات مردم اش از چنگ جالدان خون آکه اوزمانيمحبوب است . هر  نيکپي جنرال 
نصرت الهی شامل است زيرا وی با صداقت ، شجاعت و درايت عمل می کنند و ابتکار عمل را ميشود درآن وظيفه ظفرو

که فرمانده دوشادوش او درخط باشد و کارکردهای خوب اش مورد  سرباز وقتی خوب می رزمد . از دست نمی دهند
 هميشه دوشادوش همسنگرانش راهي نبرد مي شود. نيکپيجنرال . تقدير قرار گيرد

 حيدرنيکپي 

 
 نيکپي ،دلت آبی تر از دريا

 نيکپي ،به کامت گردش دنيا
 کمربستي براي مام ميهن 

 ، نيکپي.وزيبا وطنت دلکش

  واردوي ملي( نيکپي )حيدرجنرال 



 
ا   رمقدس  ، بعدازفراغت ازحربي پوهنتون وپوهنتون سياسي  به اردوشتافت ووظيفه  ارکانحرب جنرال حيدر)نيکپي(

يکي ازبنيانگزاران اردوي جديد ملي است وسالهاي سال چه  ي غند ولوا ادامه دادووي نزمعاونيت غند آغازوتا قومانداا
مختلف در  يفاآمدن دولت جديد ، توانسته است با ايفای وظسقوط طالبان و روی کارقبل ازحکومت تنظيمي وچه بعداز

 .های ترقی را طی کند های خويش را بيشتر از قبل بروز داده و پله ، توانايی ها و شايستگی دوي مليساختار ار
به  برای تامين امنيتهای نظامی و امنيتی  شود در باالترين مقام تجربه، توانايی و شجاعت او میمردم کشور، ازبه باور

در  ظفر وظيفه اجرا کرد. سپس به معاونت قول اردوی قوماندان لوااو مدتی به عنوان  .صورت بهتری استفاده کرد
 .، انتخاب شدحوزه جنوبغرب کشور 

سال درمعاونيت فرقه ، ريس ارکان وسرپرستي فرقه را درقول اردوي شش  ارکانحرب جنرال حيدر) نيکپي ( سالهاي
، دوميان قوای امنيتی ، مرکز فرماندهی مشترک ميان نيروهای ارآهنگی بيشتر او برای ايجاد هم درشمال بعهده داشت و

در تامين امنيت ايجاد کرد. با ايجاد اين مرکز فرماندهی مشترک، او توانست  پلخمريرا در شهر  امنيتپوليس و 
های او در سرکوب مخالفان مسلح  ها شد و آوازه مهارت گيری داشته که محبوب دل های چشم های شمال موفقيت واليت

مهاونيت وسرپرستي لوا رادرشهرکابل   07تا سالهاي  66جنرال نيکپي طي سالهاي   .دولت در رسانه ها بازتاب يافت
مجيد فراوان شد وازين کارکردها توباکارکردهاي ماندگاروافتخارآفرين  تقديروودرتشکيل گارنيزيون کابل  عده داربود 

 مدال ها ، تقديرنامه ها ولوحه هاي افتخاري  بدست آورد. 

 وطن 

 
 آبی ترين است توآسمان وطن 

 بهشت گمشده روی زمين است 
  قلب تو آرامش   بود آغوش

 .است فضليت تو در روي جبين 

 باتجربه ودلسوزنيکپي فرمانده جنرال 



 
 .است ي مليمرد پيروزی و تکيه گاه اميد برای مردم و سربازان اردو نيکپي جنرال ارکانحرب 

وي بعدازتثبيت وظيفه صادقانه ازجانب دولت وقواي بين المللي غرض تحصيالت عالي واکاديمک به ايتاليا اعزام گرديد 
وموصوف به بزرگترين مرکزنظامي کشورايتاليا مصروف تحصيل شد وبعدازختم تحصيل به سويه ارکانحرب دوباره 

 بوطن برگشت ومصروف خدمت بوطنش گرديد. 
، يکی از اين فرماندهان است  قول اردوي ظفردرحوزه جنوبغرب کشور معاون  حيدر) نيکپي ( ال جنرارکانحرب تورن 

مردم را از تباهی در امان نگه  غور، بادغيس ، فراه وهرات به نبرد پرداخته وت اواليبه که غنيمت بزرگی بوده و بارها 
های جنگ رفته  بارها به صورت مستقيم به ميدان،  رهبري وسرپرستي قول اردوعالوه بر ) نيکپي( جنرال  .داشته است

 .و رهبری جنگ با تروريستان را بر عهده گرفته است
از جمله والياتی اند که  ، سمنگان ، بلخ ، پروان ، کابل ، لوگر، وردگ ، غزني ، ، تخار بغالن ، قندوز، –واليات 

 .های شان تالش کرده است، فراموش نخواهند کرد را که برای تامين امنيت واليت دومردمش، نام و آوازه اين جنرال ار

 شوري پيروزي

 
 مه ز گريبان چرخ، سر به درآورد

 شور به دلها پديد، سر به سر آورد
 رهروان وطن روانند و مي روند

 .آوردزيب وفر اينان ازبراي وطن

 غزني تاهرات جنرال حيدر)نيکپي( از

 
" نيکپی" يکی از افسران باتجربه وبا سابقه درخشان در اردوی ملی ميباشد وی در پست ها حيدر جنرالارکانحرب تورن 

وزارت دفاع ملی از بست قوماندانی  دولت ونظر به لزوم ديد مدتها قبل وبست های مختلف ايفايی وظيفه نموده است که 
 . تقرر حاصل کردی  ظفروبه حيث معاون قول اردوتبديل دوصدوسه تندر لواء سوم قول اردوی

اين  وضعيت امنيتي در :  کهگفت غزني نيزتندر در ۳۰۲قومندان لواي سوم قول اردوي   ؛( نيك پي )جنرال حيدرتورن
عمليات پياپي به منظور تامين امنيت در  .بودبهبود يافته و ميزان تهديدات طالبان نيز پائين درزمان تصدي من واليت 



جنرال حيدر بمجرد تقرر .بودامنيت برقرارگرديد در ولسوالي هاي نا امن غزني   وهاي مسلحهماهنگي با تمام بخش نير
مرحله ابتدايي شرق عزيزآباد وسپس شرق شاهراه نمبريك ازوجود طالبان وسرپرست قول اردوي ظفر درنيكپي معاون 

ورمز پيروزي قوت ها را  پاكسازي شد . او شجاعت ،نظم ،دسپلين نيروهاي شامل عمليات را قابل تمجيد خواند
 .درهماهنگي نيروهاي امنيتي داخلي عنوان كرد

كه بود نقش حمايتي نيروهاي هوايي واجرات مسلكي پرسونل شامل عمليات راقابل قدرخواندوتاكيد نمود ( نيكپي )جنرال 
تمام ساحات برمكان  وهماهنگي ومساعي مشترك نيروهاي امنيتي سبب پيروزي قاطع قطعات درولسوالي شيندندشد 

يكصد وپنج تن ازطالبان كشته ويكصد تن زخمي شده اند.  هاي اخير عملياترد. ازوجود دشمن پاكسازي شده است
سيدمحمد قوماندان امنيه نام نهاد ولسوالي فرسي وچندين تن ازسرگروپان خارجي وداخلي نيز   درميان كشته شده گان

ومقداري   سه عراده موتر وچهل عراده موترسايكل درضربات توپچي ، هواييبيست و  ازبين رفته اند . درين عمليات
 . سالح ومهمات دشمن تخريب شده ،سي حلقه ماين ومقداري مهمات منفجر شده است

امروزبه برکت قول اردوي ظفروپرسونل دليراين جزوتام بزرگ وضعيت امنيتي به شکل دلخواه بهبود يافته ومردم به 
 نان باورمند شده است . آينده ونابودي دشم

 پرچم حماسه 

 
 دعا می آييمبا دست پرازعشق و

 با پرچمی ازحماسه ها می آييم
 باپشتون وتاجيک وترک وهزاره

 ... می آييم درصف واحدهمه يکجا

 ظفر 770ي دوقول ار

 
مرحوم مارشال در تشکيل وزارت دفاع ملی توسط وزير دفاع ملی وقت 3131ميزان 0ظفر بتاريخ 770قول اردوی 

 کيلومتری جنوب شهر هرات افتتاح و پرچم جمهموری اسالمی افغانستان برافراشته شد .70محمدقسيم )فهيم( در 
قول اردوی ظفردر تشکيل يک گارنيزيون ، يک کندک پياده نخست فعاليت امنيتی خويش را مطابق به مطالبات روزمره 

 وپاليسی های وزارت دفاع ملی آغازنمود.
ايجادوآغازبه  3131ازشعبات وقطعات حمايوی قول اردومطابق به پالن انکشافی وزارت دفاع ملی ازاواخرسال  تعدادی

 واليت حوزه غرب وظايف خويش راانجام می دهد.5فعاليت نموده که فعال در
مستقل  کندک ومرکزتعليمی ،دو تولی 5ظفر،سه لوای پياده،سه گارنيزيون ،770براثرانکشاف اردوی ملی قول اروی 

 داشته وهمزمان باسالح ووسايط جديد ناتووتاسيسات رهايشی مجهز تکميل و درحال رشد وانکشاف است
قول اردوی ظفر به اساس هدايات اوامر مقام وزارت دفاع ملی که تماما عمليات و فعاليت های روزمره را به هماهنگی 

های محترم واليتی ، علما و سران اقوام انجام داده که کامل نيروهای امنيتی با تفاهم مشترک مسئولين محلی ، شورای 
 امنيت فعلی حوزه غرب در سطح کشور الگو ونمونه مثال می باشد .

 لوای اول درواليت هرات ويک کندک آن درواليت غورمصروف تامين امنيت می باشد.
 ظفردرواليت فراه می باشد.770لوای دوم پياده قول اردوی 

 يس ميباشد.لوای سوم درواليت بادغ



شفاخانه يکصدبسترساحوی ، آمريت حفظ تاسيسات  براساس پالن وزارت دفاع ملی ازبنيه لواها قطعات حمايوی مانند  
 ملکيت های وزارت دفاع ملی ايجاد ومصروف خدمت می باشد.

خاطراجرای لوای دوم عملياتهای خاص باکندکها ی چهارم ونهم کوماندو مجهزباسالح وتجهيزات محاربوی ب همچنان 
  وظايف امنيتی درهرات وشيندند موقعيت دارد.

 فرياد حماسه 

 
 حماسه های خاموشيم ما د  فريا
 می کوشيم ما حفظ وطن خوددر 

 درحماسه اين سرزمين غرورمند
 .می پوشيم ما رزم ونبرداز لباسي

 (نيکپي)ازتفکرجنرال 

 
 جنرال حيدرنيکپي ميگويد: 

انسان با ریشه و فرهنگ یکسان برای خود محدوه و مرز ساخته است و نام آن را وطن نامیده است، 

وطن یا میهن مکانی است که فرد خود و اجداد او در آنجا بدنیا آمده اند. وطن خاک پاکی است که لحظه 

کند، کار می  به لحظه گام انسان را بر خود احساس می کند وطن جای است که انسان در آن زندگی می

 کند، تولید می کند، شادی می کند و غمگین می شود.
 ،پيکار می کنند آنان که جان و تنشان ازعزمی راسخ آکنده استبراي وطن ومردمش زنده آنانند که 

آنان که باانديشمند بسوی هدفی عالی ره می پويند و  ، آنان که از نشيب تند سرنوشتی بلند باال می روند
 .مشغول اند  وظيفه مقدسدراجراي روز و شب پيوسته 

چهره هاي ماندگار، كساني هستند كه با جسارت و شجاعت، در جهت شكستن زنجيرهاي سنگين پاي انسانها و كهن 
 .الگوي متداول، گام بر مي دارند

 :  فرماید يسرزمین ما مواندیشمند فیلسوف  -موالنای بلخ

              همزبانی خویشی و پیوندی است

 مرد با نامحرمان چون بندی است

               ای بسا هندو و ترک همزبان

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان  

            پس زبان محرمی خود دیگر است



 .همدلی ازهمزبانی خوشتر است

 تحليف 

 
 ما مستيم مي مادروطن ، جام از

 هستيم درسنگردفاع مردم مردانه
 تحليف خوانده رهسپارسنگرشديم

 هستيم برعهدي که باوطن ببستيم. 

 ( مرد هدف وانديشه نيکپي) جنرال 

 
 جنرال نيکپي باري مي گفت :

نيرومندی مطمئن ترين نشانه غرورملي يک ملت است .هيچ ملتی نميتواند مدعی آن باشد که شئون زندگانی سالم 
نيرومندي وغرورملي زماني لذت بخش وغرورآفرين است که  .ومناسبی دارد مگر آنکه از نيرومندی برخوردار باشند

آزادي ، استقالل وتماميت ارضي ازتعرض وتجاوزمصوون بوده ونيروي مطمين پاسداراستقالل وتماميت ارضي وحاکميت 
 ملي داشته باشد. 

 گويد: )لوئی پاستور( ميجنرال نيکپي به نقل از 
بعضی لحظات تاسف درهرحرفه ای که هستيد نه اجازه دهيد که به بد بينی های بی حاصل آلوده شويد ونه بگذاريد که 

من برای  -بارکه برای هرملتی پيش می آيد شما رابه ياس ونا اميدی بکشاند. .. همچنان که پيش می رويد،بپرسيد 
تا به اين احساس شادی بخش وهيجان انگيزبرسيد کهشايد سهم  کشورم چه کرده ام؟واين پرسش راآنقدرادامه دهيد

اما هرپاسخی که زنده گی به تالش هايمان بدهد يا ندهد،هنگامی که به .کوچکی درپيشرفت واعتالی پيشرفت داشته ايد
آنچه را که در پايان تالش هايمان نزديک می شويم هر کداممان بايد حق آن راداشته باشيم که با صدای بلند بگوئيم: من 

 توان داشته ام انجام داده ام .
 


