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  2از  1 :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايدافغ
  .بعد ازغور کامل بما ارسال بداريد خود را خواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٠ /٢  /١۵  :تاريخ                                                                                                   خالد٠ح
 

 
 

)قسمت اول( قندھار  با تيم ناظران ملل متحد بهخاطرۀ ازمسافرت  
               بمناسبت سالگرد اخراج نيرو ھای متجاوز شوروی ازافغانستان

 تحت نظارت سازمان ملل به امضا  بين افغانستان و پاکستان١٩٨٨ اپريل سال ١۴ه ژنيو که بتاريخ  توافقنامبراساس
 موافقتنامه مندرجات مطابق به، افغانستان را ترک می نمود خاک ماه٩ شوروی بايد در ظرف نيرو ھای متجاوزرسيده 

برای   بزودی بعد از انفاذ توافقنامه  ولذابودهعھده ملل متحد مذکور ب وافقتنامه معملی شدنژنيو کنترول و نظارت از
 سرمنشی ملل متحد در کابل واس@م آباد بنام  انگومپھای مھاجم از افغانستان دفتر نظارت ازخروج نيرو

UNGOMAP وبه فعاليت آغاز نمودتاسيس  . 

اين   قرار داشت افغانستان و پاکستانای بر دفتر انگومپ آقای بنين سيوان نماينده خاص سرمنشی ملل متحدئسدر را
فنلند، ايرلند، کانادا،گانا، فيجی ، نيپال ، اتريش ويک اتباع کشور ھای که نظامی  افسران  مشاورين سياسی ودفتر از

 کشور به از چندين وJيت ، چون خروج قوای زمينی شوروی ھمزمان بودتشکيل گرديدهبودند تعداد کشورھای ديگر 
 به چندين  برای نظارت از پروسه خروج ملل متحد نيز نظامیافسران تيم  صورت ميگرفت لذار شمالاستقامت بناد

  .نقاط مختلف کشور گرديد برای نظارت ازپروسه خروج عازم تقسيم وھرکدام گروپ

تر قرار بدان شد تا تيمی متشکل از چھارافسر دف وGيت قندھار  از شوروی برای نظارت از خروج نيروھای متجاوز
 و مترجم زبان  رابطمامور با نگارنده بحيث ه بود تشکيل گرديدهنيپالھای کانادا، اتريش، ايرلند و انگومپ که از کشور 

عاری از در آنوقت مسافرت به وJيات کشوربرای تيم ملل متحد از طريق زمينی  البته انگليسی عازم آنوJيت شويم،
نمايند ولی از  مسافرت وGيت قندھارناظران ملل متحد از طريق ھوا به  تيم  تصميم بدان شد تا لذادشواری ھا نبود

 مسافرت ھای آقای  بينين سيوان و اکماJت لوژستيکی دفتر انگومپ جھت طياره دفتر انگومپ در آنروز ھا گرجانب دي
يله طياره نظامی شد تامسافرت  بوستصميم گرفته بناء  سترس نبودهه د بدر روز مسافرتد استفاده قرار ميگرفت مور

مقامات شوروی آنوقت نيز که در اثر مقاومت مردم غيور  قندھار بود صورت گيرد،عازم وJيتآن شب روسی که 
 حاضر  برای عملی شدن موافقتنامه ھای ژنيوان خود را برھانند افغانستان ميخواستند ھرطوری شده از مھلکه افغانست

  .به ھمکاری بودند

ی يوناما  انگومپ که در جوار دفتردفترمقربه اعضای تيم  به شمول نگارنده  پنج تن ازۀ ھم عصر ۵ساعت  بھر حال 
ما بوGيت قندھار توضيحات مختصر تيم در مورد پروگرام مسافرت ليدر  ) جان ( دگروالحاضر قرار داشت فعلی

ای تيم بزرگتر و قوی ھيکل  که تبعه کشورکانادا بوده ازلحاظ جسامت و ھيکل نيز نسبت به بقيه اعضویارائه نمود 
، ما از آنجا  بوسيله دو موتر  گوئی انتخاب وی بحيث ليدر تيم بر اساس جسامت وی صورت گرفته است بھرحالبود

جان دگروال در مسير راه سرتيم گروپ آقای  و براه افتادهميدان ھوائی بين المللی کابل  به استقامتمربوط به ملل متحد 
 . گزارش ميداد به مرکز انگومپ خويش از موقيعتی و و معلوم ميشد خويش با مرکز ارتباط از طريق تاکيواکیپيھم

 ا طيارات نظامی روسھا بعلت مواصلت نموديم مدتی را در انتظار بسر برده زير به ميدان ھوائی کابل  مابعد از آنکه
ت ھشت شام بود که يک بال حوالی ساع، آتش ضد ھوائی گروه ھای مقاومت معموJ از طرف شب پرواز می نمود

 از ما نيز خواسته شد تا بسوی طياره حرکت نمائيم ھمۀ  و  گرديدهآماده پرواز بوGيت قندھارطياره نظامی روسی 
 ياره داخل شدن به طدر اثنای، حرکت نموديم طياره بطرف  خويش  مربوطهدرنگ با وسايل و اموالب@اعضای گروپ 

 ميدان به صحن نسبتا وسيع که بهبرعکس    آنرا می ديديمکه معموG در طياره آرياناچوکی  قطارھای بعوض با تعجب
ه خدمه ما بوسيل نصب گرديده وتعدادی چوکی از آن  در گوشه ای شباھت داشت مقابل گرديده که تنھامسابقه ورزشی 

اعضای تيم ما که از يشد، يکی از  معلوم بود از طياره صرف به منظور انتقاJت استفاده مشديمطياره به آنجا رھنمائی 
  و جست و خيز آغاز به  در داخل طياره  وسيع ميدان بود با ديدن آن مزاجیدم شوخ و آکشور ايرلند 

  



 

 

  2از  2 :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  

  ھایمه خد ازکی که يما مصروف جابجائی اموال خويش  بوديم، ھنوز مارا به خنده واداشت   دقايقی ھمۀو برای
و چيز ھای گفت که ھيچکدام ما مقصد آنرا نه فھميديم تصادفا در بين پنج نفرما ھيچ  نزد ما آمده بزرگی بوجی طياره  با 

 رو بطرف من نموده تا اگر بتوانم مقصد خدمه طياره را بوی ترجمه ولی  جانوال دگراشتيمند بزبان روسی بلديت کدام 
ای که با خود طياره با اشاره به بسته   روسیباJخره خدمه ، تيم به زبان روسی بلديت نداشتهمن نيز مانند بقيه اعضای

 بعد ايد به پشت خويش ببنديم،بسته را که پراشوت بود بوی از ما ميخواست تا آن ، نمود بما تفھيمداشت مقصدش را 
  دگروال تيم آقایليدر مه مابشمولھ  نرسيد جایبه پراشوت آن استفاده هقي از طر استدGل ما مبنی بر عدم آشنائیازينکه
  و نه باز و بسته کردن آنرا نه طريق استفاده آنرا بلد بود ھيچ کدام ما حتی سرتيم ما را که پراشوتشتاره پجان 

 نمود ياری پراشوت  متعددھای ما را در بستن رشمه ھا و تسمه ھر کدام  خدمه متذکره بسته و  خويشپشت به ميدانست
 قادر نبوديم به آسانی حرکت  ديگر و گرديده بال پيچۀ،پرندھرکدام چون ما بود برای امنيت گويا با بستن  پراشوت که 

،آن عضو ايرلندی تيم که تا چند دقيقه قبل با حرکات اکروباتيک در صحن داخل طياره ھمه ما را به خنده آورده نمائيم 
  . ديگر به مشکل ميتوانست ازجای خويش حرکت نمائيد وبود با بستن پراشوت در چوکی خويش ميخکوب گرديده

  کابل بکلی تاريک گرديده بود از ميدان ھوائی کابل جانبآسمان در حاليکه  آمادگی ساعتطياره بعد از قريب يک
و ما در تاريکی کامل طياره خاموش   و بيروناغھای داخلچرھمه ين زم سطحاز حرکت و با برخاستن  قندھاروGيت

   ) فرمائيد لطفا بخش بعدی را فراموش نه( نور بيا     ٠٠٠.قرار گرفتيم
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


