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 Political  سياسی

 
  دگرمن احمد کندھاری

 ٢٠١٩ مارچ ٢٣

  )پاکستان-افغانستان(تقابلمدو اردوی رقيب و 

۴ 
 :به ادامۀ گذشته

ن ما وفق دارد و   که خيلی ھا بر شرايط مھيغاز نمايمآ "حافظ شيرازی" نسوب بهم يتبخواستم اين قسمت را با چند 

 :ستاًاکثرا روشنفکران و نويسندگان با آن آشنا ھستند و حتی به مثل مردمی ورد زبان ھا گرديده 

 مــست که در دور قمر می  بينم             ھمه آفاق  پر از فتنه  و شر می  بينياين چه شور 

 نمـ       علت آن  است که روز  بدتر می بيھر کسی  روز  بھی  می طلبد  از       ايام      

 ابلھان را ھمه   شربت  گالب و قند     است             قوت دانا ھمه از خون جگر می  بينم

 اسب تازی شده  مجروح  زير   پاالن    خر           طوق زرين ھمه در گردن خر می بينم

 وطن آموخت ؛ هن ملی و آزاديخوااشرايط کنونی وطن طوری رقم خورده که بايد از افتخارات تاريخی ، حماسی مبارز

 پيوسته به تحليل اوضاع مختنق  استعماری کنونی در تبانی به عناصر فروخته شده و پوشالی از اوراق تاريخ چند ًءبنا

 .ز فايده نخواھد بود  سطری يادھانی نمودم اگر ھم تکرار باشد به دور ا

از مشاھدات عمليات ھای محاربوی داخل مرزی اردو و شرايط کنونی  افغانستان چنين استنباط می شود که در مقايسه 

 مردمی در حاشيه و ايۀپطور متفاوت از ديدگاه  ه ، اردوی افغانستان  ببا ساختار و نورم ھای نظامی اردو ھای جھان

که  اردو ھای افغان در   افغانی می باشد ؛ طوریۀه خالف اصول و رسم سنتی جامعانزوای نظامی قرار گرفته ، ک

ادوار تاريخ سياسی و نظامی بر اصل دفاع از استقالل و تماميت ارضی کشور و غير وابستگی شکل می گرفت ، که 

در و جنگ آزاديخواھانۀ عصر امانی  ھای قومی حين دفع تجاوزات اول و دوم انگليس بر افغانستان توان از اردو می

بر بنياد ساختار جمعی  مردمی يک دھه مبارزه و جنگ ) پاربيزانی (  گوريالئی ۀتاريخ معاصر به ويژه  جنگ عادالن

 افتخارات حماسی مردم ۀنھا از زمرآيادآوری » خپ ھا  « عليه اشغالگران سوسيال امپرياليزم و حکومت دست نشانده 

 بود  که  اردو از مردم نا خواسته فاصله گرفت ) کودتای خونين ھفت ثور (  متذکر شد که  نقطه عطف ؛  بايدما می باشد

انجاميد ؛ و » اتحاد شوروی «  به اشغال کشور توسط ارتش سرخ  مردمی خويش منزوی گرديد که ايۀپو به اجبار از 

   .  پرده شدسر قوای اشغالگر بی حد و حص» ن امشاور« اداره امور اعم از  ملکی و نظامی به 
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 قدرت دولتی  ۀ  شکست و عقب نيشينی قوای اشغالگر روسی ، سلطۀدر نتيج» خپ ھا «بعد از سقوط دولت حزبی 

ژيک نظامی پاکستان ، باقی مانده يستراتدر تبانی به خواست ھای » احمدشاه مسعود«  تنظيمی تحت رھبری ۀتوسط ادار

م با امکانات تخنيک محاربوی توسط تنظيمی ھای خيانت أوی افغان  متالشی شد ؛  سالح ھای خفيفه و ثقيله توھای  ارد

 .پيشه  به يغما رفت 

ولی در زمان امارت طالبی تا يک اندازه سالح ھای ثقيل و خفيف اردو با پرسونل آن جمع آوری و تا يک حد به ساختار 

ميناتی محاربوی امارت طالبی بسيار ناچيز و در حد أدادند که امکانات مالی و تخرج ه اردوی نيم بند و نمايشی سعی ب

ُصفر بود ،  متاسفانه که ھمين داشته ھای ثقيل و خفيف تسليحاتی در زمان سقوط امارت اسالمی طالبان توسط يورش 

به کلی محو و نابود گرديد ) و نات ( امريکا و کشور ھای متعھد و ھم پيمان  به امريکابرق آسای طيارات قوای اشغالگر 

 .به شواھد عينی تفنگ ھای کالشينکوف اردو بعد از جمع آوری توسط تانک ھای اشغالگران تخريب می شد 

 ، انگليس و پيمان نظامی امريکاُ از بعد وابستگی بر مبنای خواست استعماری ستان افغانۀ به ھمين منوال اردوی موجود

يار ھای تشکيالتی ، تخنيک محاربوی و جزوتامھای سالح ثقيله و قوای ھوائی ناتو ناقص شکل گرفته که فاقد  مع

 . قوای اشغالگر قرار دارد  ۀ سلطسفانه فضای کشور ھم اشغال شده و در گروأ ھوائی  می باشد ؛  متۀومدافع

ا يک چوکات  ب٢٠٠٢طوری که در اين مورد بار ھا متذکر شده ايم پايه ھای اعمار اردوی موجوده  بعد از سال 

تشکيالتی ساده و غير مسلکی  از کادر ھای وابسته  و مليشای  تنظيمی موازی با مافيای قدرت توسط  گردانندگان قوای 

تش جنگ  شدت گرفت آن جنگ داخلی و تحميلی در بعد جديد آن شکل گرفت و آ ام بأداده می شود و تواشغالگر شکل 

ع قربانی ھمين توطئه ھای نظامی و سياسی امپرياليستی و مزدوران داخلی که ھمه  روزه  مردم زحمتکش و بی دفا

 .است ، اين شرايط نا امن سبب فقر و بيکاری ، خشونت و فرار از وطن گرديدهھستند و به عالوه 

  درامريکاطبق گزارش اخبار نيويورک تايمز در رابطه به جنگ افغانستان اشاره نموده که اين يک طوالنی ترين جنگ 

ه تريليون دالر ب » ۴،      ۵«  در جنگ ھفده ساله عليه تروريزم مبلغ امريکامنطقه بدون دست آورد بوده ؛ و می نويسد  

 شامل ھشتاد مليت جھان  کهدر شش کشور جھان » ٢٠١٨« شمول مصارف متقاعدين و معلولين جنگ الی ختم سال 

 . کشور ھا می باشد ًبوده ھزينه نموده ؛ که  افغانستان ھم يکی از جمله ھمين 

با  » Barbara Lee« ايالت کلفورنيا ۀ مصرف جنگ تنھا نمايندۀدھی مجلس سنا و کنگره برای تصويب بوديجيأدر ر

ی مخالف چنين استدالل نمود ؛ غلطی جنگ ويتنام بايست تکرار نشود اکنون ھم اين يک جنگ ناتمام و طوالنی أدادن  ر

 م  ٢٠٠١ دخليل جنگ بود ؛ و از آغاز سال امريکاميليون  نفوس  » ٢،٧« اضافه از ظالمانه به غلط ادامه دارد ، که 

 نفر از جنگ ۵٣٧٠٠ قراردادی ھای خصوصی به قتل رسيده اند ، و به تعداد ٨٠٠٠ً کارگر و تقريبا ٧٠٠٠نزديک به 

ته از جنگ که عليه برگشته اند که معلول ، زخمی و مريض ھای روانی ھستند ، از جمله يک ميليون عساکر برگش

نيويورک تايمز . ديه می شود أجنگيده اند  معاش معلوليت از دفتر واقعيات متقاعدين جنگ  برای شان ت» تروريزم «

 مملکت ۵٠شمول ه ئی بامريکا ھزار عساکر ١٣٠م   )٢٠١١(سال » بن الدن « دھد در زمان کشته شدن  ادامه می

 .يدن بودند و برای تشکيل اردوی ملی افغانستان کار می شد تا خود کفا باشد اتوئی در افغانستان با طالبان در حال جنگن

ئی در افغانستان مشغول کاامرينفر عساکر  ) ١۴٠٠٠(  کشور جھان و ٣٩عساکر ناتو از از نفر  ) ١۶٠٠٠( ًفعال 

 .جنگ ھستند 

نگ افغانستان مشخص منتشر نمود و تنھا يک پاراگراف آن به ج هصفح ۴٢  درسازمان اطالعاتی  يک ريپورت

 . .گرديد
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 : فوق ه ارتباط ارقامب نويسنده ۀتبصر

باشد ؛ ی يک اردوی پيشرفته ، متشکل و خود کفا اگاه آرزو ندارد  که افغانستان در مقابل پاکستان دار  ھيچامريکادولت 

 به پايگاه ھای نظامی بوده  آسيای ميانه و مرکزی دسترسیۀستراتيژيک ژئوپليتيکی آن  در منطقولی به ارتباط اھداف 

 به آسانی به قيمت ارزان تحت امريکاکه داخل جغرافيای سرزمين ھندوکش توسط خائنين و وطن فروشان داخلی برای 

 چنين استنباط می شود که در جنگ امريکااز گزارشات و ارقام مصرفی .  پيمان امنيتی تصويب گرديد ۀنام فريبند

 به اصطالح مردمی با ساختن يک امريکا مردم افغانستان ، صلح مطرح بحث نبوده بل تحميلی استعماری اشغالگران بر

کشد تا مصارف جنگی خويش را بکاھد ، ولی پايگاه ھای نظامی آن   جنگ میۀپايش را از صحن» بينی خميری « 

ی قدرت و گنگ پابرجا و به ھيچ صورت حاضر به عقب کشی آن نخواھد شد ؛ و شرايط ناھنجار داخلی در بين مافيا

بودن طرز آمدن طالب به قيمت جان و مال مردم ، اين حکومت پوشالی تحت نام دموکراسی نمايشی ادامه خواھد داشت 

 ھا تا خروج قوای سوسيال امپرياليزم ستان از شکست و عقب نشينی انگليساين نوع تجربه ھای تاريخی در افغان. 

 .ستا  بد از بدتر بروز نموده ًروسی تکرارا تجربه شده که عواقب آن

می و راکت ھای بالستيک و در جنگ عليه تروريزم بين المللی ، امتياز يک اردوی اتامريکا متحد ۀولی پاکستان به بھان

ی و راداری  در منطقه از آن ر ھوائی مقتدر دارای سد اليزۀ يک قوای ھوائی ومدافعۀمی  به اضافودارای کالھک ات

رود ، طوری که در رقابت با ھندوستان راکت ھای  امی با ھندوستان موازی به پيش میخود کرد ؛ و در رقابت نظ

 در ٣/١٧/٢٠١٨النصر ساخت پاکستان را به کمک چين و روسيه که از نوع ميان برد و نزديک برد بوده در روز ملی 

باشد   کيلومتر می٧٠ الی ۶٠ دررسم گذشت قوای نظامی به نمايش عام قرار دارد ؛ اين راکت بالستيکی را  که دارای ب

تحت يک ) ھندوستان ( زمايش نظامی  کشور ھمسايه پاکستان آ آزمايش نمود  ، در مقابله به اين ٢٠١٩ جنوری ٢۵در 

از روسيه فدراتيف نمود ؛ اين  ) ۴٠٠ و ٣٠٠اس (  بليونی با ماسکو  اقدام به خريد راکت ھای بالستيکی ۵.۴قرارداد 

عالوه اھداف زمينی دارای قدرت تخريب چندين ه  بوده ب را دارااف ھوائی و ضد راکتیراکت ھا قدرت تخريب اھد

 . کيلومتر می باشد ۴٠٠ الی ٣٠ھدف در يک زمان در مسافات 

 کشمير عليه يکديگر اوج ۀتبليغات تھديدات ھند و پاکستان در استعمال اين راکت ھا بعد از حادث»  رويتر«طبق گزارش 

که در مقابل يک فير و پرتاب راکت بالستيک ھند باالی خاک پاکستان ، ما با سه فير گرفته که پاکستان اعالم نمود 

 .جواب خواھيم داد 

 و استقالل طلب آنھا دارد ، که بدين ملحوظ  در مدت زمان ولی پاکستان  در مورد افغانستان ھراس از مردم جنگجو

خصوص خويش انجام داده ه ھت تربيت  اجنتان بغرض آينده نگری فعاليت ھای استخباراتی زياد جه چھار دھه جنگ ب

 .اند 

گرديم به   برمیًءعمل آمده ، بناه  آزادمنشی مردم و سابقه تاريخی تذکار بۀدر سرآغاز اين مبحث از سلحشوری و روحي

  در گذرای  آزمون تاريخ با داشتن امکانات ابتدائی تخنيک محاربوی در يک  .صفحات تاريخ  اردوی ملی افغانستان

ملی « پيروزمندانه تاريخ ساز بوده ، احمدخان ابدالی با بنيانگذاری يک اردوی مستحکم  يرومند مردمی و قومیتشکل ن

 . آنروزی را به يک امپراتوری بزرگ در منطقه وسعت بخشد » خراسان « توانست افغانستان يا »  قومی -

نيرومندی اردوی » احمدشاه بابا « آورد ھای پدر  تيمور شاه نتوانست از دست ش احمدشاه ابدالی پسرۀبعد از ختم دور

 پادشاھی شاه ۀ ؛  در تداوم سلطنت خاندانی سدوزائی ھا الی بعد از ختم دورسترش دھدگملی را بر اساس اتحاد مردمی 

 تباری  ۀزمان سدوزائی که منجر به کوری چشم او ھم شد ، شاھزادگان وابسته به آنھا  در رقابت ھای  سلطه جويان

وسيله گرديدند ؛  و دولت ھند » خراسان « تانوی بر حريم ژئوپليتيک يای تھاجم دولت انگليس را  از خاک ھند برفض
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انوی برای مستعمره نمودن خراسان زمين و تيبر

جلوس شاه شجاع درانی منحيث دست نشانده از يک 

نيروی عظيم نظامی با داشتن سالح ھای ثقيل بر حريم 

گواه به . عرض نمود ت» خراسان « کشور افغان 

 تاريخی قوت مادی محاربوی قوای امپراتوری شاھی

ن امبارز( قومی -انوی به نسبت  اردوی  ملی تيبر

طبق ) ن استقالل و تماميت ارضی افغانستان امدافع

  . ھا تفوق  نظامی داشت بود ، و از نظر کميت ارتش انگليسمحاسبات نظامی نابرابر 

 مناطق مفتوحه اش از شخصيت ھای ضعيف النفس و ۀ ھا طوری بودی که برای ادارليسستراتيژی مستعمراتی انگ

 زمان  شاه شجاع فراری وزندانی در ۀ ابزاری می نمودند ، که درين برھۀمزدور منش و يا ھم شکست خورده استفاد

 .انوی بود تيوری برتُتانوی  بھترين گزينه انتخاب امپرايھند بر

به سمت ھرات ھراس داشتند ) خراسان (  تزارھای روسی از طريق غرب ۀدفع حمالت پيشروان ھا در مقابله و انگليس

 ھند کمر به استيالی خاک افغانستان بستند ؛ برای اين منظور يک ۀو غرض دفع پيشروی تزاری ھا  به استقامت  قار

ای  سنگين و خفيف محاربوی  مسلح با سالح ھ انگليسۀارتش منظم مختلط از مردم بومی منطقه و افسران کارکشت

 .  نظامی تدارک ورزيدند ۀمله و فعلعمينات لوژستيکی بزرگ با أشامل سواره نظام و پياده نظام دارای  ت

تحکام نفر اس » ٣۴٠« نفر توپچی   » ٨٠٠«  ضرب توپ و ۵۴نفری مسلح با  » ۴٨٠٠٠« در قدم نخست يک قوت 

» خراسان زمين « پسر شاه شجاع از طريق سند به صوب افغانستان تيمورشھزاده ندانی تحت قوم) سوپرمين ھا ( چی 

 .مور حرکت شد  أم

 » ١۵٠٠٠« نفری مسلمانان امدادی سکھای پنجاب با قوت ھای خودی سکھا که متشکل از  » ۶٠٠« قوت دوم لشکر 

 .نفر استحکامچی راھسازی بودند  » ٢۵٠« ی و چوپت » ١۴٠« وپ ، ت » ١۶« نفر و مسلح به 

مينات محاربوی با أکارکنان لوازم و ت » ١٢٠٠٠« نفر دارای  » ۵۴١۵٠« شد بر  ع اين سپاه بالغ میمجمو

 .اشتر باربر» ٣٠٠٠٠«

 راجع به ١٩۵٩ اکتوبر ۀشمار» مبتنی بر تحقيقات امروزی «  تاريخ ۀمتخصص تاريخ نظامی در مجل» جيمز ھانت « 

 :  ارتش متجاوز انگليس می نويسد ۀتجھيزات و عمل

 ده اشتر باربر ،ھر آسپ يک مھتر ، ھر -ھر مرد جنگی انگليس يک نوکر ، ھر فيل دو مھتر ، ھر جزوتام دو سقاء 

سيابانان ، نانوايان ، قصابان ، خيمه زنان ، کاسب ، فروشندگان آ سپاھی يک طباخی ، ھر سه اشتر يک ساربان و ١۶

اشتر يک ارابه گاوميشی پنج اسپ سواری  » ١٠«  ھر افسر اما افسران انگليس. شد  بر اين اردوی مجلل افزوده می

 از کنيزان ، غالمان و تخت روان با ی با تعدادبعد  ھا خانم ھای انگليس.  داشت  و فعلههنفر عمل » ۴٠« ًدو يابو تقريبا 

 .تجمل فراوان داخل مھمانخانه ھای افغانستان شدند 

 .سيلی ملخ وار بر افغانستان ھجوم آوردند 

 . ھا به مردم افغانستان وانمود می نمود که افغانستان مستقل است يسانگل

 .ُمنبع افغانستان در مسير تاريخ اثر ماندگار روانشاد غبار مورخ شھير 

مطابق )  م ٢٠١٩( اين فريب و نيرنگ امپراتور ھای استعماری در چندين دوره تاريخی تکرار گرديده الی اکنون 

 )  ش ١٣٩٧(



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

قسمت در را  قربانی ھا و قھرمانی ھای اردوی ملی و قومی افغانھا عنی دفع تجاوز انگليس بر افغانستاني اين مبحث 

  :ھای بعدی خواھم نگاشت

 .دگرمن احمد کندھاری 

 ٢٠١٩  مارچ٢٠

 

 
 

                                        
                                                       

  


