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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 سونيا غزال: نويسنده

                         ولی احمد نوری: برگردان از
  ٢٠١۶ نومبر ٢٢

  

  اردوی افغانستان » fantômes«عساکر فانتوم 
  ان گرفته شدشھر قندز باالخره از طرف قوای طالب

فرانسه نشر شده بود و من آن را ترجمه کرده بودم ولی " لوموند" در روزنامۀ ٢٠١۶ اکتوبر ١٣اين نوشته به تأريخ 

موضوع .  به زيور نشر آراسته نشده است"آريانا افغانستان آنالين"تا حال به نسبت گرفتاری ھای زياد با وبسايت 

، سقوط قندز و دوباره به دست آوردنش از طرف قوای دولت بود که اکنون اساسی اين مقاله حمالت طالبان بر قندز

ولی از يک طرف افسانۀ طالبان و داعش ھنوز ھم در اکثر . بعد از سپری شدن بيشتر از يکماه کدام تازگی ندارد

موضوعات  است و از جانب ديگر در بين آن مواليات کشور جريان دارد و حاالت مردم و کشور ما شکنند و نامعلو

مھمی در بارۀ اردوی افغانستان وجود دارد که دانستن آن از تعلق به  زمان بی نياز است و دانستنش حتمی، به نشر 

  .آن اقدام می نمايم

  .ن. ا. و

** * **  

 

چندين )  اکتوبر١٣(طالبان در ھفته ھای اخير 

) ١(حملۀ مسلحانه و پی در پی باالی شھر قندز

به نظر می رسد . ادندمرکز واليت قندز انجام د

که قوای طالبان ھنوز ھم دست نخورده باقی مانده اند و در برابر اردو و پوليس افغانستان که به اثر فرار اعضای آنھا 

 .از وظيفه و شکنند بودن، ضعيف به نظر می رسند، اظھار وجود می کنند

  

 

                                                 
، )ژ(اعراب چون حرف  .بوده» کھن دژ«آن در افغانستان نام قبل از آمدن اعراب و اسالم .   شھر قندز ھزاران سال عمر دارد -١

نام اين که با اين دو تغيير ) ق(کھن را ھم ) ک(ساختند و از خيرات تان ) ز(دژ را ) ژ(زبان خود ندارند، را در ) گ( و ) چ(، )پ(
َقـھ[ ر ھش قلعۀ "کھن دژ يعنی ) (قلعه(يعنی ) دژ(می باشد و ) کھنه، قديمی، سابقه(به معنی ) کھن" (دری"در زبان اصيل . شد] ن دزـُ

  )نوری. ا. و (–" کھنه
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ن، از طرف طالبان مورد تاخت و تاز و  قندز شھری در شمال غرب افغانستاهيک ھفته قبل در آوانی ک" محسن"

  .ُحمالت قرار گرفته بود، شھرش را ترک گفته به کابل پايتخت افغانستان پناه برد

که به خانۀ ھمسايۀ ما اصابت کرد، تعدادی جان باختند ) ٢(در اثر يک راکت فير شده از طرف طالبان : او گفت

تنھا توانستم لباس ھايم را که با . دز رسانيدم و به خانه برگشتمتعدادی ھم زخمی شدند که من آنھا را به شفاخانۀ قن

  .شده بودند تبديل کرده به سوی کابل حرکت کردم خون و خاک لکه

با آه و درد اظھار داشت که ھمسرش سال قبل ھنگامی که طالبان قندز را تسخير کردند، توسط آنھا کشته " محسن"

 .شده بود

طنداران قندزی اش به کابل پناه بردند، شھر سرحدی قندز با تاجکستان توسط قوای وقتی محسن چھل ساله با ديگر و

دولتی پس از ده روز جنگ و آتش باری و عالم ھای کشته و زخمی آزاد شده و تحت قيموميت دولت مرکزی قرار 

نجا می گذرد، از گرفت، ولی قری و قصبات ديگری در نزديکی شھر بغالن در چند کيلو متری آنجا که راه کابل از آ

  .طرف شورشيان مورد تھديد جدی قرار گرفته بود

ھلمند واليتی که زيادترين . طالبان ھمچنين در اين اواخر پيشرفتی به لشکرگاه مرکز واليت ھلمند کرده اند

محصوالت خاشخاش که از آن ترياک و مواد مخدر توليد می شود و مھم ترين مدرک مخارج و مصارف شورشيان 

  .ه می کندرا تھي

اگر قوای دولتی توانسته است در اين اواخر شورشيان را مجبور به عقب نشينی کند، آنھا ھم قوت خود را با داخل 

 .شدن در شھرھای ستراتيژيک افغانستان نشان دادند

ی ئاھاکنند که طالبان در ج در دھليز ھای وزارت داخلۀ افغانستان بعضی از مأمورين آن با حفظ ھويت شان  ادعا می

که حمله می کنند از قبل با مأمورين و موظفين دولتی در آنجا ھا تماس گرفته و باھم جور می آيند و سپس وقتی 

. ظفين و محافظان فرار کرده می باشندبدانجا حمله می کنند ھمه دروازه ھا را به روی خود باز می يابند، زيرا مو

  .زيادترين تحليلگران سياسی بر فرار جمعی مأمورين و موظفين که عھده دار امنيت اند، انگشت می گذارند

م انتشار يافته است، می نويسند که در اين سال ٢٠١۵در يک راپور رسمی اردوی اضالع متحده که در ختم سال 

ر افغان از اردو فرار کرده اند و وزارت دفاع به نسبت کمبود درخواست عسک) يکصد و ھفتاد ھزار(١٧٠٠٠٠

  .شموليت در خدمت اردو به مشکالت دچار است که اين خود يک سقوط تعداد عساکر را در اردو نشان می دھد

  

  :موضوع جنجال برانگيز ديگر

تعداد عساکر اردوی افغانستان به صورت دقيق 

ی وزارت دفاع اد رسمنمطابق اس!! معلوم نيست

افغانستان تعداد عساکر اردوی اين کشور سه صد 

 آنھا از کمک تھزار نفر است که معاش و ماکوال

  .گردد ھای کشور ھای مدد رسان غربی اجراء می

" ُجان سبکو"به قرار تحقيق، معلومات و ھشدار 

)John Sopco (وم ی برای اعمار مجدد افغانستان از عساکر فانتجنرال مفتش امريکائ)fantômes ( يا اشباح
                                                 

به چه منظور به دسترس طالبان و داعش قرار می ھا  ھا را کدام کشور ت می شود که اين سالح مودرن و راکخلقجا سؤال  در اين -٢
   ) نوری. ا.و. [کند دھند و اين سرمايه را کی پرداخت می
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زند چرا اشباح؟؟ به خاطری که معاشات، ماکوالت و ديگر پرداخت ھای معمول آنھا اجراء می شود ولی  گپ می

اين ھمه مبالغ در جيب صاحب منصب ھای : و از قول يک صاحب منصب افغان می گويد!!!  خود شان وجود ندارند

  .فاسد و رشوه خوار می ريزد

از بيست و شش ھزار :  ھلمند که بخشی از آن واليت به دست شورشيان افتاده است، می گويدآمر پوليس واليت

 فيصد آن ۵٠عسکر که از طرف وزارت دفاع به صورت رسمی فرستاده شده، صرف سيزده ھزار آن يعنی تنھا 

 است عساکر ناي.  فيصد آن مفقود االثر  بوده و صرف روی کاغذ پاره ھا وجود دارند و بس۵٠موجود است و باقی 

آنھا که با پول ھای کمکی ) کوالت و غيرهامعاشات، م(فانتوم يا اشباح که خود شان وجود ندارند ولی تمام مصارف 

  .گردد دول غربی تمويل می شود از طرف صاحب منصبان شان اخذ می

  :محقق در مؤسسۀ بين المللی تحقيق و ستراتيژی می گويد" کريم پاکزاد"

کن به تشکيل يک اردوی افغانی توفيق يافته باشند ولی برای ساختمان يک ادارۀ مؤثر، با کفايت و ی ھا ممامريکائ

  .صادق موفق نبوده اند

  

  :اردوی افغانستان يک اردوی ملی نيست

يعنی يک جمعيت نژاد ھای مختلف است که زد و . گردد زيرا جامعۀ مختلف النوع قومی و زبانی در آن منعکس می

 .تالفات بزرگ را ھم با خود ھمراه داشته استخورد ھا و اخ

 دالر ٣٠٠ و ٢٠٠در زمرۀ داليل بی عالقگی بسيج شدن برای خدمت عسکری يکی ھم معاش بخور و نمير  ماھوار 

است که در کابل برای يک زندگی ساده و معمولی ھم کافی نيست و اين جوانان را از داخل شدن به خدمت عسکری 

دانند در صورت زخمی شدن و يا کشته شدن خانواده و اطفال شان بی سرپرست و بی   میًند خاصتا کهامی ھراس

  .کمک و معاونت می مانند

  

  پايان

  

   

٢١/١١/٢٠١۶   

  


