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  دگرمن احمد قندھاری

  ٢٠١٥ جنوری ١٥
  

 !قوای مسلح افغانستان تا يک اردوی متجانس
  

ع از تماميت ارضی و به ويژه در ن در دفاآمندی ن و توا»اردوی ملی افغانستان«در چگونگی  درين روز ھا، خبر ھا 

 . استمقابله با طالبان ، در رسانه ھای خبری موضوع داغ ھر ميز مدورگرديده

نه  باز ھم از بيرون شدن قوای اشغالگر ، که  شناسان نظامی و سياسی، سر در آبشخور بيگانگان از يک عده کار   لذا

زنند  سرگردان به ھرطرف دست و پا می  اشات جاسوسی شان قطع مع بل ھراسان از  خاطر امنيت ملت رنج ديده ؛ ه ب

و   چشم حقيقتاً  که کنند  گلو پاره می  در رسانه ھای درونی »اردوی ملی«ی ئ ھواتحماي و از ضرورت بمباردمان به 

 کور شب ھایلخصوص اطفال و زنان ، باالثر بمباردمان و تلفات مردم بيگناه روستا ھا باخونبار  از نتايج وجدان شان 

   .قرن اخير داشته باشم  در سه اوردو   تکاملی ۀ بر دور خواستم مروری ھنگام کور بوده ؛ 

زوالش  تاريخ اين سرزمين متکی به نيروھای خارجی بوده،ۀ که در گذشت  یدانم ، ھر حکومت وری میآقابل تذکار و ياد 

و حکومت ) خلق، پرچم( مت حزب ديموکراتيک شجاع تا حکوه از شا.  استمحتوم گرديده ی و سرافگندگیئبه رسوا

اطفال قربانی شده به  . ی ناتوئتايج بمباردمان ھای کور قوای ھوا از ن ایفوتوی، نمونه و اين ھم  نآتنظيمی ھا و تداوم 

 ه به اين طرف ھميشه و ب٢٠٠١ قوای اشغالگر از سال ۀحمالت شبان  سف و درد که اينأبا ت. ی ناتوئاثر بمبادمان ھوا

  . استمحل قربانی گرفته طور متداوم از کودکان و از اھالی 

 

 رشد و ۀباشد، اردوی افغانستان ھم يک دور  رشد و تکاملی میۀکه تمام پديده ھای اجتماعی دارای يک دور یئن جاآاز 

م با أيزيم توذبپ ) ١٨٧۴سال (  علی خان از زمان سلطنت امير شير دوره را که اگر آغاز اين تکاملی نسبی داشته و دارد

فرمان سرداران قومی ، که به يک سلسله   ملی و يا ھم قومی تحتیاردو تاريخی  موجوديتۀو به اضاف نظرداشت 

 استناد منافع ھا به  و نشيب  رازفکنار جنگ ھای قومی و  در  ) ابدالی ھا ھوتک ھا و(تاريخی   ۀفتوحات موفقان
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غاز آولی . گيرد  ش تاريخی قرار میرپذي قبل از سلطنت امير شيرعلی خان مورد قبول و تا  نھا آن يوداالن و سرداراف

 .:گرديده شرح کتب تاريخی چنين دھی اردو در اصالحات و سازمانۀدور

از  صاحبمنصبان و اصالح معاشات -  يک اردوی غير منظم قومی  اقدام به منظم ساختن اردو از شيرعلی خان امير

  .ماليات دولتی نمود  حصول

  )اول اول قسمت ج فرھنگ  صديق ميرمحمد( 

  روانشاد غبار اثر)  مسير تاريخ  افغانستان در( باز ھم در  و

 ه اينچگر. دسپلين قرار گرفت  شيرعلی خان انکشاف نموده ، اردو تحت نظم و امير امور نظامی افغانستان در عھد

ۀ ولی صنوف ثالث غند نداشت  باال تر از  ی بود ، تشکيالتئداابت ی اوليه ودر قدمه ھا از نظر سوق الجيشی اردو 

 .بودند نظامی موضع گرفته ۀعمد در مناطق  )و توپچی پياده ، سواره ( 

دارای کارخانه  ميناتیأقدمه خدمات ت  و در مدآ عمل میه و تعليم نامه ھا ب  تعليمگاه ھاۀواسطه نظامی ب تعليم و تربيه

توليد  ينين چ و ھم گرديد می يک ضرب توپ توليد و از ھمين کارخانه ماھانه نفنگ و باروت سازی بود  وپ ريزی ،ت

 .شد مقدار بيشتری توليد میه ب ، باروت و کرچ تفنگ

 ۀھدي پوھنتون يک کرچ  ھر فارغ التحصيل حربی  حربی برایۀھمين فابريک   از توليدات١٣۴۵تا سال  : از اين قلم

 .شد می داده نظامی

که اکنون در . سال در عھد امير تھداب گذاری شده  پور در ھمينشھر نظامی شير قشله ھای عسکری اعمار گرديد و 

 و تشکيل اردو در   ھندی ، استخدام شد نظامی  معلمين و مشاورين  گرديده ، بين ھموطنان کابلی ما به شيرچور مسمی

 :تاريخ گرديده ثبت  يل ذامير قرار  زمان

 .غند ۵٧  نظامپياده

  غند ٢٠سواره نظام 

 . بطريه٢۶ کوھی شامل اسپ ، فيل   وپچیتبطريه 

  .ن گرديديتعي ورم عسکریييونف .شد توپچی دو چند پياده نظام تاديه می روپيه و از سواره و معاش پياده ھفت

 اردوی ن رشد و تکاملی از دورائکه اين ريفورم ھا جز . از اصالحات و تشکيل يک اردوی منظم  اين بود مختصری

نظام بر سراقتدار  منافع تا به غرض حفظ  داده اندجخره ب که زمامداران ھر دوره سعی رود شمار میه ب افغانستان 

مکمل تر اردو را مسلح  ی شان خوبتر وئفرمانروا  حفاظت از حدود سلطهۀاضاف به یضشان و دفاع از حريم تماميت ار

 .تجھيز نمايند و

ن زمان در آ ۀدست داشت تشکيل پرسونل و سالحھای ثقيل و خفيف اميرشيرعلی خان ، در موردۀ دوراگر چه بعداز 

  .توان بران صحه گذاشت  به مشکل میمگر يافته ،تذکارو احصائيه ھای کتب تاريخ ارقام 

رسيدن پای  انتا زم دکتورين حربی  رسد ؛  که از مطالعات دوره ھای تاريخی نظامی افغانستان به مشاھده می طوری

 معاھده سه جانبه بين ١٨٣٨(خصوص بعداز تعھدات ه  باً بعد ستراتيژيک داشته، ولی شکل تعرضی استعمار انگليس

امضای  ،  ١٨٧٩ محمد يعقوب خان  امير گندمک، ننگين ۀو معاھد  در الھور ، ھهسنگ تيرنجو  انگليس ،شجاع شاه

شرقی و  محالتۀ بازند معاھدات در تداوم ھمين  انگليسھا و باالخرهوخان  لرحمنعبداامير بين   ١٨٩٣  ندمعاھده ديور

 حربی کشور به دکتورين ستراتيژيک }١٩٢١ کابل بين دولت امانی و انگليس جنوری ۀ معاھد{جنوب شرقی افغانستان

 .  ادامه دارد تبديل گرديد، که تا اکنون دکتورين دفاعی  يکـ

ور آيل ياد ذتوان از انکشافات  می صورت گرفت ، )١٣۵٧ - ١٣٣٣( که در سالھای بين يزه شدن اردو دوران مدرن

 : شد
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ند ھای غشامل  ی ئھوا ی و مدافعهئقوای منظم ھوا و ھی و راکتی زرمستقل ،  به قول اردو ھا ، قطعات تشکيالت اردو

حربی  ورکشاپ ھای ی بهئابتدا  حربیۀشتن فابريکدا  و از سيرتکاملی داشت ترانسپورتی  بمباردمان ، و شکاری و

  .نمود  ارتقاء،داشته ارود را داشت دست که توان باز ساخت و ترميم ھر نوع سالح بزرگ 

 تکامل نموده بود به مرکز تحصيلی حربی پوھنتون و کورس عالی افسران گاه ھا و کورس ھای تعليمیاز سطح تعليم 

ا و گاز يکيم) انجينری(زرھدار، مخابره، استحکام پياده ، توپچی ،: بود يلذای ی ھځمتشکل از پوھن حربی پوھنتون

مسلک   چند ی دارای ځپوھن ھر. نيکخجداگانه اکادمی ت طوره و ب ، لوژستيک) جمعی   دستهۀ کشتاراسلح(

  ..بود اختصاصی صنف مربوطه

حتمی - خدمات داخله برای منسوبين اردو  ۀمسلسله مراتب نظامی طبق تعليمنا نظامی و دسپلين  پوشيدن يونوفورم و 

ترفيع و تقاعد و مجازات و مکافات طبق  تغييری و تبديلی ، . گرديد  میءبه جزا ن محکومآ ھر متخلف و  بودءاالجرا

 .گرديد می ءترفيع و تقاعد بدون کم و کاست اجرا قوانين نظامی 

ھای کالشينکوف و  خفيفه و ثقيله از جمله تفنگ رنمقداری زياد سالح ھای مد د خان يکودوران جمھوری داو در

نا گفته نبايد گذاشت که اين  .گرديد تسليحات گرم اردو اضافه به و زمين به ھوا ، دافع ھوا  زمين به زمين راکت ھای

شيلکا  نوع  پوشزرھ موتر ، م م ١٢.۵  دافع ھوا ۀخصوص ماشندار چھار ميله و ب راکت ھا از نوع رھبری شده بود

بود که اردوی پاکستان  اين سالحی . کوھستانی دارا بود اراضی را در مناطق   درجه۴۵زوايه  حرکت الی  یئتوانا هک

  .بھره بود سالح بی نوع از اين

معاون  کسنين از جانب) صدراعظم وقت دخانومحمد داو(تقاضای رسمی کمک نظامی   ١٩۵۴درسال  که   زمانی

تسليحاتی از اتحاد  در نتيجه حکومت وقت افغانستان تقاضای کمک نظامی و نشد يرفتهذيس جمھور وقت امريکا پئر

فيت جذب ھمين تعداد را رظ رفت ، و در شرايط سفربری  ھزار نفر باال٨٠کميت اردو به  شوری نمود؛ که در نتيجه

مدرن  و سالحھای، ترانسپورتی  ثقيل و خفيف ، طيارات جنگی  اردوی افغانستان با سالح١٩۵٨سال   و الی. داشت

منظم و  اردو بود ، که به اردوی  رشد و ارتقای کمی و کيفیۀاين دور .گرديد ی و زرھی پيشرفته تجھيزئضد ھوا

  ۀعد د و ھمچنين يی اردو استخدام گردئکافی در کادر ھای باال مشاورين روسی به تعداد .مبدل گرديد قدرتمند در منطقه

 به نظامی ميناتأو ت تخنيکی   ،جنگی ۀدر شقوق مختلف عالی نظامی  صيالت غرض تحه  ب١٢از فارغان صنف  زيادی

 سرطان و ھفت ٢۶کودتای   در انجامبرخی از آنھا که    اعزام شد ؛و ساير کشور ھای بلوک شرق نزمان آاتحادشوری 

 .ادامه داشت  ١٩٧٣ و رشد اردو الی سال ءارتقا  سير اين. را بازی نمودندمؤثری ثورنقش

 

  سرطان٢۶ یتاکود

نظر سياسی  اين ھمه انکشافات تشکيالتی ، تسليحاتی و مکانيزه شدن صفوف اردو ، ولی در بطن از نقطه نظرداشت با 

معاشات افسران و  .بود  اقتصادی و طبقاتیصۀنقي  نآاصلی  ایو نظامی بيوروکراتيک و نا موزون بود، که منش

موجوديت جنراالن از قشر . اشباع نمی توانست را ازمنديھای اردو ني،زمان  و مالی طبق خواستلوژستيک ميناتأت

صفوف اردو ؛  ۀو ادار سوق ی مطلق و انضباط خشک و غير علمی جنراالن درئبرتری قومگرا م با أباالی جامعه تو

 .خود داشتاب اثرات منفی خاصی

 شد و از  و افراد اردو کمتر عملی میافسران عملی   ۀتعليم و تربي  در ارتقای سطحجنگی مشق و تمرين عمليات ھای

 .اين لحاظ حد پايانی داشت

دوره ھای تعليمی  مصرف حداقل جبه خانه ، در ختم  تعليمی قطعات باۀساالن ای و انداخت ھای ميان دوره  و تنھا به

  .گرديد می ءاکتفا وعمومی
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 ببعد تقاضای ھای آنھا تا ۵٠ز سالھای ا. از نظر کمی در صفوف اردو کم نبودند  ابطان که  ضخورد نا رضاتی قشر

 ھای ءوابستگی نداشت به جزا ھيچ گروه و يا جريان انجاميد که سران اين حرکت که به قطعات سرحد مظاھره در داخل

ورده نشد بود به يک آاين قشر از طرف دولت وقت بر  صنفی  ھای خواست چون  .شدند محکوم و راھی زندانھا سنگين

 . بودندی سياسي منتظر پيوستن و پشتبانی ھر حرکتل شده وقشر عقده مند مبد

و طالب  دگذاشتن را در ميان می ھای شان بودند، ھميشه با من طرح خواست جمله مادونھای اين قلم نھا که ازآچند نفر 

دستگيری  از بعد  و روحيه و سرشار بود که يک انسان با) حفيظ(از  توانم می نھا آ ۀاز جمل بودند، یئمشوره و رھنما

 .مبربنام ،  سال حبس محکوم شده بود٢٠به 

ی ئکودتا ناگھانی و بالخصوص حرکت مقابل احتماالت حرکات ھای فوق ، در سطح احضارات به  کمبودیۀبه اضاف

حال  احضارات نمبر يک و دو در زوتام اپراسيون ھایجقطعه و  اگر چه در ھر. وجود نداشت  عملياتی  وجنگی پالن

. خاص قومندانان و جنراالن نبود مورد توجه شب شکل پاسيف داشت و نمبر يک در ساعات  ولی احضارات بودءاجرا

 .شد  بروکراتيک عملی میۀو زيادتر به گون

شد ؛ به  متوصل می د خانوکودتای نظامی به عوض داو که بهديگر ھم  سياسی هفوق ھر گرو با در نظرداشت شرايط

 .بود و بدون خونريزی پيروز  سانیآ

جنراالن بر حال  کار و  کادر ھای کھنهو تمام  اردو داشت ،ۀدر سوق و ادار ندين سالهچد خان که تجارب وداو لذا

  و خلق به ويژه جناح پرچم بسيار ساده در تبانی با حزب توانست با يک تشکل . بودند کرده  حفظویروابط خوبی را با 

 ...  سرطان ٢۶در شب   پشتبانی سوسيال امپرياليزم

  


