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  ندھاریکدگرمن احمد 

  ٢٠١۵ جنوری ١۶

  

  !غانستان تا يک اروی متجانسقوای مسلح اف

٢  

مايل به   کهیبرای گروه ھای سياسي  راه را از دلھره وھراس و کودتای سفيد موفق گرديد انجام يک به   ۵٢سال .... 

ن زمان از اردو و آ  سرطان احزاب و گرو ھای سياسی ٢۶کودتای  تا پيش از کهی نسبته ب  کرد؛کودتا بودند ؛ صاف 

 سخت در ھراس بودندجنراالن کاغذی شاه 

 اردو اوالً  و خاموش نگھداشتن منسوبين تطميع ھای نظامی اش ؛ غرض  برای استحکام پايه پيروزی  د خان بعدازوداو

 ءتقاار )دريم بريدمن( افسری ۀرتب نظرداشت کاری و تعليمی به گفت و ھمه بدون در خوردظابطان لبيک به خواست

در امنيت شھر کابل .) خ . د ( پرچم باند ۀ  سرطان به ويژه افسران شاخ٢۶ر صبح  د که عمالً یافسران برای نمودند  و 

بود،  نخورده ب ھم شورآب از آدر قطعات  چون ،قبلی نداشتند گاھیآ کودتا شده بودند؛ که ھيچ کدام شان ۀداخل معرک

  و بعداً  گاه شدندآشب متعجبانه  انپيروزی کودتا از راديو افغانستان در صبح ھم اعالم  نوکريوالھای قطعات با  که حتی

ظف تا در وزارت خانه ھا و ديگر نقاط شھر کابل مودامر کو تحکيم   امنيتی وۀيث وظيفحکماندو منۀ افسران قطع 

 اءعطاولی ترفيع يک سال قدم مدور مع  و برای متباقی افسران در گرديدء عطاا شان رتبه ترفيع برای ، يکشدند

 تصويب رسيد به  د خانوفرمان داو تحتترفيع دو رتبه  لی کودتاچی  برای افسران اص،گرديد

نامگذاری   تاريخیۀکه از گذشت   ،بود  مد، بی مورد نخواھدآعمل ه ب وترفيعات افسران تذکار درجات اکنون که از

زمان امير مد در آعمل ه  تذکار بطوری که قبالً : ملی داشته باشيمأاردو تدر ھای منصبی افسران  قدمه  و درجات

 اصطالحات صوبه دار، کپتان، مجر، ءً ، بناندظف گرديدافسری مو کادر ھایۀ تربي شيرعلی خان معلمين ھندی غرض

 ،شد کار گرفته میه ب  خانتا زمان امير امان هللا و اين اصطالحات. ساالر مروج بوده کلنيل ، برکيد و جرنيل و سپا

  :گرديد ترجمه و نامگذاری ، مناصب عسکری ھم لسان پشتو بانشر نظامنامه ھای جديد به ولی

و باز ھم اين نامھا در دور زمامداری . غند مشر، لوا مشر، و فرقه مشر بلوک مشر، تولی مشر، کندک مشر، نامھایه  ب

  : تعديل و ترجمه گرديديالً ذد خان وظاھر خان و صدارت داو

 . .دمدارسر پرکمشر و سرپرکمشر ق به پرکمشر و : خوردظابطان از صنف

که ترفيع ھر . تعديل گرديد ) و جنرال دگرمن ، دگروال  ن ،تورن ، جگتورن، جگړ بريدمن ،( :به صاحبمنصبان  و از

و تعليمی خوب بر  م به اخذ سجل کار کردگی أ توهسال پنج ھا  و در بعضی قدمه  ه سه سالۀدور يک  قدمه سپری نمودن

   .ن شده بوديطبق قانون تعي
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 طوری بود که ھر گروپ قلم شرايط اردو از درون شخصی اين نظرداشت تجارب  با را بايد تذکار داد  ولی يک نقطه

 .قاطعانه پيروز بود اقدام به کودتا نمايد د خانوبه عوض داو  می خواست ھرگاهسياسی

ازمان ھا کودتا مورد توجه خاصی س يک نظر بسيار اجمالی و مختصر از وقوع کودتا ، اما اين حرکت بود  اين

 .واحزاب سياسی قرار گرفت

 دريم بريدمنی ۀان که رتبطوردضاببه ويژه در بين خ .تشکيالتی را در نظام کوشاتر و سريعتر نمود فعاليت. خ. د. ح

بسيار حسنه و   روابط،قطعات افزوده شده بود  روسی که بر تعداد شان در نامشاور. بود  شان دايمی و به تعليق افتاده

 از ولی . نداشتيم ن اگاھیآما از  که شايد ھم دستوری بوده باشد و ؛ داشتند نظامی خلق و پرچم اعضای با نزديک 

 .گرديد مشاھده نمی فعاليت گروپ ھای اسالمی عاليمی

ن ھم آبودند ، به .) ا .ل. م( سازمانی و ايجاد حزب   وحدتۀانقالبی که در ھمان شب و روز مصروف پروس اما چپ

  که کودتای ما وظيفه سپردند غرض انجام کودتا بل بهه نه ب ارتش مورد توجه قرار داند صفوف را در کار تشکيالتی 

کودتا بايد در  و در صورت وقوع   ی کار سياسی کردئفعاليت کودتا نوع ھر  عليه بايدبوده ،  حتمی و ناگزير ديگر 

 که در امورات  و کسانی سرتاسری نبود به مورد وسازماندھی  سفانه که پالن وأمت .ن داخل فعاليت شدآخنثی ساختن 

داشت  و ھمچنين  سوابق نظامی باشد چون خودش حيات می  که ھنوز ھم در قيد . ع نظامی دخيل بود داکتر صاحب

شمالی و بگرام از نفوذ و محبوبيت خاصی بھره مند بود ؛ کار  که به ويژه در بين افسران ان مجيد کلکانیيد جاوۀزند

 .بودند انجام داده یتشکيالت

خطری که  گرفت که البته میگی مادآراه انداختن يک کودتا ه ب در بين ارتش برای  با کار سياسی و نظامی ». خ. د.ح«

که  اين و يا یئوابسته به اسالمگرا موجوديت جنراالن و قومندانان عبارت بود از کرد، می در پيشرويش احساس

 .سياست ھای غرب بودند  متمايل به 

نخست ، ی داشتندئشاوريت کادر ھای ما فوق دست باالمستقيم روسھا که در م مزدور در تبانی و مساعدت لذا اين حزب

، بودند  شديد با سياست ھای روسی در مخالفت و  داشتند  ھای بلند اردو تقرر در رده  کهی افسرانۀبه سرکوب ھم

ی ئمدافع ھوا ی وئی قوای ھوائباال اينھا از رده ھای و اکثريت. ندگرديد  تحت اتھامات بی اساس زندانی و اعدامپرداخته 

ن تقرر و آمقابل   و در را بازيکنند به عقب زدن و ناکامی کودتا  نقشدبروز کودتا می توانستن بودند که در صورت

  ی و زرھیئ ھوا ی و مدافعئمھم و کليدی به ويژه در قوای ھوا ھای چوکیدر ) . خ. د.ح( ی اعضای حزب ئجاه جاب

وابسته به او  د خان و قومندانانوخاص داو ن روسی از پشتبانیامشاور ونچ. گرفت  صورت میای مرموزانه 

 ور شد آتوان ياد می ثالطور مه ب .داشتند ی و رھبری اردو نقش عمده رائباال ھای بودند ، در تعينات کدر برخوردار

ايفای   و در ھمان پوست مقرر گرديده بود  يس مسلخئ به صفت ریئی طور جزائرال قادر که از سمتش از قوای ھواجن

  و یئارکان قوای ھوا يسئعسکری واپس به صفت ر غرض عملی شدن کودتا از مسلخ کرد ، به وظيفه می

 یئو حتی تا جا عمده داشت خونتای ھفت ثور نقش بسيار ديده شد که در پيروزی کودتای  و ن گرديد يی تعيئھوا مدافع

. عھده داشت ه  رھبری گروپ عمليات را بد خان حاضر و عمالً و داوۀخانواد در کشتار اعضای گاھی دارمآ قلم اين که

به باند کودتاچی تا اعالم راديو ھمه خاموش و حتی  وابسته  کودتا عده محدود صاحبمنصبانۀدر جريان عمليات پروس

رفاقت ھای شخصی در تشکل و  ی وئاول و دوم از قوم گراکار شدند و زيادتر ھم در روز ه ب بيخبر بودند و بعداّ دست

 افسران اردو که در قيد حيات ھستند ۀورنه به ھم. افسران به دفاع از کودتا انسجامات صورت گرفت  دھی نسازما

 . .لقی و پرچمی در صفوف قطعات اردو بسيار ھم اندک بودخباشد که تعداد افسران  معلوم می
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و ھوا  مد ، تعداد نيرو ھای سر سپرده آعمل ه  ثور يک بررسی که در صفوف اردو بپيش از وقوع کودتای ھفت

نھا آولی نزد . به مراتب زيادتر از خلقی ھا و پرجمی ھا بود)  ھا ئیشعله( به اصطالح آنزمان خواھان چپ انقالبی 

  . کودتا به ھيچ صورت نبودۀانگيز

کم ريفورم ھای مادی  ۀدخان به يک پيمانوجمھوريت داو یرھبر  تحت١٣۵٢ سرطان سال ٢۶بعداز پيروزی کودتای 

سربازان و افسران ،  یئکيفيت غذا شدن  افزودی معاشات افسران و بھتر که عبارت بود از تشکيالتی صورت گرفت و

 بکلوريا پاس ھا يک سال  و ھمچنين برای گرديد ليسانس بودند به شش ماه تقليل دارای ليسانس و يا فوق و کسانی که

نات افسران وابسته يتعي تخنيکی افزوده گرديد؛ که در و ھای مختلف تاکتيکی  ن روسی در قدمهاتعداد مشاور  .شد نيتعي

 .نمودند باند خلق نقش عمده را بازی به

مواد  نان سياه با ديگر  يومی ھزار گرامۀاستحقاق اعاش  و با يک کلچه صابون بود  افغانی٣٠ عساکر ماھانه  معاش

 افسران ۀتعليم و تربي در. شدند  روزانه اعاشه می  ساعت٢۴مبلغ ھشت افغانی در  به  کالوری٣۵٠٠ۀيھبرای تی ئغذا

ی ، توسط قومندانھا تحت ئ ھوامدافع ی وئدر قوای ھوا و ارتقای سطح تعليمی و اجرای مانور ھای نظامی به خصوص

 ..ن توجه خاص مبذول می گرديدانظر مشاور

   

 .ط و نزول قوای مسلح افغانستان انحطاۀغاز دورآ

  حزب"رفقای".  بر روند تکاملی اردو تحميل گرديدجبراً   انحطاط و گراف نزولیۀدور ثور غاز کودتای خونين ھفتآ با

کشتار بھترين افسران   ،ضد خلق که در نخستين لحظات پيروزی باند  ، نندانکار ک را نبايد دموکراتيک خلق اين واقعيت

بستن ،    اردو ؛ کشتن ،ۀنام تصفيه ب از فردای ھمان روز شوم  و کار يومی اين جنايتکاران بود م ديدهورزيده و تعلي

روز رو به  را در صفوف اردو ھر و رعب ترس فھم ، اختناق ترور،  و بی سرنوشتی افسران چيز  زندانی ، برطرفی

 و ین حربی شوونځان و متعلمه بود که محصالتا سرحدی ظالمان اين ترور و اختناق در صفوف اردو .می بردافزايش 

 امتيازات نظامی محروم و خلع را ھم از تحصيل وای  و عده  نمودند زندانھا و اعدامگاه ھا ۀحربی پوھنتون را روان

  .ندکردحربی اخراج   مکتبۀمحوط با داشتن لباس زير دريشی از تنھااً بعد کردند و لباس نظامی 

 زير نامروسی ،  نظامی  نا تحت رھبری مشاور». خ. د.ح«ت رھبری باند أجانب ھي طرحی بود که از اين حرکت

اين رھبری کودن از درک ( .گرديد اردو عملی می در حق افسران چيز فھم و با درد  !!تشکل و ايجاد ارتش کارگری

  ..و  .)ی مکتب ھم نبودئتشکل اردوی مردمی و کارگری به سطح يک شاگرد ابتداۀ علم انقالب و پروس

 نام ھای مختلف بره ب بودند نظامی ۀب شده که فاقد تعليم و تربيجذ  نيروی بشری از رفقای حزبی جديداً برای تالفی کمی

افه ضا)   کام وخاداگسابعداً (واستخبارات  نام معاونيت سياسیه در ھر قطعه يک تشکيل ب. گرديد تشکيل اردو اضافه می

سياسی  و با دادن امتيازات مالی   ، آنھانھا سپرده شده بودآ ۀنده و اداری به قبضاومق  صالحيت ھای امر وگرديد و تماماً 

 ثور فرار یامتيازات مالی بعداز سپری شدن سه ماه اول کودتا  اينۀولی با ھم؛ پرداختند جوانان می ب ذجلب و ج به

 .با گذشت ھر روز بيشتر و بيشتر می گرديد افراد و افسران از صفوف اردو 

رسيد که  ن سرحدی آ و تا  جزوتام ھای قطعات گرديد  ساز سقوط  کادر ھای قطعات زمينه وپرسونل  کمبودی  اين

امين جالد توان دفاع خودی را ھم از دست داده بود ، که سرانجام به تجاوز و  ستی حزب خلق تحت رھبریيدولت فاش

  . انجاميدستی شوروی سوسيال امپريالي۴۴تعرض قوای نمبر 

نقدر آ صفوف اردو ،پراگنده قطعات  تکميل بود ، ولی با قيام ھای  حربیۀ نظر سالح و ميکانيزۀنقط ه اردو ازچاگر 

و قوای   سرتاسری مردم عليه حکومت کودتا قيام ھای  و  انجاميد  و متالشی شدن قطعات  متضررگرديد که به سقوط

  رسيد اشغالگربه اوج خود
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از صفوف اردو باور  فرارھای با سالح و تسليمی قطعات) سوسيال امپرياليزم(لگر قوای اشغامستقيم بعداز تجاوز  

. محالت پارک ھای وسايط انجاميد از مراکز اصلی به قطعات اردو یيننش که نسبت کمبود پرسونل عقب. بود ناکردنی

 شامل نھا آعملياتھای   و ودب لومپن مبدل شده  عناصر اوباش وۀمليش  به غند ھای قومی و و غند ھا و فرقه ھای منظم 

. عام و خاص بودند ۀشھر مردم  در بين به گلم جمع ھا  بی گناه بود که بدين ملحوظ دزدی ، غارت ، و کشتن ھموطنان

ھمه ھموطنان عزيز ما به گوشت  که......مسلم و نامبرد و ھمچنين گروپ عصمت توان از گروپ دوستم جمله می از که

 بيشرمانه توسط نجيب جالد و دارو دسته اش حمايت می  و اند کرده  جانی را لمس شاناوبا جنايات اين و پوست

 .ددست کم نبودن نھاآاز  تنظيم ھای جھادی و ھمچنين گماشتگان. گرديدند

ناگفته . به رتبه ھای جنرالی و افسری مفتخر شدند) تازه مسلمان شده(جانب دولت مزدور نجيب  اين دشمنان مردم از

يه و قوای کشور ھای ھمسا استخبارات  نآبعدی   و مکمل ھمان زمان سرچشمه گرفته از شت که جنرال سازینبايد گذا

افغانستان  رتبه بخشی اردوی زمينه  يناجای باقی نمانده ، و در ی می باشد که برای مدال و رتبهئاشغالگر امريکا و ناتو

 .گرفت خواھد در رديف اول قرار  باز ھم در جھان

می افتتد وضع در اردو  به يک بحث جداگانه ضرورت که داشت  عوامل چند جانبه  کست قوای اشغالگر، کهش بعداز

که  جاگذاشت ه افغانستان ب زياد از سالح و وسايط حربی را برای ارتش خورده مقادير بود که قوای شکست طوری

 اراضی کشور از  ٪٩٠ زيادتر از. وان بودن ناتآبرد  و بکار  از استعمالنظامیدولت وقت نسبت کمی پرسونل فنی و 

. بود و امنيتی اطالعاتی  شهّ يمل شده؛ تنھا متکی به گروپ ھای  يتيمچونکه دولت جديداً  خارج بود ؛  اداری دولت ۀسلط

موجب   نمود، که تحت يک پيمان و زدوبند استخباراتی کشور ھای ذيعالقه ءاين ضعف و ناتوانی تا سرحدی ارتقا 

 ۀمدن تراژيدی سلطآبا به ميان . خالی نمود و ايران تنظيم ھای استخباراتی پاکستان و جايش را به ارش شدمرگب سقوط

يک مقطع مشخص تاريخی برای  اين.  نھا بکار بردآرا برای  دولت و حکومت ۀدر ھشت ثورکه نبايد کلم تنظيمی ھا 

و  ھای ھفتگانه  به تنظيم  در تسليمی  اردو را   ۀ ماندتخنيکی باقی اردو بود که توسط جنراالن پرچمی و خلقی ميکانيزم

 .يافتپاکستان تحقق   نظامیکراتيژيتس و پالن  زمينه ساز سقوط و امحای کامل اردو گرديد  ھشتگانه

سايت . ( سقوط بردهاردو را به پرتگا اين جنراالن پرچمی و خلقی بود ، که) فرھاد لبيب(طبق تحليل نظامی مستند  لذا

 جنراالن و قابل تذکار می دانم که ھمين  نظاميان افغان می باشد ۀمورد قبول ھم  و اين واقعيت انکار نا پذير ) نگفتما

وطندوستی و ارتباط با مجاھدين  را به جرم   دوست ھزاران افسر باشرف و وطن وطنفروش حکومت نجيب بود ؛ که

برگردم به  .اينھا بدانند که تاريخ خاموش نخواھدماند. دتاندنرسفاعدامگاه ھا و زندانھا  بعداز مدھشترين شکنجه ھا به

   :مطلب اصلی

 و احصائيهاگرچه ارقام . سپرده شده يل به نشرذقرار ) ١٩٩٢سال (ن زمان آ سالح و پرسونل اردو در ئيهاحصاو  ارقام

 . می ورزمءسالحھای موجوده اکتفا نوع در اين نبشته اين قلم تنھا به .محرم بود

نفر پرسونل داخلی  ٧٠٠٠. شکاری و بمبارد و ترانسپورتی  طيارات جنگی از نوع  بال  ۴۵٠ دارای  ی ئی ھواقوا  

 .ن روسیا مشاورۀو به اضاف 

 ٨۵خفيف ، توپ ھای   م م٣٧ماشيندار ھای دافع ھوا ، توپ ھای ( توپچی دافع ھوا شامل ۀيک فرق: ی ئ ھوای مدافعقوا

و اين  جديد بعداز حرب دوم جھانی ساخته شده بود دلو میم م که توپ ھا ١٠٠ ای ثقيلتوپ ھ، م م دور منزل دافع ھوا

که از مھمترين  .  آتش برخوردار بودۀقدرت سريع و فوقالعاد سالح ھا مجھز به سيستم راداری و اتوماتيک بود؛ که از

 .ن ماشندار ھای زرھی شلکا بودآ

 .يانبر از نوع رھبری شدهی دور منزل و مئی ضد ھوالوا ھای مکمل راکت ھا
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ی کشور تعبيه شده بود ئحريم ھوا ۀی و سرحدات کشور جھت محافظئاين رادار ھا به اطراف ميدانھای ھوا: رادار  قوای

 فعاليت بودند  ھميشه در الی قبل سقوط حاکميت دولت در آن مناطق

 و ۵۴ ، تی ۵۵ -تی   نک ھای زرھدار نوع ، و تا٢ ، بی ام ١ ، بی ام ٢برديم .: يل بودندذقوای زرھی شامل وسايط 

 .ن فعال بودآ ۀ عراد١٠٠٠ / ١٩٩١که الی سال  ۵٠

 م م ١٣٠ی ئپ صحرا م م ، تو١۵۵ م م ، توپ ١٢٢ م م ، توپ ١۵٢توپ : يل بود ذتوپچی زمينی دارای توپ ھای 

 .اورگان  ٢٧ و راکت ھای بی ام ۵٢کا  ٩ راکت ھا ی اسکاد، راکت ھای

و نوع تايپ   تی تی ، تفنگ ھای کالشينکوفۀ ماکاروف ، تفنگچۀتفنگچ طعات پياده عبارت بود ازخفيف ق سالحھای

خيره ذحالت ه  جديد بوزارت دفاع کامالً  و مقدار زياد اين سالحھا در ديپو ھای. ماشيندار ھای خفيف و ثقيل پياده  و۵۶

 .بود ؛ که ھمه به غارت برده شد

 نداشت ؛  و لوژيستيکنظامیمينات أ و کدام منبع اکمال ت  و سقوط قرار گرفته بودچون حکومت نجيب در حالت استحاله

جايش را به غند ھای مليشيی و قومی   قطعات منظم اردو و اکثراً . را داشت  نقطه نزولی   حد اقل از نگاه قوای بشری

ۀ و زمين گاتنگ با سران تنضيمی داشتندتن ارتباط  در خفا   جنرالھای اعزازی اردوۀن بود ؛ که ھمآکشنده تر . داده بود

  .اردو را فراھم نمودند سقوط 

حکومت وقت با با يک تشريک مساعی مخفی از ) حکومت نجيب( تی باند ديموکراتيک خلق، پرچم دستگاه استخبارا

می و پيمان اين تسلي. استخبارات منطقه به توافق رسيدند  در تبانی با ) جھادی سران تنظيم ھای( برادران تنی شان 

  .حکومت ھای قبلی به ارمغان داشت باقی مانده از وحوش  نابودی کامل ،ور برای مردم کشورآمرگ 

و فرار نجيب و سقوط کامل ) پاکستان ، ايران ، روس و امريکا ( مدن حکومت مشترک تنظيمی استخباراتی آبا به ميان 

  :م و قطعه قطعه شديی و اسالمی تقسخواران تنظيم جھاددر بين خون يلذطعات اردو قرار قحکومت 

 ميدان شھر توسط افراد و قومندانھای حزب ٩١ فرقه -  راکت ٩٩ لوای - ديپوھای دو راھی پغمان -  مھتاب قلعه ۶١غند 

  .وحدت و حرکت اسالمی محسنی و انوری تصرف و اشغال گرديد

  :يل را به حزب اسالمی تسليم نمودند ذمده بودند ، قطعات آدمخور که از قبل با حزب اسالمی کنار آخلقی ھای 

 -  بيز ھای اردو و قطعات گارنيزيون ريشخور - پوليس در لته بند ٨ و لوای ۵ فرقه - مخابره در مکرويان ۵٢ غند 

  .به کنترول و تصرف حزب اسالمی درامد محافظ نزديک مکرويان کھنه ٢٠۴ غند -  امنيت دولتی ٩۶فرقه 

 فرقه زرھدار - باالی حصار ٧١٧ غند - شينه ٨٠قطعه - زرھدار ١۵ و ۴فرقه ،  یجمعيت اسالم شورای نظاری ھا و

 حربی پوھنتون و -تپه تاج بيگ   ٣لوای  - گارد ميدان ٢ لوای -  امنيت ملی ١٠ فرقه -  گارنيزيون کابل یگارد مل

را تصرف  ااال امانی خواجه رواش و قرارگاه وزارت دفاع در دئ قرارگاه ھوا-ه غرق فرقه ھشت -اکادمی تخنيک 

  .نمودند

لباس نظامی پوشيدند و  رزو آغاز نمودند؛ ھر کس از قومندانان نام نھاد جھادی طبق آ به تصرف رتبه ھای نظامی بعداً 

  .س قطعات تصرف شده قومندان بودندأ و در ر شانه نصب کردند  جنرالی را بهۀنشانھای رتب

 ». خ. د.ح« جنرالھای اعزازی و رتبه بخشی ۀشيی به اضافيند ھای ملاين جنرالھای بی سواد با جنرالھای بی سواد غ

  .يکجا شدند

 و ھفتاد ھزار شھرنشين کابل   تحميل گرديد جمعی از يک جا به جای ديگر جبراً شھر کابل را ويران و کوچ کشی ھای

ی ھای ملی توسط ئ داراۀ و ھم  واليات کشور جريان داشت ۀ در ھم اين عمل. جان ھای شرين شان را از دست دادند

  .اين جانيان به غارت رفت

  .شود تاريخ تکرار می می گويند بعضی اوقات 
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  .نمايند در رابطه به دولت ھای ضد مردمی و خود کامه که چه نوع صاحبمنصبان اردو به درجات بلند نظامی ارتقا می

  :می نويسد١۴٨ صفحه رخ آزاده و مبارز در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخؤروانشاد غبار م

ی که در برابر روشنفکران محبوس ئ بلوکمشری کوتوالی داشت در بدل مزاحمتھاۀحکومت ، نثاراحمد شرير را که رتب«

 خاندان حکمران ۀ ديرينۀ غند مشری باال برد، و اين ھمان شيوۀ بخشيد و تا رتبی رتبه زودی ارتقاه ورده بود بآعمل ه ب

دانست، و بسا از حکام و  مردم افغانستان می  ايذا و ضررش بهۀا متناسب با درجمور خودش رأبود که ترفيع م

يا معزول  یه ئات دولتی و حداقل از ترفيعات رتبمورين با کفايت کشور، به علت پاک نفسی و مدارا با مردم از خدمأم

  »يا محروم گرديدند

با .) خ . د (در دوران زمامداری باند   هخوااديزآ افسران غير حزبی و وطندوست و ۀ روانشاد غبار را ھمۀعين گفت

 و خفت تسليمی به  رين شان را در زندانھا و پوليگونھا فدا کردندي جانھای شنموديم ؛ و اکثراً  گوشت و پوست لمس

  .يرا نشدندذجنرال ھای تقلبی را پ

 ءعطاا) پ. خ. د ( ی عضو باند نرالی به دوستم جانجستر  ۀ لقب ابومسلم خراسانی ، رتبۀقای مجددی به اضافآ ولی 

 مکافاتی در يک محفل تشريفاتی باز ھم به دوستم تقديم ۀ مدنی که شرم مدنيت ھستند؛ تقدير نامۀاکنون ھم جامع .نمود

  .نمودند 

  

 به نظر نگارنده اين روند در موجوديت حکومت ھای فاسد ، قومی و مستعمره يک امر عادی بوده ؛ که برای بقای شان 

  . خواھد داشتتداوم

  .ادامه دارد

  .دگرمن احمد کندھاری

٠١/١٣/٢٠١۵  

  

  


