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  ندھاریکدگرمن احمد 

 ٢٠١۵ فبروری ٠۴
  

 .وی متجانسقوای مسلح افغانستان تا يک ارد
٣  

  

 :تهش گذۀبه ادام

، امپرياليزم ۀ  و تشنجات در قالب نيرو ھای زاد يده ئای در اقصا نقاط جھان رو به افزايش گره ئون تشنجات منطقچ

   ترس، رعبشت،سيای مرکزی، وحآدر بين خلقھای شرق ميانه و ) داعش ( » دولت اسالمی «جھانی  به اصطالح 

 .راه انداخته شده ، تا موجوديت نيرو ھای ناتو در اين مناطق قانونمند گردده و نا امنی  ب

ھره چت ھويت مشابه حمين سوريه و عراق ، اکنون در کشور عزيز ما افغانستان تاين حرکت ضد بشری از سرز

 .که تا اکنون در اختالفات سياسی و تشکيالتی با طالبان افغان در مقابله می باشند ظاھر نموده ؛

نه را دارا ن بوده ؛ که توانمندی  دفاع مستقالآينجا بحث ما در مورد قوای مسلح افغانستان و ساختار تشکيالتی ادر

 ؟می باشد  يا نه

 موضوع ۀ به ادام،ن مختصراّ يادآوری گرديدآکه پيرامون انحطاط و سقوط اردوی افغانستان چند فکت  ھمانطوری

ن آو حکومت  تنظيمی ، و اثرات » ح د خ پ « از واقعات وارده بر اردوی افغانستان بعداز سقوط دولت پوشالی 

 .ادامه خواھيم دادالی  محو کامل اردو  به  موضوع  

خلقی ، «کومت ح مجددی در تبانی با افسران نظامی  هللاةمدن حکومت مجاھدين تحت رھبری صبغآبا به ميان 

.  طعه  تقسيم شدق - ذکر گرديد، قطعات اردو در بين گروپ ھای مختلف جھادی ، قطعه که قبالً  طوری» پرچمی 

  )١٣٧١ سرطان ٧(

مورين دولتی  و  أ مۀ و از ھم ن فرمان حکومتش ، عفو عمومی اعالن نمود مجددی در اولي هللاغةاگرچه صب

ولی اين اعالميه کار ساز . صاحبمنصبان  اردو خواست که به کار ھای شان طبق معمول حاضر و ادامه دھند
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داز ختم باد ، بعآمطابق به فيصله پشاور ، اسالم . غاز گرديدآ جديد ی جنگ نوع،الفات تنظيمیتنگرديد، باالثر اخ

 و برای چھار ماه قدرت به ربانی   حضرت مجددی ؛ ارگ  تسليم شورای رھبری قيادی قرار گرفت ۀ دو ماھۀدور

يس جمھور استاد ربانی  و صدراعظم  صبورفريد از حزب اسالمی و وزير دفاع احمدشامسعود ئر. تفويض گرديد

 .عاز به کار نمودندآجمعيت اسالمی 

تحت نام  حزب وطن با يک تشريک » پرچم  - حزب دموکراتيک خلق « ه استخباراتی اين حکومت که توسط دستگا

 تنظيمی ھا تحت  نظر استخبارات منطقه ۀ ، و سلطدمساعی  مخفی با  برادران جھادی شان به توافق نشستن

 .بر مردم رنجيده و زخمی اين سرزمين مسلط گرديد)  پاکستان، ايران ، روس (

و  . ادارات دولتی  ملغا اعالم گرديد١٩٩٢ می ٢٨ ۀرخؤ قيادی تحت رھبری ربانی ممدن شورایآبا روی کار 

 :  نمود شرطن و پيشييل را تعيذھمچنين خواست گلبدين از دولت شروط 

 . دوستم از کابلۀ خروج نيرو ھای مليش-١

 .شکيالت دولتت برکناری جنرال ھای پرچمی و خلقی از -٢

ّ افسران جناح خلق از قبل در صفوف   در زدوبند بودکه مسعود با ھمين جنرال ھا طوری  و از جانب ديگر تماما

 .حزب اسالمی گلبدين منسجم شده بودند

 و به گروپ ھای قومی خويش  الحاق  ،  و در  متباقی اکثريت صاحبمنصبان از صفوف اردو متالشی گرديده بودند 

 .ان فرار از کشور را داشتند، به خارج از کشور فرار نمودندکه  توای  و ھم عده   بردند هی پنائباآ  ۀمناطق  مربوط

ی ئدارا. غاز اين حکومت تنظيمی ، انارشيزم سرتاسری در کشور زندگی فالکت بار مردم را به نابودی کشاند آدر 

زاد فروش  سالح و آو سرحدات غربی و جنوب شرقی  بازار  . ھای شخصی و دولتی و نظامی به يغما رفت 

 .ردوی افغانستان  بودوسايط  ا

ّ گروپ ھای سياسی و مليشيی و تروريست ھای اسالمی  از خريد ھمين سالح  ھا مسلح  و به ھمين ملحوظ  تماما

 . گرديدند

 انحطاط  و منھدم شدن کامل اردو ،  که ۀ مصادف است با آغاز دور١٣٧١ سرطان ٧با به قدرت رسيدن ربانی  

 .فريدآبرای  مردم افغانستان فاجعه 

 مسعود و فرار به سمت شمال احمدشاه مسعود ، برای مقابله با طالبان  از -اگر چه بعداز سقوط حکومت ربانی 

نقدر بی اراده و ترسو بود ؛ که بدون کدام  آاين قھرمان ملی ، تحميل شده ،  . منظم بی بھره بود داشتن يک  اردوی

 فرار نمود و شھر کابل را که توسط اين جانيان  تنظيمی  گاھانهآدر تاريکی شب  مقاومت  يکجا با  لشکر  بزدلش

 .  به عقت گذاشت  ،تخريب  شده بود

 سقوط احساس می نمود ،  خواست به کمک چند جنرال پرچمی که  ۀين مقطع تاريخی که خود را در يک زوايادر

مدن  منسوبين آبا عجز و زاری  از . د ايدر صف  جبھه  اش باقی مانده بود ، اقدام به انسجام و تشکيل مجدد اردو نم

که بسيار دير و از وقت گذشته .  و خواست برايش نيروی دفاعی تدارک  نمايد  نمود   اردو  اعالم  عفوۀمتالشی  شد

 .بود

؛  که از دعوت  .يوسانه و شکست خورده به نظر می  رسيدأرجوع  شود به سخنرانی مسعود در فرانسه ، که بسيار م

 .ور شدآ و بازگشت به وظايف شان ياد افسران  اردو 

رات و تحوالت جنگ ھای داخلی و يا بيرون مرزی ھر پادشاه و يا اميری که  ي کشور ما بعداز تغيۀدر تاريخ گذشت

 .به قدر ت  رسيد،سعی نمود که تشکيالت اردو را نظر به گذشته بھتر و خوبتر منسجم و مسلح  سازند
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باز ھم  با قدرت رسيدن اميرغدار .  مدآعمل ه ين مختصر تذکار بارعلی خان در از دوران امير شيکه قبالً  طوری

عضو شورای  (رخ  ؤچون به زعم اين م. » امير آھنين«و يا به زعم جناب اکامديسن سيستانی »ن خان اا لرحمدعب«

ين دست کم از ببرک کارمل  ھم رھبر آھنين  بود ؛  که ھر دو در فروش وطن و کشتار مردم اين سرزم) انقالبی

 . به حايشه نروم  موضوع ما بر تشکيل و انسجام صفوف  اردو بود . ھمديگر نداشتند 

 نفری پياده ، چھل کندک ٧٠٠دارای ھشتاد کندک  . شد بالغ می ) ٩۶۴٠٠( بر در زمان امير اردوی افغانستان 

سه کندک . شدندی عساکر شاھی ياد منام ه که ب.  نفری سواره نظام ، چھار کندک  يک ھزار نفری گارد شاھی ۴٠٠

وپچی تصد نفر  وپ  و يکت و يک صد بطريه توپخانه ، که ھر بطريه دارای شش عراده   نفری سواره ٨٠٠

 . داشت

 ی زياد تر بود ، چرا که اينھانوپچی يک افغات معاش وپچی ما قصه گويا می گفت که قبالً تدر مکتب حربيه يک معلم 

کردند  الی عراده راست میاوپ را بتو مرتبات ، . شد  وپ چپه میتکه بعداز ھر فير، ی توپ کشی داشتند، به نسبت

وپ ھای مدل  جديد بعداز حرب اول تولی . وپ کشیتو اين بود . گرديد  برای انداخت حاضر میوپ مجدداً تو 

 .جھان دارای ساختمان  پسلگد  می باشد

 و مخصوص  پسران فيودال ھا   روپيه معاش داشت ٣٠ر يک بعد ھا يک رساله از بای بچه ھا تشکيل شد ؛ که ھ

 .بود

 .ن شده بوديمعاش پياده ھشت روپيه و از سواره بيست روپيه تعي

که قابليت حمل  )  ۵٠-- ١۴( افراد اردو به سيستم ھشت نفری بود ، که از ھر ھشت نفر نفوس يک نفر از سن 

 .شد ؛ که اردو  کسری نداشته باشد م رخصتی عوض گرفته میدر ايا.  شد سالح  را داشت  طور دايمی گرفته می

 . شد  و برای شھيد مستمری داده می برای عسکر گريز از جنگ جزای اعدام 

 .کردند  میءنام خاصه دار بود ؛ که در ادارات ، سرحدات کشور وظايف پوليس و ژندارم  را ايفاه يک قوت ديگر ب

 ، اين افراد از مالزمين  ، دھاقين ، و ھمسايه ددولت قرار داشتنۀ  دست نشاندزير قيادت خان ھای) خوانين سوار ھا(

 .شد نھا پرداخته میآ و مصارف عساکر از طرف دولت برای  شد ھای  و اقارب فيودال ھای زمينداران تشکيل می

 .۶۴۴افغانستان در مسير تاريخ جلد اول صفحه 

سيس گرديد ، که دارای سه صنف أمکتب  حربيه ت ) ١٩٠٩( ل  خان در سابه ھمينطور در زمان امير حبيب هللا

وپچی ، تتعليمات پياده ، سواری ، (  پھلوی ديگر مضامين درسی علمی  در و  اعدادی و سه صنف حربی بود 

 ۴٠٠--- نفر ١۵٠يه ئ مکتب ابتداۀتعداد طلب.  و ترکی بودنداستادان ، افغان. گرديد تدريس می)  استحکام و مخابره 

 . نفر رسيد٩٠٠ر که در اواخر به نف

مکتب عسکری .  نام مکتب عسکری ملکزاده  ھا مسمی بوده ابطان بضخارج از اين مکتب ، مکتب خورد

در ھر .   نفر می رسيد٣٠٠تعداد فارغ التحصيل به » مکتب عسکری اردليان حضور «، )نورستانيھا ( جديدالسالم  

 .سه سال  يک تعداد فارغ  التحصيل به سويه بلوک مشر بود

  .)٧٠۴ - ٧٠٣افغانستان در مسير تاريخ جلد اول صفحه (

در دوران اين حکومت ھای مستعمره بھتر شدن ، تقويت و انسجام  اردو  صرف به غرض سرکوب جنبش ھای  

 مردم ۀی شان بود ؛ به ويژه سرکوب بيرحمانه ئحکومت قومی و قبلتحکام پايه ھای   مردمی  و اسۀخواھانزاديآ

چون  خود شان معاشخور و از گماشتگان  استعمار . » ی شان ه ئسرداران قبيلامير غدارو «ھزاره  توسط  

 . دشمن خارجی فارغ الحال بودندۀ؛ که از ناحي.انوی  بودنديتبر
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ر تداوم ، تجھيز و تسليح  اردو ، شاه ديموکرات  جھت  تقويت وبھتر  ، باز ھم دبعداز به قدرت رسيدن شاه امان هللا

خواھان و نيرو ھای ملی  و سوقيات  نظامی  بر زاديآ خويش اقدام جدی نمود  و توانست به کمک یشدن اردو

ز خط  ا،سف اين سوقيات پيروز مندانه به ياری مبارزين ملیأ تاولی ب. انوی  پيروزمندانه فايق آيديتاستعمار بر

 .ننکين ديورند ، فراتر نرفت

ی افغانستان  حقوق  که به ھندو ھا.  ش.  ه ١٢٩٩باشد ؛ فرمان حمل   که پر اھميت و قابل تذکاد مییفکت مھم

ً  و به اين اساس  اتباع کشور اعالم گرديد اممساوی  طبق ن ليسه ھای ( می   اوالد ھندو در مدارس ملکی و نظاتماما

 . قسمت اخير ص٧٩٢افغانستان در مسير تاريخ جلد اول ص .   افسری  اردو قبول شدو)  حبيبيه  و حربيه 

بند شامل شدن به مکاتب حربی  موکراسی  نيم دۀغاز دورآغاز حکومت شاھی نادر خان الی آولی بدبختانه که از 

  ۀر بيرق برای ھمخدمت زي. که ھمه به ياد داريم و مليت ھای محروم تجربه کرده اند بدين منوال نبود ، طوری

و رسيدن به منصب  سسات تعليمی حربیؤولی حق شموليت در م. تابعين  و باشندگان  کشور  مکلفيت اجباری بود

کلی ه ق بحمليت ھزاره و شيعه مذھبان و ھندو ھا از اين . شد ی اردو به اقوام خاصی  امتياز دھی  میئھای باال

 که داده شده بود ، به  ایو امتياز بزرگ وغير عادالنه.   موجود بود  ھای  نا چيز ء استثنا، ھرچندمحروم بودند

ولی  حق شموليت در . اقوام سرحدی جنوب  به امتداد خط ديورند بود ؛ که از خدمت زير بيرق معاف بودند 

 .و از امتيازات خاصی برخوردار بودندد  بزرگ  داشتنۀسسات حربی را به پيمانؤم

 ۶۵  نظامی خريداری  و ۀ طيار١١ ، ايجاد کردی  را ئی و مدافع ھوائ بار تشکيل قوای ھوا برای اولينشاه امان هللا

 . نفر محصل  را جھت تحصيل به کشور ھای روسيه ، فرانسه و امريکا  اعزام نمود

مھمات جنگی  از خارج .  توپھای دافع ھوا و موتر ھای زرھپوش به تشکيل قوای نظامی افغان اضافه گرديد

ير تانک زرھپوش  به شمول ج زن۶ توپ ، ھشت بال طياره ، و ١٠۶ ھزار تفنگ ، ۵۴و ھمچنين .  شد خواسته 

طور اجباری . ن شديخدمت زير بيرق سه سال بدون دادن عوض منظور و تعي. ديگر ادوات جنگی  خريداری گرديد

 . جنگی به تصويب رسيد ھزار تفنگ و مھمات۵٠  ملت  پنج افغانی به نام اعانه برای  خريداری ۀھر تابع

سيستم ھشت نفری .  مجدد اردو سعی به خرج دادت نظامی داشت ، به تشکيل و تقويمحمد نادر خان که تجارب خوب

تشکيالت منظم اردو که در زمان . ن مکلفيت عسکری يا خدمت زير بيرق را عام ساخت آجای ه و ب را  لغو

ن شکسته بود ، دوباره  نظم تشکيالتی  در آنی متالشی و نظم  گلکاقدرت رسيدن حبيب هللاه اغتشاش  سقاوی و ب

 .اردوی منظم انسجام بخشيد

ولی در صفحات تاريخ از لشکر کشی ھا و .  افغانستان یتاريخی اردوۀ اين بوديک اجمال  مختصری از گذشتت

 نظر رسيده ؛ که از طرز مده ، مگر کمتر بهآعمل ه فتوحات  اميران و سرداران و حتی از تعداد جنگجويان تذکار ب

ولی از وقايع  تاريخی  .  ن زمانھا  چيزی  به مالحظه برسدآ لشکر و قوانين ،وری  افراد به  صف سربازانآجمع 

تنھا . توده ھای دھقان و غالمان  مربوط  فيودالھا بوده توانيم ،؛ که  تشکل  صفوف اردو ھا از  می کردهنتيجه گيری

 .باشد؛ که درود بر روان پاکش   کشور ما  پيشتاز میۀر تشريح  اردو ھای گذشترخ شھير دؤروانشاد غبار م

  يک  تشکل منظم و به قدرت رسيدن طالبان  اصالً )  ١٩٩۶/مبرسپت/٢۶(بعداز سقوط حکومت تنظيمی استاد ربانی 

ک  افسران خلقی  اسبق  در زمينه به کمر افغانستان وجود نداشت ، و بعداً نام اردو ده از  اردو طور شايد و بايد ب

 .کار شدنده  منظم  دست بیاردو به سازماندھی  يک اردو

  

 :اردوی امارت طالبان 
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  مدارس دينی که در پاکستان جديداً لبه ھایاد مجاھدين دوران جنگ مقاومت ، طقوای نظامی طالبان متشکل ازافر

ز در قطعات عسکری زيست داشتند و يا ھم  ھنوه ایتربيت نظامی ديده بودند ، به شمول افسران جناح خلق که عد

و . کسانی که از پاکستان  باز گشت  نموده بودند؛ اين اردو از نظر ايديالوژيک و تشکل افراد بسيار نا  متجانس بود

 ؛ که دارای مورال قوی جنگی دجی به صفوف اين اردو پيوستنپاکستانی  و جنگجويان جھادی  خاربعداّ ھم عساکر 

 .بودند

ر  ژوره و سه پايگاه قوی و مستحکم د  ميگ روسیۀ بال طيار٢ تانک زرھی و ۴٠٠ن در اوايل دارای  طالبا

 .ی کندھار و تفحصات مزار شريف بودندئواليت خوست  ، ميدان ھوا

ی که از حکومت ربانی تحت قومندانی مال نقيب ، و والی نام نھاد پسر حاجی لطيف  در قندھار به تصرف ئسالح ھا

 ان فعال و قابل استفاده بود، چھار ھليکوپتر  ی که از جمله يک٢١بال ميگ نوع ۶ -:مده بود عبارت بود از آطالبان 

MI 17يک مقدار سالح خفيفه و زرھپوش ھای       بار بری ،  و ھمچنينBMP از قومندان امير اللی  که در  

ير شھر قندھار ، قوای نظامی طالبان رشد سريع بعداز تسخ. گذاشته شد  جديد موقعيت داشت  به تسليمی  طالبانۀقشل

بزرگترين مشاور .  نمود ءبا انگيزه و منظم ارتقا  مبارز٣٠٠٠ -  ٢۵٠٠داشت ؛ که از شمار چند  صد نفر به 

 .ی داشتھھمرا داخل خاک افغانستان با طالبانه  بيل امام پاکستانی بود ؛ که اکثراً نظامی طالبان کرن

شمول راکت انداز ارگان با ه ورده بودند ،  بآدست ه که از قومندانھای فراری جھادی بخاير نظامی را ذطالبان 

  در تشکيل و انسجام قوای MI-17سياب لوگر با  يک بال ھليکوپتر   آن  که از حزب اسالمی  در چھار آمھمات  

ا پشتبانی حدوداّ صد تانک   يک اردوی  ده ھزار نفری را بهدر مدت کوتا. نظامی  خويش مورد استفاده قرار داند 

 ھزار ٢۵غاز سربازگيری  تعداد پرسونل نظامی طالبان به آبعد از ، که زرھی و چند بال  طياره   تصاحب شدند

 .  نمودءنفر ارتقا

 .) ارشات  احمد رشيد  ژورناليست پاکستانی ز اثر وليام ميلی  و گ٩٢-- ٩١ ، ٩٠طالبان و سياست جھانی صفحات (

 .غفار محققمترجم عبدال

  به يک ١٩٩۶  پاکستان  از يک نيروی متشکل ، چند صد نفری الی سال ISIطالبان به معاونت افسران نظامی  

 ارتباطی ۀی و شبکئ قوی  ، يک نيروی کوچک ھواۀوپخانت ھزار نفری ، مجھز به زرھپوش ، ٣۵نيروی  الی 

 .مخابره  قادر شدند

 القاعده اين اردو به مراکز تعليمی  تروريستان  اسالمی  اين ۀ اعضای شبککه بعداز پيوستن ور گرديدآو بايد ياد 

 عراق و ليبيا ، مورال ۀ پيشرفتجنگیدر مقايسه به اردو ھای منظم و قوی و مسلح به تکنيک  . شبکه  مبدل گرديد

مدت  مقاومت طوالنيتر ی و امريکا از نگاه زمانی  ئ کشور ناتو۴٠جنگی  قويتر را دارا بودند ؛ که به مقابل حمالت 

 . جنگی  را داشتند

سيسات أ تی  تمامئتش قوی  ھواآولی امريکای جنايتگستر با يک تشريک مساعی حربی قوای ناتو به يک ضربت  

 ) م ٢٠٠١. (  تخريب و به صفر رساندندسالح ووسايط باقی مانده را کامالً قشله ھای عسکری ، و

جی حکومت  تنظيمی  فراری را ستان توسط  نيرو ھای اشغالگر خارغانبعداز سقوط امارات طالبان و اشغال اف

موکراسی  و و کشور ھای سازمان ناتو ، شعار دمجدداّ به قدرت  نشاندند ، حکومت جديد تحت رھبری امريکا 

  . را نيز شامل می شدبازسازی  مجدد را اعالم نمودند؛ که از جمله تشکيل مجدد و بازسازی اردو

 .ادامه دارد

 


