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 Historical تاريخی

 
  دگرمن احمد کندھاری

 ٢٠١۵ مارچ ٠٣
  

 .وی متجانسقوای مسلح افغانستان تا يک ارد
۴  

 

 : گذشتهۀبه ادام

ايت ھای الکترونی و ميز ھای  درسی ھای زيادتبصرهدر اوضاع کنونی افغانستان در مورد وزير داخله و دفاع ، 

 .يل مورد توجه اين قلم گرديدذرسد ؛ که فوتوی  مدور رسانه ھای  خبری و تصويری به مشاھده می

 

 .از چپ نفر اول علومی با لباس شخصی 

 

  گرفته شده ؛  ئی و بزرگ نمائیکابل غرض خودنما) بانهبربريت مأ (که اين فوتو قبل از شروع جنگ ھای  طوری

 :داشته باشم ه ای در زمينه م تبصرخواست

س ، حکومت نجيب  وظيفه داشتند أ ھا که در ر»خپ«خلق و پرچم ت رھبری أدرين فوتوی  تاريخی که جنراالن ھي

وی  ر،  در کنار قومندانھای  جمعيت اسالمی و شورای نظاری برادر وار و دوستانه به دور ميز ايستاده ھستند ، بر

 به بيننده معلوم نمی شود که اين اوالً .  نظامی  پھن شده ، ديده می شودۀان يک خريطميز به اصطالح ما نظامي

 .باشد  افغانستان  میۀمربوط به کدام منطق) نقشه(خريطه 

 ھمچو خريطه ھا را دارند ؟از يا اين قومندان ھای جھادی فھم استعمال و استفاده آ: دوم 
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وی اين نقشه  قرار کدام  رگاه بودند؛  برآاھی داشتند ، که به حقيقت گآاينھا اگر از جنگ ھای ويرانگر کابل : سوم 

   را  طرح ريزی می نمودند ؟جنگیپالن 

ن نقاط موضعی دوست و دشمن و يا در جنگ ھای ي و تعيه ئیخريطه ھا باالعموم در جنگ ھای منظم جبھ: چھارم 

 دشمن ، به استفاده از موانع طبيعی و موضع پارتيزانی  جھت راه ھای عبور و رسيدن به ھدف و دفاع از حمالت

 .گيری نيرو ھا استفاده  می  گردد

 دشمن  و کدام  مناطق به  ۀباشد ، کدام حدود ساح می) افغانستان(زمين ر نظامی که مربوط به اين سۀاين خريط

کی ھا طرف دشمن   و بايد مشخص شود که کی ھا دوست و  کند ؛ که پالن گذاری گردد قوای دوست تعلقيت پيدا می

در ھمچو خريطه ھای  جنگی  پالن  اُپراسيون جبھات دشمن به رنگ آبی و از جبھات دوست به رنگ . ھستند 

مده ، آازعواقب  پيش . يزی به نظر نمی رسد چوی خريطه رگردد ، که از اين مشخصات  بر سرخ مشخص می

 .د که بزرگترين قربانی ھا را متحمل شدند؛ که تنھا مردم شھر کابل دشمن بودن شود  چننين استنباط می

شود که جنرالھای پرچمی ارکان حرب ، به تشريحات و رھنمود ھای نظامی  قومندانھا ی بيسواد جھادی  مشاھده می

علومی از برکت ھمين جلسه . گذارند  شان مايه میۀيندآ و برای  مسعود گوش به فرمان  سکوت مرگبار نموده اند 

 .يه زدبه مقام وزارت تک

آنھا باشد ؛ که ناموس وار تا سرحد مرگ دفاع  از  در قاموس عسکری سالح و اسرار نظامی به منزلٔه ناموس می

 و به ھمين منظور بعداز پوشيدن   سرسپردگی تعھد می سپارند اب و صادقانهبه شمار رفته وظايف  مبرم  يک عسکر

 .ند دھ لباس نظامی رسم تحليف و سوگند فداکاری  انجام می

 ھا و نمايندگان روسی دشمن مجاھدين »خپ«ھمين ترتيب دولت ه  و دشمن مجاھدين و ب اينھا دوست دولت نجيب 

رامی مردم ، بل به غرض کسب قدرت و سلطه آکه  اکنون به فراموشی سپردند ، نه به  خاطر منافع و . بودند 

 .ئیگرا

ن نجيب ،  سترجنرال محمود قاريف  سر مستشار نجيب  در   نظامی و جنراالۀبه ارتباط بی کفايتی و بی کارگی ادار

 :دھد  مرکزی چنين شرح میۀاز گذارش به کميت)  افغانستان پس از بازگشت سپاھيان شوروی(کتاب  اش

مدن آممکن اين تعداد فرار از زمان . ن افسران اند آفر ن ٣٠٠٠که از جمله )  ٢٢٢١۵(فرار پرسونل اردو 

 .، بوده باشدارش که کمتر از يک سال بودسرمشاور الی زمان گذ

 ٧ و ۵مدارکی در دست است که لوای  . معموالً اين فرار ھا با سالح بوده و سالح شان  تسليم مجاھدين شده 

 م  دو بال  ١٩٨٩ فبروری ٨تاريخ ه ب: مثال . فروشند ين مید مجاھهصورت منظم سالح ھای خود را به سرحدی  ب

 ٪ ١٨سرباز گيری در اردو در ماه ھای اخير  .د بگرام به احمدشامسعود پيوستنئیگاه ھواھليکوپتر جنگی  از پاي

 ).۶١ - ۵٧(تحقق گرفته  صفحه  

 .  ھمين اثر١٢١ۀگردد  صفح   بم پرتاب می۵٠٠ الی  ٣٠٠ ملی در جنگ خوست روزانه  ۀدر جريان مصالح

 مرکزی  شوروی بوده ؛ که به ۀف و کميتچو ، گورب ملیۀطبق گزارشات محمود قارٔيف طراحان اصلی مصالح

در مصاحبه و اکنون ھم . دانند  که پرچمی ھا نجيب را مبتکر طرح مصالحه ملی شان می. کته شده بودينجيب د

صلح و (  طرح ھای ۀخود را مبتکر اصلی ھمعی يبارق شف از نزديکان  وحيدکو  يک پرچمی الفئیٔ ھای رسانه 

 .  شمارد می)  شتی ملیآ

که  پای استعمار و اشغال در ميان باشد ، حکومت ھای پوشالی ومزدورھر امری  را  يد باورمند بود تا زمانیولی با

 . نمايندی پياده م) چه روس بود وچه حاال امريکا   (رگبه فرمانبرداری از کشور استعمار
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ختی  ھا  و ب  بدۀ عطف  ھمۀھا ؛ که سرآغاز نقط»  خپ «اين ھم يک شمه از متالشی شدن صفوف اردو  توسط  

 .باشند جنايات  در اين سرزمين می

 :بر گردم به مضمون اصلی اين نبشته و ساختار يک اردوی نامتجانس 

گاھی از اردوی نا متجانس  وزير دفاع حکومت پوشالی بر سر قدرت بود؛ ھيچ» مجاھد « که رحيم وردگ  تازمانی

 اکنون چرا نامتجانس ؟. لب به سخن نگشود

خوبی  اين درک ه کی از کادر ھای قبلی حربی پوھنتون بود و تحصيالت عالی از امريکا دارد؛ برحيم وردگ که ي

قای رحيم وردگ  از آ. دھی يک اردوی نامتجانس را متحمل می شود  را داشت که اردوی افغانستان سمتگاھی آو 

فاع  در تبانی به مافيای ور در وزارت به اصطالح دآو قرارداد ھای ضد ملی و سود  برکت  ھمين اردوی پوشالی

 و مردم  اقتصادی  حکومت پوشالی ، سرمايه ھای ميليون دالری  اش  به ميليارد دالری گراف صعودی داشت

 . باشد  گاھی دارند که ايشان از مھره  ھای اصلی و تضمين شدٔه امريکا میآافغانستان و قشر روشنفکران 

 -:گردد  طرح ريزی میيلذاردوی يک مملکت بر اساس ميتود و فاکت ھای 

 . منطقه و مشخص نمودن دوکتورين حربیوپوليتيکئوضعيت ژ

 .ستراتيژيک آينده نظر به وضعيت دشمن احتمالی آيندهپالن گذاری 

 .ستراتيژيک تاکتيکی به مقابل حمالت احتمالی دشمن پالن 

 . دشمن احتمالی ، مجھز و مسلح نمودن اردونگیجبا نظرداشت وضع تسليحات 

 افغانستان ھم سرحد با ممالکی ھست ؛ که دارای اردو ھای مقتدر و از جمله  اردوی ،نظر به مواد ذکر شدٔه فوق 

.  خط ديورند، پاکستان بودهۀدشمن احتمالی افغانستان نسبت معضل. باشند می میومجھز به سالح اتپاکستان  مسلح و

  ه ئیانس بل به يک اردوی قومی و مليشو نه تنھا نامتجيک اردوی نامتجانس ،  از اين نقطه نظر  اردوی افغانستان 

 .تطابقت دارد

 :برای روشن ساختن موضوع کمی به عقب برگرديم 

بازھم يک مقدار سالح و  ) ١٩٩١( بعداز شکستن و متالشی شدن اردو در دوران حکومت مجاھدين و تنظيم ھا  

ر ھر واليت کشور، طبق نيازمنديھای  تنظيمی   که  در تصرف تنظيم ھای جھادی بود ، طور مستقالنه دیوسايط

ن در قبضه و تصرف جمعيت اسالمی ، حزب آ ھایکه بزرگترين بخش. داشت شان مورد استعمال و استفاده قرار

 .و وحدت اسالمی بود» جنبش اسالمی «اسالمی ، 

يم به سمت خصوص با به قدرت رسيدن طالبان قسمت اعظم سالح و وسايط اردو توسط احمدشاه مسعود و فھه ب

 .شمال انتقال داده شد بود 

عالقه مندی  به تسليح نمودن اردوی افغانستان نداشت و به خواست و تقاضای ) ع ١٩۵٠(امريکا که از ساليان قديم  

 به اين سو  بار سنگين مالی ١٩۴٧ش به پاکستان که از  ااکنون نظر به عالقه مندی. حکومت وقت جواب منفی داد

به ھيچ صورت فکر نمی شود ، که امريکا در ساختار يک اردوی مجھز و  کشد، دوش میه اردوی پاکستان را ب

که در مکمل نمودن پايگاه  خصوص در حالیه ب. عمل نمايدمتجانس به کشور ھای ھمجوار با افغانستان صادقانه 

امی را در  به خشکه پايگاه ھای نظط محای وسوق الجيشوپوليتيکئرھند ، در بھترين نقاط ژھای بحری اش در بح

 ساله بود ، خدمت زير بيرق در ٢۵٠ تکاملی ۀاردوی افغانستان که دارای يک دور. افغانستان تصاحب نمودند

شد ؛ که اکنون نظر به ساختار   ملی مکلفيت شمرده میۀادوارمختلف تاريخ کشور، رضا کارانه و بر اساس وجيب

 . افته استيشکل تغيير اوردو ھای جھان به يک اردوی اجير و مزدور 
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  اخير جنگ مقاومت ملی عليه قشون سرخ شوروی  و جنگھای داخلی بين تنظيم ھای جھادی ۀگر به گذشتٔه چھار دھا

، اردوی افغانستان توسط پاکستان در تبانی با حاميان جنگ در افغانستان شکستانده و اوضاع جھانی نظراندازی نمايم

ن در بين تروريستان آمات به شمول طيارات جنگی خيره ھای بزرگ انواع مختلف سالح و مھذ گرديد، حومو 

که در سطح جھان بعداز فروپاشی اتحادشوروی که  طوری. به يغما برده شدگروپ ھای اسالمی تقسيم و بيرحمانه 

.  منتھی گرديد ،دوم بود جنگ جھانی ۀ پيمان وارسا و اردوی بزرگ ومقتدر شوروی که فاتح ، پيروزمندانۀبه تجزي

ن حتی يک مقدار آين بزرگ نظامی در بين کشور ھای نو به ظھور رسيده منقسم  شد و از نتايج ناگوار اين ماش

لوژی ھای متنوع وئدست سازمان ھای محتلف تروريستی که دارای ايده  اين اردو ھا بازھم بنگیجو ادوات سالح 

 .مدآدر) ت ھای محوری ملی گرا يت مذھبی ، فاشسيراديکال فاشس(بودند 

 ، کميت نگیجتوانيم ، که مقتدر ترين اردو از نگاه مھمات ور شده میآثال يادطور مه ارتباط به موضوع ، بدر 

می و بيالوژيکی اردوی عراق و کشور غنی در منطقه ليبيا بود؛ که وتعليمی ، مسلح به سالح ھای ات پرسونل ، سطح

  سالح ھای ۀواسطه ديده شد که بازھم ب. ی گرديدتوسط امريکا و کشور ھای امپرياليستی جھان شکستانده و متالش

نھا ، گروپھای مختلف تروريستی   به نام ھای القاعده ، طالب ، داعش ، بوکوحرام و به اصطالح ارتش آ ۀپيشرفت

 .زاد سوريه مسلح گرديدندآ

زھی وقاحت و بی . و بعداّ ، طرح پالن بازسازی اين اردو ھا توسط امريکا و حاميان بين المللی اش  اعالم شد 

 .شرمی

 نود از داشتن يک دولت متمرکز و قوای ۀن شکستانده و متالشی گرديد ، در دھآدر افغانستان ھم که قوای مسلح 

تنھا انارشيسم بود که ھر روز اين کشور جنگ زده را به نابودی می کشاند ، و از مردم . بی بھره بودمسلح و امنيتی 

 .بی دفاع قربانی  ميگرفت

 کنفرانس بن در موجوديت گروپ ۀاز ھجوم امريکا و کشورھای سازمان ناتو واشغال افغانستان در توافق نامقبل 

وردن امنيت و ثبات از خلع سالح و بازسازی قوای مسلح و امنيتی در آغرض ه درگير به جنگ ب ھای متخاصم

 .مدهآعمل ه مواد تواق نامه  تذکر ب

 

  :٢٠٠١کنفرانس بن دسمبر 

 .يتن حاکمي تعي-١

  :ئیپنجم مواد نھا

تحت قومانده  و کنترول  با انتقال رسمی قدرت ، تمام مجاھدين ، قوای مسلح و گروه ھای مسلح در کشور -١

 .قت قرار گرفته و نظر به ضرورت قوای مسلح و قوای جديد امنيتی افغان سازماندھی خواھد شدحاکميت مو

 جھانی می امعۀرای رسيدن به اين ھدف ، شرکت کنندگان از جب:  روشن گرديده ٢ ۀدر بند چھار ضميمه يک ماد

 . خواھد  که مقامات جديد افغان را در جھت تشکيل و تربيه قوای امنيتی و قوای مسلح افغانی کمک نمايد 

 با درک اين امر که تشکيل و تجھيز قوای جديد امنيتی و قوای مسلح افغانی با فعال شدن کامل آن به وقت -٣

 .ردضرورت دا

شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد ، در باره افغانستان از شورای امنيت ملل متحد تقاضا می نمايد که تجويز 

 . استقرار ھر چه زودتر نيروھای تحت امر سازمان ملل را در افغانستان برسی نمايد
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 نيرو در صورت لزوم می ن مساعدت می کند ، اين چنينآمين امنيت شھر کابل و نواحی اطراف أاين نيرو ھا در ت

 .تواند تدريچاّ به ساير مناطق گسترش يابد

 افغانستان متعھد می شوند ، که تمام واحد ھای نظامی از کابل و ساير ۀ شرکت کنندگان مذکرات ملل متحد در بار-۴

ان کمک مستقر می باشند  خارج کنند ؛ مطلوب خواھد بود اگر اين نيرو ھا در بازسازی افغانستمناطق شھری 

 .نمايند

اقدامات الزم را در ھم آھنگی با ادارٔه موقت برای ادغام مجاھدين در قوای جديد امنيتی  :  ماده چھارم - ضميمه سوم 

 .ورندآعمل ه و مسلح افغانستان ب

 -:تبصره 

ن منافع ايشاحامی از ترکيب ساختاری افراد کنفرانس بن ديده می شود ، که ھيچ کسی از جانب مردم افغانستان و (

؛ بلکه ھمه به نمايندگی از  شده باشد در آن جمع نبودن يی و ارادٔه مردم تعيأبر اساس رو  نمايندٔه منتخب مردمکه 

ن گرديده يتنظيم ھای جھادی و احزاب منسوخ شده  در تبانی  به استخبارات بيرونی و کشور ھای کليدی غربی تعي

 نزد مردم یملللين  حقوق بشری و بين ااينھا خود سبب ويرانی ھا و نسل کشی  ھا  بودند ؛  که نظر به قوان. بودند 

 .)افغانستان مجرم و ناقضين حقوق بشر پنداشته شده 

سازی اردوی افغانستان تذکر طور بسيار مختصر به ارتباط بازه برای به تحليل گرفتن موضوع ، نکات مھم ب

  .مل ننموده اندرسد که ھيچ کدام از جانب طرفين صادقانه ع ن تااکنون به مشاھده میآ؛  از نتايج  گرديد

 

 :ريشه يابی احيای مجدد اردوی افغانستان 

مسعود و فھيم ، با سالح ووسايط قسمی قول اردوی  که حکومت تنظيمی مجاھدين تحت رھبری ربانی ، نآبعداز 

به ساختن و انسجام شينی بودند ؛ ، به سمت شمال کشور در حال عقب ن شکست توسط طالبان ۀمرکزی ، در نتيج

مينات مالی و أ تاريخی کشور، تۀدر اين مرحل.  منظم  جھت واپس گرفتن قدرت  از طالبان سعی  داشتند يک اردوی

.  عھده گرفته بودنده  وقت و جمھوری اسالمی ايران بوسيهررا برای ربانی  حکومت  ئی هنظامی  يک اردوی  مليش

ض تشکيل يک اردوی منظم جلب غره مسعود و فھيم سعی می نمودند که کمک ھای نقدی و نظامی امريکا را ب

 .ندبکه  مبدل شده بود ، استفاده نما القاعده که افغانستان به مرکز نظامی اين شۀ و از تضاد امريکا با شبک نمايند

 نود ميالدی به ميانجيگری  ۀ سازمان امنيت ملل متحد در افغانستان در دھۀدر تداوم فعاليت ھای صلح خواھان

مين امنيت و أت» رات طالبان و ربانی ، مسعود اما« گروپ ھای متخاصم و درگير جنگ لخضر ابراحيمی  در بين 

 شدن ، جنگ طالبان با يک ئیولی در ھمين سال نھا.  م پيشبينی گرديده بود١٩٩٧مصالحه در بين طرفين  الی سال 

ت حختن موضوع ت سائی برای نھاه ھزار نفری  به شمول ھزار ھا عسکر پاکستانی در لباس مليش٢٠نيروی 

اگرچه حکومت طالبان از جانب .  تعرضی داخل عمليات  نظامی شدندۀباالی نيرو ھای شمال به حمل) ISI( رھبری 

مينات أ اقتصادی  قرار داشت ؛ ولی تۀتوسط  امريکا  تحت محاصرظاھراً به رسميت شناسائی نشده بود و متحد ملل 

 . گرديد ال می پاکستان روزانه اکمۀذريع اش نگیجاکماالت نظامی و و 

لذا امريکا نسبت . شناخت  ربانی و مسعود به رسميت نۀکه امريکا حکومت تنظيمی مجاھدين را الی ختم دور طوری

الخره  سازمان با. نھا متمايل نبودآبه نيروی شمال و متحدانش بی باور بوده و به رسانيدن کمک نظامی و مالی به 

لوسيله از شورای نظار و جمعيت اسالمی تان کوشش داشت تا با القاعده در افغانسۀغرض سرکوب شبکه سيا ب
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حکومت بوش و کانگرس امريکا را متقاعد نمود ؛ که به نيروی شمال کمک مالی  نظامی »سياه «استفاده نمايد ، لذا 

 .برساند

مال ياری  مصصم گرديد که به تجھيز و کمک مالی نيرو ھای اتحاد ش٢٠٠١مبر  سپت۴در نتيچه دولت امريکا در 

 .رساند

 ميليون دالر از طريق سازمان سياه برای تجھيز و مسلح نمودن اتحاد شمال تحت رھبری ١٢۵در قدم نخست 

 .جمعيت اسالمی  به تصويب رسيد

ً نمايندگی ھای سرويس مخفی امريکا در افغانستان  به نابودی  اعضای  ) بوش ( رئس جمھور امريکا  برای تماما

ليون تا ي م٩٠٠که بدين منظور از . مساعی مشترکه با نيرو ھای نظامی محلی امر صادر نمود  القاعده  در ۀشبک

مد ھای نمايندگان سرويس آسفر ھا و رفت و .  تصويب گرديد) سی آی ای( برای فعاليت ھای دجهويک بيليون  ب

  به وقوع پيوست و فقط پنج ٩/١١ يازده سپتميرۀغاز شده بود که حادثآھای جاسوسی سازمان سياه به درٔه پنجشير 

 .سفر صورت گرفته بود ؛ که مسعود ترور شد 

  که به زبان  Gary  Schroen  مالقات ھا با فھيم توسط  اجنت سيا٢٠٠١ يازده سپتمبر ۀبعداز ترور مسعود و واقع

 ٣ات نمود و مبلغ  در درٔه پنجشير با فھيم مالقGray  ٩/١١دو ھفته بعداز  . شد دری تسلط کامل داشت انجام می

ليون دالر يفھيم سھم خود را يک م. ليون  دالر غرض کمک نظامی نيروھای شمال برای فھيم تسليم دھی گرديديم

 .مد شخصی جدا و اخذ نمودمنحيث درا

ليون دالر ديگر را به اتحاد شمال سرازير نمود که برای جنگ ساالران  ديگراز قبيل رسول يو بعداً ھم سيا ده م

 .بدھد… وستم و سياف ، د

  ۀ  در سی اکتوبر در عقب طيارTommy Frankو ستد ھا باز ھم وقتيکه جنرال تامی فرانک   اين دادۀو به ادام

 که در ميدان ھوائی شھر دوشنبه پارک شده بود ، بعداز چانه زنی ھای زياد فھيم با فرانک ، مبلغ پنج ١٧-Cبزرگ  

 اين معامالت ۀھم. بل و ساحات شمال کشوربه فھيم تحويل داده شدليون دالر برای اتحاد شمال غرض گرفتن کايم

 .نقدی صورت گرفته

 م  در مسائل ١٩٧٩خذ اثر احمد رشيد نامه نگار انگليسی پاکستانی االصل ؛ که از آغاز مقاومت مردم افغانستان أم

 . باشد  مربوطه  تا اکنون متشبث می

 DESCENT into CHAOS   کتاب -----  ۶١صفحات 

Chapter :- Retaliation and Invasion   

موضوعات ذکر شدٔه فوق مربوط و منوط به قوای مسلح افغانستان و سرمايه گذاری  سرويس ھای جاسوسی امريکا 

 .باشد  در ساختار يک اردوی نامتجانس و بی ثباتی منطقه شامل بحث می

 .ادامه دارد

 .دگرمن احمد کندھاری

٠٣/٠٢/٢٠١٥ 

  

 

 

 


