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  دگرمن احمد قندھاری

 ٢٠١۵ جوالی ٠٨

 

  اردوی نا متجانسقوای مسلح  افغانستان تا يک 

۵  

 :ٔبه ادامه بخشھای قبلی 

فروش و به  يغما بردن اسلحه و وسايط اردو مکثی ا در رابطه باھم می خوورم آثر غاز اين پراگراف از خاطرات تاآدر 

 .داشته باشم

 جرم بسيار سنگين و خيانت ملی  در ١٣۵٧فرار عساکر و منسوبين اردو با سالح تا پيش از کودتای ننگبار ھفت ثور 

ر مردمی عليه حکومت کودتا از قيام ھای متوات ولی بعد. ن اعدام بودآشد و جزای مرتکب به  قوانين نظامی شمرده می

گانی مبدل ر ايستادگی و دفاع از مقاومت ھمفرار با سالح و حتی فرار دسته جمعی پرسونل قطعات اردو به يک ام

 .گرديد

ن مسلح می آکه از صفوف  قطعات اردو مصادره می شد، در شروع جنگ مقاومت نيرو ھای رزمی به ای اسلحه 

اسالمی گرفتند و جنگ ملی و جوش مردم موضع   جھادی داخل صفوف جنبش خود که تنظيم ھایًولی بعدا. گرديدند

 مصادره شده از صفوف اردو طبق قوانين جھاد اسالمی غنيمت جنگ ۀند ، اسلحنموددھی اسالمی رھائيبخش را سمت

 مندان تعلق که به قویسالح. شد شد و بر ھمين رکن اسالمی در بين قومندان و پرسونل جبھه حصه بخشی می شمرده می

 .مدآ به حساب می ویمی گرفت از ملکيت شخصی 

 صفوف جنگ مقاومت ملی شامل صفوف نبرد ملی بودم ، قيمت يک ااين قلم در پاکستان در رابطه ب)  م١٩٨۵(در سال 

و .  ھزار کلدار بود ۴٠ تی تی و مکروف الی ۀ ھزار کلدار پاکستانی  و از تفنگچ١۶٠ميل سالح کالشنکوف الی 

نيمت گرفته شده صاحب پول و سرمايه  شدند ، که بدين مناسبت در پاکستان غدانان جھادی از درک فروش سالح قومن

 . زندگی راحتی داشتند شده، دارای ھمه چيز 

و گرديده چار بی سرنوشتی ا تسليم مجاھدين نموده بودند ، دولی عکس قضيه عساکری که به يک اميد سالح خويش ر

نھا به افغانستان برگشت می نمودند ، از آٔيک عده کمی  .ا در مھاجرت پاکستان سپری می نمودند رایزندگی فقيرانه 

 در وقت فرار با ً اکثراواز ناچاری به دولت تسليم می شدند ؛ که از طرف دولت پوشالی مجازات و زندانی می گرديدند ،

وردن سالح عساکر فراری  به آدست ه بسالح  عساکر، در بين جبھات و قومندان ھای دوتنظيم مخالف به غرض 

 کوشش می شد تا سالح از جانبين. که منجر به قتل چندين مجاھد از طرفين می گرديد. برخورد ھای مسلحانه می انجاميد
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 ھم وطنان ما شاھد و ناظر ھمچو واقعات در مناطق بودوباش ُممکن که اکثر. مايند ن خود نآھای عساکر فراری را از 

 .شند بابودهشان 

در ) وابسته به ايران( طور نمونه بر مصداق نبشته ام می توان از برخورد گروپ شيخ محسنی با گروپ حزب هللاه ب

که در تنيجه سه نفر از اعضای يک . ور شد آ اول قندھار به غرض دست يابی دو ميل سالح عساکر فراری ،  ياد ۀناحي

سال .( شده بودند ؛ به شھادت رسيدند ھمان کوچه تسليم و مخفی وعساکر فراری در  فاميل که از مردم محل بودند 

ن يک معلم بسيار مھربان و شريف بود ؛ که روحش شاد و گرامی آ يک نفر ءٔاز جمله سه نفر شھدا) ١٩٨٧ و يا ١٩٨۶

 وری نمايمآنھا ياد آدھم که از نام  و به خود اجازه نمی. باد

در يک معامله گری ، پولی با قومندان پوسته به ارتباط تسليمی سالح  و افراد  پوسته ھای نظامی ًدر سال ھای بعدی اکثرا

 . گرفت پوسته صورت می

ٔ واقع ميرويس مينه رمطور نمونه از تسليمی کندک ژانداه باز ھم از دھا معامله گری فروش پوسته ھای نظامی ، ب
 پاکستان  فروخته بهش ھزار کلدار پاکستانی و فرارچھل در بدل ) عبدالستار خلقی(قندھار که  توسط  رئيس ارکان کندک 

 و دتدار نداشتتنق با حزب بر سرأه ای از افراد جلبی کندک که ھيچ رابطولی چندين تن) نام  گروپ جھادی محفوظ . (شد 

دانستم که ار ھای سياسی و استخباراتی را قابل تذکيگره اين  معامل.   به قتل رسيدندًری بودند ، بعداتنھا عساکر جلبی جب

 .گاه قربانی توطئه ھا شدند آوطن ما نا خود چگونه افراد بيگناه ھم

و اين تسلمی ھا و به دام انداختن افراد عادی جزوتام مربوطه ، توسط قومندانان پرچمی و يا خلقی در بدل اخذ پول معامله 

 .می گرديد

 خاطر کسب معاش بخور وه  که صرف بی طالبی و افراد امنيتی توسط افراد  نفوذیۀ پوسته ھای افراز شداکنون ھم اکثر

ٔنمير به صفوف قوای مسلح پيوسته اند ؛ به معامالت  فروش پوسته ھای نظامی و امنيتی و اسلحه دست داشته شان  ٔ
 .موجب قتل و غارت می شوند

،  که مقامات دولتی ٢٠٠٢از تخريب تا فروش و ذوب اردوی افغانستان تا بازسازی آن توسط امريکا در آغازين  سال 

ٔپردازم به جريان پروسه و پالن گذاری اين پروژه  می. مين امنيت و باز سازی نمودند مردم کشور ما را اميدوار به تا
 :سود آور برای طرفين قضيه 

 سالح خلع. ٔ تذکار داده شد يکی از مواد تعھد نامه بن تجھيز و مسلح نمودن قوای مسلح افغانستان  ؛ ًکه قبال طوری

 .مسلح اعم از مليشه ھای قومی ، مجاھدين قبلی و قومندانان آنھا در پالن گنجانيده شده بود گروپ ھای

يا امريکا و شرکايش  برای تجھيز و احيای مجدد اردوی افغانستان صادقانه عمل خواھد کرد يا آکه : ال برانگيز است ؤس

 نه ؟

و مسلح نمودن اردو به تقاضای دولت وقت جواب منفی داد ؛ امريکا در تجھيز )  ١٩۵٣(که در سال  ھمانطوری

وی پاکستان را ٔامريکا تعھد نامه  کمک نظامی به ارد)  ١٩۵٣(که از جمله در ھمين سال : ملحوظاتی در ميان بود 

 موجوديت ًتاظامی امريکا در بحر ھند ؛ نھاي بودن  پاکستان به بحر ھند و موجوديت پايگاه ھای نط محاًنموده بود ، ثانيا

توان  از عوامل اصلی و محوری  میرا پاکستان در پيمان ھای نظامی سيتو و سينتو،  و شرايط ژئوپوليتيک منطقه 

 .شمرد 

، موجوديت  سلسله جبال ی و ژئوپوليبتيکئ بودن افغانستان به خشکه ، و نظر به شرايط جغرافياطويژه محاه ب:  در ثانی 

 . العبور محاربوی ،  که بھترين سد محاربوی در مقابل شوروی وقت بود ھندوکش و پامير و مناطق صعب 

ن تحت پوشش  کمک تسليحات نظامی امريکا آايران که در غرب افغانستان ھم سرحد  ما واقع شده ، و اردوی : ًثالثا 

ھبری امريکا و  خليج فارس در سلطه و رزۀو موجوديت پايگاه ھای  بزرگ نظامی در خاک ايران و حو قرار د اشت، 
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گرديد که  افغانستان برای امريکا ارزش ستراتيژيک کمتر داشته باشد ؛ بر وفق اين ملحوظات  دول غربی سبب می

.   امريکا متمائل نبود که در مقابل دو دوست نظامی اش در مسلح ساختن اردوی افغانستان حصه بگيرده ئینظامی منطق

ای مسلح افغانستان به سطح يک اردوی مجھز و پيشرفته که توان مقابله با لذا اکنون ھم در تجھيز و مسلح نمودن قو

 خيز محاربوی به مقابل ۀکه افغانستان به حيث تخت قسمی. اکستان را داشته باشد به ھيچ صورت حاضر نخواھد شد پ

بين امريکا و افغانستان راتيژيک اين سرزمين طبق پيمان امنيتی تامريکا در بھترين نقاط س) چين ، روسيه(دشمنان آينده 

ونيت ای مزدوران تربيت شده اش شامل مصچندين پايگاه نظامی در مناطق سرحدی و مرکزی به قيمت رايگان به امض

 .  نمودصاحب تھای قانونی و مالی 

يد نظر می ؛ موقعيت بد وضع الجيشی دارد ، که بدين لحاظ باوافغانستان اکنون در تقابل به اردو ھای  مجھز به سالح ات

دار از تفوق آتش محاربوی ، ھوائی و زمينی باشد ؛ تا ربه شرايط موجوده دارای يک اردو با ميکانيزم پيشرفته و برخو

 .  را داشته باشده ئی دفاعی جنگھای منظم جبھۀبا دشمن کنونی و احتمالی آينده توان مقابل

ی احيای قوای مسلح افغانستان نبود ، ولی با تالش و  عالقه مند به سرمايه گذاری برا٢٠٠٣ و ٢٠٠٢امريکا در سالھای 

البی نمودن به خصوص خليل زاد و ديگر تکنوکراتھای وابسته به غرب به دلخوشی مزدورانش فريب کارانه وغير 

که پاکستان  صادقانه تحت پالن  تربيت نظاميان شروع به احداث مراکز تربيتی نظامی  داخل کار زار شد ، طوری

شود که به عکس جھت  مشاھده می. رنجش خاطر پيدا نکند ) تی ترورستان اسالمی برای سراسر جھانتربيمرکز (

 .و ناتوان افغانستان به مقابله برخاست  پاکستان به مرکز تربيتی بنياد گران اسالمی در مقابل اردوی شکسته

کا با چند شريک امپرياليستی اش عراق امري) ٢٠٠٣(ن در سال  آو در پی ) ٢٠٠١دسمبر (توام با اشغال افغانستان در 

 نظر نظامی مسلح به ميکانيزم پيشرفته و ۀبعداز شکستاندن و محواردوی عراق که از نقط. را به اشغال  خود درآورد 

از اشغال ان کشور تحت شعار بازسازی و آموزش پرسونل نظامی  آن  تحت رھبری  ٔدارای قوه مقتدر ھوائی بود، بعد

ٔغاز نمود ،  که در نتيجه پروسه انسجام و تجھيز تسليحاتی اردوی آ و ضد مردمی به سرمايه گذاری يک حکومت مزدور
بان متالشی و سرکوب شده ٔ استفاده  از ھمين خال زمانی ، پاکستان  توانست  تا طالبا.  نا متجانس افغانستان به عقب افتاد 

  پاکستان و امريکا انجام شده ۀ تحت  يک  پالن  محرماناناست اين امرممکن .  دھی  ومسلح  سازد   سازمانًرا مجددا

 طالبان در اين اواخر در رسانه ھا شاھد وبھترين مصداق اوضاع نا تئيد  جنرال مشرف از سازماندھی و حمايأت. باشد

 .امن کنونی افغانستان می باشد 

 زمينداور ھلمند  که محل ۀ نظامی پراگنده از منطق به فعاليت ھای٢٠٠۴ بعداز سال هطالبان در يک مدت زمان کوتا

 به حمالت انتحاری که در افغانستان سابقه نداشت  در مراکز ًو بعدا. غاز نمودند آنھا بود به فعاليت آاصلی  نشونمای 

 . بکشاند تا از طريق ترور و اختناق و فشار دولت پوشالی را به بحران ناامنی . پرداختندام حشھر ھای بزرگ  و پر ازد

البته در تسليح نيرو ھای طالبی قوای اشغالگر غير مستقيم و محرمانانه شامل ماجرا بود ، که در زمينه  شواھد و مدارک 

 .نمی گنجدنھا در اين  مختصر آزياد ثبت شده که گنجانيدن 

س امريکا   ح و تجھيز اردوی افغانستان طبق خواست دول ذیيسلتٔپديده  ٔعالقه غربی در را يک پروژه  سرمايه گذاری  ٔ

که با تدوين   پالنگذاری ، قول اردو ھا ی  ھای بزرگ وابسته به ان دولت ھا بود) CRP(و بھره کشی کورپروشن  

  .نمودندغاز به کار آمتعدد و مراکز  تعليمی بدون کيفيت با زرق وبرق نمايشات تيلويزيونی 

 نخست ضرورت مبرم به ميکانيزم تسليحاتی محاربوی ثقيله  و تجھيز که در بازسازی اردوی افغانستان در قدم نجائیآاز 

ن و تبانی  سران تنظيمی  و يعکس جھت ، لشکر عظيمی در تبيبه باشد ؛ ولی  ٔو تسليح  قوای ھوائی و مدافعه ھوائی می

 در معامله  با شده ، پولھای کمک ۀزينھ او ب.  ٔبا سالح خفيفه متنوع مسلح گرديدند  به اصطالح جنگ  ساالران 
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ميناتی از قبيل البسه ، اعاشه ، يه لوازم تاھی  کوپوريشن ھای بزرگ  دول مداخله گر استعماری غربی به تقراردادی ھا

 :روغنيات  با مصرف ھنگفت حمل و نقل ، تجھيزات و ادوات  انفرادی افراد پياده  مانند  

 حمل وزنش سرعت حرکت يک عسکر پياده را در اثنای فعاليت زانوبند ، کاله دوربين دار ، و ديگر ادوات انفرادی که

در شرايط کنونی کشور نيروھای  پياده نظام شامل فعاليت .  غاز گرديد آمحاربوی به مشکل مواجه می نمايد ، بازسازی 

 . تش  توپچی و ھوائي ضرورت مبرم دارند آ تمحاربوی  به حماي

شود به  مينات لوژستيکی و محاربوی قوای مسلح  مربوط میأ اکماالتی ، تامنيت کاروان ھای: در رابطه به حمل ونقل 

 .گردد  صاحبان اين شرکتھا میۀکمپنی ھای امنيتی که قسمت اعظم  کمکھای بازسازی اردو تحويل خزان

  از کمک ھای بازسازی اردوی افغانستان که باالتر از خريد و اکمال تسليحاتی می باشد  به اکمالهبزرگترين حص

 .ميناتی به مصرف می رسد طريق ھمين شرکت ھای امنيتی و تان ازآروغنيات وسايط و انتقال 

 :ارش کليد گروپ زطبق گ

. رسد  ھزار ليتر تيل می۶٠٠ ساعت برای جنراتور ھای توليد برق  به ٢۴مصرف روغنيات شش قول اردو در ھر 

ن به ھفت ميليارد آ ۀ ميالدی  مصرف  ساالن٢٠١۴ز سال بعدا. ن گرديده ييعنی برای ھر قول اردو، صد ھزار ليتر تعي

 .دالر تخمين گرديده 

ف روغنيات اردو در مدت ده سال به صد رمقام بازرسی منابع امريکائی مص) Sopko(طبق گزارش جان ساپکو 

می افغان به  نيروھای نظاۀو ھمچنين  قسمت بيشتر اين کمک ھا در پيشبرد امور تعليم و تربي. ميليارد دالر رسيده 

 پطرول شده ؛ ۀيھگردد که يک ميليارد دالر صرف ت که از تحقيق و بررسی دوسيه طوری استنباط می. مصرف رسيده 

 . ميليون دالر مفقود شده٢٠١و مبلغ 

 يحولی موجوديت فرعون ھای تفنگدار و سرمايه ، بر صح. رسد  سی شده ضد و نقيض به نظر میراگر چه ارقام بر

 . دليل شده می تواند  ام بودن اين ارق

رخ   : ٢٠١٠ اگست ۀٔطبق گزارش کليد گروپ مو

 الی ۵٠٠ دالر حسب قرارداد تثبيت نموده ، که در نتيجه ۴٠٠٠ٔشرکت ھای امنيتی برای بدرقه ھر واسطه قوای ناتو 

 گذر  سياف و امان هللاقومندانھایۀ  از جملشرکت امنيتی افغانستان نوين تحت ملکيت لطف هللا. شود   دالر تاديه می٨٠٠

ٔ نفر سالح انداز از زمره بزرگترين قراردادی ھای لوژستيکی ميدان بگرام بوده ، که ۵٠٠از شورای نظار ، با داشتن  
  .اندٔ بدرقه امنيتی کاروان ھای قوای ناتو را از شيرخان بندر الی بگرام و غزنی قرارداد نموده ه عالوهب

 

 : شده  در  نا متجانس شدن اردو ی  طرح به  پالن ھاهنظری کوتا

 . م توسط قوای اشغالگر طرح و پالنگذاری گرديد ٢٠٠٢احيای مجدد اردوی ملی افغانستان در سال 

سيس چھار  مرکز تعليمی - ١  .ب  در رابطه با تشکيالت ذ سه مرکز جلب و ج-ٔ به ساختار و تا

ٔيه تمامی اصولنامه ھای  نظامی و تعليمنامه ھ وظيفه و تغرض تدوين دوکتورينه  قومندانی عمومی تعليم و تربيه، ب-٢
 . سسات تحصيلی و تعليمی اردوی ملی را عھده دار می باشد ، انسجام ، سازماندھی و رھبری موھا 

رشيف وزارت دفاع ملی آتعليمنامه ھای قبلی اردوی افغانستان در : دانم  در مورد تعليمنامه ھای نظامی قابل تذکار می

ن زمان تدوين آ ۀ خدمات داخله متباقی ھمه طبق سالح و وسايط محاربوی دست داشتۀباشد به جز از اصولنام یموجود م

 : ، طبع و نشر شده بود؛ که می توان شامل سه کتگوری نمود 

 . تعليمنامه ھای محافظه و نگھبانی سالح و وسايط -  تی تعليمنامه ھای تکتيکی و تربي-تعليمنامه ھای تخنيکی  

 .ًتعليمنامه ھای تعليمی و تخنيکی اکثرا توسط مشاورين نظامی روسی تدوين و ترجمه شده بودو 
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 .شود که بر کدام اصل و وضعيت نظامی موجه اين تعليمنامه ھا و نظامنامه ھا تدوين خواھد شد ال برانگيز میؤاکنون س

 -:سسات تحصيلی و تعليمی که تا کنون در اردوی ملی ايجاد شده مو

 .ادمی ملی نظامی  اک-- 

 . اکادمی ضد شورش -- 

 . اکادمی بريدمنان -- 

 . اکادمی دفاع ملی -- 

 : مدت مسلکی و تربيتی عبارت اند از ه مکاتب مسلکی و کورسھای کوتا-- 

لوژستيک ، کماندو ، دريوری ، استخبارات ، عقيدتی و فرھنگی ، صحيه و ( حربی ښونځی ، کورسھای  مسلکی  

 )انجينری 

 . کورس دو ماه مدت ھر

 نفر ، ۶٠٠ نفر ، خوست ١۴٠٠ نفر ، ھرات ١۴٠٠ نفر ، مزارشريف  ٧٠٠مرکز تعليمی نظامی کابل به گنجايش 

 . نفر ١۴٠٠ نفر ، مرکز تعليمی داراالمان ۶٠٠گرديز 

دالر   مبلغ ھشت ميليارد ٢٠٠٨که  تا سال  . مين می شودأ اردو از طريق صندوق مالی قوای ايساف تۀمصارف بوديج

ازمصرف ارقام  ) SIGAR(   تفتيش و مراقبت امريکائي ۀسسارش دھی موزکه طبق گ. کمک  وبه مصرف رسيده 

 اعظمی  اين کمک ھا برای  معلمين ، ترجمان ھای کمپنی ھا سکتوری و اکماالتی و ۀکمک ھا  وانمود ساخته  که حص

 .استپالن گذاری به مصرف رسيده 

 . انجام شده باشدًرات زياد بعداي بوده ، ممکن تغي٢٠٠٨ق الی سال ارقام و نامھای تشکيالتی فو

ن آمده ، که  ازآعمل ه   در پاراگراف ھای قبلی اين نبشته  تذکار ب٨٠ الی  ۵٠از ساختار ھای تعليمی اردو در دھه ھای 

 اردوی  ۀئی  دست داشتح ھای ثقيل محاربوی زمينی و ھواالن زمان  به ارتباط  سآشود  که سطح تعليمی  استنباط  می

  .ٔ عالی تعليم و تربيه نظامی بودند ۀوقت به نسبت مراکز تعليمی  کنونی امريکائي  به مراتب مسلکی  و دارای اتوريت

گردد ؛ لذا نظر به شرايط  سوق  چون احيای مجدد اردو تحت پالن و نظر کار شناسان کشور ھای استعماری رھبری می

 .ک اردوی نامتجانس شکل دھی می شود افغانستان به سمت يی ، اردوءکا و شرکاالجيشی منطقه و منافع امري

سسات وابسته  به کشورھای ناتوئی ؤمار رسمی مآگردد ، طبق  ی که تحت نام اردوی افغانستان سرازير میئکمک ھا

رسد که توسط  یسسات امنيتی و ترانسپورتی  و توليدی به مصرف مؤاد بزرگ مالی و اداری از طريق مآغشته به فس

 اسلحه ، وسايط  نقليه کشور ھای کمک دھنده ، اين کمک ھای مالی تحت قرارداد ھای خريد کارپوريشن ھای بزرگ

که بار ھا شنيده  شده  که عساکر در اکثر ولسوالی ھا و واليات   طوری.  ميناتی  از افغانستان خارج می شود أوادوات ت

 از ًر و قومندان ھای مربوطه که اکثرالکه توسط کميشن کار ھای جلب و جذب عساکب .شود نھا تاديه نمیآھوار امعاش م

 .رود   به سرقت می،سران جھادی می باشند

ٔسيستم و پروسه جلب و احضار عسکری که در زمانھای عادی تاريخ کشور عزيز ما از طريق ادارات مکلفيت عسکری 
 تشکيالت وزارت دفاع ملی برای سه ماه در سال صورت می الی سطح ولسوالی وعالقه داری ھا تحت رھبری رياست

 نبود ، بلکه  ءم طبق معمول قابل اجراچٔولی اين پروسه جلب و احضار در دوران حکومت خونتای خلق و پر. گرفت

 .خود گرفته بوده م ربائی را بدآشکل 

بدين معنی . خودی کاپی نموده اند ٔ از پروسه کشور ھای را) ريکرودنگ(حت نظر کارشناسان امريکائی شکل اکنون ت

و کميشن کاران  ريکرودنگ که به معنی کميشن کار بوده می تواند. شوند که افراد اردو اجير و مزدور استخدام می
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شرکت ھای امنيتی و سران جھادی و تنظيمی ھستند که جوانان را يا از صفوف خود شان و يا ھم از خيل بيکاران جامعه 

  .ی و استخدام می دارندبه صفوف اردو معرف

 ادامه دارد

 


