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 ٢٠١۵ جوالی ١٠

 

  اردوی نا متجانسقوای مسلح  افغانستان تا يک 

۶  

  :به ادامۀ گذشته

اکنون ديده شد که نه تنھا خلع . ای قومی تعھد شده بود گروپ ھ در کنفرانس بن که از خلع سالح قومندانان جھادی و

 .ھای امنيتی دوباره مسلح گرديدند ) شرکت(سالح نشدند ؛ بلکه تحت پوشش کمپنی 

 DDR-  Disarmament  Demobilisation and(خلع سالح که توسط پروژه ھای داياک و  دی دی ار 

Reintegration ( ناکام در رديف ديگر پروژه ھا قرار گرفت ۀالر يک پروژصورت می گرفت با مصرف ميليونھا د   

 ، پياده را که از ديپو ھای وزارت دفاع توسط جھادی ھا به سرقت برده شده بودۀو نتوانست که سالح ھای خفيفه و ثقيل

 .وری  نمايد آجمع 

 شرکت آن در ارگانھای دولتی ۵٨له نھا باالتر از ھزار بوده و تنھا از جمآدر اين قسمت از کمپنی ھای امنيتی که تعداد 

پردازم  که کی ھا   میًمايند ؛ به معرفی مالکين آن ذيالثبت مجوز دارند  متباقی بدون ثبت ، غير قانونی فعاليت می ن

 :ًمجددا مسلح شدند نه تنھا مسلح شدند بل صاحب ميليون ھا دالر ھم شدند 

س انگلستان و امريکا در افغانستان با اين شرکت ھا أن در ر کشور امپرياليستی جھا١٠  شرکت امنيتی خارجی از٣٠

مينات مالی وابزاری را برای اين شرکت ھاعھده دار ھستند   .ٔسھم عمده را دارند که تا

 : آنھا عبارت اند بزرگترين قراردادی ھای افغان

   ) .NCL(لند امريکا يحامد وردگ پسر عبدالرحيم وردک وزير دفاع سابق باشنده مر

 Black(ان سی ال  متعلق به حامد وردگ پسر عبدالرحيم وردگ ، که توسط  بلک واتر   ) NCL(  پنی امنيتی کم

Water  ( حامد .  زار وکشتار مردم در جھان می باشدآدر شکنجه ، ھا امريکا که از بدنامترين و رسواترين کمپنی

ه مجوز بزنس ب. ی مبدل شده ه ئيک سرمايه دار افسانه بوده و به وردگ  شريک  بزنس  بلک واتر در افغانستان و منطق

 .است ستيزن امريکا ثبت گرديده نجيب وردگنام 

موانع  (دارای کمپنی ھای شرکت لوژستيک و چک سازی  )  NCL( حامد وردگ عالوه بر مالک بودن کمپنی امنيتی 

 ھای خارجی  و دفاتر  کمپنیۀيد ،  ھمآر می شماه مد ترين کمپنی ھای امريکائی بآردرُمی باشد که از پ) سمنتی  دفاعی

دولتی به شمول وزارت خانه ھا به غرض دفاع از حمله ھای انتحاری و عمليات ھای چريکی  توسط  سساتؤانجو ھا وم

وديت  قوای ج سال قريب به يک ونيم دھه با مو١۴ور است که باگذشت آسف أت. می شود ھمين موانع  سمنتی  محافظت
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 جنگی دفاعی ۀ ھزار افراد مسلح اردو و امنيتی کابل ، شھر ھای بزرگ ما به جبھ۴۵٠ٔ به اضافه  )ASFF( ناتو 

 .ھت داردابش

 .ٔکمپنی بلک واتر قرار داد تعليم و تربيه افراد اردو را ھمچنين به عھده دارد

 . نمودءش استعفاسھم داشت که به نسبت نرسيدن سھم ) NCL(  ٪ در شرکت امنيتی  ١٠نجيب وردگ 

 ميليون دالر برای خدمات امنيتی  بوديجه تخصيص داد ، که از ھمين مبلغ  ١٢٠ امريکا ۀ وزارت خارج٢٠١٠در سال 

 .با کمپنی بلک واتر قرار داد امنيتی صورت گرفت 

يژيک سکيورتی  سلوشن تبه معنی سترا  ) S S S I(  ای اس  دوم کمپنی  امنيتی  تريول  يا اس اس ۀ در درج-- 

اليسنس . می باشد )AISA(نل مربوط  حاجی حصين برادر مال مارشال فھيم تحت پوشش يک کمپنی انگليسی  انترنيش

 .استنام احمد فواد رجيستر شده و شريک شرکت گرديده ه اين کمپنی ب

 - ) :A S G -   Asia Security Group(    شرکت امنيتی -- 

 مشاور کرزی وجنرال ًبعدا .ًاجی محمد خان قبال والی ارزگان ح از قندھار، حشمت کرزی و مالکين قومندان روح هللا

ٔن حمايه کاروان ھای آ و وظيفه اقمت گزيدهاين کمپنی در شيرپور کابل . ت از شريکان شرکت می باشندأدين محمد جر

  کنونی از ملکيت اينۀحشمت کزری پدر حکمت کرزی معين وزارت خارج. قوای ناتو الی مناطق جنوب کشور بود 

 و تا زمان ترورش توسط طالبان  کمپنی انکار می کرد و ادعا داشت که کمپنی را فروخته ولی مالک جديد معرفی نشد

 .مد سرشار داشت آاين شرکت ھا تحت اداره اش بود  که از اين مدرک در

 به  منسوبً و بعدا بابه جان جنرال کليدی نجيبۀ بزرگترين شرکت امنيتی لوژستيکی مربوط اجمل رحمانی برادر زاد--  

 .مين می شود أ اکماالت مراکز نظامی قوای ناتو توسط ھمين شرکت تاکثر. شورای نظاری و مسعود 

با تشکيل   )   KSG(و کندھار سکيوريتی گروپ   ) WRM(   کمپنی يا شرکت ھای امنيتی وطن ريسک منجمنت -- 

و احمد رشاد پوپل  ) ٢٠٠١ات طلبان در پاکستان سال سخنگوی امار( مالکان احمدراتب پوپل  . نفرسالح انداز ٢٠٠٠

 . اداره می شودتوسط قومندان روح هللا    ) KSG(   و کندھار سکيورتی گروپ  برادران بوده 

 . نظامی افراد اردو سھيم می باشدۀطبق گزارش سيگار در تعليم و تربي ) WRM( شرکت  

 . مجددی با شراکت مودود پوپلسر حضرت صبغت هللا صديق مجددی پلکيتم   ) ELITE(    شرکت امنيتی 

ن در آ نفر ۶۴٨ مليشه که از جمله ٣٠٠٠ با داشتن  به ملکيت قومندان مطيع هللاReserve Operation Unitشرکت 

 .مين تماميت اکماالتی دارندأچوکات وزارت داخله ت

د ؛ که به جيب سران ھمين کمپنی ھا سرازير  ميليون دالر می باش١۶٠٠ امريکا برای کمپنی ھای امنيتی ی سناۀبوديج

 .گردد  می

 در  پالن ھمين بوديجه قطعه ريزرف عملياتی افراز شده ؛ که بيش از سه ھزارنفر سالح انداز تحت قومندانی مطيع هللا

در سال  جان محمد خان والی پيشين ارزگان بوده وۀاين قومندان از اعضای خانواد. خان در واليت ارزگان فعاليت دارد

 . نا معلوم ترور گرديد   در کابل  توسط افراد٢٠١٣

غا شيرزوی  آ خالد و به شراکت گل مالک سھم بزرگ اين کمپنی اسدهللا ) : Gulf Manas(  شرکت امنيتی گلف مناس 

(  شرکت اکماالتی روغنيات اردوی ملی و قوای ايساف به مالکيت حاجی عبيدهللا. سرمايه گذاری و رھبری می شود 

 .  خالد می باشد ٔازجمله شرکای اسدهللا ) گلبدالدين ۀخواھرزاد

 .و برادر عبدالولی خان زدران) وف خان زدران ؤعبدالر( مالک اصلی شرکت پسر پادشاه خان : شرکت امنيتی شمشاد 

 .جال الدين پسر ربانی : کمپنی ھای امنيتی اعضای ائتالف شمال 

 .م گذر قراردادی ميدان بگراامان هللا
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از .از پنجشير) سابق (س کابل بانک ي فيروزی برادر حاجی خليل فيروزی رئاز وحيدهللا: شرکت امنيتی خراسان 

 .اعضای کدری شورای نظار

افراد و . و گروپھای کوچک از بقايای مجاھدين و اربکی ھای دوران نجيب ، شامل شرکت ھای بزرگ امنيتی ھستند

 ما از قبيل سرقت ، قتل ، و تجاوزات جنسی فعاالنه دخيل ۀبد امنی ھای مردم رنج ديداين شرکت ھا در تمام  قومندان ھای

 .و مرتکب ھستند

 .قومندان قوای ناتو، سفير امريکا  و سفرای کشور ھای ناتو از موجوديت اين کمپنی ھا حمايت جدی دارند 

حل گرديدند ، و يا فعاليت ھای غير قانونی  من٢٠١٠ًاين شرکت ھای امنيتی به جز از چند شرکت بزرگ اکثرا بعداز سال 

 .دارند 

ست طبق يھای بزرگ جبھات مجاھدين که می بامرين و قومندانآصاحبان شرکت ھای فوق الذکر که عبارت بودند از 

و بوديجه ھای ميليون دالری به جيب مالکين  عکس فيصله ، دوباره مسلح تر شدندھ کنفرانس بن خلع سالح گردند بۀفيصل

زا روند بازسازی اردوی ملی را عقيم ساخت ،  که در امتياز دھی به    فسادۀو اين  پديد. ت ھا سرازير گرديد شرکاين 

زمينی و ھوائی و (جنگی و سالح سنگين جنگیاردوی کشور ھای ھمسايه به ويژه پاکستان ، اردوی ملی از نگاه تخنيک 

 ملی یدر بازسازی اردو.  ستراتيژيک نا متجانس گرديدجنگیدرت نه تنھا بازسازی نشد بلکه از نقطه نظر ق) دافع ھوا 

در . باشد   ی میت نمايشی و تبليغاًعليمی و مسلکی طبق مود روز اکثرا سطح تن، پروژه ھای پالن سازی و بلند برد

  گاز ،- يا زرھدار ، توپچی ، استحکام و کيم(ميناتی  أ و تجنگیسسات بزرگ تعليمات عالی نظامی تا ھنوز ازمسالک ؤم

 .چيزی به مشاھده نمی رسد ) صنوف ھوائی و راکت ھای دافع ھوا

 جھانی و امريکا از طريق کارپوريشن ۀ جامعۀموازی به امورات فوق مبلغ عظيمی از بوديجه ھای تخصيص داده شد

البسه ،  ( يستيکگرديد، تحت نام اکماالت لوژنھا  که در فوق ذکر آھای دول امپرياليستی و شرکای شرکت ھای داخلی 

و باالتر می دالر که قيمت ھر قرار داد اضافه از صد ميليون ..) اعاشه ، روغنيات، و ترميم پرزه جات وسايط نقليه و

 . ن رسانيد آکمک ھای بازسازی اردوی ملی را به اوج  ٔگراف دامنه فساد و بلعيدن اين ، باشد

 کمک نمود که به ھمين مبلغ راديو ٢٠١۴ ميليون دالر  در بازسازی اردو در سال ١۵٠ثال کشور ھالند مبلغ  طور مه ب

 .  وکشف صدا از ھمان کشور خريداری شد ه  موج کوتایھا

مبر نفری الی  دس١٣۴،٠٠٠ با يک تشکيلرای بازسازی اردوی ملیب توافقنامه ٢٠٠۶از اجالس لندن در سال   بعد

 .گردد گرفت ؛ که اکنون نظر به احصائيه دولت تعداد پرسونل دو چند اعالم می صورت ٢٠١١

 از جوانان بيکار و افراد سالح  اندازان وابسته به تنظيم ھای جھادی و سران شان از یوری خيلآاز نگاه پرسونل با جمع 

 تعداد پرسونل موجود در قطعات  کهمی دھندنھم راپور ھای  تحقيقی نشان آ ملی بازسازی شده ؛ با یاردو نظر کميت،

ھوار و روغنيات ااعاشه ، البسه ، معاش م( عسکری کمتر از تعداد ارائه شده می باشد ، که بازھم ازفساد اکماالتی  

 .گفته می شود) وسايط 

که ن صادقانه اردوی ملی افغانستان رامن حيث يک اردوی مجھز آيا امريکا و شرکای ناتوی آال عمده اين است که ؤس

 ساله و رويداد ١۴نظر به عمل کرد  د کرد؟ن خواھحمايتٔدراين منطقه سترتيژيک از حريم کشور دفاع نمايد ؛ صادقانه 

 ١٣۵٧د که اردوی افغانستان را به سطح و ستيژ سال ھای ند و نمی تواننھای اخير،  کشور ھای اشغالگر نمی خواھ

 اخير ۀ صد سالۀی که  در يک دورئاردو. دن بدھءزرھی بود ، ارتقا که از تفوق قوای ھوائی و دافع ھوا و قوای ١٣۵٨و

 . نموده بود اءن مرحله ارتقآبه   سيوسياليستی ھایبه کمک  اکماالت مفت و ارزان کشور

ی اش  ه ئه افغانستان بر مبنای منافع منطقمد امريکا به کشور پاکستان نظر بآعمل ه که در اين مبحث تذکار ب طوری

 . داردربيشتدلچسپی 
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 اعم از جنگیشود که امريکا اردوی پاکستان را با سالح ھای مدل جديد  راپور ھا مشاھده میو از رويداد ھای  روز 

 شوم ، اردوی  افغانستان  را  تحت الشعاع  اردو ھای  منطقه ۀکه اين  پديد. ھوائی و زمينی  و بحری مجھزتر می سازد 

 .   دھد  قرار می

 قطعات مربوطه اش را  از جنگ در عراق و افغانستان بعداز جنگیمريکا سالح ھای  سنگين  که ديده  شد ا طوری

خروج قسمی از اين دو کشورنه تنھا که برای بازسازی اردوی افغانستان  نظر به تعھدی  که داشت  واگذار نشد بلکه 

م أ توجنگیذاری اين سالح ھای سنگين تحت يک قرارداد نظامی برای اردوی پاکستان تسليم دھی نمود، که در نتيجه واگ

 .با سالح و طيارات جنگی پيشرفته موجب اعتراض دولت ھند گرديد

 C R(به نقل از سی ار اس   )  ٢٠١۵ May 6th(ٔرخه ؤم  ) The Economic Time(   انديا اکونمی تايم  ۀروزنام

S  ( ( Congressional Research Service)  دھی کانگرس امريکا می با شد  لست ل  اطالعق مستۀسسؤکه يک م 

 نمود وواکنش خويش را ءافشا را پاکستان تحويل داده شد  ی که درين اواخر ازطرف امريکا برایئنوع و تعداد سالح ھا

 مقابل امريکا ابراز داشته ب

  سالح ھای تحويل داده شده عبارت است:-

مسلح  ) ١۶ - F( شامل بمب افگن ھای  . بليون دالر١،۴٣ به ارزش B - 52  Falcon و ١۶- C/D F  ۀ بال طيار١٨

 .پوند  بمب    ) ٢٠٠٠ - ١۴۵٠(  با قدرت حمل    )   AMRAAM -  ۵٠٠(  به راکت ھای ھوا به ھوا از نوع 

مجھز به وسايل انداخت و نشانه گيری    )   JDAM - ۵٠٠(  نوع ۀ طيارات جنگی با حمل راکت ھای رھبری شد

  به قيمت ١۶٠٠طياره با داشتن وسايط اليزری جھت پخش پرازيت ضد کشف ھوائي به قدرت پرتاب بمب  از دمب 

 .   ميليون دالر۶٢٩

    ضد  کشتی HARPOON ١٠٠ ميليون دالر برای خريد صد فير راکت بحری از نوع   ٢٩٨و ھمچنين با پرداخت 

 .ھای جنگی

 .  ميليون دالر٨٠به ارزش    ) phalanx-close - in weapon(  سيستم ۀھفت ضرب توپ بحری از نوع دارند

  يشٔ  بيليون دالر برای رشد و توسعه اردو٢۶ پنتاگون  وديجۀ  از بCoalition Support Fundپاکستان تحت پيمان 

 .گردد مستفيد  می

ميليون   ٢٣۵به قيمت   ) ١٧ - M١( با ادوات فالتوی ان و ھليکوپتر ھای  ) EP Utility ۴١٢(ھليکوپتر ھای نوع  

 .دالر 

  ميليون ٨٩١به ارزش  ) F-16/B( وسايط جنگی ھوائی و راکتی ۀالت و ادوات فالتوی حفظ و مراقبت تکميل شدآتمام 

و  )  Foreign Military Financing( از طريق کمک ھای خارجی امريکا  ) FMF (وديجۀن از بآ ميليون ۴٧٧و 

  ميليون دالر ٨٧فظ  و مراقبت به ارزش  ح بم افگن ھای فوق جھت ه جات و سامان فالتوی  کمپلکس  پرز۴۵ھمچنان  

ٔگيرنده  توپ ھای دور منزل نوع  و در بر  شامل ھاو اين. شود   پرداخته می ) FMF( ن از طريق آ ميليون دالر ۵٣که  

)١١۵M - (  اتوماتيک نوع جنگیدارای قدرت ) ١٠٩Self Propelled Howitzers  (   می باشد. 

ی در پوشش کمک ھای بال عوض سالح ھای جديد ه ئبا ھراس افگنی و ضد تروريزم منطقوه تحت پيمان مبارزه عاله ب

 .استيه گرديده ھبرای اردوی پاکستان  تدارک و ت: يلذ

 مدت و بدون ه ھمزمان برای کوتاجنگیٔ  شش بال با قدرت اجرای چندين نوع وظيفه ١٧ - M١ی از نوع ئ ھليکوپتر ھا

 پوش عراده موتر زرھ۴۵٠و  , ٣۵٠  Surveillance Four King Airم با طيارات نوع  أقيمت تو
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رزو ھای دولت آخالف که  اين سالح ھای جديد و مدرن از سالح ھای استعمال شده در افغانستان و عراق ۀعالوه ب

 طياره جنگی جيت نظامی تعليمی  بال۵٩ٔ بال طياره باربری و  ١۴:  از ندافغانستان به پاکستان تسليم داده شد عبارت  ا

 . پاکستان گرديد ی تحويل اردوپوش زرھ و تانک ھایپوش عراده وسايط موتر زرھ٣٧۴ٔضافه  به ا

 .دنباش می ) Lockheed Martin(  سالح ھای فوق از توليدات   کمپنی بزرگ اسلحه سازی امريکا 

   توسط M777-M119 Howitzerپ ھای ھاويتزر نوع  ن ، و توآٔ شده نؤاز جمله سالحھای  فوق از نوع پيشرفته و 

و از ھموطنان بی دفاع مردم ما قربانی . گردد ن ازمايش میآقوای امريکا درافغانستان ھمه روزه استعمال و انواع جديد 

 .گيرد می

 بيليون ١٠٧ارش نموده که برای بازسازی افغانستان  مبلغ ز گJohn Sopkoبررسی ھای سرمفتش امريکا جان ساپکو  

ارش راپور زتاريخ گ. ورد آيه شده ولی بدون دست ھ بيليون دالر امريکائی  کمک ت۵٠دالر تخمين گرديده بود ، که مبلغ  

 بيليون دالر معامله و مصرف گرديده بدون در نظرداشت فساد و ۴۶مده که آدر راپور . باشد   م می٢٠١٣فوق سال 

 .داشتن يک رھنما و ھدف مشخص 

می ورد تلقی آفوق نشانگر وضع اسفبار اردو و نتايج منفی و ضد مردمی قوای اشغالگر و نداشتن دست بررسی ھای 

 گردد

نقدر ضعيف و ناتوان به آاکنون اردوی نام نھاد تحت اداره و رھبری جنرال ھای الفوک بقايای حکومت پوشالی نجيب 

ًاصال به يک اردوی منظم و منضبط مقايسه شده نمی و  ينده اش ابراز نظر نمود آتوان در مورد  که نمی رسد نظر می

 .تواند

س امريکا و أه در شرايط کنونی جھان به بحران کشاندن وضع داخلی کشور ھا توسط کشور ھای امپرياليستی در رچاگر

ه تنھا شکست بلکنه جنگ ھای نيابتی امريکا و شرکايش قويترين اردو ھا مواجه به شکست گرديد ، که  با مقابل شدن

و اکنون سوريه در حالت استحاله ) …… ، يوگوسالويا ، اکراين ، اعراق ، ليبي. ( دم يا تجزيه گرديدندھمتالشی و من

مانی ، بی وطنی ن ھزار ھا انسان بيگناه ، بی خانش ھم ويرانی و انھدام شھر ھا و قصبات ، قربانی شدجيانت. قرار دارد 

و کشور ھای استعمارگر ھستند که ماھی گير اند .  کن وماھی بگير تا خمثل مشھور که آب ر. و مھاجرت ھای گروھی 

ی در مقابل تعرضات سرحدی کشور و دفاع از حريم خويش نقش ئن ھم اردو ھای منظم در جنگ ھای جبھه آولی با . 

 .دنعمده دار

منطقه تنھا مقتدر نگھداشتن شود که خواست امريکا در  از کمک ھای تسليحاتی فوق امريکا به پاکستان چنين استنباط می

 .بوده و نه بازسازی اردوی افغانستان  اردوی پاکستان

سيای مرکزی به خصوص در آجغرافيای جديد شرق ميانه و نقشۀ  نغرض عملی نموده به نظر اين قلم امريکا ب

» امريکائي «انه رو المی اعم از افراطی و مي و تاريک فکران اس نمودن گروپ ھای قومی و مليشهتافغانستان به تقوي

تش انارشيزم را در آاحساس  و ضرورت مبرم دارد ؛ تا وضع نه جنگ نه صلح در بطن جنگ ھای قومی و مذھبی 

 .تداوم نگھدارد 

 .به اميد يک حيزش مردمی رھبری شده ، تا بتوانيم خود ، خود را بسازيم 

 دگرمن احمد  کندھاری
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