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 .ندھاری کدگرمن احمد 

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠٩

  

  "اردوی ملی افغانستان"يا س اردوی نا متجان

٧ 

 : گذشته ۀبه ادام

 ۀکلم: دانم  ُس اشاره نموده بودم ولی مکررا قابل تذکار میُاگرچه در قسمت ھای قبلی راجع به اصطالح کلمه نامتجان

 وزير دفاع وقت در زمان برطرفی اش از سمت "عبدالرحيم وردگ" توسط جنرال "ملی "نامتجانس در مورد اردوی  

ی  و ادعا" که دارای تحصيالت عالی نظامی از اياالت متحده امريکا بوده عبدالرحيم وردگکار برده شد ، ه وزارت ب

نزمان ارکان آول بورس ھای تحصيلی وزارت دفاع  ؤ مسی،ارکانحرب بودن را دارد ولی نظر به معلومات شخص

کدام سمت جھت گيری دارد ، مگر در ه گاھی را داشت که بازسازی اردو بآش اين غاز وزارتآ از "حرب نمی باشد 

نامتجانس بودن به معنی . نس اعالم ننمود   را نامتجا" ملی "به اصطالح گاھی اردوی  دوران تصدی وزارت ، ھيچ

 ساختاری ۀی ھمجوار می باشد و اين معضل نظامی احتمالی اردو ھای کشور ھامقابل حمالته نداشتن توانائی رزمی ب

وپچی و راکتی از جانب پاکستان در سرحدات شرقی کشور تمقابل حمالت ه ًعمال  تثبيت گرديد که ب" ملی "اردوی 

 نداشت و ھمچنين نيروھای حامی خارجی طبق پيمان ستراتيژيک امنيتی که از ٔه ایجز سکوت ، چارحکومت کابل به 

وقوع  اين  حمالت  تجاوزی بر حريم کشور نه تنھا  انکارنمود بل  به از سرحدات کشور التزاميت دفاع را داشتند ، 

الئی از نظر يروی منظم با جنگ ھای گ ئهدانم که جنگ ھای جبھ البته الزم به تذکار می. سکوت و فراموشی سپرد 

 .می باشدتاکتيک و ستراتيژی متفاوت 

 . نامتجانس را برای تعريف و مشخصات اردوی فعلی بھترين انتخاب دانستم ۀلذا اين قلم کلم

 ۀاداراين اردو که نه تنھا نامتجانس بلکه دارای ساختار يک قوای ملشيائی و وابسته به تنظيم ھای جھادی تحت حمايه و 

ھا ه با مصارف د)  م ٢٠٠۴سال ( غاز  بازسازی و متشکل شدن آقوای اسپيشل فورس امريکا بوده ؛ که از زمان 

امريکا در است، زيرا ورد و موفقيتی رزمی نداشته آميليارد دالر در اين مدت زيادتر از ده سال تا اکنون ھيچ دست 

 زروی می باشد ، در تسليح و مجھز نمودن ۀنظم مسلح به اسلحمقابل دوست دائمی اش پاکستان که دارای يک اردوی م

 قدرت دفاع خودی داشته ًپاکستان که اقاليک اردوی دفاعی طبق نورم ھای نظامی در افغانستان ، کشورھمجوار با  

 .باشد ؛ صادقانه عمل ننموده و نخواھد کرد 
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 ھزار نفری به مردم ۴۵٠ امريکائی از اردوی تبليغات يومی رسانه ھای داخلی ودر  ٢٠١۴ الی ٢٠١٠در سال ھای 

از  وی کاغذ بوده ، و بعدر ھزار نفری مجازی و صرف بر۴۵٠ُافغانستان نويد داده می شد که بعدا معلوم گرديد که رقم 

ی امريکا سرُ   توسط کميته  تفتيش و بر" اردوی ملی "سپری شدن يکی دو سال و ناکامی ھای پی در پی عملياتی 

 ھای بزرگ و دزدی ھای بزرگتر از قياس قرارداد ھای لوژيستيکی اکماالتی و جلب  و احضار ساز اختال) سيگار(

 .افراد و مراکز تعليمی پرده برداشت 

 فرار ۀناديده نبايد گرفت که به اثر فشار شدت جنگ ھای چند سال اخير و پيشروی طالبان ، سبب گرديده تا معضل

ه به سيرگرافيک  صعودی باشد ، که اين ھم از يک طرف سبب کاھش رقم سربازان از صفوف اردو  ھمه روز

موجوديت سربازان در صفوف اردو می گردد ؛ واز جانب ديگر يک  تعداد زياد سربازان فراری با اسلحه و وسايط 

. گردد  میی شان به جبھات رزمی طالبان می پيوندند  که در نتيجه  بازھم بر تقويت صفوف طالبان افزود ه ه ئمحارب

 ما از مناطق  شمال به ويژه ۀنظر به راپور دھی رسانه ھای داخلی در دوران دو ، سه سال اخير در کشور جنگ زد

ی زرھی به ه ئخائر مرمی ، سالح و چندين عراده وسايط محاربذ و بدخشان و غورات  يک مقدار ھنگفت )کھندژ(قندوز

نھا را در آثريت حياتی داشته و توانائی رزمی ؤ جبھات جنگ متصرف طالباان درآمد ، اين موفقيت ھای رزمی در

 . شان تضمين خواھد نمود  ۀندآيعمليات ھای 

استه از جنبش خود جوش آزادی خواھی مردم بر خ فرار و تسلمی سربازان که در دوران جنگ مقاومت ۀاين پديد

نزمان را به نابودی و آ  که صفوف اردوی ن سرحدی تنزل کردآافغانستان ، بعداز تجاوز سوسيال امپرياليزم  به 

شکست مواجه ساخت ،  شباھت زياد دارد ؛ و تکرار تاريخ می باشد ولی ماھيت و تشکل طالبان به ويژه عمليات ھای 

نزمان دارای فرق فاحش بوده ؛ که آانتحاری طالبان مزدور و وابسته به پاکستان با تشکل و ماھيت جنبش مردمی 

ان ھم جنبش مقدس مردمی توسط سران تنظيمی بازھم در تبانی با  پاکستان چاپيده شد و ريشه ھای نفوذ نزمآبدبختانه در 

 .خشکيد نپاکستان در افغانستان تا اکنون  ) آی ا س آی ( 

اکنون که جنگ در  شمال و جنوب غرب افغانستان به شدت ادامه دارد و طرفين درگير جنگ از موفقيت بريکديگر 

، باشدسفانه در اين ميان قربانيان اصلی جنگ ھای تحميلی  فرزندان زحمتکشان کشور عزيز ما می أ متوند ادعا می نماي

 . ه نشينی شھر ھا انجاميده  يشاحنھا در آکه منجر به مھاجرت ھای اجباری روستا نشين ھا و متوطن شدن 

کيلومترمربع می باشد  ) ۶١٨٢٩( حت واليت ھلمند دارای مسا. گردد  مناطق جنوب غرب که شامل واليت ھلمند می

و شرق به کوھستانھا متصل می ن به استقامت ھای غرب و جنوب غرب ھموار و از استقامت ھای شمال آاراضی 

از موسی قلعه ، نوزاد ، باغری باغران ،  کجکی و ديگر ولسوالی :  ولسوالی که عبارت اند ١۴؛ اين واليت دارای باشد

) ايران و پاکستان( و حاميان شان و پاکستان ھم سرحد اند ، که  از نقطه نظر جنگی برای طالبانھای کليدی که با ايران 

 اکنون شته طالبان قرار داۀ ولسوالی ھا ، تحت سلطًااز اھميت سوق الجيشی ويژه برخوردار است و بدين  ملحوظ اکثر

 . است جنگ تا داخل شھر لشکرگاه مرکز ھلمند کشانده شده ۀدامن

ن واليت بستر دريای خروشان ھلمند بر اھميت و زيبائی   منطقه افزوده  که از  نقطه نظرتوليدات  زراعتی و در اي

ی و اقتصادی  برخوردار می باشد ، از نقطه نظر محصوالت زراعتی که تٔنيروگاه ھای توليد انرژی برق از منشا حيا

 زرع کوکنار ،غاز جنگ مقاومت و تسلط مالکينآلی بعداز  شمسی بزرگترين منبع توليد پنبه بود وه چھل و پنجاۀدر دھ

جای کشت پنبه را گرفت که در نتيجه به مرکز مافيای مواد مخدر مبدل و درامد سرشار ترياک بر قدرت مالکين مسلح 

 .افزود و ميدان جنگ بين طرفين ھميشه گرم نگاه داشته شد است 
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مه دارد راپور ھای مشاھدين محل از جنگ با راپور دھی اکنون در حال حاضر که جنگ در ھلمند به شدت ادا

تلفات جانی سربازان ) کريم اتل(سخنگويان وزارت دفاع و داخله متضاد بوده ؛ طبق راپور رئيس شورای واليتی ھلمند 

 .  نفر اعالم نمود ۵٨۶را 

و با . "از تلويزيون طلوع  گزارش "ھوار شکايت داشتند اسربازان پوسته ھای امنيتی از نرسيدن اعاشه و معاش م

.  در رھبری جنگ ھای ھلمند ناکامی ھا دو برابر شده " جنرال و نماينده واليت ھلمند "ف شدن جبار ناقھرمان وظم

 .زمودن خطا است آزموده را باز آ. خويش را جبار فراموش نموده باشد ) مچ پر-خلق (شايد ناکامی ھای دوران  

از   بعد١٣۵٧ متنفذين محلی و مالکين در ماه عقرب سال ۀاول مردمی تحت سلطاگر کمی به عقب برگرديم خيزش 

و بعداز تجاوز سوسيال امپرياليزم الی . غاز و شعله ور گرديد آغير ديالکتيکی کودتاچيان ھفت ثور  صدور چند فرمان

ً تماما مناطق واليت ھلمند کامال از سلط١٣۶٠سال  ھر لشکرگاه مرکز ھلمند و نزمان آزاد و تنھا شآ دولت پوشالی ۀً

 بند کجکی قرار داشت در تسلط دولت بود ولی با پرداخت و تمام شد تلفات مالی و جانی ۀولسوالی کجکی که در محوط

 . زياد 

 نظر ۀتا اکنون به ھمان منوال ادامه دارد ؛ از نقط)  ش١٣۵٧(غاز جنگ آکه مشاھده می نمائيم شرايط از ھمان  طوری

ظف بود ، بند ونزمان يک کندک اوپراتيفی در مرکز ھلمند شھر لشکرگا برای امنيت داخل شھر مآ قوت ھای نظامی در

تش قوی و سريع بود  محافظه می آوپچی خفيف و ثقيل که دارای  قدرت تن توسط يک کندک مختلط آٔکجکی و محوطه 

 .گرديد  

ٔر صفوف اردو به حدی رسيده که پديده اربکی ھا ٔاگر به وضع موجوده اردو نظر اندازی نمائيم کمبود سربازان اجير د
 تکرار تحت رھبری مافيای سالح و قومی  به)پرچمی ، خلقی ( ميراث شوم زمان حکومت " نيرو ھای خودی دفاع "

از اين ناحيه به ميليون ھا دالر به نفع سران قومی به اصطالح جنگ ساالران در بانک ھای خارج  عرض اندام نموده  و

زار مردمان محل و قدرت نمائی آمع می شود ؛ که بدون داشتن دست آورد نظامی به خشونت ، اذيت و و داخل ج

 .استمتنفذين و مافيای سالح و مواد  مخدر انجاميده 

 ھوائی نمی باشند ؛ ناکامی ھای رزمی شان را از توپچی ،  زرھی و حمايت ۀقطعات پياده نظام اردو که داری سالح ثقيل

اين قطعات ناقص پياده نظام به سالح خفيفه پياده و وسايط نفر بر . دارند   ھوائی وانمود میتی و نداشتن آتش حمايکم

وکراتيک آغشته به فساد در نظام وابسته دارای ادوات انفرادی از قبيل کاله ری مسلح اند ولی نظر به سيستم بيه ئمحارب

له ھای کشف صدا مجھز شده اند ؛ با وجود داشتن اين آند ھا و زرھی دوربين دار جاکت ھای ضد مرمی ،  زانوب

پورتاتيفی در مقابله با نيروی طالب توان رزمی نداشته،  در نتيجه به تسليمی ، عقب نشينی و اوی ه ئامکانات محارب

 اسپيشل فورس ۀ ھوائی قوای ناتو ـ  امريکا و بدرقتبدين ملحوظ  ھميشه  حماي. شود  فرار با سالح سربازان منجر می

 .را مطالبه می نمايند تا از  نابودی وسقوط کلی نجات يابند 

دسترس اردو گذاشته شد  ه ی و نيمه زرھی ترميم شده و دست دوم بعداز خروج قطعات بزرگ امريکا به ئوسايط محارب

 سيگار از فساد مالی و اخبار واشکنتن پوست به استناد راپور تحقيقاتی. که بازھم به ترميم مجدد يومی ضرورت دارد 

  دالر به ۵١،٣٩۵ قيمت فوق العاده بلند به قراردادی ھا ، برای  ترميم ھر واسطه ۀديأت: لوژستيکی گزارش دھی نموده 

ه وزارت دفاع امريکا جھت حفظ و مراقبت وسايط محارب.  دالر دو برابرافزايش دارد ٨٨٩  ١نسبت  قيمت سال گذشته  

شته  دو برابر تخمين شده و اين ذ ميليون دالرنظر به گ۴٢٣تامھای قطعات اردوی ملی به مبلغ   جزوتی و تعليم ، تربيئ

قراردادی کمپنی ترميم . ی توسط قراردادی ھا به ناکامی مواجه اند ه ئ محاربيلۀپروگرام نسبت ترميم نشدن دھا وس
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 عقد ٢٠١٠  دالر برای پنج سال در سال ليوني م١٨٢ش در دوبی می باشد  به قيمت معين  که مرکز)  AISS( وسايط  

 .شده بود و در تکميل نمودن  مواد قرارداد برای  ترميم وسايط  ناکام ماند 

 .ًعراده  راپور دھی شده است که اکثرا به ترميم ضرورت دارد )  ۴۴٠( م   ٢٠١٣تعداد اين وسايط الی سال 

 مرگ مال از جانب پاکستان برای مدت دوسال که بی خبری  و مخفی نمودنمال عمرکه بعداز فوت مرموز  نآٔ عالوه هب

ضربه پذير گرديد و زير سؤال رفته   رھبری  واحد طالبان ھيأتامريکا از موضوع غير قابل پذيرش می باشد ، بازھم 

 رھبری شود که در نھا  کاسته نشده فکر میآتا اکنون دارای رھبری واحد نبوده اند ولی در ميدان نبرد از موفقيت ھای 

 .پاکستان مداخله مستقيم و دست باال دارد ) ای اس ای(طالبان 

ئی در شرايط ضعف و ناتوانائی محافظه نمايد که حتی  قدرت دفاع ه  افغانستان را مليشیًامريکا که عمدا خواسته اردو

ن  آوم امريکا با شرکای ناتوئی  شۀبا استفاده از اين پديد. ن وفق دارد آداخلی را ھم نداشته باشد با پالن ھای استعماری 

 مبارزه "  دائمی  نيرو ھای امريکا و ناتو تحت شعار تگذارد که به حماي ش منت می دولت مزدور و گوش به فرمانرب

 نظامی را  ۀ اشد ضرورت داريد ؛ تا  ناتوانی اردو ،  نداشتن قومندانيت کارا و بلند بردن سطح تعليم و تربي"با تروريزم 

   .پوشش دھيم

بارک اوباما اعالم نمود که جھت :  سيگار ارگان تفتيش گانگرس امريکا ٢٠١۶ جوالی ٣١نظر به گزارش تاريخی 

 به ٢٠١۶نفری قوای مخصوص امريکا را بعداز ختم سال )  ۵۵٠٠(ُمراقبت اوضاع امنيتی افغانستان رقم پالن موجوده 

فه دارند که غرض تعليم و تربيه و مشوره دھی در بلند بردن   نفر تثبيت و اشاره نمود که اين افراد وظي٨۴٠٠تعداد 

زم در منطقه يرورغرض نابودی ته گردند ،  و اين ھم ب سطح مھارت ھای نظامی در ميدان ھای جنگ استخدام می

 . شده زاریپالنگ

انگرس  ازک٢٠١٧ در سال ی دالرميليارد ٣.۵ٔبارک اوباما رئيس جمھور امريکا درخواست تصويب يک بوديجه 

 برای براورده ساختن موفقيت که جھت اردوی ملی و قوای امنيتی افغانستان پيشنھاد نموده ؛ تامريکا برای کمک و تقوي

اين بوديجه شامل .  ميالدی خواھد بود ٢٠٢٠ھای امريکا و تقويت اردوی ملی و قوای امنيتی افغانستان الی سال 

 .ی باشد مصارف قطعات نظامی امريکا در افغانستان ھم م

 ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ ميليون دالر ساالنه از ٨٠٠ بين المللی و قوای ناتو در کنفرانس وارسا اضافه تر از ۀھمزمان  جامع

 .   گرديده د و قوای امنيتی افغانستان پيشنھا"اردوی ملی"ميالدی برای حمايت 

ی ئکمپنی ھا، انه ھا راپور دھی نمودهاز فساد در وزارت خ ) MEC( ی ب پالنگذاری ھای فوق کميته ارزيابه با توجه 

 :ليون دالری در تبانی با قراردادی ھای داخلی مستفيد ھستند عبارت اند از يکه از قراداد ھای م

                                DCMA - A  ( Defense Contract Management Agency Afg, ) 

                                COR  ( Contracting Office Representative ) 

                                AISS   ( Afgan  Integrated support services ) 

                                DCMA - A  ( Defense contract management agency - Afgan ) 

 مبالغ تخصيص داده شده ازطريق ھمين کانال ھا جھت کپمنی ھای که نتوانسته اند مواد قرار داد ھا را تکميل نمايند و

ی به صاحبان کورپريشن ھای دول ه ئی ، لوژستيکی و ترميم وسايط محاربه ئخريد سالح ، مھمات ، ادوات محارب

 .داری برگشت می نمايد ه سرماي
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روش اسلحه و تعليم دھی که در اين اواخر روسيه و چين ھم دلچسپی خويش را نشان داده اند و سعی دارند که  ف طوری

چين و . البته اين زدوبند ھای استعماری تحت نام مبارزه با تروريزم بوده .عھده  گيرند ه  را ب"ملی اردوی"منسوبين 

 .سيای مرکزی و شرق ميانه  يکه تاز عمل نمايد آٔرزو ندارند که غرب در اين منطقه ستراتيژيک آروسيه 

که به سالح ھای مدرنتر و پيشرفته نائل گردند؛ سالح  ليستی و بزرگ جھان زمانی سالح سازی دول امپرياه ھایفابريک

 فدرالی در ميدان رقابت ۀولی روسي. و وسايط استعمال شده  دی مود می گردد و در بازار فروش عرضه می شود 

طبق گزارش .  د  سالح و وسايط ساخت جديد در بازار فروش عرضه می نماي،تسليحاتی جھانی يک قدم بيشتر نھاده 

ی  زرھی و وسايط گشف راداری را در ه ئ وسايط موترريزه محاربًٔأ شبکه خبری روسيه در اين اواخر جديد"ار تی  "

 . يک پارک وسيع به نمايش گذاشته و بازار يابی می نمايد 

توانسته تا امنيت ستان نافغان" ملی  اردوی"ٔبرعالوه اين ھمه کوشش ھای امريکا و قوائی ناتو در بازسازی و تقويت 

 ساعت سه عمليات انتحاری ٢۴طبق گزارش ھای رسانه ھای خبری در . مين نمايند أشھر کابل پايتخت کشور را ت

از نقطه . توسط طالبان و نيروھای مخالف دولت واقع گرديد که بازھم مردم ھای زحمتکش ما قربانی اين حمالت ھستند 

 می باشد که عمليات ھای انتحاری به اطراف دروازه ھای رياست شديدنقدر آنظر نظامی ضعف قوای استخباراتی 

ًگيرد که تماما مراکز دولتی به ديوار ھای  موانع سمنتی  جمھوری و وزارت دفاع رسيده و اين در حالی صورت می

ظف و مردم محل م شھری وۀاحاطه شده و در تمام چھار راھی ھا و نقاط ديگر گروپ ھای  امنيتی به تالشی وسايط نقلي

ت ھای دفاع و خنثی سازی عمليا.  اين کوشش ھا  در ھيچ زمان از وقوع حادثات جلوگيری نتوانسته اند ۀعالوه اند که ب

ً ا مربوط به ارگان ھای استخباراتی می باشد که درين زمينه ھم موفقيت نداشته اند و يا عمدًانتحاری شھری زيادتر و کال

 .جود دارد نھا وآمساعی مشترکه بين 

د نگذار  مییجاه که اين گونه عمليات ھا به ساعات از تاريکی شب تا روشنائی روز ادامه نموده  و تلفات زياد ب از اين

يه ھو حدس زده می شود که اکماالت مھمات پيشکی تدارک و ت. مل می باشدأاکماالت مھمات نيرو ھای طالبان قابل ت

نست که آاين بيانگر . ای رزمی قوای دولتی را به فساد درونی محول می نمايند ناکامی ھ  جوانب ذيدخلۀشده ، چون ھم

رسد ، و منبع مھم اکماالت طالبان ازھمين ناحيه  فروش میه مقدار زياد مھمات سالح خفيف توسط نيروھای دولتی ب

ده احتمال و امکانات تعين ش)  افغانی٩٠٠٠ دالرمساوی به ١٣٠مبلغ ( ھوار يک سربازاکه کمی معاش م. خواھد بود 

 . فروش مھمات غرض براورده ساختن مصرف ماھوارفاميل سربازان شامل وظيفه گمانه زنی  می شود 

به نشر  ست ھمه روزه در مورد واقعات  نا امنی افغانستان يک يا دو مضمونکه در اين اواخر اخبار واشنگتن پطوري

طور ه الت اداری را بار دوش مغز متفکر دومش می نمايد و برسانده و علت اين نا امنی ،  حمالت انتحاری و مشک

 ابراز نظر کرده اند اشرف غنیبی اداره بودن و ضعف توانائی حکومتداری در  ٩/٧/٢٠١۶ تاريخی ۀواضح در شمار

 . جان به پايان رسيده باشد غنی؛ لذا معلوم می شود که زمان مصرف 

ينده منجر آرونمائی پالنھای مخفی زير پرده و بروز بدبختی ھای مردم در امد اين ناکامی ھا چگونه در ديده شود که پي

 .خواھد شد  

 .ادامه دارد 

 

 

 
 


