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 Political سياسی

  
  احمد قندھاری

 ٢٠١٣ فبروری ٠٨

  

 مين امنيتأت
  :متشکل بود از )١٣۵٨ جدی ۶ (امپريالستھای روسی یی زمان اشغال کشور عزيز توسط قواال مسلح افغانستان قوای

قوای   در جنوبی و ديگر قطعات مستقل مرکزی و٣در قندھار و نمبر  ٢و نمبر   در مرکز کابل١ردو که نمبر سه قول ا

سين قالت ح ،به شمول قطعات مستقل اسمار باد آمزارشريف و جالل، ھرات ،تقل غزنیو فرقه ھای مس چھار زرھدار

وپچی و ديگر قطعات ،قوای زرھی ت پيادهۀ ز فرقيک قول اردو در تشکيل خود متشکل بود ا ..... نھرين و، پروان،کوت

 .اکماالتی و خدمات تخنيکی ميناتی وأو ت حربی

تخنيکی و کندنک ھای محافظتی ،  قطعات اکماالتی،ترانسپورتی ،ی شکاریقطعات ھوائ ی متشکل بود ازقوای ھوائ

 در جوار ھمين. ارتش وجود داشت بود اين ھمه در تشکيل  که از نوع رھبری شده و راکت ھوا و قوای دافع ميدانھا

غرض تحصيالت عالی ) ا(کورس  تخنيک حربی و انجينری،یپوھنځ یئ ھوا،پوھنتون  حربی مرکز تعليمیتشکيالت

 دویار  از موسسات تحصيلی و تعليمیندعبارت بود ...ی وئھوا مکتب خورد ضابطان ، مکتب خوردضابطان،افسران

 .ما

 .شد زده می اعم از عساکر و افسران رقمھزار  ١۵٠ پرسونل نظامی اضافه از

 ۀعسکری به عالو پوھنتون ھای حربی و مکاتب و و سيستماتيک در مکاتب عسکری منظم تعليمات نظامی طور

 .ميگرفت صورت قطعات داخل کورسھای مسلکی

برای  و ماه شش بودند ليسانس که برای کسانی سال دو جنوبی واليت بدون افغانستان اتباع تمام برای مکلفيتۀ دور 

 مشخص تحت پروگرامھای قطعات در صفوف شدن شامل بعداز ھمه اين. بود شده نيتعي سال يک ١٢ صنوف فارغين

 مسلکی افسران توسط معين زمانی در کورسھای و تربيه تعليم روزیانه شب اوقات تقسيم يک تحت  نظامی مسلکی

 رسی می برو تفتيشاردو ی ئالا بۀرد ھای ھيأتتوسط  ی افرادتعليمی از سطح تعليم ۀدور ھر بعداز . ديدند می موزشآ

 .شد

ودند من می را سپری شب و روز شرايط جلبی به بدترين رھايشی عساکر التحم نظر از که تذکار داد بايد ولی

به نورم  ؛قطعاً  کميت  روزی از نگاه کيفيت ونهغذای شبا سرد سير و ھمچنين و مناطق  در فصل زمستانخصوصاً 

شده  نيتعي با نورم صحی يک عسکر ھای لوجستيکی ھمه چيز نامه  البته طبق نظام.نداشت ی يک عسکر برابریئغذا

 .زياد بود مرين و دست اندر کارانآولی حيف و نوش  بود
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ملی ۀ و روحي نظامی مورال از نگاه ولی باشد نمی مختصر امکان پذير در اين نآبود که گنجانيدن  زياد نقدرآ کمبوديھا

 . ستايش بود ابلق

 .شد می فداکاری احضارات افتخارانه احساس با ھر نوع مأتو یئليگرا مۀبا روحي دفاع از تماميت ارضی کشور غرض

 سطح. شد می انجام دوره معين در يک سال در ھر عسکری مکلفيتۀ قوانين دور چون طبق قوای مسلح اکماالت

وره  به دو اکثراً  تشکيل بود اضافه  اکماالتیۀدر ھر دور ۵٧سال  ھفت ثور و سياه مرگبار کودتای  الیدوکماالت ارا

  .بود می ظرتھای ما بعد من

 بود کاھش به اکماالت عساکر رو سطح ماه اول  چھار،سه مردمی بعداز کودتا و ضد جديد حکومت ۀغاز دورآبا  ولی

 یقوا اکماالت حطس رفت می شده کمتر بزرگ شھر ھای از بيرون ھای ولسوالی از حکومتی طتسل کهای اندازه  به ھر

امين ۀ الی شروع دور و کشتار قتل اول کودتای و بعداز شش ماه بود به کاھش چند رو و احضار دو از نظر جلب مسلح

. بود فيصد رسيده ۵٠ الی ۴٠ به سرخ الی تجاوز قشون افزايش بود که نقدر رو بهآدسته جمعی و فردی  جالد فرار ھای

کلی ه ب را  و نظامقبير خدمت زير سرزمين اين ۀزادآ روسی مردم توسط امپرياليستھای عزيز  کشورولی بعداز اشغال

. رسيد فيصد ٧٠ تر از زياده اکمالت گراف صعودی داشت که سطح نقدرآمی قطعات يو تسل فرار بازھم . نمودند تحريم

 .نمود تنزل و بازار در کوچه دزدی انسان و به سطح

پرچم و خلق در  در کنفرانس باند و وطن فروش خاين ببرک که توسط وقت دفاع وزارت کيالتتش رياست ۀبه مالحظ

نتيجه  به فوق ارقام از  -١٣۶٠سال  .اعالم گرديد شصت ھزارسالح  با رکفرار عس رقم دفاع وزارت تاالر کنفرانس

قوای  که نه اين. نمودند دفاع م ميھنزادی ماآ ايثار و خود گذری از اکه ب سرزمين بودند که مردم سلحشور اين رسيم می

که ھرگز  موکراسی و حقوق بشرو اکنون قوای مدافع د دورغين شان و پرچم و سوسياليزم ھای خلق بانديست دوست

 .مين نشدأت

و دکتورين نظامی افغانستان در سطح . باشد ک میژستراتيدوکتورين نظامی  دارای يک یھر ارتش در ھر کشور

 طور.بود تعبيه شده يک دفاعی و وضع جيوپوليتيکی منطقهيژستراتما بر وفق پالن   قطعاتۀھم .وديک دفاعی بيژسترات

 و تعبيه شده حکشورھای ھمسايه مسل ی نظامیئميدانھای ھوا از نزديکترين غرض دفاع به یئ ميدانھای ھواۀثال ھمم

 اشغال کشور توسط قوای سرخ ه بعدازاينست ک نزمانآ  مختصر از تشکيالت قوای مسلحۀغرض از تذکار مقدم .بودند

و  گرفت در مساعی با قوای امنيتی کشور غازيدنآ ثور ٧ ن بعداز کودتایاشکست  ۀکه نقط ارتش نيمه شکسته و روسی

  .امنيت کند مينأکه ت نتوانست قشون سرخ  ھزار١۵٠

دولت . گرفته بودند  فاصله لتدو از مردم  اقشار و توده ھای ميليونیۀنبود و ھم مسلط دولت مردمی بر کشور چون

 .رفت پرتگاه سقوط تا به زد و پا می دست سقوط سرحد در ھميشه وقت پوشالی

 ی به دستئو سبک و طيارات قوای ھوا سنگين با سالحھای نيمه متشکل قوای مسلح باز ھم پوشالی سقوط دولت بعداز

 استخبارات ۀمشور به نھمآکه  .ماند به ميراث )یئ امريکا، ايرا نی، پاکستانی،روسی(استخبارات خارجی نصب شدگان

نابود  کلیه ب اردو که بود ولناکھ نقدرآ فاجعه. ليالم گذاشته شد و به به چور و چپاول جھادی شامھایآپاکستانی و خون 

 کابلی به جاودانگی ھموطن که ھفتاد ھزار از ھمه و غم انگيزتر گرديد مبدل به مخروبه ھای باستانی و شھر کابل

  .پيوست

افسران مسلکی و ورزيده  تمام پرچم و باند خلق. بود  ھفت ثور کودتای مرگبار ،اردو شکست غازآ ۀشدم که نقط روآياد 

در عوض از   وکردند ناتيميناتی تعيأت غير مسلکی و يا ين وئقدمه ھای پا ايشان به فنی و مسلکی از ھمه پستھای را

 و افسران مسلکی اکثراھا نات يتعي ھمين به جوار .صورت گرفت فاده ابزاریين رتبه ھا استئپا افسران غير مسلکی و

ھای  اعدامگاه که به انداخت عسکری پوليگونھای و کشنده و در مخوف گاهه شکنج و  زندانھاۀروان تن به صد ھا ملی
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 قول اردوی سراناف جمعی  اعدام دستههاز جمل. به جاودانگی پيوستند جوخه جوخه انسانھای شريف تبديل شده بود

  .ننگرھاری  و به ھمين گونه افسران قوا باند اگسا و کام اعضای و کاروانی و سرحوزه وال به دستور قندھار

و  اجباری گرفتار تقاعد گرديدند و حتی بعداز سوق اجباری به تقاعد و ورزيده مسلکی از افسران  زيادیۀو ھم عد

 .زندانی شدند

به  تشکيل پالن  حربیۀ سازمانھای اوليۀب شدذو اعضای جديد ج از ضابطان مستعجل به عوض اين ھمه کمبوديھا

که تشکيل  که نمی فھميد بود نقدر از دانش سياسی فقيرآ ترکی کودن  .به سر داشتندرا و ملی  یئتوده  ارتش اصطالح

 . نظامی ودتایک نه توسط و بس پذير است امکان یئتوده  انقالبات از طريق راه تکاملی یئتوده  ارتش

 که بر وفق اين نه. شد می نھا عملآمشاورين ۀ به مشور که  بودروسی امپرياليست جديد سوسيال اين ھم از تز ھای

 افغانستان شدن ارتش متالشی و اين يک واقعيت تاريخی بود که زمينه سازی شکست و .ما صوصه خواقعيت ھای ب

 . اين سرزمين ھای تخريب ھمه ھستی تاشد  گذاری خلق و پرچم تھداب ھای توسط بانديست

 طرف از ھر ٢٠١۴بعداز سال  مين امنيتأرھبری امپرياليستھا و ت تحت که در اين روزھا از خروج قوای ناتو از اين

و  و امريکا اگر با بودن قوای ناتو :داد تذکار بايد، رسانه ھا شده و سر خط خبری تبليغات مختلف ليقه ھایسبه 

 تحت اجمالی به يک نظر مين امنيتأت وزارت دفاع و داخله و تشکيل مرد مسلح صد ھزار  يا سهسازماندھی دو صد

 :بود ذيل خواھد قرار .سی گرفته شودربر

 می اين يک قول اردو يا حقيقتاآ زند ھا را رقم می از قول اوردو شماری دفاع وزارت که در تشکيل دولت موجوده 

 : موجودهیبه ساختار قوا ميپردازيم فوق ۀبه مقايس  .توانيم ول اردوگفته نمینھا قآکه به  است و روشن واضح باشد

چون  .شوند می استخدام به صفت مزدور  عساکرۀھم در تشکيل نيروھای مسلح فعلی رسد می مشاھده به که طوری

 اين اردوی فمعاش به صفو امرار پول و جوانان به خاطر کسبدی از  زياۀعد خود رسيده سطح بيکاری وفقر به اوج

  . شوند ب میذج پوشالی

 .شوند و سوق می دفاع معرفی وزارت به توسط اجنتھای سران تنظيمی و جھادی با کميشن کاری افراد بذجلب و ج

نمايندگان استخباراتی بيرون  و ھا به سران تنظيمی وابسته سالح انداز و دوستان افراد نھا ازآی صدی بااليو شمارف

به ھمين افراد  دولتی در تبانی  نيروھای مخالفچريکیانتحاری و  عملياتھایاً اکثر عينی الحظاتبه م. باشند می مرزی

 .گيرد نفوذی انجام می

و  سرتاسری افغانستان امنيت مينأت غرضه بوده نه ب گروھی و تنظيمی به منافع فعلی زيادتر وابسته مسلح یپس قوا

  . آنتماميت ارضی

وجود  اثری یئو ثقيله و ھوا باشد و از سالحھای سنگين و سبک می به سالح خفيفه لحتنھا مس قول اردو ھای نامنھاد

 .ندارد

شده بود که تنھا مسلح به  ميناتی گنجانيدهأو ت ی مفرزه ھای محافظتیئته ھا در تشکيل قوای زمينی و ھوا در گذشقبالً 

 از  کهزمينی و اپراتيفی تیندک ھای محافظک نيروھای پوشالی عبارت اند از تمام اين قطعات پس. بودند سالح خفيفه

  .وردآ نبايد به حساب قول اردو نظر نظامی قطعاً 

 ۀ شد که در سطح پوليس ترافيک جاده ھم رتبرايج نقدرآشده  نيمنصبھای تعي تر از اضافه بلند حتی ھای به رتبه ءارتقا

 .جنرالی دارد

و  قدرت کاری دانش مسلکی وۀ سوي به لياقت و تشکيل کدری  با نظرداشتی نظامی اکثراً ئ به رتبه ھای باالءارتقا

اين جنرالھای الی  اگرچه اکثر . گرفت می  ترفيع و تقاعد صورتۀطبق نظام نام کاری مشخص ۀدور سپری نمودن

 کثيف شان حزب بقای که به خاطر بوده ھر کس ھا پرچمی خلقی از بقايای رسيده چھار ستاره که اکنون به پنج ستاره ھم
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 ۀديرين عقده ھای بعدا که جھادی ھا. امتياز و رتبه گرفت رق واراسم ،بود خوب سويتست و شگنجه کرد وب کشتخ

 مادی امتيازات اخذ خاطره  ھمه بکه دساختن وردهآبر رق و برق نظامیزنصب نشانھا و  خويش را به پوشيدن دريشی و

ن آ ۀثال عمد مبوده که عالی امی بدون تحصيالتمرين نظآاين قومندانان و  مطلق اکثريت و جنرالی است مناصب

از  جھادی خلقی پرچمی و  دوران قبلیۀاين قومندانان از نيرو ھای شکست خورد شخص وزير دفاع کشور و متباقی

ندار اين سرزمين را  دارو که ھمه نھا کسانی بودندآ. ھستند جمع یئ امريکاۀدالر ھای باد شد دوره فقط ب وقت تير شده

نھا خود عاملين اصلی نا امنی و آ .باشند نمی مين امنيتأ کاری موفق به تۀتجرب  با داشتن ھمچوو فعالً  ردندنابود ک

انه ھای اروپا و خاعد و مرده ھای بی نفس از خيرات اين ھا با سن بعداز تق. ھستند  جفا کشيده بودند و اين ملت انارشی

در  و نصب نشانھا و رتبه ھای خود ساخته لباس نظامی شيدنغرب با چھره ھای خسته و مريض و شکست خورده با پو

کشور را به تباھی سوق   تجارب گذشته ھنوز ھمبه اساسنظامی ھستند تا  کار شناس و کنند ی میئچھره نما رسانه ھا

 اين ارضیتماميت نبايد گفت که متضمن ئی   ارتش يا اوردوو کيفيت اين نيرو ھا قطعاً  ماھيت پس به ساختار و. دھند

 یئو امريکا  با نيرو ھای ناتو در مساعی مشترکچنانچه. مين امنيت را ھم ندارندأتوان ت گذشته ھا مثل .سرزمين باشند

 . دھم نتوانستن

 اين ملت را ساده فکر کرده ۀھم که نآمثل . چه خواھد شد  ٢٠١۴ ی بعدازئو امريکا شود خروج نيروھای ناتو می گفته

   .زاده ما ھستند نه امريکا و ناتوآمردم  اين سرزمين  سرنوشت ساز.رنيستنطوآ نه ھموطن عزيز. اند

سقوط دولت شاھی  بعداز پايگاه ھای مستحکم نظامی دارد نقاط بحر ھند ديگر و در نيکو گارسا امريکا که در جزاير

رد که از به پايگاه بری ضرورت دا سيای مرکزیآ خصوصه ب ديگر و عوامل شوروی سابق ايران و متالشی شدن

است و به ھمين  انتخاب بھترين افغانستان، نفت و گاز غنی از مرکز کشور ھای موقيعت جوپوليتيکی در  نظرۀنقط

 -را مثل ميدانھای بگرام  عزيز کشور يکژاستراتي وردند و نقاط بسيارآبه اشغال در را افغانھا زخمی کشور منظور

و در . کردند  ن خودآنيرو ھای بشری به پايگاه ھای نظامی مستحکم از  ۀخيرذسوق و اداره و   شيندند را مرکز-قندھار 

زادی خواھان آمراکز شکنجه و زندانھا برای سرکوبی  سيسات خالف قوانين بشری و حقوق بين الدولأاين ھمه ت جوار

ھا حد و  يالستامپر برای  بشری و حقوق بين الدولنيناوق. نمودند اعمار با تروريزم مبارزه تحت پوشش اين سرزمين

 .شناسد حدود نمی

امريکا برای  ه خواھد بودژاين نيروھای سرکوبگر و وي ايجاب نمايد ی و امپريالستیئکه منافع نيروھای امريکا تا زمانی

 .ود نخواھد داشتجارشی و نا امن ضرورت دارد پس امن و امنيتی وبه ھمچو يک حالت ان بودنش و پايگاه ھای نظامی

و مزدورانش  استعمار گران ،شراندازان ،غارتگران  تاريخیۀکه مطابق گذشت زاديخواه ما خواھد بودآ و زادهآاين ملت 

 .کردنی است نابودانداخته، بيرون  پاک و مقدس را چون پر کاه از حريم

 .زاده ماآ و موفق و سربلند باد مردم سلحشور

  .کندھاری دگرمن
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