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 بخواند یسرقوماندان اعل
 

 نیسنگ ونیزیشنبه گارن  . پنجکند یم دادیدر ارتش ب تیریو مد یکه ضعف رهبر داند ینم حتما   یجمهور غن  رئیس
نتوانست جنگ را  ونیزیگارن نیا قومندانبه دست طالبان افتاد.  ینظام طیاز وسا یسقوط کرد و شمار قابل توجه

 کمیهزارو بار یکالن برا یتیشکست امن نی. اماندارتش جا  ینظام طیسوق و اداره کند. سربازان فرار کردند و سا
 .شوند  ینم یافغانستان درست رهبر یتیامن یها رویکه ارتش و مجموع ن کند  یثابت م
دچار توهم شده است و  داند، یمسلح م یقوا اعلی قومندانسر  ب،یاز داکتر نج دیکه خودش را به تقل جمهور رئیس

کشور  یتیامن یهاقوت اداره و سوقاز پس  تواند  یم ییه به تنهاک کند  ی. او فکر مداند  یرا نم ها  تیاز واقع یلیخ
 نیدچار توهم است. چرا سنگ جمهور رئیسکه  دهد  ینشان م ریاخ یروزها یدرپ  یپ یها  . اما شکستدیبرا  یم

مسلح  یقوا رانیاز خودش و وز دیبا جمهور رئیسسوال را  نیا ماند؟ یجا م یو افزار و ادوات نظام کند یسقوط م
 .بپرسد

لواها و  یندانقومکه به  یها مشکل وجود دارد. کسان لواها و قول اردو یقومندانکه در سطح  ستین یدیترد نیا در
ان، به شدت فاسد قومندان نیا شتریجنگ را ندارند. ب تیریسوق و اداره و مد ییاند، توانا  قول اردوها منصوب شده

گفته  اش یسخنران نینهاد در آخر نیا رئیساست.  برداشهفساد پرده  نیاز ا «گاریس»متعدد  یها هم هستند. گزارش
 .است یا افغانستان شبکه یتیامن یهاقوتاست که فساد در ارتش و 

ناتوان  یلیدفاع خ ریهم به شدت مشکل دارد. وز جمهور رئیس یتیامن میت شود، یحد خالصه نم نیمشکل در ا اما
جسارت  یدفاع برحال کشور حت ریرا هم ندارد. وز یعاد اتیعمل کی یو اجرا یزیر  است. او توان برنامه

وزارت دفاع آن هم در  تیری. مدستمعروف ا« برده خواب» ریرا هم ندارد. او به وز یاتیطرح عمل کی یمنظور
 .ستیآقا ن نیمثل افغانستان در توان ا یبحران یکشور
را  سمیو ترور یگ بر ضد شورشگرجن یوریندارد. او نه ت یتجربه استخبارات چیکشور هم ه یمل تیامن رئیس

 سهیدس کیشکار  یکرز یدر زمان آقا شانیرا دارد. ا یاستخبارات یها  اتیعمل تیرینه توان مد داند، یم
 یاستانکز یرا نزد آقا یانتحار ستیترور کیتوانستند  ،یکانال تماس جعل کی قیشد. طالبان از طر یاستخبارات
 نیشیپ رئیس یربان نیالد برهان ییرایتا سالون پذ یاستانکز یآقا عتیبه مشا یانتحار ستیترور نیبفرستند. ا

 .صلح رفت و او را کشت یعال یشورا
 سیپول تیریهرات بود، اما مد ینسبتا موفق قول اردو قومنداندارد و  یداخله هم با آن که تجربه جنگ ریوز
بهتر بود که در همان سمت  یداخله کنون ریفاقد آن است. وز یجنگ قومندان کیالزم دارد که  گرید یها ییتوانا

 .ماند یهرات باق یقول اردو یقومندان
تا  تواند، یرا کنترول کرده م زیهمه چ کند یو فکر م داند یمسلح م یقوا اعلی قومندانکه خودش را  یجمهور رئیس

 یوریح که تمسل یروهاین اعلی قومندانو  جمهور رئیسموفق نشده است.  یتیامن میت کی جادیهنوز موفق به ا
ناتو،  تیدو سال با وجود حما نیاست، در ا «امناک یها دولت یبازساز»کتاب   ٔسندهیو نو داند یرا هم م ینهادساز

حاکم  ایدن یها در تمام ارتش ،یده   مسلح نشده است. سلسله مراتب و اصل پاسخ یروهایدر ن یساز ستمیقادر به س
بستر حمله  ۴۰۰به شفاخانه  ها  ستی. ترورشود ینم تیهم رعا یاصول عسکر نیتر ابتدائی نیا جا نیاست. اما در ا

به دست دشمن  یادوات نظام یو مقدار قابل توجه کند یسقوط م نیسنگ ونیزی. گارنکشند یرا م نفرو صد  کنند یم
ها را در  را که نتوانست قوت ییهمان آقا جمهور رئیس. دهد ینشان نم یاصول العمل عکس جمهور رئیساما  افتد، یم

تا  جمهور رئیسرا  یکشد؟ چه کس یآنجا شد، چرا به محاکمه نم ونیزیسوق و اداره کند و موجب سقوط گارن نیسنگ
 حال محاکمه کرده است؟

 چیکشف وزارت دفاع، مسوول ضد استخبارات وزارت دفاع، ه رئیسبستر،  ۴۰۰ضد استخبارات شفاخانه  آمر
به  وندیدر پ یکس چیبستر محاکمه نشدند. ه ۴۰۰شفاخانه  تیدر حفظ امن یو ناتوان فهیکدام آنان به جرم غفلت در وظ

را  یان نظامقومندانها و  نتواند جنرال لحمس یهاقوت اعلی قومندانسر  یسقوط مفتضحانه کندز هم محاکمه نشد. وقت
 .شود یم نیبه محاکمه بسپارد، روشن است که وضع بدتر از ا
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 یها  به قرارگاه شانیا یاست. وقت دهینپوش ینظام فورمیونی چگاهیمسلح، ه یقوا یو سرقوماندان اعل جمهور رئیس
به  ینظام فورمیونی چگاهیه خواند، یمسلح م یقوا یبا آن که به تکرار خودش را سرقومندان اعل روند،  یم ینظام

مسلح، به  یاقو یاست. سرقومندان اعل آناننشان نداده است که مثل  ینظام یروهایتن نکرده است و به ن
رفته است، نه به  ی. او صرف در کابل و اطراف آن به قطعات نظامرود  یو قطعات هم نم ها ونیزیگارن
 .اتیوال یها ونیزیگارن

 چیه جمهور رئیسکه  ییکند. از آنجا ضاحیرا است یتیسکتور امن رانیوز ندهیآ یدر روزها خواهد  یم پارلمان
 شیدرخور ستا زین دهیبه سر رس اش یقانون ادیکه مع یپارلمان نیاقدام هم کند، ینم اش یتیامن میاصالح ت یبرا یاقدام
 .است
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