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 ؟دیردګافغانستان چه وقت و چطور منحل  یردوا

 کیروزها در رسانه ها مطرح است،  نیانحالل آن که در ای، ابقاء و (شیفوج، لشکر، ج)بحث اردو 

کرکتر و هدف شان اردو  ا،ی. اکثر علماء عسکري، افراد نظامي را با سجاستیخیو تار یبحث علم

دسته از مردم  کیفوج  ایکه اردو  ندیویګو م نندیب یاش م فهیاردو را در وظ فیتعر ها،ی. بعضنامندیم

 . دګجنیآن م اسيیتحقق اهداف س یبرا ایو  ندینمایلت( دفاع مدو)منظم مسلح اند که از نظام 

و مانع  ارینظر واحد و جامع که شامل اخ زیراجع به اردو ن ر،یګمسائل د یاریدرا فغانستان مثل بس 

زاده حوادث  اديی. چه ساخت و بافت مغز نسل جوان ما تا حد زمینسل جوان ندار نیباشد در ب اریاغ

اند. مثال ،  ردهمغشوش ک شانیمسلط ، اکثر مسلمات برا وارګنا طیاست. شرا ذشتهګچهل سال  وارګبس نا

دفاع از ...؟  ؟یدفاع از قانون اساس ؟ینظام التیافزار نظامي؟ تشک ګجن م؟یوئیګما چه را اردو م

 دفاع کرد؟  دیافواج مسلح از چه با ایکشور، اردو  کیخالصه، در 

شان حراست از  یاست و در قانون اساس یاز کشورها، اردو حافظ و مدافع قانون اساس یاریدر بس 

 ینم رییحکومت تغ رییشان با تغ نیقوان یول باشد؛یارضي کشور درج م تیمعنوي و تمام یارزشها

 زانو به دفاع ا خورندیم ندګسو یدران کشورها به قانون اساس انیجهت است که نظام نی. از همابدی

کشور متواند  کیچه  شودیبر روح اردو اطالق نم ینظام التیتشک ایافزار و  ګجن نجاید. درمتعهدن

کم و  ریګمملکت د کیرا از  ینظام التیتشک ایوارد کند و  ریګکشور د کیرا از  ینظام زاتیتجه

وارد  ایورود اسلحه، مفهوم اصلي و عالي فوج صادر و  ای. با ارسال و دینما رويیو پ یکاپ شیب

لهذا دفاع از قانون  باشد؛یهمان خطه، مشخص م یکشورها منافع مل نیا ی. چون در قانون اساسشودینم

 دفاع از کشور، دفاع از نظام و دفاع از منافع ملي شان است. قتیدرحق یاساس

 تیتمامو دفاع از وطن ) نیمستحکم بناء بود؛ دفاع از د هیآن بر دو پا سیدر افغانستان، فوج از بدو تأس 

 نیمقدس و مورد احترام مردم ما بوده است. متأسفانه، ا شهیپ کیاردو همواره  ای(. لهذا، فوج یارض

 حهیسخت جر فغانستانبر ا یهش و متعاقب آن با تجاوز شورو۱۳۵۷ثور  ۷ یتقدس و احترام با کودتا

عسکري  ذشتګرسم  اهګدیدارم که در کندهار در روز اول سنبله در جاده ع ادیبه  تیدار شد. از طفول

. خانه ما شدیدوام داشت شروع م اتیجشن استقالل افغانستان که سه روز در وال شینما نیبود و با ا

سرافراشته در  رقیعلم، لواء و ب باقطعات منظم فوج  کهیبود. وقت ذشتګرسم  نیا ریمس یهم در پهلو

مردم عوام که از شهر و  شد،یم ریتدولت  رتبهیعال نیاراک ریګو د یوال اینائب الحکومة  یرو شیپ

فوج که فرقه  یرقهایفوج سربلند دارند. ب کیکه  دندیبالیو بخود م کردندیاطراف آمده بودند، مباهات م
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و مردان  ذشتګرسم  ریزنان بر بامها در مس کرد،یم حمل( آنرا روالډګ)لواء مشر  ایمشر )جنرال( و 

. فخر نمودندیاردو دست دعاء باال م یابیو به کام کردندیاخالص تماشا م اریدر اطراف سرک با بس

 یلوا دندینامیم فیلواء فوج را که مردم علم شر ایکالن  رقی. بکردندیشادي و التماس م هیرګ کردند،یم

. خالصه، مردم افواج پنداشتندیوطن و ناموس کشور م ن،یو مدافع د یحام. فوج را دانستندیاسالم م

از عساکر )جمعه خان( که در  یکیدارم که  ادی. خوب به دندیبالیو به آن م ددنیدیمسلح را از خود م

و پس از دعاء به  کردیهر نماز کمربند خودرا اول ماچ )بوسه( م یداشت، بعد ازا آدا فهیمنطقه ما وظ

 ریګعسکري عبادت است. د فهیوظ فتیګو م بستیو خودش آنرا دور کمر به بسم هللا م طناسالم، و

و وطن  نیدفاع از د یعنیمستحکم  هی. چون اردو و فوج ما بر دو پاکردندیکار م نیهم زیعساکر ن

 تیمعنوي، تمام یارزشها نیکه عساکر شجاع ما مدافع میبود دهیعق نیاستوار بود، لهذا ما همه به ا

 یکشورها که از قانون اساس ریګو عزت ما استند. اهداف فوج در کشور ما و اهداف فوج در د ضيار

 همسانند. بایتقر کنند،یفاع مد

که با خدا  دیکشور در دست کمونستها افت یاسیشد و نظام س نیخون یهش کودتا ۱۳۵۷ثور سال  ۷در  

 عيیطب اتیمجال ح چیرا ه نید یجامعه است و علما ونیاف نیکه د فتندیګعلني داشتند. م یدشمن نیو د

زنده ماندند مجبور  کهیکردند و انان دیشه یبا نظام کمونستي مخالفت نمودند. ول کهیانینبود. بودند نظام

مهم  هیپا کی ه،یهش از جمله دو پا ۱۳۵۷ثور  ۷ یکودتا جهیدر نت بیترت نیبه ترک وطن شدند. بد

جا آغاز شد،  نیافغانستان ازهم ی. پروسه انحالل اردوختیبود، فرو ر نیفوج که حراست از د یبنا

نداشت. مردم در دهات  ردمم یدر فوج تقدس و پاداش اخروي و احترام قلب فهیوظ یاجرا ریګچه د

به  یکارمند بلند رتبه دولت کیو  کردندیم ګحکومت جن یکردند که برا یجنازه آن عساکر را نم

 نیاز راه زم ریګشهر به شهر د کیو رفتن از  توانستیشهر هم بود، رفته نم کیدهکده خود ولو نزد

و  دندیتراشیخود دالئل م یستتحقق اهداف کمون یکمونست بودند برا کهیخطر سر بود. آنان شیبرا

. شدندیم فهیمادي حاضر وظ اتیامرار ح یبرا ایافسران مسلمان در نظام از ناچار و  یول دند،ګیجنیم

ه خود قص یرفتارګبا ما محبوس بود. او که هروقت از  زیجنرال ن کی یدر زندان پلچرخ ۱۳۵۸در 

و نشانها و  دیاز تنش کش یعسکر یشیدر رفت،ګاورا  هایکه خلق دیرسیحصه م نیبه ا کهیوقت کرد،یم

نشانها سمبول  نیامد که ا یکرد، اشک در چشمانش م دمالګانداخته و سخت ل یپا ریرا ز شیمدالها

دران  کردند؛ینم دکوبګنشانها را ل نیا یقبول ول دادی: مرا هر سزا مفتیګبود. او م فهیعظمت وظ

 و وطن بود. نید فه،یعزت وظ

هر مرد جوان افغان بود. هر  فتیدر نظام عسکري مکل فهیانجام وظ ۱۳۵۷ثور ۷ یاز کودتا شیپ 

 کهیو دوسال آنرا بدون معاش در هرجائ رفتیعسکري م فهیخودش به وظ شدیساله م ۲۲ کهیجوان

ثور چون مردم نظام  ی. بعد از کودتاندختیریګ. مردم از عسکري نمکردیاجراء م دیدیحکومت الزم م

به  انتیدفاع از نظام خ یبلکه خدمت برا کردند ینم تیو نه تنها ازان حما دانستندیرا مشروع نم قيخل

. دولت مجبور بود که جوانان را بزور به کردندیعسکري شانه خالي م تیلهذا از مکلف دانستند؛یم نید

خدمت در  طشکنجه بودند بشر ریز تیرا که هزارها در هر وال یاسیس نیعسکري ببرند و محبوس

 یآزاد شده را مثل سپر در خط مقدم نبرد با مردم مجاهد افغانستان م نیمحبوس نیعسکري آزاد کنند. ا

. دګمردم مسلمان خود بجن هیعل نینظام کمونست ضد د کی یبقا یکه برا خواستندیانداختند. مردم نم

همواره  های. خلقشدیم لبزور متوص ريګیسرباز  یعسکر مواجه بود، لهذا براچون حکومت به کمبود 

بود. تنفر از نظام و  یمعنوي بالکل متالش اهګ. فوج از نزندیرګکه عسکر از قشله نه  کردندیم رهیپ

 افغانستان شد.  یپروسه انحالل اردو دیفرار مردم از عسکري باعث تشد
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. افسران دیپاش زیهش، نظام عسکري از لحاظ مسلکي ن ۱۳۵۷آمدن کمونستها در ثور  کاریبا رو 

شان ظابطان  یمجبور به فرار شدند. جا ایو  دیو مجرب را که کمونست نبودند، همه شه افتهییتعل

حزبي  ردانګ. عالوتا، نظام خلقي بخاطر نداشتن پرسونل کافي حزبي )کمونست(، شارفتګکورسکي 

کردند. ولي مدت خدمت شان به حضور درصنف  یمهم دولت فیاز صنوف پوهنتون اعزام وظا ار

و بآلخره شهادتنامه فراغت  شدندیمحسوب م ابیبه صنف باالتر کام رسالیحساب و در امتحانات اخ

عسکري و پوهنتون را بطور  میکرد که تعل دیدولت، جنراالن و قومنداناني تول بیترت نی. بدرفتندیګم

. همچنان، ما در نظام ستیپروسه است، کم ن کی نیچن دیتول کهیراالنبودند. تعداد جن رفتهګفران نظمم

روز به مکتب و پوهنتون عسکري  کی یکه حت میکنیبه وفرت مشاهده م زیرا ن یاشخاص ملک یخلق

دکتور  رجنرالډګدوستم،  دینرفته، جنرال شده و سالها فوج را قومانده داده است. مثال، سترجنرال رش

 نیعسکري در نظام خلقي مهندسي حزبي و توه بیترت نیء محمد نور، .... به اطاسترجنرال ع ب،ینج

 نظم اردو سهم بارز داشت.  یخود در فروپاش نیبه مسلک شد که ا

کرد و کشور را  یهش بر افغانستان حمله نظام۱۳۵۸جدي سال  ۶در  یالستیسوس یاتحاد شور کهیوقت 

فوج افغانستان  بیترت نیو بد دیافت زی( نیارض تیفوج )دفاع از وطن و تمام یبنا ریګد هیاشغال نمود، پا

 میو حر نید حافظفوج نه تنها  ریګپا برجا نماند و کال سقوط کرد. د ریګد یو معنو یفیک اهګاز ن

هم نبود بلکه در خدمت  زیارضي افغانستان عز تیمعنوي کشور نبود که نبود، حافظ تمام یارزشها

و اشغال شوروي بود. تنفر مردم از نظام ضد اسالم و دست نشانده شوروي، مقاومت  هانیګتجاوز ب

آنقدر پول  های. شوروافتی دیتشد شیاز پ شیب یبرضد تجاوز و اشغال و فرار جوانان از خدمت عسکر

تاحدي  رچهګ. ندیاستخدام نما ریخود معاش بدهد و آنان را بقسم اج ازینداشتند که به عساکر افغان مورد ن

و  ارهیمتالشي شد. البته تانک، راکت، ط اهګاردو بسرعت از هرن جتا،ینبود. نت یاستخدام کرد ولي کاف

آهن و فلزات که فوج و اردو  یاوردند. ول یهمواره م هایافزارها موجود بود و شورو ګجن ریګد

وطن دفاغ کند و آنرا  و نینداشت که از د یافغانستان بعد از تجاوز شوروي کدام فوج قتی. در حقستین

بود که در  ریاج یو قومندانان اردو شهیاردو بود همان مل ایبنام فوج و  کهیزیملي خواند. چ یاردو

تحقق  یبرا ران،یګد سهیمعاش و کوپون شان از ک ران،یګد ګها بود. بر شانه شان تفن یخدمت اجنب

که اردو  میدیعلت ما د نی. بهمدندګیجنیمردم مسلمان هموطن م هیعل رانیګو به امر د رانیګاهداف د

 از رهبران حزبي خود دفاع نکرد.  یبود، حت ریچون اج

 کریبود بر پ ریګکردن فوج ضربات کوبنده د یاسیدولتي و س انیاربک لیسګقومي،  یها شهیمل لیتشک 

 یمقو یها شهی(، ملنیمسلح )مجاهد نیسرکوب مخالف یموالي اش برا میفوج. روسها و رژ ماندهیباق

بر خطوط  ادولت ر اهګملي را در فوج مزمحل ساخت بلکه تمام دست هیاقدامات نه تنها روح نیساخت. ا

برضد  تهارایو اقل رفتګ شیو حکومت کن در پ اندازیتفرقه ب سيیپال رانګنمود. استعمار میتقس یقوم

 ریګکدیباهمي، تنفر، عدم اعتماد به  شیقومپرستي وعدم تعا جهیکه در نت نمودیم کیهمواره تحر تیاکثر

شدن اردو شد؛  یاسیس یانشد. نظام عسکري قرب میشد که بآلخره سبب فروپاشي خود رژ هیچنان تقو

فوج بود وفادار نه  یجمهور کشور که قومندان سراعال سیبه رئ ریګاي و قومي، د شهیفوج مل نیچه ا

 . کردیقوم خود م ساالرګبود، بلکه اطاعت از جن

 حتیفض اریبود، با بس شیاي خود که قومندان سراعال شهیو مل ریاج یتوسط اردو بیدکتور نج          

که خود  بیشد. بعد از نج هداشتهګذبح در کمپوند ملل متحد در کابل ن یسقوط داده شد و اورا سالها برا

حضرت صبغت  ت،نقش مهمي داش ریها و فوج اج شهیمل لیملي و تشک یدر فروپاشي و انحالل اردو

علت  کی. ندینما اءیملي منحل شده را پس اح یرباني نتوانستند اردو نیهللا مجددي و استاد برهان الد
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کمونست که در تفاهم و همکاري با ائتالف شمال کمافي  میرژ ریاج یو اردو شهیبود که مل نیعمده اش ا

 یمل یاردو لیدر صورت تشک شود. لیتشک یمل یاردو کی خواستیالسابق در قدرت مانده بود، نم

شده  اسيیسابق که به شدت قومي و س ریاج یو اردو شهیمل نایقی شد،یمردم م تیکه مورد احترام و حما

 . رفتګملي دوباره شکل ن یشود. لهذا، اردو خواستندیکار که نم نی. اشدیبود، رخصت م

احترام قاطبه ملت محروم است. ملي مورد  یاردو کیتاهنوز متأسفانه أفغانستان از وجود           

عطاء  یمحمد داؤد( را بجا ری)انجن دیجمهور والي جد سیهش( که رئ۱۳۹۶قوس  ۲۷) ذشتهګهفته 

 رباني نینور که پانزده سال والي بلخ است و صالح الد یاغلښکرد،  یبلخ معرف تیمحمد نور به وال

جمهور  سیرئ میتصم نیإسالمي اند، با ا عتیقوم و مربوط حزب جم کیخارجه( که هردو از  ری)وز

بلکه به  ستم؛یقائل ن تيیجمهور اهم سیمخالفت نمودند. عطاء محمد نور اعالم نمود که من به امر رئ

بلخ وعبدالرزاق  امهنظم ع سیقومندان پول شيیهللا قر بی. همچنان، حسباشمیحزب خود وفادار م میتصام

 کیجمهور را در  سینموده و فرمان رئ تینور حما یاغلښاز  تیوال نیا سیپول تیقادري آمر امن

بلخ اعالم نمودند  تیبلندرتبه امن نیدو مسؤل نیقاطعانه رد کردند. ا فیکنفرانس مطبوعاتي در مزارشر

که عطاء محمد نور به آن  یاسالم تی. در ضمن جمعباشندیکه تنها به أوامر عطاء محمد نور پابند م

 دیجد یاجازه داده نخواهد شد تا به عنوان وال دیجد یبه وال»است که  فتهګمنسوب است، در واکنش 

 یاسیملي، در س یحرمتي و انحالل اردو ینظمي، ب یکشمکش، ب نیا ادیبن« بلخ کارش را آغاز کند.

کردن آن به أجانب است.  رګر و دستنیکردن، اج رمسلکيیأي کردن، غ شهیکردن، مل یکردن، قوم

کردار مشخص و قاطع  کیم( هر۲۰۰۱ثور، تجاوز شوروي و کنفرانس بون ) ۷ یراستا، کودتا نیدر

 أفغانستان داشته است.   یبر روح و روان اردو

و  انکټتوپ،  ،ګفالکتبار مشابهي دارد. تفن ذشتګسر زینظامي اردو ن زاتیوسائل و تجه          

ناموس، وطن و عزت مردم استعمال  ن،ید ات،یدر دفاع از ح نکهیا یافغانستان بجا یاردو یها ارهیط

 عمالاست میملت عظ نیو شکستاندن غرور ا زیتعج یبر ضد مردم، برا ذشتهګشوند، در چهار دهه 

 اپهټ ستیمتجاوز و خون آشام، بنام اشرار و ترور رانګکشور از طرف استعمار فیشدند. مردم شر

 یملي )؟( برا یرا به اردو زاتیتجهوسائل و  ران،یګشکنجه، کشته و دربدر شدند. د ت،یزده شد، اذ

از مرز نشانه  رونیدشمنان افغانستان را ب چوقتیوسائل ه نیکشتن افغان توسط افغان داده است. ا

و در بازار بقسم آهن فروخته شد.  بیتخر ی)در حکومت رباني( بسا وسائط نظام روزی. درفتګن

 نیما رونق داشت. تقدس ا یشده نظام بیما، سالها بوسائل تخر یها هیذوب آهن همسا یها کهیفابر

 وجودشوسائل از ذهن مردم رفت و از ترس استعمال دوباره برضدشان، عدم جودش را نسبت به 

. ستیبهتر ن روزیوضع وسائل عسکري نسبت به د زی. امروز ندانستندیم دتریخود مف یمتأسفانه برا

زون مهم مؤظف بررسي  کی یکه او در قول اردو فتګ سندهینظامي به نو ارنوالڅ کیپارسال 

 اوداشت. ولي  دیزون اضافه از ده هزار کالشنکوف نو ساخت روسي در ق نینظامي بود. ا زاتیتجه

ط مقامات بلند رتبه بدل جا داده بودند. همه توس یو در عوض کالشنکوفها افتین یاصل ګتفن کی

شده بودند. همچنان، فروخت وسائل و مهمات  هیمساغالبا راهي کشور ه هایخارج یبه همکار یدولت

تنها  نهمعامالت  نیعادي و سرزبان هرکس است. ا پګافغانستان، امروز  ینظام یدر پسته ها ینظام

دوران شادروان  ادیو شاخدار سازمان شده اداري حکومت فعلي است، و نه تنها زنده  ستردهګنشانه فساد 

 ستیکه اسلحه ناموس عسکر بود، امروز ن ذشتهګدارد. در زین اسيیس استاد رباني است، بلکه بس ابعاد

د از ته دل قبول کرد که یتقدس را از دل عسکر بشدت زدوده است. با نیا ریو تحوالت چهل سال اخ

 یاردو میخواهیم رګفاسد متصور است. ا ریحکومت ملي و غ کیفقط در وجود  رفاسدیملي و غ یاردو



  

  5تر 5 د پاڼو شمیره: له

 german.de-maqalat@afghanافغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  

  نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ: دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده ، هیله من یو خپله لیکیادونه

  

 رانیګد رګحکومت ملي که دست نشانده و دست ن کیاولتر از همه  دیبا م،یپر افتخار ملي داشته باش

 . والسالم.مینباشد، داشته باش

 م  ۲۰۱۷دسمبر  ۲۵هش/  ۱۳۹۶ یجد ۴

 

  


