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 شبکه های نظامی یا ملیشه
 

تی و غیر سیاسی خطاب میشود، و به یک اجتماع عساکر، اتباع عام، و همفکران غیر مسلکی، غیر حکوم ملیشه
در صورت ضرورت به عمل مسلحانه بر ضد حکومت و دولت برحال، به اساس فیصله مقامات مسول ملیشایی، 

تشکیالت شان اضافه تر شده و دست به انجام و ایفای وظایفی نظامیی میزنند که   این شبکه ها به تحریک در میآیند،
که  شان دستور داده باشد. قابل یاد آوری میدانم که: تشکیالت سیاسی و نظامی  مقامات اداری و مدیریت ایشان برای

در آن افراد و اشخاص مسلکی جلب و جذب شده و تدریس حربی برایشان داده شده باشد و بر اساس امر حکومت 
ر خطاب منده حکومت مرکزی دست به عمل زنند، آنرا نیروهای نظامی کشوداران و قدرت مندان دولتی تحت قو

ارنیزیون ملی )محدود به پایتخت گکرده میتوانیم به طور مثال اردوی ملی افغانستان، پولیس ملی افغانستان، 
ی و پشتی بانی از حکومت مرکزی وقت، گکشور(، نیروهای جنایی و غیره و غیره که در خدمت مردم به نماینده 

 .ایفای وظایف می نمایند
فت که اشخاص و افراد که در وظایف و مکلفیات حکومتی، دولتی، پارلمانی گدر تشکیل یک شبکه نظامی میتوان 

ر که این شبکه ها را به میآن آورده گر حکومتی تجربه داشته باشند رول مهم بازی میکنند. و شکل دیگو یا ابعاد دی
ته ضرورت پیدا میتواند مفکوره های مذهبی و دینی هم است که در نتیجه به تشریح دینی عمل جهاد در این نوش

روپ ها و یا شبکه های ونظامی میتوانند تحت عنوان شبکه گمیشود، الکن در این مضمون در آن بحث نمی کنم. 
غیر تنظیم شده نظامی، و یا هم به نام شبکه نظامی تنظیم شده فعالیت داشته باشند. مربوط به علت ترکیب شبکه و 

ن اوپوزیسیو حکومت بر حال در در داخل و یا از خارج کشور موجودیت پشتوانه های سیاسی و مالی قدرت مندا
میشود. به خاطر باید داشت که در دهه های اخیر، کشور عزیز ما شکار فعالتهای غیر عادالنه و بی پروا از جانب 

به ملیشه ها و احزاب سیاسی که شبکه های غیر قانونی نظامی را هم تشکیل داده اند، شده است. چنانچه ذکر کردم، 
وجود آوردن شبکه نظامی در سایه و اساسات قانونی اجازه باید داشته باشد، ولی در شرایط که کشور باستانی ما 

رفته نمی شود، گروپهای متخاصم و شبکه های نظامی در نظر گقرار دارد، قانون مندی و احترام قانون از جانب 
یت ضعیف این بخش حکومت را نشان میدهد. علت شبکه ها به حکومت های موازی تبدیل شده اند، که خود مدیر

یرم، چرا که مضمون شکل سیاسی را به گضعف قانون موجوده و پیاده نکردن آنرا در این نوشته تحت بحث نمی 
 .رفتگخود خواهد 
اه و خط مشی مشترک و قبول گروپ مردم خطاب میشود که یک دیدگروه سیاسی، به گر، تنظیم و گاز جانب دی

رد هم آمده، و در نتیجه، با پیش گاه و یا عقیده مشترک گتمام این اشخاص باشند و بر اساس این دید شده از طرف
کردن یک نامزد )که در شرایط حال اکثرا موسس تنظیم خود میباشد( یا در انتخابات ریاست جمهوری حصه 

یری گند، تا بتوانند با تحت تاثیر یرند و یا اینکه در داخل حکومت، خواهان قدرت در چوکی های بلند رتبه میشوگمی
اه مشترک خود را جامه عمل بپوشانند. در شرایط حال، کشور زیبای ما شاهد تشکیل گآن مقامات، نظریات یا دید

دهی و فعالیت های تنظیم های است که در اصل، نظر مشترک و یا خط مشی تنظیم نا معلوم، از طرف مردم عام و 
تنظیم هم قابل قبول نیست )از خاطر ضروریت های اقتصادی و یا هم به دست یا حتی بعضی از پیروان خود 

ی، بعضی افراد در ترکیب بعضی از این تنظیم های شامل اند(. گآوردن پناه سیاسی و امنیت شخصی و یا خانواده 
د ؛من افغان بعضی از این تنظیم ها خط مشی و بنیاد ضد مردمی و ضد افغانی را هل هله میکنند و شعار های مانن

نیستم، را فریاد میزنند. دستهای خارجی و ضعف اقتصادی/سیاسی و فکری حکومت مرکزی از علت های اساسی 
 .ر( به شمار رفته میتواندگایجاد و تداوم این چنین تنظیم ها در کشور عزیز ما )و حتی در ممالک دی
و مقاومت  گبکه نظامی یا ملیشا قدرت جنبه اساس تعریف شبکه های نظامی که در فوق ذکر کردم، در حقیقت ش

در مقابل حکومت بر حال و قوای مسلح را ندارد، چون این شبکه ها تمرینات متداوم ندارند و در چهارچوب 
حکومت نیستند، بر خالف، جهت نهضت و یا به اساس یک محرکه سیاسی و یا خواستار آزادی از حکومت بر حال 

یری از تشکیل شدن و به وجود گباید شوم که به اساس قانون، حکومت مرکزی جلوو  هم یاد آور  به میآن آمده اند.
آمدن شبکه های نظامی را نباید داشته باشد )به شرطی که تشکیل شبکه به اساس تعریف شبکه نظامی باشد و به 
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چهارچوب حکومت ردد(، در حالی که از فعالیت های نظامی آنها در مظهر عام و در گقوای مسله موازی تبدیل نه 
و دولت باید از طرف حکومت دولتی مدیریت و بر رسی شود. تشکیل شبکه های نظامی از طرف حکومت اجازه 
باید داشت، ولی علت که چرا یک شبکه نظامی به وجود میآید، را باید سیاسیون حکومت مقتدر و بر حال بر رسی 

های شبکه را از طریق سیاسی و فکری با به عمل آوردن کرده، علت اساسی آنرا دریابد و به آن توجه کرده ریشه 
شرایط بهتر برای پیروان آن شبکه، سست و بیرون کشد، که این خود در ذات خود از جمله مسولیتهای حکومت 

 مرکزی / وزات داخله / وزارت دفاع و امنیت ملی کشور میباشد
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