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 ۶۱/۰۷/۶۰۶۱          زرغون میهن
 

 در صفوف قوای مسلح افغانستان پرسونل خیالیشایعات موجودیت 
 (کندک چهارم سرحدی ولسوالی اشکاشم والیت بدخشان)

 

 نگ غیر عادالنه و سازمان یافتهجقطع نظر از اینکه کشور ما افغانستان بیشتر از سه دهه شده است که در گیر یک 
تعمیل شده از جانب ارتجاع منطقه و امپریالیزم بین المللی میباشد، ملت افغانستان تاریخ ظاهر داخلی و در واقع ه ب

زندۀ دوران جنگ است و علی الرغم پنهانکاری ها و تحریف تاریخ، هیچکس نتوانسته، نمیتواند و نخواهد توانست 
این جنگ را تحت الشعاع تبلیغات حقایق دوران جنگ را پنهان نماید، هرچند استند کسانی که میخواهند دوره ای از 

 ذف نمایند اما این چگونه ممکن است؟حقرار داده و از صفحات تاریخ 
این تبلیغات خائینانه اکثراً از حنجرۀ سیاستمدارانی بیرون میشوند که سر از گریبان جهاد بیرون نموده، با نام مجاهدین 

ده اند، آنان بر اینند که از صفحات ننگین ایام )دوران( به از هیچگونه جفا در حق ملت رنجدیدۀ افغانستان دریغ ننمو

اصطالح پیروزی شان در تاریخ چشم پت بگذرند، به عقیدۀ آنان آنچه در نخستین دهۀ پیروزی به اصطالح خود شان 
وست د)انقالب اسالمی افغانستان( بوقوع پیوسته است به آنان ارتباط نداشته و در پیوند با آن هیچکسی مقصر نیست، 

دارند که در مورد آن هیچ سخنی بر زبان آورده نشود اما این از امکان به دور است به گفتۀ شاعر شیرین کالمی که 

 گفته است:
 

 تصویر صادقانه ای از ما کشیدنیست  تاریخ هـمچــو پنجۀ نقاش چیره دست
 ـمانا دیدنیستهــرآنــکه هرچه کرد ه  هــرآنکه هرچه گفت همانا شنیدنیست

 

سالۀ شان ندارند، وحشت و  31سرآغاز جهاد مجاهدین با وحشت آغاز گردید و افتخاری در کارنامه های جهاد 
عد پیروزی شان آنقدر ننگین است که حتی رهبران جهادی حاضر نیستند که نامی از آن برده شود و اگر بربریت بُ

، عده ای از رهبران مجاهدین در طول دوران جهاد شان مشغول نامی از جهاد گرفته شود خود را ناشنوا جاه میزنند
زر اندوزی بودند و ثمرۀ جهاد نا مقدس شان، زندگی شاهانه برای اوالد شان و بجا ماندن تعمیر های مجلل، موتر 
م های مودل باال و تجارت های بین المللی به خود شان است، چور و چپاول دارائی شخصی مردم و بیت المال با نا

 منفور غنیمت از کارنامۀ سیاه شان در طول جهاد بوده است.
بلی! در دارائی مردم چیزی برای چپاول باقی نماند، مال و دارائی ملی همه به غارت رفت، زیربنا های دولتی همه 

ت دولدن غنیمتی از آو وجود ندارد! پس حاال شکل نوین چپاول خزانۀ ، دیگر چشم امیدی برای ربوبه تاراج رفتند
بوجود آمده است و آن به جدول کشیدن اسامی زیادی بنام )سرباز( در قطعات و جزوتامهای قوای امنیتی افغانستان 

اردو، پولیس ملی، پولیس محلی و امنیت ملی( و به جیب زدن بودجۀ دفاعی کشور تحت این نام توسط چند فرد معلوم )

 الحال جهادی!
ی زرنگ ر توسط رسانه ها برداشته شده است اما بازیگران میدان این جنایت باهرچند پرده از روی این چپاول آشکا

بر آن پوشش گذاشته و حد اقل در چوکات خبر آنرا بنام )پرسونل خیالی( جاه داده اند، اینکه سرنوشت سرمایۀ ملت 
یاتی چون نیدیم که در والکه بنام این پرسونل خیالی به یغما رفته است چگونه خواهد بود، باید منتظر باشیم، بسیار ش

لیس ملی سربازان خیالی )غیر وفراه، نیمروز، هلمند و غیره در چوکات قطعات و جزوتامهای قوای مسلح خصوصاً پ

عۀ نظامی )کندک( را طخود ق ردر کناجۀ همین والیات بود بیخبر از اینکه وواقعی( وجود دارند، تمام افکار ما مت
 بلوک کامل را پوره نمیکند! داریم که تعداد پرسونل واقعی آن یک

میدان سیاست، اهل خبره و خصوصاً دولت مردان قرار گرفته و مورد مطالعه قرار  محققیناگر نوشتۀ هذا به دسترس 
گیرد و در صحت بودنش دچار تردید شوند، الزم میدانم که وضع کندک دارای پرسونل خیالی فراوان را ذیال به 

که به پیگیری صحت بودن آن عالقه دارند دعوت مینمایم که هرگونه ایکه الزم میدانند تصویر کشیده و از همه آنانی

 نگی وضع این کندک را مطالعه نموده به خیالی بودن پرسونل وافر آن خود را قانع سازند.وچگ
ک چهارم دقبالً با نام کندک هفتم سرحدی و بگمان اغلب فعالً بنام کن این کندک در ولسوالی اشکاشم والیت بدخشان

جهادی قرار دارد، از قرار معلوم، این کندک  قومندانانیکی از  دگروال امان اللهسرحدی فعالیت داشته در رأس آن 
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تشکیل دارد که یک تولی آن در ولسوالی شغنان، یک تولی در ولسوالی واخان، نفر پرسونل  ۰۶۳به تعداد مجموعی 

ها و دلگی های مسلکی دیگری هم در کنار این تولی ها باشند، مستقر  یک تولی در ولسوالی اشکاشم و شاید هم بلوک
نفر پرسونل شامل تشکیل این کندک همه موجود است، باید مورد بررسی قرار گیرد، از قرار  ۰۶۳ اند، اما آیا این
ر ای از پامینفر پرسونل این کندک شامل قطعۀ همآهنگی با کشورهای تاجکستان و چین در منطقه  ۰۳معلوم به تعداد 

نفر تجاوز نکند  02نفر در خط جبهۀ زیباک مستقر اند، تعداد مجموعی تولی واخان شاید از  ۰۰جابجا میباشند، تعداد 

نفری جابجا میباشند  4یا  1، 0با شمار که این تعداد در پوسته های بروغیل، گازخان، قلعۀ پنجه و قریه قاضده واخان 
 دردی را دوا نخواهند کرد. که در صورت وقوع حادثه ای کدام 

میشوند یا آشپز و یا هم از محافظین شخصی ندر قرارگاه کندک جز دو محافظ قراول )پهره دار( کسان دیگری که دیده 
)بادیگاردان( شخص قوماندان کندک دگروال امان الله میباشند که در صورت عدم حضور ایشان این جمع از پرسونل 

 قرارگاه کندک است و همان پهره داران و آشپزان!هم با ایشان غایب میباشد و 
نفر سرباز این کندک طوری معاش و سایر امتیازات گرفته میشود که گویا این تعداد پرسونل  ۶۳گفته میشود که به نام 

شم والیت بدخشان مصروف انجام وظیفه اند، شاید اینهم درست نباشد اما اگر بالفرض درست هم باشد، در ولسوالی ک  

م شمصروف انجام وظیفه باشد در حالیکه ولسوالی اشکا شمک سرحدی اشکاشم در ولسوالی ک  باید پرسونل کند چرا
 بصورت کل تحت تهدید بوده و به شمار زیادی از پرسونل این کندک نیاز دارد.

حقایق مربوط به قضیۀ کندک سرحدی اشکاشم هر چند نگران کننده و تکان دهنده اند اما از کندکی که در رأس آن 

ه دد آن اند کصده شده اند و در ریک جهادی باشد چه انتظاری بیش ازین میتوان داشت؟ آنانیکه به چور و چپاول پرو
برای پول اندوزی شان است اما سرنوشت مردمی که به  انتخاببه هرگونه ای باید پول بدست بیاورند، این بهترین 

 امنیت گیری شان به این کندک امید بسته اند چه میشود؟ 
م که فردا امنیت ما را تأمین نمایند، طالب در یما از پرسونل این کندک )که اصالً وجود ندارد( هیچ چشم امید ندار

پرسونل هر آن میتوانند این ولسوالی و حتی همه ولسوالی های  اصل پالن حمله به ولسوالی ها را ندارد ورنه با این

ی بدخشان را به کنترول خو بیاورند، به گمان اغلب حکومت محلی والیت بدخشان که افراد کلیدی آن از سرحد
اما اگر این نوشتۀ و یا هم شاید شریک جرم دگروال امان الله باشند مجاهدین میباشند با چنین وضعیت موافق اند 

وچک به دسترس مقامات عالی دولتی قرار گیرد، امیدوارم که محتوای آنرا کم اهمیت نه پنداشته حد اقل به مطالعات ک
جلوگیری  ی بدخشانسرحدامنیتی احتمالی در ولسوالی های  و بررسی های شان در مورد آغاز نمایند و از فاجعۀ

 نمایند. 

 با حرمت فراوان.
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