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 افغانستانمسلح  قوایتجهیزات سارقین 
 

 کودتای حزب آنانیکه شاهد عینی این ماجرا ها؛ افغانستان می نگریم همۀ سال اخیر در و پنج سیوقتی به گذشتۀ 
رت قده ب ،دموکراتیک خلق، رویکار شدن تره کی و امین و تهاجم قشون سرخ اتحاد شوروی سابقه بر افغانستان

رسیدن ببرک کارمل و نجیب، سقوط نظام تحت الحمایۀ شوروی وقت و تصرف  قدرت توسط تنظیم های جهادی، 
درت در کابل که کتی بنام طالب و تصرف  قور حری بیشتر شهر ها مخصوصاً کابل، ظهجنگ های داخلی و ویران

وط و باالخره سق ( سانه هاهارات سه روز قبل آقای سپنتا با راظ) میخواند« اشغال توسط پاکستان» آقای سپنتا آنرا
چون یک درامۀ  ،در نظر نسل شاهد این ماجرا ها کار شدن نظام جدید همه و همه رویو  4331دادن نظام طالبی در 

دون ب سؤالو این   لت و بد بختی را ملت به خون خفته دیدهن بیشترین رنج و مذآ میگذرد که در مامتراژیدی نا ت
و خون به و تا کجا ها باید خون بریزد  و تا چه حد این ملت ظلم  پایان این درامه چیستدرنگ مطرح میگردد که 

 حامی  و حامیان آنها راضی گردند؟ قدرت بگیرد و بیند تا فالن ابن فالن
هنوز هم طالب با حمایت  و پشتوانۀ منطقوی و مافیای بین المللی  روزی نیست که از این ملت قربانی نگیرد و با 
افتخار اعالمیۀ مطبوعاتی ندهد که طالبان این ظلم را بر زنان، مردان، و اطفال بیگناه افغان روا داشته اند که نمونۀ 

ای قو ن هشت سربازآ انتحاری در کارتۀ سخی در کابل بود که در بارز آن فقط همین انفجار دو روز قبل یک حملۀ
بیش از سی نفر دیگر ملکی و نظامی  زخمی گردیدند و ذبیح هللا مجاهد سخنگوی طالبان و اردوی ملی کشته  هوائی

 اعالم داشت که طالبان این عمل شنیع را انجام دادند. بعد با تبختر و افتخار لحظاتی 
گذشته گویای دیگری از این دست اندازی های همسایگان بد اندیش و بد خواه  زودر ده رجنگهای والیت هلمند 

دو روز قبل پاکستان و ایران را  شورای ملی اخله در مجلس نمایندگاناست که رئیس امنیت ملی و وزیر د افغانستان
. رهبری این ن مشهود استآحضور افراد نظامی پاکستان را در راه اندازی این حمالت دانستند و دخالت و مسؤول

ن ماه گذشته از زندانهای افغانستاطی چند کسانی بدوش داشتند که  ،گفتۀ وزیر داخلهه ب، الت  طالبان رامتهاجمات و ح
آزاد  آقای کرزی امر و بدون صالحیت قانونی  و به  افغانستان قضائیهبا تصمیم یک هیات اختصاصی خارج از قوۀ 

ابتدائی دو صد و پناه غیر نظامی و از افراد بیگناه جان سپردند و سه هزار نفر هم  این جنگها طبق ارقام در شدند.
ت دفاع هم حکایت از شهادت حد اقل چهل سرباز اردوی ی شان  شدند و ارقام ابتدائی وزارمجبور به ترک خانه ها

هان و مظلومان اد دیگر از بیگنامه دارد  و معلوم نیست  به چه تعداملی دارد. هنوز هم این جنگ ها ادملی و پولیس 
درین ماه مبارک رمضان قربانی اعمال بی رحمانه و غیر اسالمی و انسانی کسانی گردند که ادعای خالفت  و امارت 

 .اسالمی دارند
فغانستان ا اردوی ملی  افغانستان گفته شده که و تشدید جنگها در هلمند ناشی از عدم حمایت قوای هوائی  اتبیشتر تلف

ند ادر حال حاضر فاقد قوای هوائی مؤثر است تا هم حمایت هوائی را در جنگ به اردوی ملی فراهم نماید و هم بتو
ل دهد. گر چه تعداد محدود هلی کوپتر او شفاخانه ها  برای تداوی انتق ۀ جنگآسیب دیدگاه و زخمیان را به پشت جبه

 اشته شده که به هیچ وجه کافی نیست. های ترانسپورتی به اختیار  اردوی ملی گذ
شکایت اردوی ملی و وزارت دفاع افغانستان هم فقدان قوای هوائی و نبود وسایط و طیارات نظامی است که سبب 

 تلفات سنگین و دوام جنگ گردیده است. 
تۀ عمر گفه و ب ست که از امضای موافقتنامۀ امنیتی با ایاالت متحده سر باز زدندا مسؤلیت این تلفات بدوش آنانی

با ایاالت متحده امضا کردیم ولی موافقتنامۀ امنیتی را بی سر نوشت  را ستراتیژیکما معاهدۀ » وزیر داخله یودزدا
 هموجب آن قوای  بین المللی  به درخواست  قوای امنیتی افغان به اگر چنین موافقتنامۀ موجود می بود  ب« گذاشتیم

کرزی هم  دیگر آقایبه قوای امنیتی افغان فراهم می نمود . از جانب کمک  می شتافت و پوشش حمایوی از فضا 
قبالً  به اردوی ملی و قوای امنیتی افغان هدایت  داده است که اجازه ندارند کمک قوای هوائی  قوای بین المللی مستقر 

است که جزء عمدۀ  به مخالفین مسلح و مخصوصاً طالبان  و خدمت در افغانستان را بخواهند که خود دست باز دادن
 این مخالفین مسلح هستند.
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بیه و تجهیز قوای هوائی زمان گیر است و به همین دلیل حمایت هوائی  قوای بین المللی در نیست که تر شک
، یک ضرورت مبرم است. داشتن  قوای هوائی دو بخش عمده دارد یکی تجهیز و به تحلیل آگاهان نظامی ،افغانستان

نان فعال ان و جوایشود پیشرفتهای بعمل آمده و دخترل. در بخش تربیۀ پرسونل طوریکه دیده مدیگری  تربیۀ پرسون
اکنون در صفوف   تربیه گرفته شدند و تعدادی هم و وطن دوست افغان چه در داخل و چه در خارج افغانستان تحت

گی برای آنها و ملت افغانستان ران هستند که افتخار بزراقوای هوائی افغانستان مصروف خدمت به وطن و وطن د
 است. 

ۀ در عین زمان تربی مشکل عمدۀ دیگر تجهیز قوای هوائی افغانستان است که مستلزم داشتن  منابع پولی کافی و
مول نیز در گرو موافقتنامۀ امنیتی مانده  است که با وصف تائید ملت أبه تجهیزات دست داشته است. این مپرسونل  

ر امضای هر چه زود تر آن در قفسه های میز کار آقای کرزی زندانی شده است. امید است که افغانستان و تاکید ب
د منتخبی دارد که امی ت مطمئن گردد که رئیس جمهور جدید وکشمکش های انتخاباتی هر چه زود تر پایان پذیرد و مل

ن وافقتنامۀ امنیتی  هم پایان یابد  چوخود را تعقیب نکند و این معضل م است با سرنوشت ملت بازی نکند و راه سلف
 نین موافقتنامۀ وعده سپرده اند که آنرا امضا خواهند کرد.هوری با درک ضرورت چمت جدید ریاسنهر دو کا

در حال حاضر هند تعهد نموده که قسمتی از تجهیزات مورد نیاز اردوی ملی افغانستان را از روسیه برای افغانستان 
مورد نیاز قوای هوائی  اً سالحا هند توانائی مالی  کافی دارد که تمام تجهیزات ، مخصوصخریداری نماید. اما آی

ان برای افغانست راکت انداز ها و غیره تجهیزات افغانستان را شامل طیاره های اکتشافی و جنگی، هلی کوپتر ها و
 فراهم نماید؟ 

رسانه های اجتماعی از  و حاال آهسته آهسته  در موضوع عمدۀ دیگر که تا کنون تا اندازۀ خاموش گذاشته شده بود
ها افشا شده است سرقت و فروش و یا تسلیمی تجهیزات نظامی زمینی و هوائی  قبیل ویب سایت ها و فیسبوک

  .افغانستان به کشور های همسایه و سایر مراجع است
تحت  نالیپورتال وزین  افغان جرمن آناخیر در تحلیل و جامع در مقالۀ اعظم سیستانی  محمد ن جنابیسیمکاندید اکاد

به نقل از تحقیقات دکتور نسرین کتونا   «نامۀ سر گشاده به بازماندگان امیر آهنین، امیر عبدالرحمن خان »عنوان 
که وسایل و تجهیزات قوای  ، دیپلومات و ژورنالیست  هنگری در افغانستان در سالهای  حکومت داکتر نجیب هللا

ن زمان افغانستان دارای آ دارد  و نشان میدهد که در ثبت نموده اشاره ای میالدی1191 را در سالمسلح افغانستان 
قوای پیشرفته و مجهز هوائی بود که در سالیان بعد از سقوط حکومت نجیب تا ختم حکمروائی نظام طالبی به جز تکه 

و طیاره های ترانسپورتی چیز دیگری بنام پاره های آهنی چند بدنۀ متالشی  شدۀ تعداد محدود و معدود هلی کوپتر 
دوکتور نسرین کتونا وسایل و تجهیزات قوای . بقیه همه نا پدید شده بود وسایل و تجهیزات قوای هوائی وجود نداشت

    ن سال چنین ثبت کرده است:آ هوائی را در
 بودند ذیل وسائط و سالح  دارای آن طرفدار های ملیشه و افغانستان دولت مسلح های قوت 1191 سال در
 «64ت»و « 66ت» -«1659ت»تانک های -1
 زنجیر 4633«ب،ام، پی»وسایط حربی -4

 
 عراده «آر

 عراده 41333 نقلیه وسائط -6
 عراده  4993 مختلف های توپ -5
  : جنگی های جتیارات ط -0

  41 میکطیارات 

 41 میک طیارات  

 46 کیطیارات م  

  0 سوطیارات  

  443 سوطیارات  
  بال 10  -103 می و 9 می یها کوپتر هلی -9
 (04 -14 -53 – ان)  ترانسپورتی طیارات  -1

  ًطیارات و هلیکوپتر های فعالبال  463جمعا 
  زمینی و هوائی دافعهای  راکتی  -13
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   وینا دو و پیچورا های راکت  -11
 سکادراکت های   -14
 ،لو ناراکت های  -10
  اورگان،راکت های  -14

  ًفیر 633 جمعا) 
 

  (4314 می القاعده، و سلفی گران جهاد با سیکور دولت یک نبرد نخستین آریائی، ایتس
یلوتان افغان آن طیاره ها را به پاکستان پ نشر شده که تعدادی ازواخر فهرست دیگری هم از طیاراتی درین ا همچنان

 لیم دادند به این فهرست توجه نمائید:برده و به آنها تس
  که طیاره ها و هلی کوپتر های قوای هوایی کشور را به پاکستان انتقال داده اند عده افغان هایی فهرست آن
 1- 30/34/1061 ریختأ کندهار از میدان (9جیت )می  ربایندۀ تورن جمال الدین 
 4-40/39/1054 تأریخ از میدان کندهار (10طیاره )سو ربایندۀ محمد نبی تورن 
 0-31/30/1054 تأریخ ابلاز میدان ک (45انطیاره ) ربایندۀ فقیر محمد جگرن 
 4-34/34/1054 تأریخ خوستاز میدان  (46ام ) جت ربایندۀ محمد حسن تورن 
 6-31/39/1056 تأریخ بگراماز میدان  (41میک طیاره ) ربایندۀ زوی سلطان داوود 
 5-30/34/1050 تأریخ بگراماز میدان  (45ان طیاره ) ربایندۀ  عبدالملک 
 0-31/39/1050 تأریخ بگراماز میدان  (41میک طیاره ) ربایندۀ  تورن اسدهللا 
 9-14/34/1059 تأریخ کندهاراز میدان  (06 میطیاره ) ربایندۀ توزن سخی هللا 
 1-14/34/1059 تأریخ کندهاراز میدان  (46 میطیاره ) ربایندۀ تورن محمد حاد 
 13-16/34/1059 تأریخ بگراماز میدان  (44 سوطیاره ) ربایندۀ تورن جان محمد 
 11- 30/30/1059 تأریخ بگراماز میدان  (41میک طیاره ) ربایندۀ  جالل الدین 
 14- ( که حامل برید جنرال غالم رسول قوماندان گارنیزون شیندند و جنرال 10طیارۀ ترانسپورتی )می

میدان نظامی از  10/14/1059ریخ ی به تأنیاز مهمند عضو بیروی سیاسشهنواز تنی وزیر دفاع وقت با 
 شیندند پرواز و عازم پاکستان شد.

 10- رد ن اعضای بوکشاف و دگروال سیف الدی شفیعبا برید جنرال خواجه محمد  پیلوتجگرن گالب الدین
جنرال عبدالقادر قوماندان عمومی قوای هوایی و مدافعۀ هوایی و برید جنرال حمزه و همراه با دگر تخنیک

طیاره  با 10/14/1059تأریخ ه بتنی  حامل شهنوازیارۀ چیان همزمان با طاچند صاحب منصب دیگر از کودت
 به میدان هوایی اسالم آباد فرود آمد. حامل شان( 14)ان 
 الگ هیله مسکاب برگرفته از وب 

 
 چنبرده و هیها  جاست که چرا دولت افغانستان در دوازده سال گذشته حتی نامی از چنین سرقت ینا اساسی در سؤال
 المللی به کمک مجامع بین که پروژۀ عدالت انتقالیقبول نکردن و یا تعویق شاید  هم صورت نگرفته؟  تحقیقیگونه 

بوده باشد در غیر آن  ، دلیل اصلیگردد ملت می داراییها و  پرسی از سارقین ثروتمنجر به باز طرح شده بود و
رویدست گرفته شد. در صورت تعمیل این پروژه نه عۀ بین المللی این پروژه درهمان آغاز تحول جدید به کمک جام

های  یدارایو یا به کشور های همسایه برده اند بلکه آنانیکه سایر  های ملی را غارت نمودند داراییتنها آنانیکه چنین 
پیگرد قانونی و  و تحقیقتحت  ، ها گردیده اند داراییها دالر از این  و امروز دارای ملیون دملی را غارت نمودن

 نان جنایاتی شده بودند.ای جنگ داخلی و پیش از آن مرتکب چه گرفتند که در سال همچنان سایر جرایمی قرار می
ستان گردید و این داری و زعامت در افغان یکی از اصول حکومت 4331سازش و مسامحه از همان آغاز سال 

 مروز دامنگیر مردم افغانستان است.اکه تا های است  بسامانيها منشاء تمام نا لحت و مصها  سازش
لت دو ینطوریکه گفته شد فقدان قوای هوائی مؤثر در جنگ علیه مخالف مشکل اساسی اردوی ملی افغانستان همان

گزافی را تقاضا دارد که دولت نو پای افغانستان توانائی آنرا  مصارفنین قوایی چو تمویل و تکمیل و  تجهیزاست و 
 هم بروی استفاده از کمک قوای هوائی خارجی مستقر در افغانستان بسته است.  ندارد و راه را
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 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 در برابر مخالفین و همسایگان باشد تا از یکفعلی رو به اختتام خدمتی های دولت  این شاید یکی دیگر از خوش
 مانع پیشرفت آنها تلفات زیاد نبینند و (!برادر خوانده ها) طرف کشور های همسایه نا راض نشوند و از طرف دیگر

 نگردد.
این تصامیم و کار کرد ها و پی  مؤرخینقایه نگاران، تحلیل گران نظامی و سیاسی و عدلی و یقین کامل است که و

 بر آن قضاوت عادالنه خواهد کردنه جندان دور افغانستان  ریخ  ی آنرا به تحلیل خواهند گرفت و تأآمد ها
 

 پایان
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