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  2تر ١  له:و شميرهد پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړ: يادونه ير و لولـ، ه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٠/١٠/٢٠١٠                                  ديپلوم انجيرکريم عطائی
  از مطبوعت سويس

  

  تنقيد شديد ازکمپنی های امنيت در افغانستان
  ناتو و مؤسسات امدادی خارجی به اشخاص انفرادی جهت تأمين امنيت احتياج دارند

  . ولی اينها ثبات را در کشور تخريب می کنند
  

اين کمپنی . همکاری با کمپنی های انفرادی امنيت را در افغانستان مورد تنقيد قرار داده استيک راپور سنای امريکا 
مشکل معلوم است ولی بديل . ها متعلق به اميران محلی که زير سؤال هستند، بوده و قسماً  طالبان را تمويل می کنند

  .آن به نظر نمی رسد

  
  سالح ضبط شدۀ يک کمپنی امنيتی انفرادی در هرات

  آندريآشپالينگر، دهلی: راپورتر
  

 استخدام ۀخريب کنندبه نشر رسيده است، واقعيت های ت)  اکتوبر٧(راپور کميتۀ نظامی سنای امريکا که روز پنجشنبه 
منسوبين اين کمپنی ها اکثرا به مسلک خود آشنانيستـند و باالبينی نمی . کمپنی های شخصی امنيت بر مال می سازد

قسماً  اين گروپ ها باهم . عالوه تاً  بسياری کمپنی ها تحت ادارۀ جنگساالران سابق و اميران محل قرار دارند. شوند
ضمناً  اين کمپنی ها به طالبان پول . خارجی که از آنها تمويل می گردند، حمله می کنندمی جنگند، قسماً  به قطعات 

  .می پردازند تا امنيت ساحۀ تحت نفوذ خود را خريداری کرده باشند
  

  دولتِ  بدون انحصار قدرت
را به طول به اين صورت، طوريکه در راپور تنقيد می شود، پول ماليات امريکائی به دست دشمن می افتد و جنگ 

کميتۀ سنا . کمپنی ها امنيت قطعات را به مخاطره می اندازند و ماموريت  در افغانستان را تخريب می کنند. می کشاند
ً  دست به کار شود و اعطاء قراردادها به کمپنی های امنيتی را به صورت بهتر  تقاضا دارد که واشنگتن بايد شديدا

  .کنترول نمايد
  

قوای ايساف و نمايندگی های خارجی در کابل از اين مشکل آگاهی کامل دارند و . جب نيستدرک اين راپور جای تع
ليکن الی حال حل اين مشکل . از دير زمان به اين سو، سخت می کوشند تا راه خروج از اين حلقۀ شيطانی پيدا گردد

  .ديده نمی شود
  
جای تأسف است که دولت افغانستان «: دسخنگوی ايساف می گوي " General Josef Blotzجنرال جوزف بولس "

منحل کردن کمپنی های شخصی امنيت، . متأسفانه مشکل با اشارۀ انگشت حل نمی گردد. انحصار قدرت را ندارد
تا آن زمان بايد ايساف از همه بيشتر . آنگاه ممکن است که قوای امنيتی افغان ظرفيت مورد ضرورت را داشته باشد

ارداد ها صرف به کمپنی های دارای ليسنس صورت گيرد و اين ها بايد به صورت بهتر متوجه باشد که اعطاء قر
  .تشکيل گرديده است Task-Forceسک فورس برای اين منظور در ايساف يک ت. دباالبينی گردن
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ی ال.  هزار پوليس فعال هستند١٢٠ هزار عسکر و ١۵٠اکنون چيزی کم . قوای امنيتی افغان در حال ايجاد می باشد

 بايد پالن مسؤليت امنيت در کشور را به عهده بگيرند و به اين صورت و ظيفۀ کمپنی های شخصی پايان ٢٠١۴اخير 
  ».ديده خواهد شد که آيا اين ضرب العجل عملی شده می تواند ياخير؟ موضوع اميد وار کننده است. می يابد

جالتاً  از خدمات کمپنی های قابل مناقشه صرف نظر شده ديپلومات ها و هم منابع نظامی در کابل تأکيد می نمايند که ع
کمپنی های انفرادی امنيت نه تنها امروز سفارت ها، دفاترمؤسسات امدادی، همکاران يونو، هوتل ها، . نمی تواند

و آنها قطارهای تدارکاتی . پوهنتون ها، دستگاهای توليد برق، بانک ها و ديگر مؤسسات انفرادی را، حفاظت می کنند
قطعات ايساف را در مناطق جنگ نيز مشاعيت کرده و امنيت سرک های بزرگ و راه های انتقالی را در کشور می 

در صورتيکه از امروز به فردا اين کمپنی ها مسدود گردند به وجود آمدن خالی امنيتی حتمی پنداشته می . گيرند
 .شود

 
 فی ٩٠.  هزار نفر را در خدمت دارند۴٠شده اند که تخميناً   کمپنی انفرادی امنيت در افغانستان راجستر ۵٢در حال 

قانون در شهرها به مستخدمين کمپنی های شخصی امنيت اجازه می . صد اين کمپنی ها برای ايساف نيز کار می کنند
در پهلوی . ئل ثقيله نيز مجاز استدر ساحات دهات راکت انداز و ديگر وسا. دهد تفنگچه و تفنگ با خود داشته باشند

از همه بيشتر اينکه در مناطق . کمپنی های دارای ليسنس گروپ های بی شمار غيرقانونی و مليشه ها وجود دارند
در اين ساحات عاری از مجازات حمالت انتحاری در بين افراد ملکی و . جنگ، مستخدمين قطعاً  کنترول نمی شوند

  . ردندديگر جنايات بر رسی نمی گ
  

خوانده و در ماه آگست به اطالع " دزد روز و تروريست شب"رئيس جمهور کرزی کمپنی های انفرادی امينت را 
 کمپنی ٨اخير هفتۀ گذشته وزير داخله به اطالع رسانيد که تا حال . ماه مسدود گردند۴رسانيد که اين ها در ظرف 

خوشبينانه اظهار داشت که الی اخيرسال پروبلم حل شده وزير داخله .  قبضه سالح ضبط گرديده اند٨٠٠مسدود و 
ً  نوبت آنهای خواهد رسيد که . در قدم اول همه کمپنی های غير راجستر شده منحل خواهند گرديد. خواهد بود بعدا

استثنا صرف آن افراد امنيتی قرار . مانند رهزنان قسمت های معين سرک ها را در کشور تحت کنترول خود دارند
  .د گرفتند که در ملکيت شخصی وظيفه دار بوده يا امنيت سفارت ها و مؤسسات امدادی را به عهده دارندخواهن

  
ليکن مستخدمين . از وزارت داخله شنيده شد که مستخدمين کمپنی های مسدود شده می توانند به پوليس يا اردو بپيوندند

 گيرند در حاليکه افسران پوليس صرف تقريبا  دالر ماهانه معاش می٨٠٠ و ٣٠٠کمپنی های شخصی امنيتی بين 
مشاهدين از اين لحاظ بيم دارند که مستخدمين اخراج شده به مليشه ها و يا طالبان .  دالر ماهانه معاش دارند٢۵٠ً

  .خواهند پيوست که به اين وسيله وضع بحرانی امنيت بحرانيتر خواهد گرديد
  

   یفاميلسلطۀ 
قسمت اعظم . ئن نيست که رئيس جمهور کرزی موضوع را به جديت تعقيب کندبه هرصورت در کابل هيچ يک مطم

 Asia Securityمثالً  گروپ امنيتی آسيا .  کمپنی های امنيتی به فاميل وی يا به اقارب سياسی متحدين وی تعلق دارد
Groupد که برادرزاده يا  که قطعات ناتو را از طريق مناطق نا امن جنوب مشاعيت می کند به حشمت کرزی تعلق دار

يک کمپنی امنيتی سابق، در  Watan Risk Managementوطن ريسک منجمنت . خواهر زادۀ رئيس جمهور می باشد
يک قاچبر مواد مخدر و اميربد نام در (دست دونفر اقارب ُدور کرزی می باشند و برادر وی، احمد ولی کرزی 

کمپنی وطن قطار های ناتو را به هلمند و قندهار همراهی می . شدبايد همچنان در اين معامالت دست داشته با) قندهار
 Strategic Security Solutions دو کمپنی ديگر. کند ولی قرار معلوم در خدمت قاچاقبران مواد مخدر نيز قرار دارد

International و NCL  پسر وزير  گفت به  ارتباط بايدردبه حاجی حسين برادر معاون رياست جمهوری، فهيم، و يا 
  .دفاع، حامد وردک، تعلق دارند

  
احمد سيد، افغانستان شناس عقيده دارد، کرزی با اعالم اقدام خود خواسته است در قدم اول رقبا را از اين راه دور 

حکومت صرف آن کمپنی ها را منحل خواهد کرد که با متعلقين دودمان صاحب نفوذ کرزی ارتباطی . کرده باشد
  .ندی از اين کمپنی هارا مسدود  می کند و ديگران را دست باز می گذاردحکومت چ. ندارند

  
  پايان

  
  
  

 


