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  2017/ 2/ 16                                                                                                    پيکارپامير

  

   2014تا 2001وقايع افغانستان از

 )98بخش( 

  بروزنقطۀ عطف درارتش افغانستان

 ٢٠١۴به رهبری اياالت متحدۀ امريکا چنين بود که تا قبل ازخروج نيروهای خارجی درسال " جامعۀ جهانی"فيصلۀ 

پنجاه هزارنفری ارتِش اين کشور بايد توسط مربياِن خارجی تمريناِت کافی  و ميالدی ازافغانستان، نيروهای سه صد

منظورازاين فيصله ها ظاهراً اين بود تا ارتِش افغانستان درغياِب . جنگی ديده وبا سالح های مؤثرمجهز ساخته شوند

دست آورد های ده " و  نيروهای خارجی بتوانند دربرابرِحمالت وخرابکاريهای گروه های تروريستی، ازدولِت مرکزی

اما گروه های مسلحِ مخالف و رهبراِن پشِت پردۀ آنان که عمدتاً شبکه های جاسوسی . دفاع و حراست بعمل آورند" ساله 

کشورهای همسايه بود، به منظوِر عقيم سازی اين برنامه، تاکتيِک خاص و مؤثری را بکارگرفتند که آن، عبارت 

پايگاه ها و ميدان های تمريناِت  تمرين دهندۀ خارجی درداخلِ  رين ديده عليه افسرانِ ازچرخاندِن سالح ِسربازاِن تم

م خويش، مجموع ٢٠١٢در شمارۀ مورخ بيست و دوِم ماه سپتمبرسال " اکونوميست" بهمين سلسله، مجلۀ . نظامی بود

افغانی در داخِل پايگاه های  افراِد نظامی خارجی اعم ازامريکايی، فرانسوی، انگليسی و غيره را که توسط سربازانِ 

  .ک قرارگرفته و کشته شده اند، پنجاه و يک نفراعالم نمودشلي ارتش موردِ 

م به نشر رسيدند که بيانگر تروِر چهار تن از ٢٠١٢همچنان گزارشهای تأييد شدۀ ديگری نيزدرآغاِز ماه نوامبِر سال 

کشته شده، وظيفۀ شبانۀ دريکی  گفته شد که سربازانِ . مند بودسر بازاِن افغان توسط همکاراِن افغاِن آنها در واليت هل

ولی . ازمحالِت نظامی در واليت هلمند را به انجام رسا نيده و قراربود وظيفه را به همکاراِن بعدی شان تعويض نمايند

سربازان ِبعدی با ساس يک برنامۀ از قبل تعيين شده، چهارتن ازهمکاراِن خويش را با شليک گلوله به قتل رسا نيده پا 

  . مقام های امنيتی واليت هلمند گفتند که قاتالن و مقتولين، تازه به خدمِت عسکری استخدام شده بودند. ذارندبه فرار ميگ

م نيزباساس گزارشهای منتشرشده، يک سرباِزافغانی درواليِت بادغيس، ميلۀ تفنگش را بسوی ٢٠١٢درماه نوامبِرسال 

اليتی مربوط به سازمان ملل چرخانيد، اما قبل ازآنکه تلفاِت جانی يا تيم بازسازی و" تی .آر. پی" محافظاِن امنيتی دفتر 

قبل ازآن نيزيکی ازسربازاِن افغان، دريکی ازپايگاه های . صورت گيرد، سرباِزمذکوردرنتيجۀ شليِک متقابل، کشته شد

به شمول يک ترجمان را  بادغيس، به سوی نظامياِن اسپانيايی شليک نموده  دو تن ازآنها " قلعۀ نو"ارتِش اسپانيايی در 

  . به قتل رسا نيده بود
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م، شخصی که يونيفورم سربازی به تن داشت، با تفنگ باالی سربازاِن ناتوشليک ٢٠١٣درواليت پکتيا نيزدرماه جون 

ايی و درواليت فراه نيز درهمين ماه، يکی از سربازاِن افغان باالی يک سرباِز ايتالي. نموده سه نفرآنها را به قتل رسانيد

ميالدی درديگرنقاِط افغانستان  ٢٠١٢٢اين نوع حمالِت مسلحانۀ خونين، بخصوص درسال . شليک نموده و او را کشت

  . نيزصورت گرفت که موجب ِقتِل تعدادی از نظاميان ِخارجی و سربازاِن داخلی گرديد

و کشورهای ) ناتو(اد، بلکه مقام هایاين حرکِت تاکتيکی، نه تنها حلقاِت مسووِل وزارِت دفاعِ افغانستان را تکان د

منسوبيِن وزارت دفاع، باساس فيصلۀ شورای دفاعی به رهبری حامد کرزی و انتقاد . عضو آنرا نيزسخت نگران نمود

های وارده، کاِر بررسی، شناسايی و تصفيۀ افراِد ارتش را رويدست گرفت و درمراحِل بعدی اعالم نمود که عده يی 

سخنگوی وزارت دفاع همچنان افزود که شليک باالی افسراِن . ان درميان ارتش نفوذ نموده اندازافراِد گروه طالب

هرگاه اين موضوع نيز . خارجی، قسماً کاِرافرادی بوده که به ناراحتی های عصبی  يا بيماريهای روانی مبتال هستند

جنوب شرقی  تص در واليا، بخصو)آی.اس.اجنت های شبکۀ آی(ستان پاک مدنظرگرفته شود که صد ها تبعۀ

افغانی بدست آورده وازاين طريق درکليه اموِر سرنوشت ِملی مردِم افغانستان و ازآن ) شناسنامۀ(افغانستان، عمداً تذکره 

جمله، دراموِر دفاعی و سربازی و باز، دراقداماِت انتقامی و تخريبی خونين نقش ِمؤثر بازی ميکنند، ميتوان به عمِق 

   .بُحران پی برد

يافته های ديگری نيزحاکی ازآن بود که باساس برنامه های استعماری و تخريباتی مقام های پاکستانی برضد افغانستان، 

و امثالهم " عالم دين " تحِت نام مال و مولوی و واعظ و ازمدتی بدينسو، يکتعداد اتباعِ آن کشور، عالوه ازآنکه

ه و مشغوِل تبليغاِت ضد ترقی و ضد فرهنگی گرديده اند، بخِش درمساجد و اماکِن دينی و مذهبی کشور جابجا شد

، اقدام به خريِد زمين و جايداِد غيرمنقول درشهرها و مناطِق غيرپشتون "پشتونهای تاجرپيشه " ديگرآن، ظاهراً بعنوان 

اين، در . (کنندآن کشورکارمي نشين، بخصوص درشماِل کابل نموده ازاين طريق درراِه پيشبرِد برنامه های درازمدتِ 

واقع بحثی است جالب، ضروری و قابل دقت ِبسيارکه بايستی عوامل، انگيزه ها و پيامد های ناگواِرآن از سوی 

  )تحليلگراِن وطندوست و مسووالن آگاِه دولتی به کاوش گرفته شود

چنانکه متعاقِب . مريکا نهادو ا) ناتو( داليل وعوامِل اصلی هرچه بود، تأثيرعمده يی باالی روحيه و تصاميِم مقاماتِ 

کشته شدِن چهارسرباِز فرانسوی توسط سرباِز افغانی درواليت کاپيسا، مقام های آن کشوراعالم نمودند که نيرو هايشان 

" جان الن" جنرال . موعود ازافغانستان خارج خواهند ساخت و ديری نپاييده بود که چنين هم کردند را قبل اززمانِ 

درافغانستان دستورداد تا ازعملياِت مشترِک نيرو های ناتو با نيرو های افغان کاسته ) ناتو(وهای فرماندۀ عمومی نير

نفرت، بدبينی و کراهِت برخی از نيروهای خارجی عليه سربازاِن افغانستان انگيخته شد و دربعضی  عالوتاً،. شود

امريکايی و انگليسی و نا تو درخاک ِافغانستان موارد موجِب ارتکاِب جنايت های خونباری توسط سربازان ويا افسراِن 

  . گرديد
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مقام های دولتی افغانستان و برخی ازتحليلگراِن سياسی دقيق سنج، دسِت شبکه های استخباراتی ايران و پاکستان را 

ی اوضاع اين رويداِد نگران کننده، تأثيرمنفی ديگری نيزباال. درطرح چنين يک برنامۀ تاکتيکی و کوبنده دخيل دانستند

داشت و آن اينکه پروسۀ جلب و جذب و استخدام ِسربازاِن تازه نفس ازسوی وزارِت دفاع افغانستان را که بخرچ 

کشورهای ُکمک کننده صورت ميگرفت، به ُکندی مواجه ساخت و اين خود،  نه تنها موفقيتی بود برای گروه های 

  .  کشتار، جری تراز پيش نيز نمود مسلِح تروريستی، بلکه آنها را در کاِر تداوم ِجنگ و

ايجاِد دست و پاچه گی ناشی ازاين تاکتيِک جنگی، وزارت دفاع و ادارۀ امنيِت ملی افغانستان را وادارنمود تا دست به 

" چنانکه منسوبيِن اين دو منبع، ازاخراج، دستگيری و زندانی شدن ِصد ها نفر در . اقداماِت تصفيه وی عاجل بزنند

منابع متذکره همچنان گفتند که کاِربازنگری مجدِد اسناِد مربوط به رونِد استخداِم افراد ِاردو را . خبر دادند"  اردوی ملی

... اين درحالی بود که جعلکاری، ساختِن اسناِد مربوط به اثباِت هويت های فردی، قومی، ملی و . رويدست دارند 

منطقه، کار دشواری  سازمان ها و تشکيالِت حرفه يی استخباراتیدرتحِت حاالت و شرايِط آشفتۀ آن روز، آنهم توسط 

  . بحساب نميرفت

گزارشهای ديگری نيزازمنابع داخلی و خارجی مبنی بر . تشنج درميان ارتِش افغانستان درهمين جا خالصه نميشد

، عده يی بخاطِراحساِس مثالً : چند گانه داشت البته انگيزه های فرار از ارتش، ابعادِ . فراِرافراِد ارتش وجود داشت

خطِرجانی درجبهاِت جنگ، برخی دراثِرتبليغاِت دشمن، بعضی ها درنتيجۀ برقراری تماس با گروه طالبان و پيوستن به 

آنها پس ازآموزشهای جنگی و بدست آوردِن سالح اقدام به فرارمينمودند تا باِرديگردرهمکاری تنگاتنگ با گروه 

  . ان دست بکار شوندمذکور، عليه اهداِف سياسی ش

درعين حال، گروه طالبان و حامياِن خارجی آنها، با استفاده ازهروسيلۀ ممکن، ميکوشيدند بازهم افراد و عناصِر 

تاکتيک ها و امکاناِت دشمن چنان قوی، سازمان . دستوری خويش را به داخِل تشکيالتِ ارتِش افغانستان جابجا سازند

ی ارتش جلو گير ولِت افغانستان به مشکل ميتوانست از ورود ِعناصر دشمن به درونِ يافته وماهرانه بود که جانِب د

  .بعمل آورند

شليِک سربازاِن افغان باالی نيرو های خارجی درداخل پايگاه های (ازنظِر منطق نيزعمِل جسورانه و انتحاری 

فکری و سياسی منظم، رهبری و دستور دهی انگيزۀ قوی انتقامی، برنامه ريزی دقيِق عملياتی، تبليغاِت  ، بدونِ )نظامی

بهمين دليل، آگاهاِن سياسی، آنرا يک عمِل کامالً . مؤثر ازطرف منبع يا منابع مؤثر، به آسانی ممکن نخواهد بود

عالوه ازحمالِت تروريستی، کشتاِرافراد و تخريباِت وسيع که گروه طالبان همه . انفرادی و يک واقعۀ تصادفی ندانستند

مثالً، عراده . ان دست ميزدند، طبق برنامه های تنظيم شده و هدفمند، دست به اقدامات ِديگری نيز می يازيدندروزه بد

شامِل افراِد ( جاِت مسافرَبری را درجاده ها متوقف ساخته عالوه ازدستبُرد به پول و دارايی مسافران، افرادی را 

منداِن دولتی در واليات را پس ازدستگيری وربودن، بگونۀ با خود به نقاِط مخفی می بردند، کار) داخلی و خارجی

بسيار وحشيانه يی سرمی بُريدند، حتا اعضای خانوادۀ برخی از کارمنداِن دولت به شموِل کودکاِن آنها را به قتل 
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يدند، ، مسموم ميکردند و يا بيرحمانه به قتل ميرسانهای سمیميرسانيدند، شاگرداِن مکاتب و مدارس را يا توسط گاز

درب ِمکاتب را با توسل به زور و تهديد و ارعاب می بستند، سربازان وافسراِن ارتش ِافغانستان را که می ربودند، 

فلم های مستند مربوط به چنين . آنها را درمأل عام شالق ميزدند، تحقير ميکردند و تحت شکنجه های شديد قرارميدادند

رنامه های شبکۀ استخباراِت پاکستا ن درمعرض  ديدِعامه قرار ميدادند تا تحقيرها و شکنجه ها را بازهم بر وفق ِ ب

  . نيروی ارتِش افغانستان را خوار و زبون نشان دهند

غربی افغانستان ازپياده کردِن چنين برنامه های تخريبی دردروِن ارتِش افغانستان و  –انگيزۀ اصلی دو همسايۀ شرقی 

ازقبل تعيين شدۀ آنها، خنثی سازی رونِد تکاملی نظام  ستراتژيکِ  بيرون ازآن، عالوه ازرسيدن به سايِر اهدافِ 

هرگز نميخواستند  "اسالمی " ايۀ دوهمس زيرا. بودسربازی، نظام ِمعارف و رونِد علمی و فرهنگی افغانستان درآينده 

سياسی، اجتماعی و اقتصادی چندين ساله، مجدداً قد راست کند  عظيمِ  پس ازتحمِل مصايبِ  افغانستان) و نميخواهند(

اين، همان . وازوجوِد يک ارتِش قوی، منظم و مدافعِ حاکميِت ملی و مزايای علم و سواد و فرهنگ بهره مند باشد

بديلی درحِق اين ملت و اين سر زميِن لگد مال شده بود که نسل اندرنسل مردم افغانستان آنرا جفاهای سنگين و بی 

  .فراموش نخواهند کرد

 )ادامه دارد (

  


