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۰۳/۰1/۲۰1۸ 

 دیردگ منحل چطور و وقت چه افغانستان یودار

 یعلم بحث یک است، مطرح ها رسانه در روزها نیدر هک آن انحالل ای و ابقاء ،)شیج ر،کلش فوج،(اردو بحث

 فیعرت ها،یبعض .ندنامیم اردو شان هدف و ترکرک ا،یسجا با را نظامي افراد ،عسکري علماء ثرکا .ستیخیتار و

 ت(دول( نظام از هک اند مسلح منظم مردم از دسته یک فوج ای اردو هک ندیوگیم و نندیب یم اش فهیوظ در را اردو

  .دگجنیم آن اسيیس اهداف تحقق یبرا ای و ندینمایم دفاع

 اشدب اریاغ مانع و اریاخ شامل هک جامع و واحد نظر زین اردو به راجع ،رگید مسائل یاریبس مثل غانستانفا در

 سال چهل وارگنا بس حوادث زاده اديیز حد تا ما جوان نسل مغز بافت و ساخت چه .میرندا جوان نسل نیب در

 گجن ؟میوئگیم اردو را چه ما مثالً، اند. ردهک مغشوش شانیبرا مسلمات ثرکا ، مسلط وارگنا طیشرا است. ذشتهگ

 لحمس افواج ای اردو ر،شوک یک در خالصه، ...؟ از دفاع ؟یاساس قانون از دفاع ؟ینظام التکیتش نظامي؟ افزار

  رد؟ک دفاع دیبا چه از

 یارزشها از حراست شان یاساس قانون در و است یاساس قانون مدافع و حافظ اردو شورها،ک از یاریبس در

 جهت نیهم از ابد.ی ینم رییتغ ومتکح رییتغ با شان نیقوان یول ؛باشدیم درج شورک ارضي تیتمام و معنوي

 و افزار گجن نجایدر .متعهدند ازان دفاع به و خورندیم ندگسو یاساس قانون به رهاشوک دران انینظام هک است

 رگید شورک یک از را ینظام زاتیتجه متواند شورک یک چه شودینم اطالق اردو روح بر ینظام التکیتش ای

 ودور ای و ارسال با .دینما رويیپ و یاپک شیب و مک رگید تکممل یک از را ینظام التکیتش ای و ندک وارد

 همان یمل منافع شورهاک نیا یاساس قانون در چون .شودینم وارد ای و صادر فوج عالي و اصلي مفهوم اسلحه،

 ملي منافع از دفاع و نظام از دفاع شور،ک از دفاع قتیدرحق یاساس قانون از دفاع لهذا باشد؛یم مشخص ،خطه

 .است شان

 .(یارض تی)تمام وطن از دفاع و نید از دفاع بود؛ بناء مکمستح هیپا دو بر آن سیتأس بدو از فوج ،افغانستان در

 با احترام و تقدس نیا متأسفانه، .است بوده ما مردم احترام مورد و مقدس شهیپ یک همواره اردو ای فوج لهذا،

 دای به تیطفول از .شد دار حهیجر سخت افغانستان بر یشورو تجاوز با آن متعاقب و هش۷۵1۳ ثور ۷ یودتاک

 استقالل جشن شینما نیا با و بود ريکعس ذشتگ رسم اهگدیع جاده در سنبله اول روز در ندهارک در هک دارم

 .بود ذشتگ رسم نیا ریمس یپهلو در هم ما خانه .شدیم شروع داشت دوام اتیوال در روز سه هک افغانستان
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 5از ۲

 نکیارا رگید و یوال ای ومةکالح ئبنا یرو شیپ در سرافراشته رقیب و لواء علم، با فوج منظم قطعات هیکوقت

 یک هک دندیبالیم بخود و ردندیکم مباهات بودند، آمده اطراف و شهر از هک عوام مردم شد،یم ریت دولت رتبهیعال

 بامها بر زنان رد،یکم حمل آنرا (روالگډ( مشر لواء ای و (جنرال) مشر فرقه هک فوج یرقهایب .دارند سربلند فوج

 دعاء دست اردو یابیامک به و ردندیکم تماشا اخالص اریبس با کسر اطراف در مردان و ذشتگ رسم ریمس در

 فیشر علم مردم هک را فوج لواء ای النک رقیب .ردندیکم التماس و شادي هیرگ ردند،یکم فخر .نمودندیم باال

 افواج مردم خالصه، .ندپنداشتیم شورک ناموس و وطن ن،ید مدافع و یحام را فوج .تنددانسیم اسالم یلوا دندینامیم

 ما منطقه در هک (خان جمعه) رکعسا از یکی هک دارم ادی به خوب دند.یبالیم آن به و نددیدیم خود از را مسلح

 و وطن اسالم، به دعاء از پس و ردیکم )بوسه( ماچ اول خودرا مربندک نماز هر یآدا ازا بعد داشت، فهیوظ

 ارک نیهم زین رکعسا رگید .است عبادت ريکعس فهیوظ فتگیم و بستیم هللا بسم به مرک دور آنرا خودش

 دهیقع نیا به همه ما لهذا بود، استوار وطن و نید از دفاع یعنی مکمستح هیپا دو بر ما فوج و اردو چون ردند.یکم

 ما شورک در فوج اهداف .استند ما عزت و ارضي تیتمام معنوي، یارزشها نیمدافع ما شجاع رکعسا هک میبود

 همسانند. بایتقر نند،یکم دفاع یاساس قانون از هک شورهاک رگید در فوج هدافا و

 نید و خدا با هک دیافت مونستهاک دست در شورک یاسیس نظام و شد نیخون یودتاک هش ۷۵1۳ سال ثور ۷ در

 ودندب .نبود عيیطب اتیح مجال چیه را نید یعلما و است جامعه ونیاف نید هک فتندگیم .داشتند علني یدشمن

 .شدند نوط کتر به مجبور ماندند زنده هیکانان و دندرک دیشه یول .ندنمود مخالفت مونستيک نظام با هیکانینظام

 نید از حراست هک فوج یبنا مهم هیپا یک ه،یپا دو جمله از هش ۷۵1۳ ثور ۷ یودتاک جهینت در بیترت نیدب

 و تقدس فوج در فهیوظ یاجرا رگید چه ،شد آغاز جا نیازهم افغانستان یاردو انحالل پروسه .ختیر فرو بود،

 ومتکح یبرا هک ردندک ینم را رکعسا آن جنازه دهات در مردم .نداشت مردم یقلب احترام و اخروي پاداش

 از رفتن و توانستینم رفته بود، هم شهر یکنزد ولو خود دهکده به یدولت رتبه بلند ارمندک یک و ردندیکم گجن

 یتمونسک اهداف تحقق یبرا بودند مونستک هیکآنان بود. سر خطر شیبرا نیزم راه از رگید شهر به شهر یک

 حاضر مادي اتیح امرار یبرا ای و ناچار از نظام در مسلمان افسران یول دند،یگجنیم و دندیتراشیم دالئل خود

 خود یرفتارگ زا هروقت هک او .بود محبوس ما با زین جنرال یک یپلچرخ زندان در ۸۵1۳ در .شدندیم فهیوظ

 و انهانش و دیشک تنش از یرکعس یشیدر رفت،گ اورا هایخلق هک دیرسیم حصه نیا به هیکوقت رد،یکم قصه

 عظمت سمبول نشانها نیا هک امد یم چشمانش در کاش رد،ک دمالگل سخت و انداخته یپا ریز را شیمدالها

 و نید ،فهیوظ عزت دران ردند؛یکنم وبکدگل را نشانها نیا یول قبول دادیم سزا هر مرا :فتگیم او .بود فهیوظ

 .بود وطن

 ۲۲ هکیجوان هر .بود افغان انجو مرد هر فتیلکم ريکعس نظام در فهیوظ انجام ۷۵1۳ثور ۷ یودتاک از شیپ

 اجراء دیدیم الزم ومتکح هیکهرجائ در معاش بدون آنرا دوسال و رفتیم ريکعس فهیوظ به خودش شدیم ساله

 تنها هن و دانستندینم مشروع را خلقي نظام مردم چون ثور یودتاک از بعد ند.ختیرگینم ريکسع از مردم .ردیکم

 انهش ريکعس تیلفکم از لهذا دانستند؛یم نید به انتیخ نظام از دفاع یبرا خدمت هکبل ردندک ینم تیحما ازان

 هر در هزارها هک را یاسیس نیمحبوس و ببرند ريکعس به بزور را جوانان هک بود مجبور دولت .دردنیکم خالي

 مقدم خط در سپر مثل را شده آزاد نیمحبوس نیا نند.ک آزاد ريکعس در خدمت طبشر بودند نجهکش ریز تیوال



  
 

 

 5از ۳

 مردم هیلع نید ضد مونستک نظام یک یبقا یبرا هک خواستندینم مردم انداختند. یم افغانستان مجاهد مردم با نبرد

 شد.یم متوصل بزور ريیگ سرباز یبرا لهذا بود، مواجه رکعس مبودک به ومتکح چون .دگبجن خود مسلمان

 نظام از رتنف .بود یمتالش لکبال معنوي اهگن از فوج .زندیرگ نه قشله از رکعس هک ردندیکم رهیپ همواره هایخلق

  .شد افغانستان یاردو انحالل پروسه دیتشد باعث ريکعس از مردم فرار و

 و افتهییتعل افسران د.یپاش زین يکمسل لحاظ از ريکعس نظام هش، ۷۵1۳ ثور در مونستهاک آمدن اریکرو با

 تا،عالو رفت.گ يکورسک ظابطان شان یجا شدند. فرار به مجبور ای و دیشه همه نبودند، مونستک هک را مجرب

 فیظاو اعزام پوهنتون صنوف از را حزبي ردانگشا مونست(،ک) حزبي افيک پرسونل نداشتن بخاطر خلقي نظام

 باالتر صنف به رسالیاخ امتحانات در و حساب درصنف حضور به شان خدمت مدت ولي ردند.ک یدولت مهم

 دیولت قومنداناني و نجنراال ،دولت بیترت نیبد .رفتندگیم فراغت شهادتنامه بآلخره و شدندیم محسوب ابیامک

 است، پروسه یک نیچن دیتول هیکنراالنج تعداد .ندبود رفتهگفران منظم بطور را پوهنتون و ريکعس میتعل هک ردک

 تبکم به روز یک یحت هک مینیکم مشاهده وفرت به زین را کیمل اشخاص یخلق نظام در ما همچنان، ست.ین مک

 به ....جنرالرگډ ،... جنرالستر مثال، است. دهدا قومانده را فوج سالها و شده جنرال نرفته، ريکعس پوهنتون و

 همس وارد نظم یفروپاش در خود نیا هک شد کمسل به نیتوه و حزبي مهندسي خلقي نظام در ريکعس بیترت نیا

  داشت. بارز

 اشغال را شورک و ردک ینظام حمله افغانستان بر هش۸۵1۳ سال جدي ۶ در یالستیسوس یشور اتحاد هیکوقت

 یفیک اهگن از افغانستان فوج بیترت نیبد و دیافت زین (یارض تیتمام و وطن از دفاع) فوج یبنا رگید هیپا ،نمود

 نبود رشوک معنوي یارزشها میحر و نید حافظ تنها نه فوج رگید رد.ک سقوط الک و نماند برجا پا رگید یمعنو و

 تنفر د.بو شوروي اشغال و انهگیب تجاوز خدمت در هکبل نبود هم زیعز افغانستان ارضي تیتمام حافظ نبود، هک

 خدمت از جوانان فرار و اشغال و تجاوز برضد مقاومت شوروي، نشانده دست و اسالم ضد نظام از مردم

 و بدهد شمعا خود ازین مورد افغان رکعسا به هک نداشتند پول آنقدر هایشورو افت.ی دیتشد شیپ از شیب یرکعس

 اهگرنه از بسرعت اردو ،جتاینت نبود. یافک ولي ردک استخدام تاحدي رچهگ ند.ینما استخدام ریاج بقسم را آنان

 یول .اوردند یم همواره هایشورو و بود موجود افزارها گجن رگید و ارهیط ت،کرا ،کتان البته شد. متالشي

 و نید از هک نداشت یفوج دامک يوشور جاوزت از بعد افغانستان قتیحق در .ستین اردو و فوج هک فلزات و آهن

 در هک بود ریاج یاردو و شهیمل همان بود اردو ای و فوج بنام هیکزیچ خواند. ملي اردوی آنرا و ندک دفاغ وطن

 اهداف تحقق یبرا ران،گید سهکی از شان وپونک و معاش ران،گید گتفن شان شانه بر .بود ها یاجنب خدمت

 و بود ریاج چون اردو هک میدید ما علت نیبهم .دندیگجنیم هموطن مسلمان مردم هیعل رانگید امر به و رانگید

  رد.کن دفاع خود حزبي برانره از یحت ،نبود ملي

 ماندهیباق ریکپ بر بود رگید وبندهک ضربات فوج ردنک یاسیس و دولتي انکیارب لیسگ ،قومي یها شهیمل لکیتش

 اقدامات نیا ساخت. یقوم یها شهیمل ن(،ی)مجاهد مسلح نیمخالف وبکسر یبرا اش موالي میرژ و روسها فوج.

 ضدملي( ) یقوم خطوط بر را دولت اهگدست تمام هکبل ساخت زمحلم فوج در باقیمانده ملي هیروح تنها نه

 همواره تیثرکا برضد تهارایاقل و رفتگ شیپ در نک ومتکح و اندازیب تفرقه سيیپال رانگاستعمار .نمود میتقس



  
 

 

 5از 4

 هک شد هیتقو چنان رگیدیک به اعتماد عدم تنفر، باهمي، شیتعا وعدم قومپرستي جهینت در هک نمودیم یکتحر

 و يا شهیمل فوج نیا چه شد؛ اردو شدن یاسیس یقربان ريکعس نظام شد. میرژ خود فروپاشي سبب رهبآلخ

 ساالرگجن از اطاعت هکبل بود، نه وفادار بود فوج یسراعال قومندان هک شورک جمهور سیرئ به رگید ،قومي

  .ردیکم خود قوم

ده شد و وط داحت سقیار فضیش بود، با بسیندان سراعاله قومکخود شه اي یر و ملیاج یتوسط اردو بیتور نجکد

ه خود در فروپاشي و انحالل کب ی. بعد از نجدنهداشتگابل نکمپوند ملل متحد در کدر  ذبح یرا سالها برا او

حضرت صبغت هللا مجددي و استاد برهان  ر نقش مهمي داشت،یو فوج اج ی قوميشه هایل ملکیملي و تش یاردو

 یدوشه و اریه ملکبود ن یاعمده اش علت  یک. ندیاء نمایمنحل شده را پس احملي  ینستند اردون رباني نتوایالد

 یردوا خواستینم ،در قدرت مانده بود مافي السابقکاري با ائتالف شمال که در تفاهم و همکمونست کم یرژ ریاج

 یشه و اردوینا ملیقی، شدیت مردم میه مورد احترام و حماک یمل یل اردوکیدر صورت تش. ل شودکیتش یمل

هذا، خواستند شود. لیه نمکار کن یشد. ایرخصت ماسي شده بود، یقومي و سغیرمسلکي، ه به شدت کسابق  ریاج

  .رفتگل نکملي دوباره ش یاردو

اشخاص هنوز هم ما  م است.محرومورد احترام قاطبه ملت ملي  یاردو یکهنوز متأسفانه أفغانستان از وجود  تا 

سیاسي، قومي و ملیشه أي شدن فوج در دوران  غیرمسلکي برتبه بسیار بلند عسکري در اردو داریم.اد زی

اشرف س جمهور یرئ هش(۶1۳۹قوس  ۲۷ذشته )گهفته نسبت به دوران سوسیالزم کمتر نیست.  دموکراسي

ه پانزده کنور  یاغلښ رد.ک یت بلخ معرفیعطاء محمد نور به وال یر محمد داؤد( را بجاید )انجنیوالي جدغني 

عت إسالمي یقوم و مربوط حزب جم یکه هردو از کر خارجه( ین رباني )وزیسال والي بلخ است و صالح الد

یعني وزیر خارجه و والي امر رئیس جمهور را قبول ندارند. س جمهور مخالفت نمودند. یم رئین تصمیاند، با ا

م حزب خود وفادار یه به تصامکبلستم؛ یتي قائل نیر اهمس جمهویه من به امر رئکعطاء محمد نور اعالم نمود 

ت ین والیس ایت پولیس نظم عامه بلخ وعبدالرزاق قادري آمر امنیشي قومندان پولیب هللا قریباشم. همچنان، حسیم

قاطعانه رد  فیدر مزارشر نفرانس مطبوعاتيک یکس جمهور را در یت نموده و فرمان رئینور حما یاغلښاز 

ر ضمن باشند. دیه تنها به أوامر عطاء محمد نور پابند مکت بلخ اعالم نمودند ین بلندرتبه امنین دو مسؤلیردند. اک

د اجازه داده یجد یبه وال»ه کفته است گنش که عطاء محمد نور به آن منسوب است، در واک یت اسالمیجمع

حالل و انحرمتي  ینظمي، ب ی، بشکشمکن یااد یبن« ند.کارش را آغاز کد بلخ یجد یوالنخواهد شد تا به عنوان 

ه ب آنردن کر گدستنر و یاج غیرمسلکي کردن، ،ردنکشه أي یملردن، ک ی، قومردنک یاسیس در ملي، یاردو

ردار مشخص و ک یکهرم( ۲۰۰1ن )نفرانس بک وثور، تجاوز شوروي  ۷ یودتاکن راستا، یدر .استأجانب 

 .  ستداشته اأفغانستان  یبر روح و روان اردوقاطع 

 یاردو یاره هایو ط کانټ، توپ، گ. تفنتبار مشابهي داردکفال ذشتگسرز یزات نظامي اردو نیوسائل و تجه

ذشته گدر چهار دهه ن، ناموس، وطن و عزت مردم استعمال شوند، یات، دیه در دفاع از حکنیا یافغانستان بجا

 نوطو مدافعین ف ی. مردم شرده استاستعمال ش مین ملت عظیستاندن غرور اکز و شیتعج ی، برابر ضد مردم

 رو دربد شهیدنجه، کت، شی، اذاپه زده شدټ ستیترور بنام اشرار و ران متجاوز و خون آشام،گاز طرف استعمار
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 نیا .ه استدادشتن افغان توسط افغان ک ی؟( برا)ملي  یبه اردورا نظامئ زات یوسائل و تجهران، گیدشدند. 

فت ربیرون ن وسائل از ذهن مردم یتقدس ا رفت.گرون از مرز نشانه نیان افغانستان را بچوقت دشمنیوسائل ه

. نددانستیدتر میخود مف یجودش را نسبت به وجودش متأسفانه براوو از ترس استعمال دوباره برضدشان، عدم 

 بردند. تانکها وران و عمال داخلي شان یورش میگټانکهای اشغالمدافعین کشور )مجاهدین( بقیمت سر خود بر 

ي آنانرا با مباهات تخریب و سرنشینان شان که مهمتر آزان بود با افتخار نیست و نابود گر وسائط جنگدی

اد استومت کح دوران دري و نه سرنشینان شانرا از خود میدانستند. گر نه این وسائل جنگمیکردند چه ملت دی

ها ما، سال یه هایذوب آهن همسا یه هایکفروخته شد. فابرب و در بازار بقسم آهن یتخر ینظام بسا وسائط رباني

 روز بهتریري نسبت به دکعسو وسائط وضع وسائل نیز مروز ا. ما رونق داشت یب شده نظامیل تخربوسائ

ات زیمؤظف بررسي تجهمهم زون  یک یه او در قول اردوکفت گسنده یارنوال نظامي به نوڅ یکپارسال . ستین

فت این یاصل گتفن یکد داشت. ولي او یساخت روسي در ق وفکالشنکاز ده هزار  هضافن زون اینظامي بود. ا

 ه دولتی به همکاریط مقامات بلند رتبتوسیقینا همه . نددبوجا داده پاکستاني بدل  یوفهاکالشنکو در عوض 

 یسته هادر پ یو مهمات نظام فروخت وسائطهمچنان، . راهي کشور همسایه شده بودبقیمت رخیص  خارجیها

ښاغلی )ان گقومندان امنیه ارز 1۳۹۶ثور  ۲۴در . است و سرزبان هرکس پ عاديگافغانستان، امروز  ینظام

 اینین الدرک شده است. گفت که دران والیت سه هزار میل اسلحه سبک و سنگبه رادیو آزادي  (ريگسن

ي است، و نه تنها زنده یاد دوران وناخدار سازمان شده اداري رژیم کنسترده و شگنه تنها نشانه فساد ها مثال

ست یر بود، امروز نکه اسلحه ناموس عسک ذشتهگدرشادروان استاد رباني است، بلکه بس ابعاد سیاسي نیز دارد. 

 ملي یه اردوک درکقبول از ته دل د یبار بشدت زدوده است. کن تقدس را از دل عسیر ایو تحوالت چهل سال اخ

پر افتخار ملي  یم اردویخواهیر مگامتصور است. و غیر فاسد ومت ملي کح یکدر وجود فقط و غیرفاسد 

م. یران نباشد، داشته باشگیر دگه دست نشانده و دست نکومت ملي کح یکد اولتر از همه ایم، بیداشته باش

 والسالم.

 =====  أعظم فاروق تورکد  =====

 ===  م۲۰1۷ بردسم ۷۲ هش/ ۶1۳۹ یجد ۶ ===

 

 

 

 
 

 

 


