درين پژوهش منسجم :
( -دريکنم ده کنوني برقواي مسلح کشورچه گذشت ؟؟؟
 وظايف  ،رسالتها  ،مسووليتها ومکليفت هاي قواي مسلح قواي مسلح ونيروهاي خارجي مقيم کشور اختالس هاي بزرگ درنيروهاي مسلح با اردوو وزارت دفاع ملي آشنا شويم مروري برقواي هواي کشور نگاهي بروزارت،وزيرامورداخله وپوليس -معرفي ريس ورياست عمومي امنيت ملي ).

قواي مسلح ازآبادي تا بربادي وتا احيايي بنيادي
دريکنم ده کنوني برقواي مسلح کشورچه گذشت ؟؟؟
« يک پژوهش منسجم براي اولين باردرمورد فرازوفرود نيروهاي مسح کشوردريکنم دهه فعلي»

استاد( صباح )
انکه به سرنوشت ميهن ومردم سرزمين خويش بی انگيزه است ارزش ياد کردن ندارد.
وطن مادردوم است ،وطن خويش را فزونترازهرچيز گرامي بداريم .ميهن دوستي بايد مقدم به
هركاروخود مختاري واستقالل پيشروبرهرانديشه باشد .كافي نيست كه انسان براي وطنش خدمت انجام
داده باشد بلكه هرگزازخدمتگزاري خود داري ننمايد.

خيال تودل ما را شکوفه باران کرد
نميردآن که به هرلحظه يادياران کرد
ياد روزرزم وپيکاردرخاطرم پيچيد
دل خزان زده ام را پرازبهاران کرد
چراغ خانه ی آزادي روشن با د
که ظلمت شب ماراستاره باران کرد.
نقض حقوق بشر ،فقرونا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله ازمراکز واليات افزايش پيدانموده و
برخوردهای مسلحانه ونا امنی پيشرفت های اقتصادی را دراکثرنواحی افغانستان که يکی ازعقب مانده
ترين کشورهای جهان است ،با مشکالت جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است.

نيروهاي مسلح بعد ازسقوط داکتر نجيب به اثرخودخواهي فاتحين کابل وجنگهاي تنظيمي ازهم پاشيد وتنظيمهاي جهادي
تمام تجهيزات ووسايل نظامي را به اصطالح به کبارتبديل کردند و در بازارهاي پاکستان به پول ناچيزي بفروش
رساندند چيزيرا که ( اي اس اي ) ميخواست همانطورکردند .يک مقام سابق سازمان ملل متحد هشدارداده است که
طالبان در درون اردوو پويس ملي نفوذ کرده اندانتونيو ماريا کوستا مي گويد ،طالبان توانسته اند درنيروهاي امنيتي
افغانستان رخنه کنند اوگفت که افراد طالبان با استفاده از اين روش ،در گذشته حمالتي را اجرا کرده اند و حمالت
بيشتري نيز درراه است يک سخنگوي نيروهاي ائتالف به رهبري آمريکا گفت که رخنه طالبان درصفوف
نيروهاي امنيتي کمتر اتفاق افتاده است و بسياري از سربازان قابل اعتماد هستند وزارت دفاع نيزاظهارات مقام سابق
سازمان ملل متحد را تکذيب کرده است اظهارات انتونيو ماريا کوستا درحالي مطرح مي شود که نيروهاي بين المللي در
نظر دارند مسئوليت امنيتي افغانستان را تا سال دوهزاروچهارده به نيروهاي داخلي واگذارکنند تحقق اين هدف ،نيازمند
استخدام دهها هزار سرباز جديد در صفوف نيروهاي امنيتي ظرف يکي دوسال آينده است او گفت ما شواهد زيادي داريم
که نشان مي دهد يک تعداد ازحمله کنندگان انتحاري ،کساني از درون اردوي ملي بود.
اردوي ملي و پوليس ملي با مشكالت زيادي رو به رو هستند نداشتن تجهيزات مدرن ،ضعف مديريت ،حقوق كم و
مشكالت اقليمي وقومي سواستفاده از لباس ،نداشتن سواد کافي نشناختن حقوق مردم  ،عدم آشناي به صالحيت ها و
مسوليت ها ي وظيفوي  ،باعث شده است كه اين نيروها نتوانند از كاركردهاي الزم برخوردار شوند اين درحاليست كه
چندي قبل تام كوينكس نماينده ويژه سرمنشي ملل متحد درافغانستان اعالم كرد كه تنها راه غلبه برنيروهاي شورشي
دراين كشور تجهيز و آموزش نيروهاي اردوي ملي ميباشد  .براساس برخي از گزارشها فراراز اردوي ملي در مواردي
افزايش داشته و حتي تا سي وسه درصد هم ثبت شده است تالش براي جلب جوانان در جنوب کشور با مشکل
روبروست ،چون خانواده ها از تهديد طالبان نگرانند .درحال حاضر بيشترين جوانان از شمال از بدخشان تا جوزجان با
توجه به انگيره مادي به اردومي پيوندند .شماري ازواحد هاي قواي مسلح در مناطق مختلف کشور در شمال مانند قندوز
و ميمنه ودرجنوب مانند هلمند و پکتيکا يا درکنر ومناطق ديگرفعال است شماري ازاين نيروها در کنار نيروهاي بين
المللي کارمي کنند و حقوقشان را آنها مي پردازندو در برخي محالت هم در چارچوب پوليس محلي عمل مي کنند .در
مورد تعداد اين گونه نيروها ارقام روشني وجود ندارد و به دليل اختالفي که دراين زمينه دردولت وپارلمان وجود دارد
معموال پنهان کاري صورت مي گيرد وارقام روشني ارايه نمي شود بسياري حضوراين گونه نيرو را براي آينده کشور
مفيد نمي دانند زيرا منشا بخشي از جنگ هاي بين گروهي درسالهاي قبل همين جنگساالران بودند که براي برتري
نظامي و کنترول مناطق باهم درگير شدند.
سال هاست كه امريكا ومتحد ين درکشور حضوردارند اما هنوز هيچ نشاني از ثبات و صلح و امنيت دركشورسراغ نداريم
 ،زيرا پس ازسقوط طالبان  ،بايد بدون درنگ به جمع آوري اسلحه ا قدا م ميگرديد نه تنها اقدامي نشد بلکه دست
تفنگدارا ن درنقض حقوق بشر ،حقوق زنان ،دامن زدن اختالفات قومي و مذهبي ،چور وچپاول با زگذاشته شد .
حال نه تنها بر مردم ما بلكه بر اكثر مردم دنيا آشكار گشته است كه با وصف حضور نيروهاي صدوپنجاه هزاري -خارجي
وادعاهاي بلند باالي دولت  ،هنوز هم کشوربه عنوان يكي ازمراكز فجايع حقوق بشر باقي مانده است ،ادامه خشونت عليه
زنان ،حوادث بيشمارتجاوز ،تهد يد وازدواج اجباري توسط افراد مسلح  ،افزايش بيسابقه خود كشي وخود سوزي زنان،
تهديد فاميلها تا دختران خود را به مكتب نفرستند ،سوزاند ن مكاتب د خترانه ،احساس ناامني زنان دركار بيرون از خانه،
ممنوعيت ظاهر شدن آواز خوانان زن در راديو و تلويزيون ،افزايش زنان و بيوههايي كه چارهاي جز گدايي و روي آوردن
به فحشا ندارند و ...مردم نه تنها خواستار خلع سالح وحذف نيروهاي جنگ ساالر هستند ،بلكه اين راه را تنها راه اعاده
امنيت درکشور مي دانند.
همين اکنون يك سوءتفاهم مي تواند منجر به كشته شدن صد ها نفر شود وعده زيادي ازمردم را درهول و ترس فروبرد ،
زندگي زير سايه يك جنگ ساالرهيچ گاه امنيت را براي ميهن تامين نخواهد كرد .اگرقدرت جنگ ساالران و باندهاي
مافيايي مواد مخدر تحت حمايت آنها مهار نشود ،شرايط فعلي نه تنها امنيت کشوررا به مخاطره خواهد افكند كه مشكالت
بسياري را براي نيروهاي خارجي پيش خواهد آورد ويك بار ديگروطن را به کام نيستي خواهد کشاند.
هم اكنون دهها هزار ميل سالح نزد گروپ هاي مسلح وجود دارد كه عامل نا امني دركشور هستند .اگر سالح جمع اوري
شده باشد ،پس اينهمه زورگويي ،درگيري ،قتل و جنايت چگونه اتفاق ميافتند .همين حاال تنظيم هاي حزب اسالمي
گلبدين ،جمعيت وارثين برهان الدين رباني ،شوراي نظاري پنجشيري ،اتحاد سياف  ،وحدت  ،خليلي  ،محقق ،اكبري،
حرکت انوري ومحسني و  ...كامالً مسلح بوده ،واليان و قوماندانان امنيه تنظيمي هريك دهها ميل سالح دراختيار دارند.
سرگروپ ها وبعضي ازفرماندهان و مسووالن اين تنظيم ها دردولت نيز شركت داشته ولي ديپو هاي خود را حفظ كرده اند.
چرا اين همه بيدادگري وزورگويي وستيزه جوي درکشوربه پايان نميرسد؟ زيرادرکشورقواي مسلح نيرومند  ،ادارات آگاه

وبيدارامنيتي ودولت دلسوزنداريم  ،متاسفانه اگاهانه ازجانب متحدين غربي سالح ومهمات کافي بدسترس ماگذاشته
نميشودتامشکالت راازراه برداريم.
سی.ان.ان به نقل از گروه بحران بينالمللی گزارش داد كه تالش براياصالح پوليس ملی به دليل فساد و فقدان اراده سياسی
با ناكامی مواجه شده و پوليسبهجای كمك به برقراری نظم اجتماعی به مبارزه با طالبان پرداخته است .گروه
بحرانمیافزايد :اردوی آمريكا ...همچنان به پوليس بهمثابه ابزار امنيتی كمكی مینگردبهجای اينكه پوليس را درجای خود
كه همان برقراری قانون است به كار گيرد.
با گذشت ده سال ،نيروهای آمريكا و ناتو به نام مبارزه باتروريسم همچنان در افغانستان باقی مانده و معلوم نيست كه
جامعه جهاني وکشورهاي بزرگ جهاني ودولتهاي منطقوي تا چه زمانی اين استقرار را تحمل كنند .تداوم
کشتارغيرنظاميان بدست نيروهای خارجی به عنوان يک معضل امنيتی خطرناک و حساسيت برانگيز ،باز هم اعتراضات
مقامات ومردم افغانستان را درپی داشته است .بمباران های متعدد و حمالت پی درپی وگاه وبيگاه نظاميان آمريکا و ناتو
درحالی جان و سالمت غيرنظاميان و افراد بيگناه را تهديد می کند که کرزی ،برخی از وزرا و مقامات دولتی ،نمايندگان
پارلمان وسازمان های حقوق بشرداخلی وخارجی،سران و نمايندگان احزاب و جريان های سياسی بصورت زباني،
خودسری ها و اقدامات خشونت بار نيروهای خارجی را محکوم کرده اند.
تکرار کشتار زنان و کودکان وافراد غير نظامی توسط نظاميان خارجی يکی ازمسائل و چالش ها فراروی دولت به
شمارمی رود و برخی از صاحبنظران معتقدند که بايد مقامات دولتی دربرابر حفظ جان اتباع کشور ،جديت و جانفشانی
بيشتری داشته باشند وبا روی دست گرفتن سازوکارهای مناسب و قوی جلو اقدامات غير قانونی نيروهای خارجی و
کشتار غيرنظاميان بدست آنان را بگيرند.
بعدازلشکرکشي اياالت متحده آمريکابه افغانستان که بيشترازده سال سپري ميشود وملياردها دالرحيف وميل فرماندهان
نظامي پنتاگون وناتوومسوولين نظامي ودولتي افغانستان گرديده وتا اکنون کشورازنيروي مسلح کارامد
ودلسوزبرخوردارنيست  .رهبري ارگانهاي نظامي مصروف چوروچپاول دارايي عامه وبود ه اند  ،کوچکترين توجه ي به
نيرومندي وخودکفايي قواي مسلح نکردند.
کسي نيست که ازريس جمهورکرزي بپرسد -که طي اين سالها چه دست آوردي دروزارت دفاع ملي داريد؟ وطي اين مدت
نتوانسته ايد قواي مسلح را اکمال وتجهيزنمايد  ،درصورتيکه هزاران جنرال  ،دگروال  ،دگرمن  ،جگرن  ،بريدمن
وبريدگي هاي تعليم يافته وباتجربه جبرآ ازجانب وزارت دفاع به تقاعد سوق گرديده اندوهرروزدست به مظاهره وتجمع
ميزنند تاحقوق داد خواهانه شان بگوش مقامات ارگ ومسوولين وزارت دفاع برسد که نميرسد.
باگذشت هرروزساحه حاکميت دولت محدود وحلقه محاصره شهرها تنگ ترومخالفين ازمدافعه به تعرض روي مي آورند
اگردرهرکشوري ديگري باشد  ،چنين حوادثي به مفهوم ناتواني نظامي وناکارايي مسوولين بلند پايه ارگانهاي قواي مسلح
تعبيرشده وريس جمهوروپارلمان دست به کارشده ومقامات نظامي رامورد تنبيه وسرزنش قرارداده وبه محاکم ودادگاه
ميکشاند .اما بااندوه ودرد دروطن ما  ،ريس جمهوروپارلمان نه تنها مقامات ارگانهاي قواي مسلح رامجازات نمي نمايند ،
بلکه مکافات ومورد لطف وشفقت ونوازش نيزقرارميدهند.
امروزپرسونل قواي مسلح بجزازچند عراده موترفورد آمريکايي چه دارند تا به درجه خودکفايي امنيتي برسند؟ قواي
مسلح متاسفانه طي اين سالها نتوانست ازسخاوت هاي پنتاگون مستفيد شده ومالک تانک  ،توپ  ،راکت  ،سالح ووسايط
ثقليه وخفيفه شوند .وزارت داخله ورياست عمومي امنيت ملي نيزوضعيت به مراتبها غم انگيزترنسبت به وزارت دفاع
دارند .درگوشه وکناروطن روزانه ده ها نيروي قواي مسلح کشته وزخمي ميشوند واماکسي نيست که مسوولين رامورد
بازپرس وسرزنش قراربدهد .
طي اين مدت فرارازخدمت عسکري ،و كم تجربگي نيروها درمديريت جنگهاي فرسايشي ،بی اعتمادی و خود سری
نظاميان آمريكا و ناتو وعدم مشارکت نيروهاي محلي درعملياتها ،گسترش حوزه فعاليت طالبان و پيشرفت درتاکتيکهای
نظامی آنها ،استراتژي جنگ چريكي و خستگي رواني نيروها  ،همگی مانع ازعملکرد موثر اردوي ملي در به دست گيری
و کنترول اوضاع شده است .بي كفايتي اردو  ،پوليس ونيروهاي امنيت ملي دراوضاع نابسامان کنوني  ،گسترش
روزافزون فساد ونبود استراتژی نظامي ازاعتباروپرستيژاين نيروها کاسته ميشود .
کوشش در جهت ايجاد اردوي ملي و همزمان با آن احياي مليشه بازي ودرپهلوي آنهاتوسل به مصلحت گرايي هماننتايجي
را در بر دارد که تا حال داشته است وتازماني که مصلحت و روز مره گي اساسکار وسياست باشد ،که هست ،هيچ نشانه
اي از بهبود را نخواهيم ديد .دولت خود را بهمصالح گروه هاي گوناگون متعهد مي داند و برهمين اساس رو زانه بر نامه
مي سازد .باقدرتمندان درون دولت  ،با قوماندانان محلي  ،نيروهاي محافظه کار  ،با جامعه جهانيو ...و برآيند آن نيز
همين است که هست  .در اين ميان آنکه هرگز مورد توجه قرار نميگيرد ونقشي را که مي تواند برعهده بگيرند ناديده
گرفته ميشود اکثريت مردم افغانستان است که ازفقر ومرض و بي سر پناهي و بيکاري رنج مي برند.دوميليون بيکار ،پنج

ميليون گرسنه ومريض و ...موفقيت آمريکا در افغانستان با اعمال سياست های نابخردانه درافغانستان ،مانند تفتيش خانه
هاو بازرسی بدنی زنان و مردان  ،توهين به فرهنگ و آداب آن ها و… موجب بازقدرت گرفتن دوباره طالبان گرديد که در
نهايت آمريکا را مجبور کرده است باب مذاکره را باز کند.
با افزايش شمار سربازان کشته شده آمريکايی در جنگ با طالبان و آشکار شدن ناتوانی دولت کرزی برای کنترول کشور،
حمايتهای عمومی بهتدريج از اين جنگ کاهش يافت.
برگزاری انتخابات پارلمانی ازديگر اتفاقات مهم درافغانستان بود .ميزان مشارکت ،بسيار پايين بود و طبق آمار رسمی تنها
حدود يکسوم از واجدين رایدادن ،بر سر صندوقها حضور يافتند .همچون انتخابات گذشته مواردی همچون مخدوش
کردن آرا و ارعاب رایدهندگان از سوی مخالفين به وفور به چشم میخورد .در نهايت حدود  ۲۰درصد يعنی  ۱/۳ميليون
رای انتخاباتی مردود اعالم شد .تا پايان سال  ،۲۰۱۰با رهبری متزلزل کرزی ومقاومت طالبان ،دولت اوباما تصميم گرفت
برخالف وعده پيشين خود ،سال  ۲۰۱۴را زمان پايان حضور نظاميان آمريکايی در افغانستان اعالم کند .هرچند اين مهم
بيشتر تحت تاثير فشار افکار عمومی مطرح می گردد .گويا مشکالتی که آمريکا در افغانستان دارد که بخش اعظم آن را
خود بوجود می آورد در راستای اين مهم می باشد که حضور آمريکا را در افغانستان توجيه کند.
جنگ افغانستان ،طوالنیترين جنگ خارجی در تاريخ امريکا ،حدود يک تريليون دالر برای ماليات دهندگان امريکايی
هزينه داشته و پس از پايان رسمی آن در ماه جاری نياز به صدها ميليارد دالر سرمايه ديگر دارد  .روزنامه فايننشال
تايمز در گزارشی درباره هزينههای جنگ افغانستان برای امريکايیها با استناد به تحقيقات مستقل آورده است« :حدود
 ۸۰درصد هزينههای جنگ افغانستان در دوره رياست جمهوری باراک اوباما تامين شده است .
اوباما از زمان آغاز رياست جمهوریاش در سال  ۲۰۰۹حضور نظامی در افغانستان را شديدا افزايش داد .هزينههای
گسترده برای اين جنگ  ۱۳ساله که دولت هرگز جزئيات آن را منتشر نکرد موجب گسترش ترديدها درباره جنگ در
امريکا شده است .نظرسنجیها نشان میدهند که اکثر امريکايیها معتقدند که جنگ افغانستان ايده بدی بوده است.
در حالی که جنگ عراق تاکنون حدود يک تريليون دالر برای امريکايیها هزينه داشته ،هزينههای جنگ افغانستان عامل
مهمی در بيزاری گسترده مردم امريکا و دولت اوباما جهت دخالت نظامی در ساير نقاط دنيا از جمله اعزام دوباره نيرو
به عراق بوده است .
جان ساپکو ،بازرس ويژه دولت امريکا برای افغانستان کسی که سازمان تحت سرپرستیاش پروژههای بازسازی
افغانستان به ارزش بيش از  ۱۰۰ميليارد دالر نظارت دارد ،میگويد :ميلياردها دالر از سرمايههای اين پروژهها به هدر
رفته و يا دزديده شده است .آن هم طی پروژههايی که معموال تاثير بسيار کمی بر شرايط افغانستان دارند .
او در اين باره اظهار میکند :مطمئنا ما دوباره نمیتوانيم چنين پولی را از دست بدهيم .مردم امريکا با اين موضوع کنار
نمیآيند  .ساپکو با اشاره به تورم میافزايد ،مبلغی که امريکا صرف بازسازی افغانستان کرده بيش از هزينهای است که
طی طرح مارشال برای بازسازی غرب اروپا صرف شد  .من در سازمان کمک رسانی ،امريکا دولت و پنتاگون به
افرادی برخورد میکنم که گمان میکنند در کانزاس هستند نه افغانستان .بازرسان من اطالعاتی درباره برنامههای
هزينهها ارائه میدهند که من فقط میتوانم بگويم شما اينها را از خود ساختهايد .
عمليات نظامی ناتو درافغانستان که مدت کوتاهی پس از حمله  ۱۱سپتمبر در سال  ۲۰۰۱آغاز شد متاسفانه در حالی تا
پايان دسمبر پايان میيابد که شورشيان طالبان با وجود اينکه کنترول هيچ شهر بزرگی را در دست ندارند ولی همچنان
قدرتمند هستند  .طبق برنامه فعلی حدود  ۱۰هزار نيروی امريکايی تا پايان سال  ۲۰۱۶در افغانستان باقی میمانند با
اين وجود دولت امريکا باز هم برای افزايش نيروها در اين کشور به دليل نگرانیها درباره تجديد فعاليت طالبان با خروج
امريکايیها تحت فشار رو به افزايشی است  .ازسال  ،۲۰۰۱دولت امريکا حدود  ۷۶۵ميليارد دالر برای جنگ در
افغانستان اختصاص داده است  .بيشتر اين هزينهها مربوط به مخارج وزارت دفاع و بخش ديگری نيز مربوط به وزارت
خارجه بوده است  .نکته جالب اما اين است که هزينه مالی هر دو جنگ عراق و افغانستان قرض گرفته شده بود و
براساس مدارک دانشگاه سيتی در نيويارک امريکا تاکنون  ۲۶۰ميليارد دالر از بدهیهای اين جنگها را پرداخت کرده
است  .در راس اين هزينهها ،تامين منابع مالی برای درمان و دواهای سربازان زخمی و آسيب ديدهای است که اردو را
ترک کردهاند .ليندا بيلمز ،اقتصاددانی که تحقيقات گستردهای در زمنيه هزينههای جنگ انجام داده ،برآورد کرده است که
هزينههای صحی ودرمانی سربازان هردو جنگ عراق و افغانستان تاکنون به  ۱۳۴ميليارد دالر رسيده است .
با اين حال بيلمز معتقد است دسترسی به هزينههای درمانی تنها برای سربازان جنگ افغانستان غيرممکن است چرا که
يک سوم اين سربازان درهردو جنگ عراق وافغانستان شرکت داشتند.
جنگ افغانستان باعث افزايش هزينههای عمومی ديگری نيز شده است مانند بودجه جداگانه جنگ که از سال  ۲۰۰۱به
بعد مطرح شده ،بودجه اوليه پنتاگون که تمام هزينههای اين نهاد را پوشش میدهد و جنگ در عراق و افغانسان يکی از
مهمترين عوامل افزايش اين هزينهها بوده است  .همچنين براثر فشارهای سياسی ناشی ازجنگ حق بيمه سالمت اردو

که توسط پرسنل اين نهاد پرداخت میشود تا حد ممکن ارزان نگه داشته شده است .همزمان حقوقها به دليل افزايش
تورم افزايش يافته است .به عالوه از سال  ،۲۰۰۱بودجه اوليه وزارت دفاع به  ۱.۳تريليون دالر افزايش يافته است .
هزينههای آتی جنگ افغانستان احتماال به بيش از صدها ميليارد دالر ديگر میرسد .پنتاگون پيش بينی کرده است که اين
نهاد برای سالهای  ۲۰۱۶تا  ۲۰۱۹نياز به بودجهای بالغ بر  ۱۲۰ميليارد دالر دارد .
با اين حال هزينههای ديگری بستگی به عملياتهای آتیای دارد که کاخ سفيد درباره آنها تصميم گيری میکند .
درهمين حال پرداخت بدهیهای ناشی از هزينههای جنگ ،هزينههای درمانی نيز به شدت درحال باال رفتن هستند چرا که
برخی از سربازان اين جنگها اکنون وارد دهه  ۶۰زندگی خود شده و نيازشان به سرويسهای درمانی نيز افزايش يافته
است  .طبق برآوردهای پروفيسور بيلمز ،هزينههای ناتوانی ودرمانی سربازان جنگهای عراق وافغانستان طی دهههای
آتی به  ۸۳۶ميليارد دالر خواهد رسيد .اين دوجنگ همچنين هزينههای بازنشستگی را برای پنتاگون افزايش دادهاند .
اردو متعهد شده تا  ۱.۲۷ميليارد دالر به سيستم بازنشستگی خود اختصاص دهد .انتظار میرود اين هزينه تا سال
 ۲۰۳۴به  ۲.۷۲تريليون دالر برسد .با اين حال منابع اين هزينهها هنوز تامين نشده است .
به گفته يکی از مقامات دولتی حقيقت تلخ درباره جنگ افغانستان اين است که پنتاگون يا هرکس ديگری در دولت
نمیتواند بگويد اين جنگ چه قدر برای ما هزينه داشته است.
گزارشی جديد که ازسوی جان ساپکو ،تفتيش ويژه برای بازسازی افغانستان منتشر شد ،نشان می دهد که شمار
نيروهای اردوی ملي ازماه فبروری سال دوهزارچهارد بيش از پانزده هزاروپنجصد تن کاهش يافته و به نزديک به
صدوهفتاد هزارنفررسيده است .اين کاهش هشت ونيم درصدی در نيروها ،کمترين ميزان دراستحکام نيروها از اگست
سال دوهزارويازده تاکنون بوده است .اردوی اياالت متحده شمار نيروهای امنيتی کشور را با درنظرداشت برخی حاشيه
های مهم ،بيش از حد برآورد کرده است .اما پرسش اين است که آيا نيروهای افغان در حال کم شدن هستند؟ به نظر می
رسد که عوامل مختلفی در اين مسئله دخيل هستند .يکی از داليل کاهش مدام نيروهای امنيتی تلفات جدی در جنگ می
باشد .بر اساس اطالعات منتشرشده ،بيش ازهزاروسه صد سرباز اردوی ملی بين ماه های اکتوبر دوهزاروسيزده تا
سپتمبردوهزارچهارده (يک سال) کشته وحدود ششهزارودوصد نفرديگر زخمی شدند .برآورد می شود که تلفات
نيروهای پوليس نيزدرهمين حدود يا حتا اندکی بيشتر باشد.
تحليلگران می گويند که يکی ازعوامل مهم اين تغيير با خروج نيروهای جنگی خارجی مرتبط است .با پايان يافتن
ماموريت نيروی بين المللی ياری امنيتی ( ايساف) دردسمبرسال گذشته ،اردو وپوليس ملی به تنهايی مسئول تامين
امنيت کشور و مقابله با شورشگری و بحران شدند .دربرابر خروج نيروها ،ماموريت حمايت قاطع که متشکل از
آموزش ومشوره دهی به نيروهای افغان می باشد ،درآغازسال دوهزارپانزده شروع شد .سيزده هزار نيروی خارجی
باقی مانده در جنگ عليه شورشگری شرکت نمی کنند بلکه به مشورت ،آموزش و گاه حمايت محدود ازعمليات
ضدتروريسم می پردازند .مايکل کوگلمن ،کارشناس مسائل افغانستان درمرکز وودرو ويلسون در واشنگتن گفت :طالبان
اين موضوع را می دانند و به اين خاطر با افزايش سطح جنگ ،اين نيروها را می آزمايند .شمار نيروهای امنيتی بعد از
فبروری دوهزارچهارده کم شده است  .آنچه که وضعيت را بدتر می کند اين است که نيروهای افغان با وجود پيشرفت
های قابل توجه درسال های اخير ،همچنان از محدوديت ظرفيت های کليدی رنج می برند؛ به ويژه در بخش نيروی
هوايی .به اين معنا که واحدهای زمينی زيرآتش قرار می گيرند ،آنها الزاما نمی توانند به پوشش هوايی اتکا کنند .اين
باعث افزايش سطح تلفات و شکست روحيه می شود.
درهمين حال ،وزارت دفاع دربيانيه ای تاييد کرده است که نيروهای امنيتی ازآغاز سال روان ميالدی (دو ماه) در جنگ
گسترده در جنوب تلفات زيادی را متحمل شده اند .اما به نظر می رسد که دليل ديگری نيز درکاهش ناگهانی نيروهای
امنيتی نقش دارد .اين کشور به سختی می تواند نيروهای امنيتی خود را نگه دارد .ترک خدمت همچنان چالش بزرگی
برای نيروهای امنيتی افغانستان است .بين ماه های سپتمبردوهزارسيزده تا سپتمبردوهزارچهارده  ،بيش ازچهل هزار
نيرو ازاردوی ملی بيرون شدند .وزارت دفاع در بيانيه ای گفته است که برخی سربازان وقت رخصتی طوالنی ترازآنچه
انتظار می رود در خانه های خود می مانند .خدمت گريزی سربازان مشکالت مداوم اردوی ملی ازهنگام تاسيس بوده
است .جيسون کمپبل ،کارشناس امنيت بين الملل در سازمان تحقيقاتی رند درامريکا توضيح می دهد که به عنوان مثال،
اگرسربازان در منطقه خطرناک کشور مستقر باشند يا ازواليت اصلی خود دور باشند ،احتمال گريز آنان بيشتر می شود.
شواهد نيزوجود دارد که نشان می دهند سربازان درزمان های مختلف به طورموقتی می گريزند .کمپبل می گويد که يک
دليل شايع اين است که زمان رخصتی سربازان ،مدت سفر به خانه و قريه شان را شامل نمی شود .اين سربازان که
مجبورند گاهی مسير خانه را با بس و الری طی کنند ،غالبا به سادگی پيش از آن که وقت رخصتی شان شروع شود،
وظيفه را ترک می کنند .عالوه بر اين ،در برخی موارد سربازان واحد نظامی خود را ترک می کنند تا درفصل کشت
کوکنار درخانه باشند .کشت کوکنار برای آنان سودآورترازسربازی است .يا گاهی سربازان بدون آن که ازطريق قانونی

عمل کنند به ديدار خانواده های خود می روند .کاهش اخير نيروها در اردوی ملی به فضای عمومی بی ثباتی در کشور
پس از پايان ماموريت ناتو بستگی دارد .با فرارسيدن فصل جنگ درسال روان ،و کاهش حتا حمايت های اوليه نيروهای
ائتالف ،شرکت مستقالنه در جنگ عليه مخالفين برای بسياری ها چشم انداز ناخوشايندی است.
برعالوه روحيه کم سربازان ،اين شک و ترديد زياد شده است که نيروهای بين المللی باقی مانده در افغانستان تا چه
حدی می توانند نيازهای مادی و پولی را برای نيروهای داخلي آماده کنند .طالبان می دانند که نيروهای امنيتی در
وضعيت مواجه باخطر قرار دارند و با وارد کردن ضربات سنگين امتيازاتی به دست می آورند .اين يکی ازداليلی است
که طالبان به طورغيرعادی سطح حمالت خود را درفصل سرما افزايش داده اند ،درحالی که آنان به طور معمول در اين
ماه ها کم تحرک هستند .دليل نگران کننده ديگر اين است که طالبان از روحيه پايين سربازان بهره می برند و در
نيروهای امنيتی رخنه می کنند .اين يک مشکل از قديم بوده است ،و احتماال مشکل بزرگی در ماه های پيش رو خواهد
بود .بهترين اقدام در حال حاضر اين است که اردو اطمينان حاصل کند که معاش سربازانش پرداخت می شود تا به اين
ترتيب سربازان بتوانند در فصل جنگ پيش رو با طالبان مقابله نمايند و از کاهش فاجعه بار نيروها جلوگيری شود.
تناقضاتی دراطالعات تهيه شده توسط "ماموريت حمايت قاطع" در مورد قوت ،کاهش نيروها ،تجهيزات و پرسونل
نيروهای امنيتی وجود دارد.

