کميت  ،کيفيت ومسووليت درقواي مسلح
استاد( صباح )
صميميت وعواطف واحساسات نسبت به ميهن بايد مافوق همه ي احساسات وعواطف باشد .خدمت به وطن نيمي ازوظيفه
است وخدمت به انسانيت نيم ديگر آن.
وطن دوستي بزرگترين مظهرروح ملي يك کشوراست،اين حس موجه غريزه ي اجتماعي مخصوص است كه درموقع
خطرعمومي بالفاصله جانشين غريزه انفرادي مي گردد.

وطن يعنی ز هر ايل و تباری
وطن را پاسبانی ،پاسـداری
وطن يعنی كتيبه در دل سنــگ
تمدن ،دين ،هنر ،تاريخ،فرهنگ
وطن يعنی شب رحمت شب قـــــدر
شب جوشن ،شب روشن ،شب بدر
وطن يعنی هدف يعنی شهامت
وطن يعنی شرف يعنی شهادت.
دولت ومسوولين امنيتی آن با اينهمه تشکيالت وسيع وهزينه های گزاف دربرابراينهمه بی امنی که طی سال هاي گذشته
درتاريخ کشور ريکارد قايم کرده ا ست ،چه استداللی دارد ،مسوولين دولت با ادعا های بلند باال و بهانه های ناهمگون
دربرابرافکارپرسشگر مردم وجهانيان چه پاسخی دارند؟.
آنچه بيش ازهمه قابل تأمل وانديشه است اينست که  ،نه تنها در ريشه کن کردن سيستم وشيوه های قوماندان ساالری ،
فسادوچپاولگري وحاکميت تفنگ کارموثری صورت نپذيرفته  ،بلکه بصورت مستقيم وغيرمستقيم درتقويهء پايه های

سياسی وقدرت اقتصادی آنان موثريت روا داشته شده است  .درگيري وبي نظمي ها نشان مي دهد که امنيت ،روزبه
روزخراب تر شده مي رود .بديهي است که اگر دولت به حل اين مشکل اساسي فايق آمده نتواند ،درتطبيق پروسه هاي
بازسازی و نوسازی ،به کاميابي نخواهد رسيد .
اردوی ملی منحيث يک قدرت نظامی جهت حفاظت ازافغانستان  ،حاکميت ملی و تماميت ارضی و از ارزشها و نواميس
ملی ميباشد  .و هدف ازاردوی ملی حفاظت از اهداف ملی و حمايه از موفقيت افغانستان است .پاليسی نظامی افغانستان
منحيث قوه دفاعيه بر اساس پاليسی امنيت ملی و استراتيژی ملی نظامی ايجاد گرديده است .وظايف و نقش اساسی اردوی
ملی افغانستان براساس اين پاليسی استوار بوده.
 ۱ـ دفع و طرد تهاجم احتمالی دشمن جهت حفظ فضای صلح آميز.
 ۲ـ دفاع از ملت در برابر تهاجم دشمن.
 ۳ـ جهت تامين امنيت و پيشرفت پروسه سياسی.
 ۴ـ خلع سالح تمام گروه های مسلح شخصی و مليشه های غير رسمی.
 ۵ـ خلع سالح تمام گروپ های غير قانونی
 ۶ـ مبارزه عليه تروريزم ( طالبان و القاعده )
نقش پوليس درتامين امنيت :مهم ترين عاملی که می تواند به امنيت يک جامعه کمک نمايد ايجاد اعتماد و همکاری متقابل
ميان پوليس و جامعه است ،وقتی پوليس موفق است که جامعه را با خود داشته باشد و همه اقشار جامعه از فرد عادی و
مامور نظافت شهرداری گرفته تا مقام بلند پايه دولت اين احساس را داشته باشند و احساس مسئوليت کنند که به پوليس ولو
به پيمانه خيلی کم کمک نمايد تا پوليس بهتر بتواند امنيت جامعه را تامين نمايد .و سرحدات کشور را هم در قبال دارند از
قبيل بوليس سرحدی کشور که اردوی ملی و پوليس سرحدی در سرحدات کشور همکاری دوجانبه دارند يعنی همسنگران
اند.
اشرف غني بعدازتصاحب قدرت درارگ درمورد تامين امنيت ونقش نيروهاي مسلح ميگويد « -افغانستان امروز ،متفاوت
از افغانستان ديروزاست وافغانستان امروز ،نويد تولد شهروند نوين را ميدهد .ما ديگر تبعه نيستيم وهم تابع کس ديگرى
نيستيم؛ منحيث وطنداران ،داراى حقوق و وجايب يکسان هستيم  .قانون اساسى ،حکومت را مکلف به تامين تمام حقوق
افغانها ميکند .مردم افغانستان براساس همين مواد قانون اساسى ،حکومت پاسخگو و مسوول ميخواهد و حکومت وحدت
ملى ،مصمم است تا پاسخگو باشد .در کنار پروسۀ سياسى ،تحول نيز از خواستهاى جدى مردم افغانستان است و به اين
خواست مردم ،حکومت وحدت ملى متعهد است و در کنار ارزشهاى مثبت ،بر نياز به تغيير و تحول بنيادى و به اصل
خدمت به مردم تاکيدکرد.
تهديدات و چالشهايى را که افغانستان درحال حاضر به آن مواجه است ،نبايد دست کم گرفت ،برخى از کشورهاى عربى
درحال انفجاراند و برخى از حلقات ميخواهند تاکشورعزيز ما ميدان جنگ دوامدار باشد؛ به همين منظور ما موضوع صلح
پايدار را جدى ميگيريم .صلح ،يکى ازارکان اساسى ثبات سياسى را تشکيل ميدهد ،کشورى که دچار ناآرامى بوده ،امنيت
و مصوونيت شهروندان آن به درستى تامين نباشد ،به ثبات رسيده نميتوانيم و به ياد بايد داشت که صلحى که سرخط فصل
نو براى شروع يک جنگ همه جانبه باشد مورد قبول نيست؛ به همين منظور تاکيدما بر صلح پايدار است نه صلح مقطعى

و کوتاه مدت .عدالت اجتماعى تهداب صلح را تشکيل ميدهد ،صلحى که باعث بيعدالتى درجامعه شود کوتاه مدت خواهد
بود و نميتواند مارا به ثبات برساند و امروز ما ثابت کرديم که همديگرپذير شديم و اين همديگرپذيرى ،بايد ما را به صلح
پايدار کمک کند.
تحکيم ثبات و تامين امنيت بدون ختم حکومت هاى موازى ميسرنميشود ،ما وعده ميسپاريم که با تشکيل حکومت وحدت
ملى ،به تمام حکومات موازى نقطۀ پايان خواهيم گذاشت .ازعلمای دينى ،متنفذين قومی و نخبگان سياسی کشورميخواهيم تا
به منظور تحکيم صلح ،ثبات و امنيت ،دست به دست هم بدهند و بايد صدای صلح از هر منبر مسجد بلند شود وعلمای
دينى می توانند در اين راستا نقش مهم ادا نمايند .اختالفات بايد از راه سياسی حل شود وبايد طالبان وحزب اسالمى به
مذاکرات حاضر شوند ،ما ثابت ساختيم که اختالفات سياسی را ميتوان با مذاکرات سياسی حل کرد ،مخالفان مسلح
مشکالت شانرا با حکومت وحدت ملی درميان بگذارند تاراه حل برايش پيدا شود؛ کسانيکه کشور را بخاطر اهداف ديگران
به ميدان جنگ مبدل ميکنند ،افغان نيستند و در ميان افغانها جا هم ندارد .امنيت زمانی تامين ميشود که از نيروهای امنيتی
بخاطر تحکيم قانون ،صلح و ثبات استفاده شود و نيروهای امنيتی در سياست دخيل نشوند .حکومت وحدت ملی،
مصوون(حافظ) جان نيروهای امنيتی خواهدبود و بخاطر تقويه و مسلکی سازى نيروهای امنيتی ،از هيچ نوع سعی و
تالش دريغ نخواهيم ورزيد و حکومت وحدت ملی مسووليت دارد تا برای نيروهای امنيتی شرايط خوب زند گی را مهيا
نمايد .مردم ازنيروهای امنيتی حمايت نموده و در صفوف نيروهاى امينتى بپيوندند؛ زيرا کسانيکه در صفوف نيروهای
امنيتی قرار دارند ،محافظين نواميس ملی می باشند.
رئيس جمهوری ضمن ارزيابی گزارشات ارايه شده ،خاطر نشان نمود که وی منحيث رئيس جمهور و سر قوماندان اعلی
قوای مسلح وظيفه خود ميداند که از هرمنسوب نيروهای امنيتی اعم از سربازان  ،بريدمالن  ،ساتمنان و افسران قوای
مسلح دفاع و مواظبت جدی نمايد .رئيس جمهوری تصريح نمودند که وی بيشترين مساعی روزمره خويش را در جهت
رسيدگی به وضعيت امنيتی کشور متمرکز خواهند نمود .همچنان رئيس جمهوری در قسمت تقويت تشريک مساعی
بصورت اخص درسطح تکتيکی ،مواظبت از اعاشه و اباطه و بهبود عرضه خدمات صحيی برای پرسونل نيروهای
امنيتی هدايات مشخص صادر نموده و قربانی پرسونل نيروهای امنيتی کشور را در راستائی دفاع از نواميس ملی و
تماميت ارضی کشور را ستود».
با وجودی که رييسجمهورغنی ارزيابی دوباره برنامه خروج نيروهای بينالمللی را از کشور الزم میداند و برخی از
مقامات نظامی امريکايی نيز بر تجديد نظر در اين برنامه تأکيد میورزند ،اما وزارت دفاع کشور اعالم میکند که
نيروهای امنيتی افغان از هر لحاظ آماده دفع حمالت مخالفان مسلح دولت میباشند .جنرال افضل امان ،رييس اوپراسيون
وزارت دفاع ملی ،میگويد :در حال حاضر نقش نيروهای بينالمللی تبديل به حمايت قاطع شده و برای ما نيز قابل قبول
است .نيروهای داخلی آمادگی مستقالنه خود را در مقابل مخالفان دولت دارد و از جانب ما نيازی به تجديد نظر در مورد
ازدياد نيروهای بينالمللی ديده نمیشود .
درعين حال ،اين جنرال نيروهای دفاعی کشور به اين نظر است که تصاميم امريکايیها مربوط خود آنها است و فعالً
آنچه برای نيروهای امنيتی افغان مهم است ،اين میباشد که گاهی در ساحاتی که تهديدات در سطح باال وجود داشته باشد،
نيروهای بينالمللی به حمايت از نيروهای داخلی میپردازند.

طبق توافقتنامه امنيتی و دفاعی امريکا با افغانستان ،يک تعداد از سربازان امريکايی میتوانند تا سال دوهزاربيست
چهارميالدی در افغانستان باقی بمانند .اما نظر به برنامهريزی خروج نيروهای نظامی امريکا که توسط بارک اوباما
رييسجمهور اين کشور مطرح شده است ،قرار است تا اخير سال دوهزارشانزده ميالدی نيروهای نظامی اين کشور

ازافغانستان خارج شده و تنها شمار اندکی از سربازان امريکايی برای تأمين امنيت سفارتخانه آن کشور در افغانستان،
باقی بمانند .اما با درنظرداشت اوضاع امنيتی و مشکالت نيروهای امنيتی داخلی ،شماری از کارشناسان بارو دارند با
مجهز شدن نيروهای افغان با وسايل جنگی پيشرفته ،اين نيروها میتوانند درمقابل هرگونه تهديدات امنيتی ايستادگی کنند.
همچنين نيروهای امنيتی افغان در ميان مردم از اعتبار بااليی برخوردار میباشند و اين امر میتواند به نيروهای امنيتی
کمک کند تا در پيکار با عوامل ناامنی بيشتر تالش کنند.
به اساس اظهارات مقامات اياالت متحده امريکا ،اوضاع امنيتی درافغانستان تا سال دوهزاروهجده ميالدي رو به بهبودی
نخواهد گذاشت ،بلکه گروههای مسلح مخالف دولت ،برای حمله به قريهها توانايیهای بيشتری خواهند يافت .بريد جنرال
وينسنت استيوارد ،رييس اداره استخبارات دفاعی امريکا ،در رابطه با توانايیهای طالبان و وضعيت افغانستان در سال
دوهزاروپانزده ميالدي و سالهای بعدی ،به کانگرس آن کشور گفته است که سال جاری ميالدی برای قوای امنيتی
افغانستان يک سال حساس میباشد؛ زيرا گروههای مسلح مخالف دولت ،سعی دارند نفوذ خود را در مناطق خارج از
شهرها بيشتر سازند .از اين رو ،آنها با گسترش حمالت خود به بیثباتی امنيتی در مناطق روستايی ادامه میدهند و تا
سال دوهزاروهجده ميالدي توان حمالت را بر شهرها هم خواهند داشت .پس از انتقال کامل مسووليتهای امنيتی به
نيروهای افغان ،باآنکه کنترول شهرهای کليدی و شاهراهها توسط اين نيروها نسبتا ً به خوبی به پيش میرود ،اما نظر به
برآورد جنرال استيوارد ،گروههای مسلح در افغانستان میخواهند از کاهش تعداد قوای بينالمللی درافغانستان استفاده کرده
و با راه اندازی برخی حمالت انفجاری و انتحاری در شهرها ،نيروهای امنيتی افغان را تحت فشار قرار دهند .او میگويد:
گروههای مسلح در افغانستان در تالش هستند تا حمالت را بر قريههای اين کشور ،افزايش دهند .به اين لحاظ ،باال بردن

ظرفيت نيروهای امنيتی افغانستان در سال دوهزاروپانزده ميالدي مهم است تا حمالت طالبان را مهار کنند  .با وجودی که
نيروهای امنيتی داخلی به طور کامل مسووليت تأمين امنيت کشور را به عهده گرفته و در بسياری موارد خيلی خوب هم
درخشيدهاند ،اما کارشناسان نظامی به اين عقيده هستند که اين نيروها از لحاظ تجهيزات پيشرفته و تخنيکی نيازمند

حمايت نيروهای بينالمللی میباشند .ازنظر ويسنت استيوارد ،آموزش و تجهيز بيشتر نيروهای امنيتی افغان ،میتواند
تالشهای گروههای مخالف آنها را خنثی سازد؛ چون گروههای مسلح ضمن حمالت بر قريهها ،تالش دارند در کابل نيز

حمالتی را انجام داده و اعتماد مردم را در مورد توانايیهای نيروهای امنيتی افغانستان کاهش دهند .
اين در حالی است که نيروهای ناتو ماموريت جديدی را به نام "حمايت قاطع در افغانستان" آغاز کرده است .به اساس اين
ماموريت ،حدود سيزده هزار تن از نيروهای ناتو ،بيشتر روی آموزش ،مشورهدهی و تجهيز نيروهای افغان تمرکز
کردهاند.
از سويی هم ،با مطرح شدن خروج نيروهای بينالمللی تا پايان سال دوهزاروشانزده ميالدي از کشور ،گروههای مسلح
مخالف دولت ،حمالت خود را در شهرها و قريهها باال برده و نگرانیهايی را مورد بدتر شدن اوضاع امنيتی در ميان
مردم افزايش داده است .برخی از شهروندان کشور باال رفتن تهديدات امنيتی را مربوط به کاهش همکاریهای نيروهای

بينالمللی پنداشته و از خروج کامل نيروهای بينالمللی نگرانیهای شان را ابراز کردهاند .حميد فيروزکوهی معتقد است که

تالش امريکا برای وابسته نگهداشتن افغانستان به کمک مالی و نظامی اين کشور باعث شده تا نيروهای امنيتی افغان
نتوانند در شرايط دشوار با مشکالت امنيتی مبارزه کنند .او میگويد :اگر قرار باشد تا اخير سال دوهزاروشانزده ميالدي
امريکا تمام قوتهای خود را از افغانستان بيرون کند و ما ديگر حمايت مالی و نظامی آن کشور را نداشته باشيم ،حکومت
وحدت ملی به زودی سقوط خواهد کر.
اما جليل فرهمند با آنکه عملکرد نيروهای بينالمللی در چندين سال گذشته درافغانستان را چندان قناعتبخش نمیداند ولی
معتقد است که ادامه همکاریهای بينالمللی میتواندبرتقويت نيروهای داخلی مؤثرواقع شود .حرف ازماندن ونماندن نيست،
مهم اين است که بودن امريکايیها چقدر به امنيت و بهبودی وضعيت سياسی و اجتماعی و اقتصادی کشور کمک میتواند.
اگرعملکرد امريکا مانند گذشته باشد ،نمیتوان نسبت به بهبود اوضاع در آينده اميدوار بود.
وزارت دفاع  -اردوی ملی درسال ۱۳۹۱به  ۱۱۸۳نفر می رسد که درسال گذشته اين رقم  ۸۴۱نفر بوده است .
کميت اردوی ملی نسبت به سال گذشته دوبرابر شده و اين در حالی است که وقتی ساحه فعاليت ها گسترش يابد خود به
خود تلفات نيز افزايش پيدا می کند و دليل ديگر اين است که  ۸۴درصد عمليات ها توسط نيروهای افغان رهبری شده و به
همين دليل است که تلفات افزايش کرده است  .اردوی ملی در سال گذشته  ۸۴۴عمليات پالن شده و به تعداد ۱۸۷۸۹
عمليات غيرپالن شده را اجرا کرده و همچنين  ۱۴۵۰۵۶گزمه اجرا شده و  ۸۱۳۸مورد تالشی برگزار شده است  .طی
سه مرحله انتقال مسئوليت های امنيتی به تعداد  ۱۵۲قرارگاه از نيروهای بين المللی به نيروهای امنيتی افغان سپرده شده
که از آن جمله  ۱۱۵قرارگاه به اردوی ملی سپرده شده است  .به تعداد  ۵۱۶۶۳تن جوانان داوطلب واجد شرايط به اردوی
ملی سوق و اعزام گرديده اند  .امسال از  ۷۶۳مورد ماين گذاری ،پرتاب راکت و ساير حمالت تروريستی جلوگيری شده
و  ۲۰تن مواد انفجاری نيز کشف و خنثی شده است  .به تعداد  ۲۶۳۶ميل سالح مختلف النوع و  ۶۲۱عراده موتر از
دشمن گرفته شده و نيز  ۴۶۶۴تن کشته و  ۶۴۰۱تن اسير شده اند  ۱۳ .کندک پياده ۴ ،کندک تامينات لوژستيکی ۴ ،کندک
کشف ۴ ،کندک انجنيری و  ۶کندک مخابره در قرارگاه قول اردو ،تکميل  ۲۳تولی تطهير راه همراه تجهيزات از جمله
انکشاف قطعات جديد می باشد  ".توزيع  ۱۱۱تن مواد اعاشه برای  ۱۰۰۰فاميل مستحق در واليات کابل ،پنجشير ،بلخ،
جوزجان ،ننگرهار و فاميل های حفظ و مراقبت سالنگ ها از جمله کمک های اضطراری امسال می باشد  .به تعداد
 ۱۴۰۷۰تن مريض داخل بستر و تداوی شده ،به تعداد  ۶۱۵۵۲۳تن تداوی سرپا و  ۲۴۷تن مجروحين و مريضان اردوی
ملی جهت تداوی به کشورهای ترکيه و هندوستان اعزام گرديده اند.
وزارت دفاع ملی اعلـامـ کرد که از سال  ۱۳۸۲تا نيمه اول سال  ۱۳۹۳؛  ۶هزار و  ۸۵۳سرباز و افسراردوی ملی در
نبرد با نيروهای شبه نظاميان طالبان کشته شدهاند .سخنگوی وزارت دفاع ملی به رسانههـا گفته است که  ۸۵درصد اين
افراد در اثر انفجار ماينهای جاسازی شده توسط مخالفان ،جان خود را از دست دادند .در سال  ۱۳۸۲خورشيدی به تعداد
 ۹نفر ،در سال  ۵۱ ،۱۳۸۳نفر ،در سال  ۱۳۸ ،۱۳۸۴نفر ،در سال  ۲۰۶ ،۱۳۸۵نفر ،در سال  ۳۲۵ ،۱۳۸۶نفر و در
سال  ۱۳۸۷نيز  ۳۸۰نفر از سربازان و افسران اردوي ملی کشور کشته شدند .در سال ۶۳۵ ،۱۳۸۸نفر ،در سال ،۱۳۸۹
 ۷۴۸نفر ،در سال۸۴۱ ،۱۳۹۰نفر ،درسال  ۱۱۷۰ ،۱۳۹۱نفر ،در سال  ۱۴۰۰ ،۱۳۹۲نفر و در شش ماه سال اول

 ۱۳۹۳نيز به تعداد  ۹۵۰عضواردوي ملی کشته شدهاند .افزايش تعداد سربازان اردوي ملی به حدود  ۲۰۰هزار نفر،
انتقال تامين مسئوليتهای امنيتی از نيروهای ناتو به نيروهای ماوافزايش نا امنی درکشور دليل اصلی افزايش تلفات
نيروهای اردوي ملی در سالهای اخير بوده است.

