اردوو وزارت دفاع ملي درگذرزمان
استاد( صباح ) « پيوست به گذشته  ،ادامه دارد » ...
آنکه دوستداروطن است،اسرارميهن رابه دسترس ديگران نمی دهد  .وطن دوستی بدون پاسداری ازدارايی های مادی
ومعنوی آن حاصل نمی شود.آنکه درک درستی ازمنافع ملی نداردو به آسانی به آنچه به عنوان منفعت ملی تلقی می
شود،آسيب می زند،نمی توان اورا دوستداروطن دانست.

سالم وپيام خود را
به نام پرشکوهي آزادي
به قامت بلند مردانگي
که ازجالل وشکوهمندي اش
بشارت زندگي وشگفتن جوانه ها ميرسد
هزاران درود گرم خويشرا
به نام جاودانه آزادي
که يادگارخون رفتگان ماست
برروي سبزه هاي زردوخشکيده چمن
وميراث بجا مانده يي آزاد گان است
ميرسانم .
هرکشوروملتی برای دفاع ازحاکميت ملی  ،تماميت ارضی واستقالل سياسي خود به نيروی مسلح ضرورت دارد.
اردوبدون آنکه شکل نظامهای سياسی را درنظربگيريم دردفاع ازسرزمين خود نقش قاطع داشته اند .حتی درتاريخ
بسيارديده شده است که اردوي کشورهای بسيارکوچک جانبازانه درمقابل قدرتهای بزرگ تجاوزگرجنگيده اند وتا آنجا که
توانسته اند ،ازهويت ملی خود وسرزمين خويش دفاع نموده اند .کشورها برای دفاع ازحاکميت ملی وتماميت ارضی خود
به نيروهای مسلح ضرورت دارند .اردو ها بدون درنظرداشت چگونگی نظام و گرايش های سياسی و قومی در دفاع
ازسرزمين خود نقش قاطع داشته اند.اردوی ملی افغانستان يکی ازپراعتماد ترين ارگان های نظامی به شمارمی آيد ،بويژه
مردم افغانستان باالی آن اعتماد کامل دارند.

در زمان که درافغانستان تفنگ وجود نداشت تشکيالت اردو به سرلشکرولشکراعم ازتيرزنان نيزه بازان و شمشير زنان
محافظين وغيره بود.الی دوره تيمورشاه درانی اردو افغانستان اردوي دفاعی و تعرضی بود .پس از شازمان اردو
افغانستان يک اردو دفاعی بوده است .درافغانستان درطول تاريخ اردو قومی ياغير منظم وجود داشته ازآن برای دفاع
وطن استفاده بعمل آورده شده است  .برای بار اولين اردو منظم قومی در قرن هژدهم توسط ميرويس خان هوتک بوجود
آمد.اين اردو قومی زمانی تاسيس شدکه درشمال خراسسان حکومت شيبانی درجنوب وشرق حکومت بابری ودرغرب
حکومت صفويان حکمفرمابوده از مال وجان اين ملت استفاده مينمودند .بخصوص حکومتهای ايران ابدالی را دربرابر
غلجای وغلجای را دربرابر ابدالی استعمال مينمود .اردو ميرويس نيکه درسالهای ( ۱۷۰۹ــ  ۱۷۱۵در برابر اردوی
بزرگ ايران جنگيده از خود شهامت نشان دادند).
پس ازميرويس خان پسروی شاه محمود هوتکی  ۱۷۱۵ــ  ۱۷۲۵با اردوی  ۲۸هزار نفری خويش به گلنا اباد حمله نمود
بعداز تصرف اصفهان ايران در برابر اردو استعمار گران روس خودرا وارد صحنه ساخت .در اين اردو فقط چند
ضرب توپهای خفيف نوع زنبورک تجهيزات موثر و ثقيل حربی را تشکيل ميداد.اردوی شاه اشرف دربرابر اردو شاه
طهماسب ،قاجارصفوی و ترکهاغالب گرديد.گفته ميشودکه ترکها درجنگ با شاه اشرف بيشتر ازهفده هزارتلفات دادند.
باالخره اردو شاه اشرف توسط اردو نادرافشار شکست خورده ازبين رفت.
اولين اردو منظم افغانستان دوازده سال بعد از سلطنت هوتکيان در سالهای ۱۷۴۷ــ ۱۷۷۲در زمان سلطنت احمد شاه
درانی ساخته شده است .اين اردو مجهز با قطعات توپچی سواره و پياده نظام بود .احمد شاه بابا ن فنون جنگ و نظامی را
درطول سالهای حکمروائی نادرشاه افشار فرا گرفت .اساس دولت با ثبات و متمرکز را با يک اردو قوی در کشور
گذاشت  .سردارمحمدجهانخان پوپلزای سپهه ساالر بعدی است که در تشکيل اردو احمدشاه کوشش فراوان نمود.اردوی
مستحکم احمد شاه درانی بعد از مرگ وی به پارچه های متعدد تقسيم شد و از طرف پسرانش در مقابل همديگر در خانه
جنگی ها استعمال شد.اردوی زمان احمد شاه بابا متشکل از يک اردوي دايمی و لشکر قومی بود که چندين بار بر
هندوستان تاخت و جنگ پانی پات را فتح نمود .همين اردو در زمان تيمور شاه الی شاه زمان پابرجا بود .درزمانيکه
احمدشاه بابا درهندوستان چندين بارحمله نمودانگليسها درهندوستان مصروف تجارت بودند .پس از قرن  ۱۶که کشورهای
اروپايی مصروف جهان کشائی بودند انگليسها در زمره قدرت در اروپا بود .آنها متوجه شدن که مسلمانان کنترول
هندوستان را در دست دارند و مسلمانان افغان يگانه مرجع بود که ميتوانست بسرعت مسلمانان هند راکمک نمايند .واين
يک واقيعت محض است که هندوستان هميشه از راه افغانستان مورد تهاجم قرارگرفته هستی و بود آن ملت فنا شده است.
هندوها که در هندوستان اکثريت بودند عالقمندی داشتن تا آنها درکرسی قدرت نشته باشند  .اين دونکته برای هندها
وانگليسها خيلی قابل توجه قرار گرفت .
انگليسها هندوها را کمک نموده درهندوستان يک دولت پرقدرت مراتی ساخته شد.درحقيقت اين دولت به نفع
افغانهابودزيراشانس اشغال هند از طرف انگليس خيلی کم بود .ولی احمدشاه با باقوت مراته را برهم شکست وهندوستان به
يک کشور ضعيف تبديل گرديد .انگليسهااهسته اهسته درصحنه سياسی هند ظهور نمودند تا اينکه در زمان شاه زمان وارد
صحنه با افغانستان شده درهند به پيشروی آغازنمودند .دولت انگليس غرض اشغال هند به خنجر ضرورت داشت تا در
صورت پيشروی به هند از عقب به افغانستان خنجر وارد کند اين جنجر دولت ناصرالدين شاه وفتعلی شاه قاجاری گرديد.

در هر پيشروی انگليس به هند قاجاريان به هرات و قندهار حمله ميکردند .قشون ناچار بطرف هرات حرکت
ميکرد.وهکذا مداخالت انگليس باعث بروز خانه جنگی ها شد.بدين ترتيب اردو ضعيف شده تا حکومت شاه شجا ع ادامه
يافت پس از کشته شدن شاه شجاع ارگ شاهی توسط انگليسها تاراج شده اردو ازبين رفت.سيستان ،خراسان متعلق به
ايران گرديد و الماس کوه نور درهمن دوره تاراج شد.
پارچه پارچه شدن اردو احمدشاه نفاق و خانه جنگی ها باعث سقوط سلطنت سدوزايی ها و دخالت و نفوذ اجانب در کشور
گرديده و الی سلطنت امير دوست محمد خان سبب ازدياد هرج و مرج و ملوک الطوايفی شد تا اينکه امير دوست محمد
خان در دوره دوم امارت خود  ۱۸۰۴ــ  ۱۸۶۱يک اردو منظم را پايه گزاری نمود که تعداد ان از  ۳۰هزار نفر تجاوز
نميکرد و امير از ان برای تحکيم قدرت و حفظ جان خود و خانواده خود کار ميگرفت به قول تاريخ غالم محمدغبار در
دوره امارت امير شيرعلی خان اساس يک اردوی منظم و دايمی گذاشته شد که افراد ان تحت تعليم و تربيت نظامی قرار
گرفته با ينوفورم نظامی ملبس گرديدند .اين اردو ازدسپلين نظامی برخوردار گرديده و دارای صفوف سه گانه پياده ،
سواری و توپچی بوده در قشله تازه بنياد قلعه شير پور جابجا شد .به گواهی تاريخ اردو افغانستان ” اين اردو مشتمل بود
بر  ۵۷غند پياده  ۲۰غند سواره  ۲۶بطريه کوهی  ،سواری و فيلی که مجموعا ً  ۵۰هزار نفر در ان شامل بود به شکل
دايمی استخدام گرديدند .متاسفانه شيرازه اردوی منظم امير شير عليخان بنسبت ضعف مزاج امير که ناشی از وفات
پسرش شهزاده و وليعهد عبدهللا قبل ازسوق دادن به جهادی که عليه انگليسها اعالن شده بود از هم پاشيد وخود امير به
ترکستان رفت پس از چندی در مزارشريف وفات يافت.
بعد از امارت امير شير علی خان  ،امير عبدالرحمن خان برای تشکيل اردو دايمی اقدام نمود .امير عبدالرحمن هفته يک
روز را برای امورات نطامی تخصيص داده بود  .اين بدليل بود که امير درعقب مشاورين متجرب خارجی داشت و هم
مصارف اردوی اين امير را انگليسها ميپرداخت.
اميرعبدالرحمن برای انکشاف اردو فابريکه ماشين خانه کابل را که دارای شعبات ريخته گری  ،توپ سازی  ،تفنگ
سازی  ،باروت و توليد کارتوس سازی  ،اسلحه سرد و غيره بود بنياد گذاری کرد .در زمان امير حبيب هللا خان اردوي
افغانستان انکشافات خوبی نمود  .درضمن مدارس تاسيسات تعليمی اردو را بنياد گذاشت.از آنجمله مکتب حربيه برای
اکمال کادرهای افسری اردو در کابل تاسيس شد که بعد ها به تعداد  ۹۰۰نفر در ان فنون نظامی را می اموختند .در زمان
اعليحضرت غازی امان هللا خان به منظور تقويه اردوی افغانستان اسلحه جديد از المان  ،انگلستان  ،ايتاليا و بلجيم
خريداری گرديده که شامل تفنگ های  ۱۲تکه انگليسی تفنگ های  ۱۲تکه لوچک المانی برای پياده و سواری  ،تفنگ
های  ۵تکه ايتاليای برای پرسونل و مرتبات توپچی  ،تفنگ های پنج تکه بلجيمی برای ژا ندارم و پوليس  ،توپهای  ۶پن
توپهای  ۹پن قاطری که( از روسيه خريداری شده بود )  ،توپهای  ۱۰۵ملی متری صحرا ( ۳۶پن ) که توسط شش راس
اسپ کش می شد  .اطريشی ها چهار ضرب توپ برای غازی امان هللا خان بخشش کرده بود که در جنگ تل شرکت کرده
بود.بعد ها برای بار دوم سالح جديد از راين ميتال جرمنی و فابريکه سکودای چکوسلواکی ”توپها و تانکهای سبک “
خريداری گرديد .در زمان غازی امان هللا يک قطعه نمونه نيز تشکيل شد  ،افسران و معلمين ترکی برای تربيه افسران
افغانی استخدام شد  ،بعضی افسران برای کسب تحصيالت نظامی به ترکيه و کشور های ديگر خارجی اعزام شدند  ،چند
بال طياره وچند ضرب توپ دور برد خريداری گرديد  .اما طور شايد و بايد اردو در زمان سلطنت غازی امان هللا خان

انکشاف ننمود .زيرا افغانستان يک کشور آزاد بود وهم انقالب سوسيالستی دراتحاد شوروی مخالف مستعمره جوی
بود.تصورنميشد که انگليس مداخله کند  .اردوی افغانستان درين صده توانست درسه جنگ افغان وانگليس موفق بدر آيد و
وطن خويشرا از شر استعمار گران نجات داده آزاد سازند .بعد از سقوط سلطنت غازی امان هللا يک دوره اغتشاش در
کشور بوجود امده اين اردوازبين رفت .
بعداز کودتای ثورپنجاه وهفت خورشيدي اردو  ،شوروی با دست بازدر تمام امور کشور منجمله تسليح  ،تجهيز و ارتقای
سطح کمی و کيفی اردو دست بکار شد  .تا اينکه در اثر تقاضای حکومت وقت افغانستان در سال  ۱۹۷۹قوتهای نظامی
شوروی داخل خاک افغانستان شدند .در اين زمان الی خروج قوتهای شوروی از افغانستان قوتهای شوروی واردوی
افغانستان فعاليت های مشترک داشتند و اردوی افغانستان مجهز با سالح و تخنيک محاربوی پيشرفته شده و از احضارات
محاربوی عالی بر خوردار گرديد و تا سطح دفاع مستقالنه ارتقا يافت .درهشت ثورسال  ۱۳۷۱اردو افغانستان که توقع
داشت مجاهدين به آنها وحدت نموده درحفظ اردو ميکوشند .ولی برعکس تمام سالح ومهمات افغانستان از طرف مجاهدين
به حکومت پاکستان فروخته شدو کشوردردو دهه بدون سالح واردو باقی ماند.درين دو دهه هرکی هر کاری که خواست
بدون کدام مانع اجرا نمود.ال قانونيت وسطح جرم به حد نهائی باال رفت.تا فعالً حدود بيشتر از دوصد هزار مجرم و قاتلين
بدون محکمه و جزادر کشور آزادانه گشت و گذار می نمايند .جهادی ها به گروه متعلق است که مخالف دولت حزب
دموکراتيک خلق افغانستان بودند .درسال  ۱۳۷۱هجری شمسی پس از ۱۴سال جنگ قدرت را بدست آوردند .جهادی ها
خود دارای تشکيالت نظامی تنظيمی وقومی بودند .اکثريت جهادی ها مردمان فاقد علم ودانش بودند.در ۱۴سال جنگ
تمامی دارائی و هستی اينها از بين رفته بود.پس از رسيدن به قدرت تمامی وسايل وسالح اردو منظم را به قيمت ارزان
وبه نرخ آهن به پاکستان فروختن .جهاديها دارای تشکيالت اردو منظم نبودند صرف متشکل از قوماندان
ومجاهدبود.سربازان پياده اين گروه دارای مهارت جنگی قوی بودند.
طالبان دارای اردو قومی نا منظم بودند .بعضی از افسران سابقه دار در حکومت طالبان نيز حضور داشتند.طالبان دارای
 ۴۰۰تانک و دوطياره ميک روسی بودند.که تانکهای مذکورا بی نظير بوتو از روسيه خريداری نموده به طالبان تسليم
نمود.حکوکت طالبان دارای وسايل ترانسپورتی خيلی ضعيف بودند.سربازان طالب از مورال فوقلعاده محاربوی بر
خوردار بودند.طالبان دارای  ۳اردوگاه نظامی قوی در ژوره واليت خوست  ،ميدان هوائی قندهار  ،وتفحصات مزار
شريف بودندکه درآن جا سربازان افغانی جنگجويان کشورهای آسيا ميانه عرب وچيچين تعليمات نظامی می ديدند.
اردوي جديد ملي بعدازفروپاشي طالبان تأسيس و هرسال به كمك كشورهاي كمك كنندة توسعه يافته است.
درسال هشتادوهفت تشكيالت اردوي ملي انكشاف نموده قوماندانيت هاي اساسي شامل پنج قول اردوي زميني  ،يك قول
اردوي هوايي ،يك فرقه مركزي كابل مي باشد كه متشكل ازهفده لوا  ،هشتاد دو كندك (پياده ،كماندوه ،ميكانيزه ،حمايه
محاربوي ،تأميانت محاربوي) و قوماندانيت هاي متوسط حمايوي( تعليم وتربيه ،جلب وجذب ،لوژيستيك ،خريداري ،كشف
واستخبارات ،صحيه ومخابره) مي باشد.
روحيه نظام دموكراتيك و حاكميت قانون
بي طرفي گروهي ،سمتي وقومي
هدف ،حفظ منافع ملي

هدف ،دفاع از تماميت ارضي
هدف ،دفاع از استقالل
هدف ،دفاع از حاكميت ملي
هدف ،دفاع از نواميس ملي وارزش هاي ديني ومعنوي .
تا سال هشتاد وهشت تعداد سربازان اردونزديک به يکصد هزار نفر بود و اين تعداد مي تواند تاسه صدوپنجاه هزار
برسد .اجرايي وظيفه دراردوي ملي داوطلبانه می باشد و جوانان بين هجده تا سي پنج سال به صورت داو طلبانه در اردو
ثبت نام می کنند .دولت درقبال حضور داوطلبانه ی سربازان ،برای آن ها ماهانه يکصد دالر معاش تأديه می نمايد .وقتی
سرباز بخواهد يک دوره ی ديگر نيز در اردو خدمت نمايد ،ده دالر برمعاش وی اضافه می گردد.
بودجه وزارت دفاع درسال هشتادوهفت -ه.ش مبلغ يازده مليارد و سه صد و هشتاد وشش مليون و هفتصد و پنجاه وهفت
هزار افغاني بوده كه مبلغ سيزده مليارد و نهصد و پنجاه و هفت مليون و هشتصد و هفت هزار وچهار صدو شصت يك
افغاني دركود هاي( بيست پنج ،بيست دو  ،بيست يک )به مصرف ر سيده است كه ازجمله بودجه مصرف شده در كود
بيست يک مبلغ دو مليارد و هفتصد و پانزده مليون افغاني امتيازات تشويقي منسوبين اردوي ملي ازطرف دفتر قومانداني
مشترك امنيتي ،انتقالي براي افغانستان cstc-aتمويل گرديده كه شامل بودجه منظور شده كودبيست يک نمي باشد.
دوكتورين دفاعي براصل احترام متقابل ،عدم مداخله ،همكاري وحسن همجواري باهمسايگان ،اشتراك وهمكاري در سيستم
امنيت منطقوي  ،تقويت وحمايه از تمام برنامه ها وپاليسي هاي دولت افغانستان تهيه وتنظيم شده است .مساعي وزارع دفاع
ملي برمحور سيستم پالنگذاري ستراتژيك دفاعي استوار مي باشد .اين سيستم استقامت دهنده ی فعاليت هاي وزارت دفاع
ملي در سطوح مختلف(تكتيكي ،اوپراتيفي وستراتژيكي ) مي باشد.
تشكيل وساختار:
ستراتژيي ملي نظامي
رهنمود پالنگذاري اوپراسيون ها
رهنمود پالنگذاري ستردرستيز
رهنمود پالنگذاري قابليت هاي دفاعي
ديركتيف پالنگذاري ستراتژيك
رهنمود تنظمي واداره قوت ها
ديركتيف پالنگذاري ،پروگرامسازي وبودجه سازي.
اردوي ملي تحت امر وزارت دفاع ملی فعاليت مي نمايد .وزارت دفاع ملی افغانستان شامل دو بخش مي باشد:
الف .وزارت دفاع :منظور از آن کادرهای هستند که پاليسی وزارت را طرح ميکنند .درراس آن شخص وزير دفاع می
باشد که يک شخص ملکی است .وزير دفاع خود  ،چهار معاون دارد:
معاون اول
معاونت پاليسي و اپراسيون
معاونت پرسونل

معاونت مالي وتخنيكي
همچنان وزارت دفاع دارای هفت رياست است که اسامی آن ها به صورت زير می باشد:
رياست مالی
رياست حقوق
رياست تفتيش
رياست حاالت اضطراری وفوق العاده
رياست تکنالوژی
رياست پاليسی
رياست پارلمانی
بخش عمده ی ديگر وزارت دفاع ستردرستيز می باشد  .ستردريستز خود دارايی تشکيالت زيراست:
معاون
رياست دفتر
رياست کادر وپرسونل
رياست کشف و استخبارات
رياست اوپراسيون
رياست عقيدتی فرهنگی
رياست مالی
رياست مخابره
رياست تفتيش
رياست حقوق
تعليم وتربيه عنصر اساسي در باالبردن ظرفيت ها و حفظ احضارات محاربوي اردوي ملي به شمار مي رود .وزارت
دفاع ملي براي بهبود وضع تعليمي اردو ،باالبردن سطح دانش نظاميان وبا استفاده از شيوه هاي مؤثر وتجارب اردوهاي
كشور هاي پيشرفته،
استفاده مينمايد.
جمع نظام عسکری عبارتند ازدلگی ۹نفر -بلوک ۳۰نفر -تولی  ۹۰نفر  -کندک  ۲۷۰نفر غند ۸۱۰فرقه  ۱۲۰۰۰نفر -قول
اردو  ۳فرقه يا ۳۶هزار نفر سرباز محاربوی ميداشته باشد ,برای هر بلوک يک افسر تعين ميشود.
رتبه های منسوبين اردوی درسال سيزده صدوسي هشت خورشيدي در دوران محمد ظاهر ساخته شد.
اين رتبه ها توسط يک کميسيون مختلط از شورای عالی وزارت دفاع واعضای اکادمی علوم نام گذاری و عالمه گذاری
شد ،که به چهار دسته تقسيم شده است .
افسران جوان ،رتبه در يم بريدمن  ,دوهم بريدمن ,لمری بريدمن وتورن.
آمرين ،رتبه جگرن ،دگرمن و دگروال.

جنراالن ،رتبه بريد جنرال ،تورن جنرال ،دگرجنرال و سترجنرال  .مارشال .
معموال عاليم سرشانه افسران اردو به اساس بعضی سمبول ها قبول می شد.
مثال :شير برای شجاعت ،فيل برای قوت ومحراب وممبرسمبول اسالميت.
عاليمی که در آن وقت برای منسوبين اردو قبول شد قرار ذيل بود:
در يم بريد من ،يک پليت
دوهم بريد من ،يک پليت يک ستاره.
لمری بريد من  ،يک پليت دوستاره.
تورن ،دوپليت يک ستاره.
جگتورن ،دوپليت دوستاره ( در اردوی فعلی اين رتبه ازبين رفته).
جگرن ،يک کرچ بايک ستاره.
دگرمن ،يک کرچ با دوستاره.
دگروال ،يک کرچ با سه ستاره.
بريد جنرال ،يک نشان دولتی با يک ستاره.
تورن جنرال ،يک نشان دولتی با دوستاره.
دگرجنرال ،يک نشان دولتی با سه ستاره.
ستر جنرال ،يک نشان دولتی با چهار ستاره.
مارشال  ،يک نشان دولتی يک کرچ ويک ستاره .رتبه جنرالی ،يک رتبه سياسی يا بين المللی است ودرپهلوی اين که يک
رتبه است امتيازات سياسی هم دارد .يک جنرال اگر به بيرون ازکشورش می رود ،برايش پاسپورت سياسی داده می شود
و در کشور ميزبان مثل ساير ديپلومات ها از وی استقبال می شود .رتبه مارشالی که آخرين رتبه منسوبين اردوی
افغانستان است به اساس خدمات بسيار بزرگ وعالی در سوق و اداره قوتها و فتح جنگ ها از جانب ريس جمهور به يک
شخص اعطامی شود.کشورها و ملت ها برای دفاع از حاکميت ملی وتماميت ارضی خود به نيروهای مسلح ضرورت
دارند .ارتش ها بدون در نظرداشت چگونگی نظام و گرايش های سياسی و قومی در دفاع از سرزمين خود نقش قاطع
داشته اند .اردوی ملی افغانستان يکی از پر اعتماد ترين ارگان های نظامی افغانستان به شمار می آيد ،بويژه مردم افغانستان
باالی آن اعتماد کامل دارند .اردوی ملی افغان در قلب های مردم جايگاه خود را تثبيت نموده و همين مساله باعث موفقيت
های چشمگير و افزايش اعتبار آن در جامعه شده است .اردوی ملی به بيست دو تن ارکان حرب  ،دوصدوبيست پنج
نفرماستر ،حدود شش ونيم هزار نفر ليسانس ،بيش ازپنج هزار نفر فارغان صنوف دوازده وکورس های نظامی وحدودسه
هزار نفرتثبيت وتعديل رتبه که نزديک به پانزده هزار نفرمی شود در صفوف خود جای داده است و با انکشاف کمی
اردوی ملی برای جمع کثيری از افسران منفصل شده واجد شرايط ،زمينه پيوستن مجدد به اردوی ملی مساعد می گردد.
بيش ازدوهزار تن ازمنسوبين اردوی ملی برای ادامه تحصيالت  ،حدوددوهزار نفر به سيمينارها وحدودهزارودوصد نفر
به تمرينات نظامی به خارج ازکشور اعزام شده اند .
ادامه دارد ....

