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« قسمت دوازدهم – صباح »
بي توجه ي وبي مسووليتي درقبال قواي مسلح

دلم ياد ي گلستان کرده امروز
مرا سر درگريبان کرده امروز
وطن را چور کردند و چپاول
مراخيلي پريشان کرده امروز.
نقض حقوق بشر ،فقرونا امنی بشکل قابل توجهی با افزايش فاصله ازمراکز واليات افزايش پيدانموده
و برخوردهای مسلحانه و نا امنی پيشرفت های اقتصادی را در اکثر نواحی افغانستان که يکی از
عقب مانده ترين کشورهای جهان است ،با مشکالت جدی و حتی با عقبگرد مواجهه ساخته است.
نيروهاي مسلح افغانستان بعد ازسقوط داکتر نجيب به اثرخودخواهي فاتحين کابل و جنگهاي 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 همانطور کردند.
يک مقام سابق سازمان ملل متحد هشدار داده است که طالبان در درون اردوو پويس ملي نفوذ کرده
اندانتونيو ماريا کوستا مي گويد ،طالبان توانسته اند در نيروهاي 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 در صفوف 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 واگذار کنند تحقق اين هدف ،نيازمند استخدام دهها هزار سرباز جديد در صفوف
نيروهاي امنيتي افغانستان 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 .اما وزارت دفاع ملي اين
گفته ها را رد کرده وميگويد چين چيز حقيقت ندارد.
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 بر نيروهاي شورشي دراين كشور تجهيز و آموزش
نيروهاي اردوي ملي ميباشد  .بر اساس 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 .در حال حاضر بيشترين جوانان از شمال از
بدخشان تا جوزجان با توجه به انگيره مادي به اردومي پيوندند  .شماري از واحد هاي قواي مسلح در
مناطق مختلف کشور در شمال مانند قندوز و ميمنه و درجنوب مانند هلمند و پکتيکا يا در کنر و
مناطق ديگر فعال است شماري از اين نيروها در کنار نيروهاي بين المللي کارمي کنند و حقوقشان را
آنها مي پردازند و 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 و پارلمان 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.
دولت وکرزي تااکنون کاري به دردبخوري درهمه عرصه بامصرف ملياردها دالرانجام نداده اند
وهميشه کم کاري وروزگذراني رابه دوش ديگران مي اندازند  .يکي ازين مشکالت وچالش هاي
بزرگ مداخله سريع وآشکارپاکستان درامورکشورماست وطي اين مدت جلواين مداخله گرفته نشد.
اگرمانيروي مسلح قوي ونيرومند ميداشتيم هرگزکسي بخوداجازه نميداد که درکشورمادست اندازي
نمايند.
کرزي ،آي اس آي يا اداره استخباراتي پاکستان را متهم به تحريک مخالفين دولت کرده و به تشويق
اين نهاد پاکستاني ،به سوزاندن مکاتب ،قتل و اختطاف کارمندان خارجي کمک به باز سازي و ،..
اشاره مي کند ،اما سوال عمده اين است که آيا اين سخنان کرزي ،مي تواند به تحکيم امنيت کمک
نمايد؟ آيا اين باعث نخواهد شد تا واکنش شديدتر حکومت پاکستان را به دنبال داشته باشد؟ آيا کرزي

ميتواند بااين سخنان آمريکارا وادارسازد تا واکنش شديد به پاکستان داشته باشد؟  .آيا بااين سخنان
کسي توجه ي به نيرومندي قواي مسلح خواهد کرد .اما سخن عمده اين است که با وصف عدم انکار
دخالت پاکستان در ناآرامي ها ،آيا سخنان کرزي ،مي تواند بازدارنده بوده و دولت پاکستان را متقاعد
به قطع حمايت از مخالفين حکومت کند؟ يا اينکه برعکس ،نتيجه خالف داشته و سبب خواهد شد تا
پاکستان از حکومت موجود در افغانستان ،آزرده تر گرديده و د خالتش را صريح تر وآشکارا ترنمايد؟
پاکستان بيش از دوهزار کيليومتر با ما مرز مشترک دارد و بيش ازسه دهه است که به نحوی در
مسايل درون افغانستان ،ذيدخل است و  ...به نظر مي رسد حکومت نتوانسته است در سياست
خارجي خود ،روش مناسبی در پيش گيرد.
همچنان تالش های حکومت برای توقف حمالت راکتی پاکستان از راه های دپيلوماتيک تا اکنون بی
نتيجه بوده است .در ماه هاي اخير حدود چهارهزارراکت از پاکستان برواليت کنروننگرهارپرتاب
شده که در نتيجهء ده ها تن کشته و زخمی شده اند .لوی درستيز پاکستان درسفرش به کابل انکار کرد
که اين راکت ها از طرف آنها فير نشده است،اين در حاليست که رياست عمومی امنيت ملی ميگويد-
شواهد و مدارک در اختيار دارد که نشان می دهد حمالت راکتی اخير باالی واليات کنر و ننگرهار
توسط اردوی پاکستان صورت گرفته است .حکومت ملکی پاکستان باالی نظاميان آن کشور تسلط
نداشته و صحبت با حکومت پاکستان در خصوص توقف حمله های راکتی برافغانستان بی نتيجه بوده
و حکومت افغانستان بايد از راه های ديگر مثل مراجعه به شورای امنيت سازمان ملل متحد حل اين
معضله را جستجو کند .به اساس گزارش ها در نتيجهء پرتاب نزديک به يک هزار راکت طی يک
ماه گذشته از خاک پاکستان بر واليات کنر و ننگرهار ،ده ها تن کشته و زخمی شده اند و صد ها
خانواده مجبور به ترک خانه های خود گرديده اند .حمالت توپخانه يی از آنسوی خط ديورند باعث
خشم و آشفتگی بی سابقه در ميان افغانها گرديده است .
اگرافغانستان قواي مسلح منظم  ،سالح وتجهيزات نظامي به دردبخورميداشت وهرگزپاکستان جرئت
حمله رابخودنميداد .درين کم کاري وغفلت بيشترکيهامقصراست؟ تاجايکه ديده ميشود آمريکا ،انگليس
ومجموعاقواي ائتالف  ،کرزي ومعاونين رياست جمهوري  ،ادارات ومسوولين ارگانهاي نظامي
وامنيتي وپارلمان درين زمينه مقصرين اصلي پنداشته ميشوند .آمريکا،انگليس وادتالف که تعهدات
بخاطرضعيف نگهداشتن افغانستان ونيروهاي مسلح کشورداشت ودرين مورد عمال اقدامي انجام
ندادوازجانب ديگرنيرومندي قواي مسلح به مثابه نابودي طالبان تلقي ميگرديدونخواستند که دست
پروردگان آنان نابودگرددتاحضورشان درافغانستان زيرسوال برود.
جانب دولت ميتوانست بشکلي ازاشکال ائتالف راوادارسازد تادرتجهيزواکمال نيروهاي
مجبورشودوياتقاضاي رسمي کمک ازکشورهاي ديگري مينمودتاناتورادرناگذيري قرارميداد.

ازجانب ديگر اگر مردم از کارکرد دولت رضايت داشته و خويشتن را در برابر منافع دولت ،مسوول
احساس نمايند ،بسيار مشکل است تا کشورهاي خارجي ،به اين صراحت بتوانند درکم کاري وغفلت
ومشکالتي متعددي درمقابل دولت قرار دهند .آنچه باعث مي گردد تا مورال طالبان و مخالفان دولت
قوي تر گردد ،عوامل داخلي است که به تضعيف موقعيت دولت و تقويه روحيه مخالفان دولت ،در
کانون هاي بحران ،کمک مي نمايد.
ترديدهاي بسياري در خصوص توانايي نيروهاي قواي مسلح براي عقب راندن طالبان وجود دارد
واين موضوع بر فرآيند تحويل مسئوليتهاي امنيتي تاثير بسزايي داشته است  .با آغاز خروج
نيروهاي خارجي ازافغانستان ،آنچه در كشور به شدت مورد توجه است و بايد باشد ،ارتقاي
تواناييهاي اردوي ملي و نيروهاي پوليس وامنيت ملي است .
دولت ميگويند ،كميت و نحوه عملكرد نيروهاي نظامي روز به روز در حال افزايش است .
اين درحالي است كه مشكالت بسياري همچون بيسوادي ،فساد مالي  ،فرارنطروهاي قواي مسلح و
آماج حمالت مخالفين به مقامهاي دولتي و نيروهاي خارجي همچنان در سر راه افغانستان قرار دارد .
از سال  ٢٠٠٢تاكنون آمريكا ميليارد ها دالر را درجنگ افغانستان صرف كرده است و مقامهاي
غربي در كابل پيشبيني ميكنند تا زماني كه افغانستان بتواند هزينههاي دفاعي اين كشور را خود
عهدهدار شود ،ممكن است حدود يك دهه زمان مورد نياز باشد .نگرانيهايي درخصوص اينكه
نيروهاي داخلي چگونه هزينهها و مخارج خود را تامين خواهند كرد ،وجود دارد  .براساس يك
گزارش پنتاگون در رابطه با جنگ افغانستان منتشر شد  .سه چهارم جزوتامهاي اردو وقتي از سوي
نيروها و مشاوران نيروهاي ائتالفي حمايت ميشوند ،عملكرد مثمر ثمروموفقيتآميزي دارند .اما هيچ
يك از اين نيروها به تنهايي قادر به انجام عمليات نيستند  .نخستين عملياتي كه توسط نيروهاي داخلي
انجام شد ،در اين حمله كه يك مخفيگاه طالبان در مناطق دوردست واليت لغمان مورد حمله قرار
گرفت ،چندين سرباز جان خود را از دست دادند  .طبق آمارهاي رسمي تعداد نيروهاي امنيتي تا سال
 ٢٠٠٢به  ٠٧٠هزار تن افزايش خواهد يافت .
در هلمند قوماندان نيروهاي نظامي اعالم كرد  ٠١١ -تن از  ٠١٠سربازي كه تحت هدايت وي هستند
به خانه رفتهاند يا در تعطيالت هستند  .شايد برخي از اين سربازان هرگز سركار خود برنگردند.
ناتو در واكنش به اين كاهش نيرو معاش سربازان و نيروهاي نظامي را افزايش داده است  .در
مراسمي كه براي تحويل مسئوليتهاي امنيتي از نيروهاي ناتو به نيروهاي داخلي در نقاط مختلف
برگزار شد ،اشرف غني احمدزي گفت -نيروهاي امنيتي شاهد تغييرات چشمگيري خواهند بود  .وي
در گفتوگو ي اظهار داشت -در رابطه با هفت منطقهاي كه براي انتقال مسئوليتهاي امنيتي برگزيده
شدهاند ما كامال اطمينان داريم كه اردواز تواناييهاي الزم برخوردار است .

يك مقام نظامي غربي اعالم كرد -ما در سال  ٢٠٠٢از نقطه صفر آغاز كرديم .پيشرفتهايي كه بين
سالهاي  ٢٠٠٢و  ٢٠٠٠در اردوي افغانستان تحقق يافته است قابل توجه است .
با اين حال منتقدان ميگويند ،در حالي كه آمريكا و حامد كرزي ،به دنبال خاتمه بخشيدن به جنگي ٠٠
ساله هستند ،پيشزمينه براي طالبان جهت آسيب زدن به نيروهاي نظامي مهيا ميشود .اين درحالي
است كه اين موضوع هنوز مشخص نشده است كه موضع افغانستان در قبال طالبان با هدف صلح با
اين گروه دنبالمي شود يا از بين بردن آن  .وقتي دولت و به خصوص كرزي اعضاي طالبان را
برادر ميخواند ،پوليس و نيروهاي امنيتي چگونه ميتوانند به آنها برخورد كنند؟ واهمهها نسبت به
تشديد حمالت طالبان در حالي افزايش يافته است كه تعداد حمالتي كه توسط افرادي با لباس ويونفورم
پوليس و نيروهاي امنيتي صورت ميگيرد روزبه روزبيشترميشود .افزايش تهديدهاي امنيتي ،
نيروهاي آمريكايي را واداشت كه اعالم كند ٠٠ ،نفرازاشخاصي زبده ي اطالعاتي را براي بهبود
اوضاع به افغانستان اعزام خواهد كرد  .روي هم رفته كاهش نيروهاي نظامي با آغاز خروج
نيروهاي ائتالف با شرايط واقعي كشور همخواني ندارد  .گيلز دوروسورو در واشنگتن ميگويد-
تقويم و برنامهاي كه براي خروج نيروها تنظيم شده با هيچ يك از واقعيتهاي اين كشور مطابق
نيست .خروج نيروها امري به شدت زودهنگام است چراكه اردوي افغانستان آماده گي الزم را براي
تحويل مسئوليتهاي امنيتي ندارد .
گروه بين المللی بحران هشدار داده است که اگر نيروهای بين المللی افغانستان را ترک کنند ،اردوي
اين کشور به رغم هزينه های ميلياردی از هم خواهد پاشيد .اين گروه در گزارش خود نوشته است که
اردوي اين کشورعلی رغم سرمايه گذاری ميلياردها دالر و تالش های مثمر هنوز قادر به فعاليت
مستقالنه نيست .اگر نيروهای بين المللی از افغانستان بيرون بروند ،ممکن است که اردو نتواند از اين
کشور دفاع کند .در اين صورت اردوي افغانستان از هم خواهد پاشيد .با توجه به تجارب گذشته،
ضعف اردو ممکن است زمينه را برای از ميان رفتن دولت افغانستان هم فراهم کند.
درقواي مسلح افغانستان سهم برابر برای همه اقوام کشور درنظر گرفته نشده است .متاسفانه تقسيم
پست های کليدی ميان فرماندهان سابق جهادی ،عالقمندی مقامات اردو به منافع شخصی ،گروهی و
قومی را از ضعف های اردوي افغانستان دانسته است .فساد اداری و تجهيزات کهنه در اردو از
چالش های مهم در برابر استحکام پايه های قواي مسلح دانسته شده است .سالها پس از تالش برای
بازسازی نيروهاي مسلح ،هنوز دولت و جامعه بين المللی اتفاق نظر ندارند که اردو با چه کسانی بايد
بجنگد .در باره شمار سربازان اردو و اين که چگونه بايد تشکيل شود ،نيز هنوز ميان دولت افغانستان
و حاميان بين المللی آن اتفاق نظر وجود ندارد.

در اين صورت صرف اين همه نيرو و پول برای بازسازی قواي مسلح بيهوده بوده است؟ گروه بين
المللی بحران در پاسخ به اين پرسش نوشته است که پيش از به ميان آمدن بحران در ساختار اردو،
بايد اصالحات عميقی در آن اعمال شود .بازنگری سهم اقوام در اردو و بررسی توانايی های مقامهای
بلندپايه اردو را از راههای عمده برای انجام اصالحات در آن دانسته است .اين اداره همچنين پيشنهاد
کرده است که در مورد اردوي افغانستان بايد موضع مشترکی ميان مقامهای افغان ،آمريکايی و ناتو
به ميان آيد .وزارت دفاع افغانستان در واکنش به انتشار گزارش بين المللی بحران گفته است که بخش
عمده ای از انتقادهای آن را نمی پذيرد .شير محمد کريمی ،لوي درستيزقواي مسلح گفته که سهم اقوام
در ساختار اردو براساس معياری که سازمان ملل ارائه کرده در نظر گرفته شده است.
برکناري رحمت هللا نبيل ازرياست عمومي امنيت ملي وتقرري بسم هللا محمدي درپست وزارت دفاع،
عمآل کرزي براي تضعيف نيروهاي مسلح اقدامي عملي نمود وبارديگروزارت دفاع ملي پرازبي
سودان پنجشيرخواهدشدوهمچنانکه وزارت داخله ورياست عمومي امنيت ملي بعدازگذشت سالهابااين
خويشخوري ومنطقه پرستي وگروپ بازي دست وپنجه نرم ميکنند .بسم هللا ازنظرسواد وقاطعيت
فرماندهي آدم خيلي ضعيف  ،کم کار ،روزگذران ،منطقه پرست  ،گروپ بازوتنظيم پرست وبه هيچ
عنواني شايستگي پستي هيچ وزارتي رانداردوچه رسد به وزارت دفاع ملي.
ازطرف ديگر رحمت هللا نبيل درنتيجۀ فشار حلقات پاکستان وايران از رياست امنيت ملی برکنار
ساخته شد .طی مدت زمان مأموريت نبيل دررهبری امنيت ملی ،برعالوۀ آن که شماری از حمالت
مهم انتحاری سازمان داده شده درپاکستان خنثی شده بود ،دربرکناری وی شکايت مزمن وگاه علنی
مقامات ايران نيز نقش عمده داشت .رحمت هللا نبيل بيست وچهار ساعت قبل ازسفر بارک اوباما به
کابل به هدف امضای پيمان استراتيژيک با افغانستان ،وچند روزبعد ازآن ،سفارت ايران ومراکز
مشکوک ومرتبط با دپلومات های ايرانی را تحت محاصره قرار داده بود که جانب ايرانی با اهانت
ولت وکوب ديپلومات های افغانستان درتهران به آن پاسخ داد.
شماری از مهم ترين جاسوسان ايرانی دراثر اقدامات نبيل به دام افتاده وهنوز هم درزندان های امنيت
ملی به سرمی برند وحتی تالش مقامات نزديک به ايران نيز به آزادی آنان منجر نشده است همچنان
مقامات ايرانی هرازچندگاه درمالقات های خويش با رئيس جمهورومعاونانش به طورصريح از
عملکرد نبيل شکايت می کردند .اظهارات شديد رحمت هللا نبيل درشورای ملی وتقاضا برای بسيج
يک صدهزار مرد جنگی عليه پاکستان ،واکنش شديد ديپلوماتيک اسالم آباد را برانگيخته بود .رحمت
هللا نبيل به علت سرکشی از اجرای برخی خواسته های مال مارشال فهيم که گاه گاه درامور امنيت
ملی مداخله می کرد ،با معاون اول رياست دولت رابطۀ ناخوش آيند داشت.

درجلسۀ ولسي جرگه گفته شد که کارهاى رحمت هللا نبيل ،قابل تقدير است و اين اداره ،با ارسال
مکتوبى از کرزي ميخواهد تا موصوف را دراين پست باقى بگذارد .نبيل ،در سرطان  ٠٠٠١به
اساس فرمان کرزى  ،به حيث رييس عمومى امنيت ملى انتخاب شد و در پنجم قوس  ٠٠١٠توانست
راى اعتماد ولسى جرگه را به دست آورد .نبيل ،پيش از رياست امنيت ملی ،فرماندهی گارد ويژۀ
رياست جمهوری را به عهده داشت.
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