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واحد ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  2014د 

ه ننګونې پرتې  وړاندې  پر  پایښت  د  هاخوا  اړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي  افغان 

د ليکواالنو  په اړه

سره  تر  دندې  پوليسۍ  د  کې  افغانستان  په  کال   ۲۰۱۳ په  نوموړي  دی.  څېړونکی  کې  کالج  کېنګ  په  لندن  د  جيستازی  انټونيو  ډوکټور 
د  کې  افغانستان  په  اوسمهال  نوموړی  دي.  ليکلي  کتابونه  او  مقالې  ليکنې،  ګڼې  ګډون  په  هنر  د  ښکېالک  د  کې  کال   ۲۰۱۱ په  او  کوله 

کوي. څېړنې  اړه  په  مسایلو  امنيتي  د  ګډون  په  مسایلو  اړوند  د  پوليسو  او  پوځ  جګړې،  والې  وسله 

نوموړی  دی.  څېړونکی  څانګې  د  جنګونو  ځمکنيو  د  کې   )RUSI( انسټيټيوټ  چوپړونو  متحده  شاهي  د  کې  لندن  په  کوینټين  پيټر 
لوړولو،  د  و  وړتياو  د  کې  هېوادونو  بهرنيو  په  او  همکاري  ځواکونو  والو  وسله  د  سمون،  ریزرف  ټولنې،  او  ځواکونو  والو  وسله  د 
مطالعاتو  افریقایي  او  ختيځو  د  نوموړي  لري.   لېوالتيا  سره  څېړنو  له  کې  برخه  په  بریدونو  داخلي  او  اغېز  فعاليتونو  معلوماتي  د 
 RUSI په  وروسته  کولو  ماسټرۍ  السه   تر  د  توګه  په  کړیال  زده  ممتاز  د  کې  څانګه  په  پرمختګ  او  شخړو  تاوتریخوالي،  د  پوهنځي 
زده  کچې  تر  لېسانس  د  کې  علومو  سياسي  او  ټولنيزو  په  کې  پوهنتون  کمبریج  په  یې  وړاندې  دې  تر  واخېسته.  دنده  کې  انسټيټيوټ 
دندې  پر  کې  غونډ  شاهي  فوسليرز  په  کې  کال  م   ۲۰۰۱ په  نوموړی  لري.  تجربه  ریزرف  او  منظمه  کلنه  لس  کې  پوځ  په  دی  وې.  کړې  کړې 
کې  چوکاټ  په  ماموریت  روزنيز  د  ناټو  د  لپاره  پوځ  افغان  د  یې  کې  افغانستان  په  همداراز  او  کاناډا  او  جرمني  په  او  شو  وګومارل 

خدمت کړی دی.    

د افغانستان د څېړنې او ارزونې  واحد په اړه

څرنګوالې  لوړ  د  دنده  ادارې  ددې  ده.  موسسه   څيړنيزه  خپلواکه  یوه  ميشته  کې  کابل  په  واحد  ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 
افغانستان  په  اداره  نوموړې  راز  همدا  او  دي،  اغيزې  چارومثبتې  او  پرپاليسۍ  الرې  له  څيړنو  اړوندو  پورې  پاليسۍ  او  درلودونکو 
له خپلو څيړنو  لپاره   ته د رسيدو  او زده کړې د کلتور د ودې په موخه ، د څيړنې پایلې په چټکه توګه خپروي. دې موخې  کې د څيړنې 
د  ددوی  سره  کوونکو  زده  او  څيړونکو  ټولنې،  مدني  جوړوونکو،  پاليسي  له  موخه  په  دترویج   اخيستنې   ګټې  د  څخه  کتابتون   او 

څيړنېزې وړتيا د پياوړي کولو  په موخه  ښکيل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او خبرو اترو ته الره هواره کړي.

جوړ  همکارۍ  په  ټولنې  مرستندویې  نړیوالې  د  کې  افغانستان  په  کې  کال   ۲۰۰۲ په   )AREU( بنسټ  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د 
ټولنو  نادولتي  او  ادارو  اړخيزو  ګڼ  نورو  او  ملتونو  ملګرو  لکه:  ادارو،   مرستندویو   د  چې  لري  بورد  یو  مشرتابه  د  بنسټ  دغه  شو. 
مرستندویه  د  پرمختيا  بهرنۍ  د  سویډن  د  سفارته،  له  فيلنينډ  د  برخه  ډېره  مرستو  خپلو  د  اوسمهال   AREU لري.  ګډون  پکې  استازي 

ادارې )SIDA( او د پرمختيا او همکارۍ لپاره د سویس له ادارې )SDC( څخه تر السه کوي.

ادارې  سوېس  د  لپاره  همکارۍ  او  پرمختيا  د   ،)EC( کمېسيون  اروپایي  د  مالتړ  پروژو  ځانګړو  د  بنسټ  دغه  د  کې  کال   ۲۰۱۴ په 
اسيا  منځنۍ  د  بانک،  نړیوال   ،)UNDP( ادارې  پرمختيایي  ملتونو  ملګرو  د   ،)ODI( انسټيټيوټ  پرمختګ  نړیوال  د   ،)SDC(
او د فيلينډ   )GIZ(، )GmbH( الماني ټولنې لپاره  نړیوالې همکارۍ  )USIP(، د  )UCA(، د امریکا د سولې انسټيټيوټ  پوهنتون 

کېږي.   سره  تر  لخوا  سفارت  د 



واحد2014 ارزونې  او  څيړنې  د  افغانستان  د 

AREU و

مننه او کورودانی

کې  بشپړ  په  ټوک  دغه  د  چې،  کړې  مرسته  ورسره  یی  کې  راغونډولو  په  معلوماتو  هغو  د  چې  کوي  مننه  څخه  څېړونکو  هغو  له   ليکوال 
همکاري  یې  الری  له  مرکو  د  یی  لپاره  څېړنې  دې  د  چې  کوي،  مننه   هم  څخه  افسرانو  بهرنيو  او  افغان  هغو  له  همداراز  دي.  شوي  کارول 
کړی ده. د هغوی له همکارۍ پرته ښایي دا څېړنه نه وای بشپړه شوای. ليکوال له دې کبله په څېړنه کې د شاملو شویو اشخاصو نومونه 
د  کې  مقالې  دغې  په  چې  نشته  شک  کې  دې  په  وبولي.  النجمنی  توکي  ځينې  مقالې  دې  د  لوستونکي  ځينې  ښایي  چې  کړل،  نه  یاد 
رایستلی  ترې  یې  پایلې  خپلې  او  شنلي  معلومات  شوي  السه  تر  مرکو  له  ليکوال  ځکه  دی،  غاړه  پر  ليکوال  د  مسووليت  توکيو  راغليو 
نړیوالو  له  یې  کې  برتانيه  او  افغانستان  په  چې  دی،  کوینټين  پيټر  لري،  جواز  ليکلو  نوم  د  یې  ليکوال  مقالې  دې  د  چې  کس  هغه  دي. 
په  معلوماتو  د  همداراز  نوموړي  وکړې.  مرکې  سره  کارکوونکو  مؤظفو  ناټو  د  کې  افغانستان  په  او  ایساف،  ځواکونو،  ساتو  سوله 
مدیره  له  بنسټ  ارزونې  او  څېړنې  د  افغانستان  د  ليکوال  ده.  همداراز  کړې  همکاري  کې  ليکلو  په  برخو  ځينو  د  مقالې  دې  د  او  شننې 

ډلې او د دغه بنسټ له ادارې څخه مننه کوي، چې د یوه کال په اوږدو کې یې د دې پروژې مالتړ وکړ

جيستازی انتونيو  دکتور 
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لنډنومونه 

 ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ    AAF

پوځ  ملي   äفغاÇ     ANA

Çكاډمي  ÇفسرÇنو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï      ANAOA

پوليس  ملي   äفغاÇ     ANP 

پوليس) ملي   äفغاÇ پوځ+  ملي   äفغاÇ  ) ځوÇكونه  Çمنيتي  ملي   äفغاÇ    ANSF 

حاضر)  غير   )  Èناسو پرته  Ñخصته  له     AWOL 

قوماندÇني   åګډ  Ïلېږ Çمنيتي   Ï كې   äفغانستاÇ په     CSTC-A 

سېستم  موندلو  موقعيت   áÇنړيو    GPS 

 åګاÑÇقر    HQ 

ډله  نړيوÇله  كړكېچ   Ï    ICG 

(بمونه)  æسايل  چاÏæېدæنكي  سمالسي    IED

قوماندÇني   åګډ ځوÇكونو  ساتو  سوله  نړيوÇلو   Ï    IJC 

ځوÇكونه  ساتي  سوله   áÇنړيو    ISAF

 ìشو  áژæ كې ډګر  په     KIA

 ÊÑÇÒæ ÚفاÏ ملي  Ï     MoD

 ÊÑÇÒæ  æÑچا ÏكوÑنيو    MoI

ټولنه   äæتړ  Ï Çټالنټيك  شمالي   Ï   NATO

بريدمل     NCO

Ñياست  Çمنيت  ملي   Ï    NDS

ماموÑيت  ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په      NTM-A

ښوæنځى  ÒæÑنيز  ÇفسرÇنو   Ï    OCS

 ãÇګرæپر  ìځانګړ سفر   Ï Ñخصتۍ   Ï ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ  Ï   SALT(P)
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Ï لغاتو ليكړ 

يمو     ١٩٩٠  Ï بيا   æÇ  Ïجها په  كلونو  يمو   ١٩٨٠  Ï يې  كې   äفغانستاÇ په  چې   ¡ìÏ ګوند  Çسالمپالى   ìÑمنځال يو  جمعيت:   Çسالمي 

 .ìÏ لوبولى   áæÑ مهم  كې  جګړې  كوÑنۍ  په  كلونو     

   ١٩٩٠  Ï بيا   æÇ  Ïجها په  كلونو  يمو   ١٩٨٠  Ï يې  كې   äفغانستاÇ په  چې   ¡ìÏ ګوند Çسالمپالى  سخت ÑÏيځى  يو    :Èحز Çسالمى 

 .ìÏ لوبولى   áæÑ مهم  كې  جګړې  كوÑنۍ  په  كلونو  يمو    

åÏ Çخېستې  برخه  يې  كې   Ïجها په  كلونو  يمو   ١٩٨٠  Ï چې   ¡ìÏ ګوند  ìپلو شاهي  يو    :Ðمحا ملي 

  ١ له  چې   æ ګوند   ìپلو  íæÑشو يو  ګوند  ډموكرÇتيك  Ïخلق   .åÏ څانګه  ÑÏيځې  سخت  ګوند  ډموكرÇتيك  خلق   Ï خلق:   

 .æ كې ßÇæ ې پهÑ١٩٩٢  پو ٩٧٨ تر    

   ١٩٧٨ له  چې   æ ګوند   ìپلو  íæÑشو يو  ګوند  ډموكرÇتيك  خلق   Ï  .åÏ څانګه  منځالÑې  ګوند  ډموكرÇتيك  خلق   Ï پرچم:   

 .æ كې  ßÇæ په پوÑې   ١٩٩٢ تر    
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Ï څېړنې لنډيز

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

Ï څېړنې لنډيز

 Ñæضر خو  ډلې  له  بنسټونو   æړæپيا  Ï نو  íæ نه  ìړæپيا ټولو  تر  كه  كې   äفغانستاÇ په كاæÑæÇÑ áسته   ٢٠٠١ له  توګه  عامه  په  پوځ  ملي   äفغاÇ

Ïښمنانو  له  كې   ÊÑصو په   æكمېد  Ï مرستو  بهرنيو   Ï كچه   åستر په   æÇ  æېدÑÏ  Ï پښو  خپلو  پر  پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï هم  بيا  خو   .íكېږ منل 

له Ïغه  ځوÇكونه  بهرني  چې   ¡ìÏ áمها يو ÇÏسې   ÇÏ æÇ شو پيل  يوÒÇې  كې   áكا  ٢٠١٣ په  مخامختيا æ Ïړتيا ÒÇمېښت   Ï Èبرياليتو په   åسر

 íÏ ېÏموجو نيمګړتياæې   æÇ ۍÑæكمز  åپرېكند هم ÇÏسې  ال  كې  پوځ  ملي   äفغاÇ په چې  ښيي¡  څېړنه   ÇÏ .íÏ كې په ÑÏشل  هېوæ Ï åÏÇتلو 

شي.   ìمخامخوال  åسر خنډæنو  له  هڅې  بنسټ  كې Ï Ïغه  برخه  په  ماتولو   Ï يا æ Ïسله Çæلو  كولو  كابو   Ï جګړې  چې ÇæÑ Ïنې 

پوځ  المل Ï Ïغه  ستر   Ñكا مخامخ Ï Ï .æې   åسر ستونزې  له   æكمېد  Ï شمېر  Ï څېر په  تاÑيخ  تېر  خپل   Ï هم كې   áكا  ٢٠١٣ په  پوځ  ملي   äفغاÇ

 Ï لكه  شي¡   ìÇكېد ګوته  په  الملونه  ګڼ   ÑÇæ خپل  په  هم  شا  تر  پرېښولو   Ï Ïندې   Ï  .ìÏ  áكېد سر  په   Óال  æندÏ خپلو  له   Çخو منصوبينو   Ï

كولو   åسر تر  Ïندې  له  كې  پوځ  ملي   äفغاÇ په  چې  برېښي¡  ناشونى  خالصى  هم  خبرې  Ïې  له  خو   .Ñمعيا ټيټ  منصوبينو  شويو   áÑګوما

 Ï نه  برخو  هغو  له   ÏÇهېو  Ï كې  حقيقت  په  پوځ  ملي   äفغاÇ  .íلر  æÇتړ هم   åسر ستونزې  له  مشرæعيت   Ï æÏلت   Ï  äشتو نه  لېوÇلتيا   Ï  åسر

 æÇ íÑښا  ÇÏ چې  )  åÏ سېدلېÑ ګټه  åډېر  æÑنو تر  مدÇخلې æÑæسته Ñæته  نړيوÇلې  له   áكا  ٢٠٠١  Ï چې پاتې ÇÑغى¡  كې  جذبولو  په  منصوبينو 

كومه   ÇÏ .åÏ كړې تكيه  جذبولو  په  منصوبينو   Ï څخه سيمو  كليوÇلو  بې Òæلو  له  بنسټ  ځاÏ ìغه  پر  سيمې Ï Ï .(íÏې  نښتې  پوÑې   Ñښا په 

ÇÑځي.  الندې  پوښتنې  تر  æختونه  ځينې  هڅونه  ته  Ïندې  كې  ليكو  په  پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï چې   ¡åÏ نه   åخبر ÑÇيانوæنكې 

سترې   Ï څخه  هېوæÏÇنو  مرستندæيو  له  كې  برخو  په  مشاÑæيت   æÇ ÒæÑنې   Ï  áæډ  íځانګړ په  پوځ  ملي   äفغاÇ چې  نشته  شك  كې  Ïې  په 

چټكې   Ï  äفغانستاÇ  Ï پوځ  äفغاÇ چې   ¡ìÏ ÇÏ المل يو  شوې Ï Ï .åÏې   Ñښكا پرمختګ   æÑæ Ï åÑچا  ÇÏ خو  .åÏ كړې السه  تر  پانګونه  كچې 

ښايي   åستونز  åستر مرستو   Ï لوېديځ   Ï  åسر پوځ   äفغاÇ له   .ìÏ  ìكړ  Èجذ  Ñمعيا ټيټ  سرچينو   íبشر  Ï كې  قرينه  په  Ïæې   íÏقتصاÇ

تعليمي   æÇ جوړښتي  يې   åÑلپا تطبيق   Ï  ìهغو  Ï چې   áكړ  ÏÑÇæÇÑ ماډلونه  بهرني   æÇ كچې  لوړې   Ï ته   ÏÇهېو ÇÏسې   åيو  ìæÏ چې   ¡íæ  ÇÏ

له  مشاÑæينو  بهرنيو   Ï æÑæسته  Ïې  له  æځاپه.  پوځ   äفغاÇ پوÑې  كاله   ٢٠١٣ تر  مسلې  كولو  ځايناستي   Ï  ææړتياæ  Ï  .ÏلوÑÏ نه  ظرفيت 

 .íنغاړæÇÑ مټې  پخپله  ته  لوړæلو  ظرفيتونو  خپلو   Ï چې   ¡áشو Çړ  ته  Ïې   äياæمرستند ييز   åجګړ  æÇ  äÇفسرÇ  äفغاÇ سم   åسر æتلو  تدÑيجي 

 åخبر  ÇÏ كې  ìپا په   áكا  ٢٠١٣  Ï خو  ¡ìشو پيل   Èبرياليتو په  بهير   ÇÏ چې موجوÏې æې¡  نښې  هڅوæنكې  كې ÇÏسې  برخه  په Ïې  هم  څه  كه 

   .ìÏ لرلى  æخت   åÑپو  åÑلپا بشپړæلو   Ï چاÑې  Ïې   Ï Ïمخه   æمخامخېد تر   åسر ننګونو   æستر له  پوځ   äفغاÇ چې   ¡åæ نه   åڅرګند ال 

Ïې   Ï خوله   åيو په   äفغاناÇ  .åÏ  Úموضو الندې  بحث  تر  هم   ÓæÇ  íلر Çړتيا  ته   ßÇځو هوÇيي   æÇ توپچي  كچې  كومې   Ï پوځ   äفغاÇ چې   ÇÏ

په   æÇ  ¡ÝيساÇ ځوÇكونو¡  ساتو  سوله  نړيوÇلو   Ï خو   .åÏ Çړتيا   åيو  ßÇځو هوÇيي   ìړæپيا  æÇ  ÊÇتجهيز ÇÑÏنه   Ñنو ال  چې   ¡íكو مالتړ  نظر 

 .íÏ نه  Çغېزمن    ÊÇتجهيز ÇÑÏنه  كې   åجګړ ضد  پر  ډلو  Çæلو  æسله   Ï چې   ¡íكو  áستدالÇ بيا  مسوæلين  ماموÑيت   Ï ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ

 ٢٠١٤ له  چې   ¡ìÏ  ìشو  áÒæÑ  åÑلپا جګړې   Ï كې   äشتو په   ßÇځو هوÇيي   íړæپيا ÇÏسې   åيو  Ï پوځ   äفغاÇ چې   ¡ìÏ Çæقعيت  يو  هم   ÇÏ خو 

Ïغه  چې  نشته¡   äپال هېڅ  ÇÏسې   æÇ  ìÏ كې  پړææÇنو  لومړيو  په  پرمختګ   Ï هم  ال  پوځ  هوÇيي   äفغاÇ  .íلر نه   æ مالتړ  يې  به  æÑæسته   áكا

شي.    áسمبا تجهيزÇتو   æÑنو په  پرته  Çلوتكو   æييز  åجګړ شمېر  كم  يو   æÇ Çكماالتي  له  به   ßÇځو

پرمختګ  كې  برخه  Ïغه  په  چې   ¡åشوæ هڅه  كې   áكا  ٢٠١٣ په  هم  څه  كه   .ìæ  íÑæكمز  åپرېكند ټولو  تر  پوځ   äفغاÇ  Ï ښايي  لوژستيك 

سخت  په  مالتړ   Ï ځوÇكونو   æÑÒ لسګونو  هغو   Ï يې   äپوهاÑكا لوژستيكي  چې  شو¡  مخامخ   åسر تجربو  ÇÏسې  له  پوځ   äفغاÇ خو  æشي¡ 

السه  تر  نشي  چمتوÇلي  له  بې   æÇ æخت  لنډ  په  مهاÑتونه  Ïغه   .íÏ  íشو  áÑګوما  æندÏ په  لرې   ææګاÑÇقر خپلو  له  چې   ¡áشو بوخت   Ñكا

 åÑلپا كولو  جګړې   Ï باندې  æÑال لويو   æÇ باندېÏ نوæÑښا له  چې   ¡íكړ  Ñمجبو ته  حكومت Ïې   äفغاÇ به كموÇلى   ææړتياæ غوÏ Ï æÇ ìÇكېد

 .íكړæ تكيه  Òياتېدæنكې  ځوÇكونو  منظمو  غير   æÑæبا بې  پر 

 æÇ پالنې   äÇخپلو  Ï  áæډ  íجد په  هم  ال  پوځ  خو Ïغه   ¡æ ßÇځو مسلكي  ډېر  يو  پرتله  په   áكا  ٢٠٠٥  Ï كې   áكا  ٢٠١٣ په  پوځ   äفغاÇ هم  څه  كه 

په  ښايي  كې  ځينو ÇÑپوæÑنو  په  چاÑ Ï .åæ åÑسنيو  عامه   åډېر السوهنې  بهرنۍ  يې  كې  سلسله  په  مرÇتبو   Ï æÇ æ غېزمنÇ نه ډلباÒۍ  سياسي 

ګوندæنو  له   æÇ منځ تر  پوځ Ç ÏفسرÇنو   Ï خو  ¡íæ ìشو كاÇ Ñخېستل  مبالغې  له   åړÇ په ستونزې   íÏÇنژ  æÇ قومي موجوÏې   Ï كې  ßÇځو Ïغه 

 äفغاÇ Ï .ìÏ ګرځېدلى المل  يو  كموÇلي   Ï Èمسلكيتو  Ï سرچينو  íبشر  Ï كې بنسټ  په Ïغه   åلږ تر  لږ  هغوÇ ìړيكې   Ï åسر سياستوÇلو   æÇ

كموÇلى  كې  كاæÑلو  په  توكيو  يي  نشه  ÑÏنو   Ï كې  ليكو  په  پوځ   Ï توګه  په  بېلګې   Ï  )  åسر  åسر æÇÑستو  Ïسپلين  له  كې  ليكو  په  پوځ 

  .åÏ نه  åلوړ هم  ال  كچه  كې Ï Ïسپلين  پوځ   äفغاÇ په  كې  ټوله  په   (ìشو æÇÑستل 

غوÑۍ  بې  ننګونې æÇ ÏږÏمهالې  ځينې  كې   ìæÏ په  .ìÏ مخامخ  åسر ننګونو   æستر له  كې  نږÏې ÇÑتلونكي  په  پوځ  ملي   äفغاÇ ¡كې پايله  په 

يې   åÑلپا كه æÑÇæÇ Ïلو   æÇ íÏ پايلې جوړæلو  شبكې  ټپلو  ډلو   Ï æÇ خلېÇمد سياسي   Ï بيا نوÑې  خو   .ìÇېدÑÇæÇ نشي چټكۍ  په   æÇ åÏ پايله

 æÒÑمبا شخصي  خپلو   Ï كې كابل  په   äÇمشر سياسي   äفغاÇ ېÑپو كاله   ٢٠١٣ تر  شي.   ìÇېدÑÇæÇ åسر چټكۍ  په   ¡íلرæ äشتو  åÏÇÑÇ سياسي

 .íكړ السه  تر  څنګه  æړتيا   åÑلپا مخامختيا   Ï ننګونو  پرتو   Ï كې  ډګر  په  جګړې   Ï پوځ   äفغاÇ چې   áېدÑښكا Çندېښمن  ډېر  Ïې  تر   åړÇ په 

 ٢٠١٣ تر  خو   ¡íكو شكايت   åړÇ په  سمبالښت  كم   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï چې  ¡íلر څه Ïليل  يو   åلږ تر  لږ   Èمشرتو سياسي   æÇ پوځ   äفغاÇ هم  څه  كه 

تجهيزÇتو  نويو   Ï به  ته  ليكو  پوځ   Ï چې  ځكه   ÇÏ  .ìÇكېد نشي  څه  كې  موÏې  لنډې  يوې  په   åړÇ Ïې  په  چې   ¡åæ جوته   åخبر  ÇÏ پوÑې  كاله 

Ïغو   Ï  ÏÇهېو æÏست   ãكو چې  كې¡  حالت  هغه  په  هم  هغه   .åÏ Çړتيا  ته  ÒæÑنو  Çړينو  كې  برخه  Ïې  په  چې  æنيسي  æخت  ډېر  Ïې  په   áخلېدÇÏ

هغه  چې   ¡íæ  ÇÏ  åÑمشو  åÑغو به  ته  پوځ  ملي   äفغاÇ.íلر نه   äÇتو پېرلو   Ï يې   äفغانستاÇ ځكه   ¡íكړ ښه   åړÒ ته  Ñæكولو  æړيا  تجهيزÇتو 

پوځ   ÇÏ به الÑې  له Ïې   .íكړ منظم  ښه  خپلې æسې  تر  يې  كې   áكا  ٢٠١٥ په   æÇ  íكړ پوÑته  ګټه  Çعظمي  هغې  له   ¡íلر يې  كې   Óال په  چې  څه 

 äپال ÇÏسې   åيو  Ï كې  Ïې  په  æساتي.  ÇæÑنه  پانګونه  پكې  به   ìهغو چې   ¡íكړ السه  تر   ÑعتباÇ  åمرæÏ كې  نظر  په  مرستندæيانو  بهرنيو   Ï
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نيسي.  مخه   æكېد ډÇګيز   Ï كمزÑæيو   æستر  Ï پوځ   äفغاÇ  Ï څېر  په  برخې  لوژستيكي   Ï چې   ¡åÏ شامله  هم  ګوماÑنه  ځوÇكونو   Ï مخې  له 

 Ï يې  مخې  له  چې  بوځي¡  مخ  پر  چاÑې  الÑې  ÇÏسې  پوځ   äفغاÇ بايد   åÑلپا پرمختګ   Ï بنسټونو  څېر  په  برخو  مديريتي   æÇ لوژستيكي   Ï

ټوله  په   äغاÑفا لېسو   Ï چې   íÑښكا عرÇيضو ÇÏسې  شمېر  لوړ  له   åÑلپا  æشاملېد  Ï ته   äپوهنتو حربي  شي.   ìÇكړ  Èجذ فاÑغين  ډېر  لېسو 

كې Ï پوځ په ليكو كې له چوپړ كولو ÑÏېغ نه كوí¡ خو ìæÏ په Ïې Ïندå كې نغښتې ګټې ليدá غوÇړÇÏ .í خبرå هم بايد څرګندíæ å¡ چې 

 Ñنو مشرæعيت  æÏلت   Ï به   (áمها پر  ټاكنو   æلسمشريزæ  Ï  áكا  ٢٠١٤  Ï توګه  په  بېلګې   Ï  ) كړكېچ  سياسي  كې  پوړ  پوÑتني  په  حكومت   Ï

  .íكړæ غېزÇ åړæنا ډېر  به   áÇÑمو پر  پوځ   äفغاÇ Ï æÇ íكړ  ìÑæكمز هم 
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١ .åسريز

توليد Ï Ï .ìÏې Ïليل  يو  جګړې  كړې  پيل   æÇ خلېÇمد  Ï لويدځ  Ï كې  äفغانستاÇ په كې   áكا  ٢٠٠١ په   ßÇځو هوÇيي  ملي   æÇ پوځ ملي   äفغاÇ

ته   ßÇæ مټ پر  مدÇخلې   Ï لويديځ  Ï چې شو   áÏكېښو  Çخو له  حكومت  هغه   Ï كې  áكا  ٢٠٠٢ په  بنسټ  ځوÇكونو  چې Ï Ïغو   ìÏ نه  ÇÏ ېÒÇيو

ښايې  به   åخبر  ÇÏ نو   .áÒæÑ æيې   æÇ æكړ  مالتړ  مالي  ځوÇكونو  Ïغو   Ï ځوÇكونو  بهرنيو  چې   ìÏ  ÇÏ يې  Ïليل  مهم  Ïې  تر  بلكې   ¡æ Ñسېدلى 

 åړÇ په  پايښت   Ï ځوÇكونو  Çæلو  æسله   äفغاÇ  Ï  .íكيږ ÇÑپوÑته  پوښتنې   به   åړÇ په  پايښت   Ï ځوÇكونو  Ïغو   Ï چې   åæ  åڅرګند نه  æړÇندې  له 

څېر  په  بانك   áÇنړيو  Ï كې  سر   ìلومړ په   Çæپړ  íشو پيل  Ïيخو  ÇÑپه   áكا  ٢٠٠١ له   äÇ  .ìÏ  ìكړ تمركز  Çندېښنو  مالي  پر   åډېر تر  ناندÑيو 

 Ï مرستندæيانو  نړيوÇلو   Ï جوړښت  ځوÇكونو  Ïغو   Ï چې  ځكه   ÇÏ  .æ  ìكړÑæ  ÑÇÏخبر  åړÇ په  لګښتونو   Ï ځوÇكونو  Çæلو  æسله  Ïغو   Ï  æÑÇÏÇ

پاملرنه  ته  æړتيا  كولو   åÑپو لګښتونو   Ï ځوÇكونو  خپلو   Ï  Çخو له  æÏلت   äفغاÇ  Ï كې  ÇÑتلونكي  په   æÇ  æ  ìشو ÇÑمنځته  مخكى  له   æپرېكړ

 æسختېدÇÑ په كړكېچ   Ï كې كلونو  په æÑæÇÑسته   .ìشو  äپال  æ نه ډېر   (٠٠٠¡٧٠)æÑÒ ياæÇ تر شمېر  پوځ  ملي   äفغاÇ Ï áمها هغه  شوې.   åæ نه

يو   Ï  æÇ شو  لوړ  ته   (٥٠٠٠¡١٨)  æÑÒ Çتيا  پنځه   æÇ سل  يو  شمېر  پوځ   äفغاÇ  Ï  æكمېد په  ليوÇلتيا   Ï هېوæÏÇنو  ناټو   Ï كې  مسله   äفغاÇ په   æÇ

مسله  پايدÑÇۍ  مالي   Ï توګه  ځانګړې  په  ÒياتوÇلي  Ïغه  په  شمېر   Ï شو.  æټاكل  Ñæته   Ýهد Ñسولو   Ï ته   (٥٠٠٠¡١٩)  æÑÒ  íنو پنځه   æÇ سل 

شو.  ÊياÒ ډېر هم  شمېر  پوليسو  ملي   äفغاÇ  Ï كې څنګ  په  چې Ï Ïې   åشو كبله ÇÑپوÑته  له Ïې 

ÑÇÏÇې  æÇباما   Ï æځپل¡   äياæمرستند  áټو كابو   ÊÇÑÒæ  ÚفاÏ  Ï  äفغانستاÇ  Ï كركېچ  مالي   áÇنړيو  íشو ÇÑپوÑته  كې   áكا  ٢٠٠٨ په  چې   ÇÏ

 Ï كړې.  پيل  Çترې  خبرې   åړÇ په  ټاكلو   Ï كچې  لرæنكې   æټيكا يوې   Ï مرستې  مالي  ÇÑتلونكې   Ï  åسر ځوÇكونو   äفغاÇ له  كې   áكا  ٢٠١١ په 

كنفرÇنس   áÇنړيو  íشو جوړ   Ï كى بن  په  كې  په Ïسمبر   áكا  ٢٠١١  Ï بنسټ پر  هيله Òيږææنكو ÇÑپوæÑنو   Ï åړÇ په حالت  ÇفغانستاÇ Ï äمنيتي 

توګه  په  مرستې   Ï ډÇلر   ÏÑميليا  (٤.١) يو  په   åÑعشاÇ  Ñڅلو به  ته  ځوÇكونو  Ïغو  چې   åشوæ  åپرېكړ مخى  له  æÒÑÇنو  لومړنيو   Ï كې  ترڅ  په 

 Ï  .íكو  åÑپو حكومت   äفغاÇ  æÇ  äياæمرستند  Ñنو يې  به  پاتې   æÇ  íكيږ  áكوÑæ  Çخو له  Çمريكا  له   يې  به  برخه   åډېر چې   ¡íكيږ  áكوÑæ

 Ï چې  åæ شوې مخى  له  Çنګيرنې  شوÏ .åغه æÒÑÇنه Ï Ïې  كافي æبلل   åÑلپا كولو   åÑپو  Ï  ææړتياÇ  Ï ÏÇهېو كچه Ï Ïغه  مخې Ïغه  له  æÒÑÇنو 

 .íټيټيږÇÑ (٨٠٠٠¡٢٢) ته æÑÒ يشتæ تهÇ åسو åæÏ (٠٠٠٠¡٣٥) شمېر به åÑÒ Óپنځو åې سوÑÏ كونوÇمجموعي ځو Ï پوليسو æÇ پوځ äفغاÇ

 Ï شمېر   Ï ځوÇكونو   äفغاÇ  Ï æÑæسته  سمدستي  æتلو  له  ځوÇكونو  بهرنيو   Ï چې   ¡íشو تېرې  æې  نه  مياشتې  څو  موÇفقې  Ïغې  په  خو 

كې Ï Ïغو  كلونو   ٢٠١٤  æÇ  ٢٠١٣ په  الندې ÇÑغى.  پوښتنې  تر   äپال  áټو يې  Çمله  له  چې   áشو شكونه ÇÑپوÑته  ځېركتيا  په  پرېكړې   Ï كمولو 

يو  ÇعشاÑيه   Ñڅلو  Ï  åپلو بله  له  خو   .åÏ Çړتيا  ته   æلرÇډ Çضافي   åÏÑ(٢.٤)ميليا  Ñڅلو ÇعشاÑيه   åæÏ  åÑلپا ساتلو   Ï شمېر  æÇسني   Ï ځوÇكونو 

لګښت  يوÒÇې æÑ Ïغنياتو  پوځ   äفغاÇ  Ï كې  áكا  ٢٠١١ په   
١
.íÏ íشو ثابت  سخت   Ýخال تمې   Ï مخه  له   ÑÇæ áكو  åÑپو  æلرÇډ  ÏÑميليا  (٤.١)

نيمايي  تر   áكا  ٢٠١٣  Ï نو   .
٢
íكيږ برخه  څلوÑمه   æيدÇعو ټولو   Ï حكومت   Ï  ÏÇهېو Ïغه   Ï چې   ¡æ ډÇلر    (٠٠٠¡٠٠٠¡٥٠٠) ميليونه   åسو پنځه 

 äساÂ حل پرتله  په  مالي Çندېښنو  غير   æÑنو  Ï پايښت  Ï يې كې  په ÇÑتلونكي æخت  خو   .åشو پاتې   ìشو ناحل  مسله  پايدÑÇۍ  مالي   Ï ېÑپو

څېړنېزې  Ïې   Ï چې  Çخيستى  سرچېنه  مالحظې  همدغې  له  پرæژې  هغې   .(íæ بڼه  په  ژمنتيا  مالي  پرÇخي   Ï Çمريكا   Ï ښايي  (چې   åبريښېد

.åشو المل  چاپ   Ï مقالې 

په   .íæÒÑÇ æ پوځ ملي   äفغاÇ  íÑليدلو له  عياæÑلو   äځا  Ï  åپلو  íÑÇÏÇ له  åسر حاالتو  ستونزمنو  له  چې   ¡åÏ ÇÏ موخه مقالې  څېړنيزې  Ï Ïې 

كې   äفغانستاÇ په  æختونه   ìډېر پوځ  ملي   äفغاÇ æمومي.  پايښت  توګه  په  پوځ   åيو  Ï كې  حاالتو  Ïغسې  په  به  پوځ  ملي   äفغاÇ Çيا  ژبه¡  به 

چې   ¡åÏ  ÇÏ پوښتنه  خو   .íكېږ ګڼل   åÑÇÏÇ  íÑæبا ټولو  تر   åÑلپا ساتلو   Ï ګټو  ملي   Ï  æÇ بېلګه   åبنسټيز  æÇ لومړنۍ  جوړæنې  بنسټ   íÑÇÏÇ  Ï

 ¡åÏ مهمه  ځكه  توګه  ځانګړې  په  پوښتنه   ÇÏ  ¿ìÏ  ÑÇپايد  åڅومر يې  پرمختګ   æÇ Ñسېدلى   åڅومر توګه  په  بنسټ  æÏلتي   åيو  Ï پوځ  Ïغه 

پوځ  Ïغه   Ï شي  Çړ  ته  كولو  تكيه  باندې  æړتيا  خپلې  پر  پوځ  ملي   äفغاÇ چې  كې  حاالتو  ÇÏسې  په   .ìÏ كې   åجګړ په  هم  ال   äفغانستاÇ چې 

 Ï  ¡áشو  áÑسپاæ ته  ځوÇكونو   äفغاÇ مسوæليتونه  ييز   åجګړ  ìډېر كې   æÏږæÇ په  كلونو   ٢٠١٣  æÇ  ٢٠١٢  Ï چې   ÇÏ  .íÏ مهم   åسرÑæ  áېدÑعيا

څلوÑمه  په   æÇ  áكو نښه  په  ځوÇكونه   äفغاÇ  Ñنو  æÇ پوځ  ملي   äفغاÇ بريدæنو  برخو   æيوÑÏ كې   æÑڅلو په  Çæلو  æسله   Ï Çپرېله  تر   áكا  ٢٠١٣

 Ï چې   ÇÏ  .
٣

æ  Óمعكو  áæډ Ïقيق  په  نسبت  Ïغه  æړÇندې  مياشتې  شپږ  يوÒÇې  Ïې  تر   .áكېد نښه  په  ځوÇكونه  بهرني  كې  بريدæنو  برخه 

لوېديڅ   æÇ  íÑښكا ناشوني  æÇÑستل   äبدلو الÑې  له   æخبر  Ï كې  نېټه  په   Ïلېږ  Ï مسوæليتونو   Ï ته  ځوÇكونو   äفغاÇ كې   ìپا په   áكا  ٢٠١٤

شي.   ÊياÒ هم   Ñنو  Ñفشا Ïغه  به  پوځ   äفغاÇ پر   ¡íÏ ژمن   áæډ  åپرېكند  æÇ څرګند  په  ته  مهالوېش  Ïغه  حكومتونه 

Thom Shanker, “NATO Plan Tries to Avoid Sweeping Cuts in Afghan Troops”, New York Times, 21 February 2013. 1
  Interview with NTM-A senior commanders, Kabul, April 2013. See also Graham Bowley, “Records Missing on Afghan Army Fuel 2

Costs, “New York Times, 10 September 2012.
“Afghans pay in blood, losing an estimated 300 a month to take lead in fight against Taliban, “Associated Press, 27 April 2013. 3
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 Ï توګه  Çغېزناكه  په  څخه  سرچينو  خپلو  له   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï چې   åÏ  ÇÏ  åستونز  ¡íكړ هم  السه  تر  سرچينې  مالي  Çړينې  پوځ  ملي   äفغاÇ كه 

ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې  څنګه  لكه   .ìÏ  ìشو بلل  خنډ   ìلو يو   Ïفسا  íÑÇÏÇ كې  برخه  Ïې  په   
٤

.íلر نه  æړتيا  Çخېستلو  ګټې 

Çæيي: سرچينه   åيو ماموÑيت 

شته  كې  æÏلت  په  ګوÇښ  ستر  Ïغه  بلكې   ¡ìÏ نه   äپاكستا يا   äطالبا ګوÇښ  ستر  ټولو  تر  æړÇندې  په  æÏلت   äفغاÇ  Ï  

 
٥

شي. بندې  به  مرستې  نړيوÇلې  ښيي¡  نه   æ ژمنتيا   åÑلپا ستونزې æÑÇæÇ Ïلو  كه Ï Ï ìæÏغې   æÇ  ìÏ Ïفسا  íÑÇÏÇ

 Ï ټكي  ځينې  كې   ìæÏ په   .íكو æړÇندې  بنسټ  يو   åÑلپا تحليلولو   Ï پايښت  مالي   Ï پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï ټولګه  الندې   ÇÏ ټكو   æبنسټيز  Ï

 æÇ  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï  åÑلپا پايښت   æÇ پرمختګ   Ï پوځ  ملي   äفغاÇ موثر   åيو  Ï بيا  يې   Ñنو ځينې   æÇ  íلر  åړÇ پوÑې  ÑÇÏÇې  په  منابعو   íبشر

 .íلر  æÇتړ پوÑې  ÏÇÑÇې   æÇ æړتيا  په  مشرتابه  سياسي 

 •åÑÇÏÇ  æÇ فعاليت  منابعو   íبشر  Ï

◦ Ñمعيا  Èجذ  æÇ جلب   Ï منصوبينو   Ï سم   åسر جوړښت  له  ټولنې   äفغاÇ  Ï

◦ íكېږ æړÇندې   Çخو له  ځوÇكونو  بهرنيو   Ï چې  كچه  كولو  تكيه   Ï خدماتو   æÇ  æÑمشو بهرنيو  هغو  پر 

نژÏې  ◦  Ï ¡áنيو الندې   ÑæÇ تر  áæډ مستقيم  غير  په  لكه   åÑÇÏÇ æÇ توليد پرسونل  ماهر   Ï åÑلپا مالتړ   íبوÑمحا  Ï

ÊماÇقدÇ ضد  بمونو   Ï  æÇ مرسته  هوÇيي  Çæټن 

◦ åÇÑÏÇ  æÇ توليد  پرسونل  ماهر   Ï موخه  په  كولو  حمايه   Ï جزæتامونو  ځمكنيو   Ï  æÇ مرستې  لوژستيكې   Ï

Çغېزې•   åړæنا هغې   Ï باندې  سوÑÇÏÇ æÇ Þې  په  ځوÇكونو   Ï  æÇ كچه مدÇخلې  سياسي   Ï

ګوماÑنې ◦ بنسټ  پر  لياقت   Ï كې  پوځ  ملي   äفغاÇ په 

◦ ãستحكاÇ سلسلې   Ï مرÇتبو   Ï

پالنه ◦  ãقو  æÇ  íÒډلبا

ÇفسرÇنو  له  پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï چې  ¡ìÏ مشتمل مركو  جوړښتي   æÇ  æÏÇÒÇ پر  ìشو ټاكل   Ïمېتو  ãكو چې   åÑلپا كولو   åسر تر   Ï څېړنې  Ï Ïې 

 ¡áÇسياستو كتونكي¡  شنونكي¡  كې   ìæÏ په  چې   ¡ څاæÑنكو  بهرنيو  له  پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï æÒæÑنكو¡   æÇ مشاÑæينو  بهرنيو   ¡æسرتېر  æÇ

ګټه  هم  توكيو  هغو  له  ليكوÇلو  مقالې  څېړنيزې  شوې Ï Ï .íÏې   åسر تر   åسر  ¡íÏ شامل شخصيتونه  مخكښ   æÇ چاÇæÑكي  پوځي  پخوÇني 

كله   .(Ñنو ÇÏسې   æÇ  ÏسناÇ  íشو علني  پټ   æÇ  íشو  åÑخپا ليكنې¡  Ñسنيزې  مقالې¡  لكه   )  íلر السرسى  Ñæته  خلك   ãعا چې  كړې  پوÑته 

كې  برخه  Ïې  په   .íكېږ مخامخ   åسر مسلو   íÏميتو لړ  يو  له  څېړæنكي  چې  شكه  له  بې  نو   ¡íكېږ مطالعه  پوځ  ښكېل  كې  كړكېچ  په  چې 

 Ï چې  ¡íشو شريك   Çخو له  چاÇæÑكو  هغو   Ï ¡ìشو ممكن  السرسى  چې  ته   æÏسناÇ هغو  æÇ æ Ïموجو السرسى  ته   æÏسناÇ سميÑ كمو  æډېر

كومې   Ï كې څېړنه  په   .åÏ åډېر  æÑنو تر   åړÇ په سرچينو  شفاهي   Ï ندېښنهÇ ÇÏ .íلر كې Ïلچسپي  ښوæلو  په  برخې  يوې  يوÒÇې   Ï مسلې ټولې 

لكه   ) íكړæ هڅه منځ Ç ÏنډæÇÑ áæستو  تر   ææÇخو بېالبېلو   Ï چې  ìكړ كوښښ  ليكوÇلو  موخه  په   íمخنيو  Ï ښÇګو  Ï پالنې  Ï Çخو ځانګړې 

 .(íÏ Ïباندې  ÑÇÏÇې  له  ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ  Ï چې  æÒæÑنكي/څاæÑنكي   æÇ مشاÑæين   æÇ  äÇÏښوÑال/äÇفسرÇ  áبرحا پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï

كې  برخه  په  تفسيرæلو   Ï  æÏÇمو ÇÑغلو  ته   Óال  Ï چې   ¡æ  Ñكا سخت  يو   áكو ÇÑمنځته   áæنډÇ منځ  تر  پالو  مثبت   æÇ پالو  منفي   Ï هم  بيا  خو 

Çخلي.   åغاړ پر  مسوæليت  بشپړ  يې   áÇليكو چې  كړې¡  ÇÑمنځته  ستونزې  ډېرې  يې 

 íÏÇÑÇ غير   åæÏ  Ýخال پر  سرæې   Ï جزæتامونو   Ï  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  æÇ پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï  áكو تكيه  باندې  سرچينو   áæډ  ÇÏ په   ÒÇÑÇهمد

 åيو كې  Ïې  په   .íكړ پټ  توپيرæنه   ÎÇپر منځ  تر  قطعاتو  بېالبېلو   Ï ښايي  ډÇټا  شوې  ÇÑټوله  چې   åÏ  ÇÏ يې  پايله  لومړۍ  شي.   ìلرال پايلې 

 åړÇ په ډېرæ ìختونه  هم  يې  مشاÑæين  بهرني  چې   ¡ìÏ äشتو ظرفيته ÇفسرÇنو  بې   æÇ نكوæلر كې æ Ïړتيا  ليكو  په  پوځ  ملي   äفغاÇ Ï مسله

ليكو  په  ښايي   ¡íشو السه  تر  الÑې  له  مركو   Ï يا  سرچينو  شويو  چاپ  له  چې  شوÇهد  شفاهي  چې   ¡åÏ  ÇÏ مسله  æÏيمه   .íكوÑæ ÇÑپوæÑنه 

څرګند  ښايي   Êتعصبا شخصي  Ñæكوæنكو   Ï معلوماتو   Ï چې   ¡íكړ  åبرسېرÇÑ به  څه  هغه  بلكې   ¡íكړ نه  ګوته  په  مسايل  مهم   Ïموجو كې 

 ìكوال الÑښوæنه  ناسمه   åړÇ په  مسايلو   Ï شي¡   áæÒÑÇ نه   æ  åسر له  شوÇهد   áæډ  ÇÏ كه   ¡íكړ نه  خنثى  بل  يو   Êتعصبا شخصي  كه  نو   .íكړ

 .íæ خبر  ګوÇښونو  له  بايد  يې  لوستونكي  خو  شي¡   áæÑكاæ  ØحتياÇ په  æسې  æسې  تر  سرچينې  چې  شوې¡  هڅه  كې   ÑپوÇÑ Ïغه  په  شي. 

Interview with members of the ISAF Plans cell, April 2013. 4
Interview with NTM-A Senior Commanders, April 2013. 5
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Ï منصوبينو Ï له السه Ñæكولو پرمختيايي بهير Ç æÇغېز

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

Ï منصوبينو Ï له السه Ñæكولو پرمختيايي بهير Ç æÇغېز. ٢

چې   áمها پر  نښتو  منځني  خپل   Ï بيا   åتير په   ¡íلر  åسر  äځا له  هم  ستونزې  لړ  يو  مديريت   æÇ  Ïليږ  ßÇځو  íبشر  Ï پوځ   Ï كې   æجګړ په 

æړÇندې  كې   ÈÇځو په  پوښتنې  Ïې   Ï  .íګرځو ته   äځا  ãپا هم   íÑæكمز حكومت   Ï كې  برخه  په   Ñمها  æÇ ساتنې   Ï بشپړتيا  ځمكنۍ   Ï

سمه  چې   åÏ Çړتيا  ته  بحثونو   æÏږæÇ مخې  له  معلوماتو   æÇ  æÏسناÇ  Ï نو  هم  ځكه   ¡íæ نه   Ïموجو تل   æÇ  Óال يو  هم   Êمعلوما كېدæنكي 

.íÏ الملونه  Çصلي  كچې  لوړې   Ï (تېښتو)   æÏپريښو  Ï Ïندې   Ï  Úموضو Çصلي  Çلبته  æشي.  æÒÑÇنه 

Çæقعيتونه ٢ .١

پوځ   äفغاÇ Ï كې  æÏÑÇمو شميرلو  په   áمها پر   æكېد پرÇنيستل   Ï نوæفترÏ اليتيæ Ï Èجذ  æÇ جلب  Ï كې  
٦
áكا  ٢٠٠٣ په   áمها پر   ãÇستخدÇ Ï

شوې.  ثبت  Çحصايې  لوړې   (æÏپريښو  Ï Ïندې   Ï) تېښتې   Ï څخه  كرښو  له  ځوÇكونو  ملي   Ï  áمها Ïې  په   æÇ  åæ  Çهمد  åستونز  åيو  Èجذ  Ï

 á٢٠١٢ كا . په ÏفاÊÑÇÒæ Ú كې Ï ناټو مشاÑæين هڅې كوí چې له ليكو Ï تيښتې Ï عوÇملو Ñيښې æپيژني. Ï بېلګې په توګه په 
٧

(١  ÝÇګر)

Ñæځنۍ  شل   æÏپريښو عملياتو   Ï خو   
٨

.åكړ Ñسمي  Ñخصتي  كلنۍ  Ñæځې  شل  يې  كې  قرæÏÇÏÑÇنو   íÑكا په  چې   åشو پلې  پاليسي   åيو كې 

 
٩

íÏ پاتې   ßډ  æستونز له   ÒÇÑ هماغه  Çمله  له  محدÏæيت   Ï منابعو   æÇ سرعت   Ï علملياتو   Ï هم  بيا  مديريت   æÇ ÒæÑنې 

شك   Ï  åړÇ Ïې  په  Çحصايې  شته  كې  برخه  Ïې  په   åÏ شوې  ټيټه   ÇÑ كچه  تېښتې   Ï ليكو  له  كې   
١٠

áكا  ٢٠١٣ په  چې  شته  ÏÇعا  ÇÏسې  هم  څه  كه 

ښوÏنه كوÏ .í ٢٠١٣ كاá په æÇړí كې Ï ٢٠١٢ كاÑæ Ï áته مهاá په پرتله ÇÏ كچه ÒياتوÇلى ښيي (لومړì جدæ áæګوÆÑ). په ١٩٨٠مو كلونو كې 

 .íكو ښوÏنه  څخه Ç ÓÑÏ Ïخيستو Ç Ïړتيا  بهير  له Ïغه  پرتلنه   åسر  áمها پوځ æÑæسته  له   ßÇځو  äفغاÇ ستيæÑæ Ï áمها  Ï ÏتحاÇ íæÑشو  Ï

 áÇæ سلهæ په چې   áمها هغه  كې   áكا  ١٩٨٨ په  ښيي  يې   áæجد  ìلومړ چې  لكه   .æ پوځ جوړ   æسرتير  æشو  æجوړ له  خدمت   Ï عسكرۍ   Ï هغه 

 ٢٠١٢ ٢٠١٢ كاá په پرتله Ï لږ څه Òياتې له خدمت نه Ï تېښتې Ï كچې شاهد æ¡ په   Ï  پوځ äفغاÇ ææ ختونهæ منځني áمها Ï بريد Ï äيسيوÒپوÇ

 Personal communication with UN official, Kunduz, March 2004; personal communication with UN Military Liaison Officer, February 6
2004.

The attrition rate is defined as the sum of the killed-in-action, wounded-in-action and desertion rates. 7
Interview with NTM-A Senior Commanders, April 2013. 8
 Interview with members of ISAF plans cells, April 2013. 9

  Howard LaFranchi, “Is Afghanistan ready to defend itself?”Christian Science Monitor, 25 June 2013; Interview with senior IJC officer, 10
September 2013; “Afghan TV reports decline in rate of army, police desertion,” Tolo TV, 13 August 2013, in Dari 1330 GMT.

íكابل په لمنو كې تمرين كو Ï áنې پر مهاÒæÑ Ï íملي پوځ سرتېر äفغاÇ Ï
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كاá كې ÂيساÏ Ý پوځي مالتړ پوåÑ تعهد هم ÑÏلوÏ. په ١٩٨٨ كاá كې شميرې ښايي چې يو څه Òياتې هم ښوáÏ شوې íæ ځكه چې ټپياä هم 

شى نشته.   ÇÏ كې په Çحصايو  چې Ç Ïفغاä پوځ Ï خدمت Ï تېښتې Ï كچې  كې   áحا په ÇÏسې   íÏ íشو  áÑشما پكې 

 ÏÑÇمو مهم  څير  په  كمزÑæۍ   æÇ لږÇæلي   Ï ډلګيو  كيدæنكو   áستوÇ  Ï ته سيمو   æييز  åجګړ كې   æÏÑÇمو  ìډير په  تيښتې  څخه  پوځ   äفغاÇ له 

چې   ìÏ ملهÇ همدې  له   .íÏ كړې Çغيزمنې  هم  ډلګۍ  ځوÇكونو  پلو  يا  بريدمل   Ï كې  كلونو   ٢٠١٣  æÇ  ٢٠١٢ په   ÒÇÑ غهÏ ìæÏ 
١١

.íغيزمنوÇ هم 

 Ï هم  څه  كه   .íæڅرګند نظر   åړÇ په  يې   ìنكوæÑڅا شمير  يو  چې  كړې  Òيانمنه   åÏ نه   áæډ هغه   åÏæ پوځ   äفغاÇ  Ï پيښو   æÏپرېښو  Ï پوځ   Ï

منصبدÇÑÇنو  بريدمل   æÇ ÇفسرÇنو   
١٢

.Çخو له  æÒæÑنكو   Ï هم  هغه  خو   íæ ناæخت  æخت  نيمګړتياæې  شمير  يو  ÇفسرÇنو  شويو   áÒæÑ مسلكي 

 
١٣

.åكړ ممكنه   åÏæ شوې  äپال سلنه   ٨٢ Çيله  كې  ماÑچ  په   áكا  ٢٠١٣  Ï

٢٠١٠ كلونو پوÑې Çفغاä پوځ Ï ملي پوليسو  ٢٠٠٥ تر  ٢٠٠٥ كاá كې پيل كړá. له  Çفغاä پوځ په جګړå ييزæ عملياتو كې Ï مهم áæÑ لوبوá په 

 äفغاÇ  Ï بيا   åتير په   åÏ  åلوړ شوې   áÏښو كې   ÝÇګر  íلومړ په  چې  كچه   æÏپرېښو Ïندې   Ï  æÇ Çخيسته   åنډæ  åلږ كې  عملياتو  په  پرتله  په 

 Èجذ  æÇ جلب  له  پوځ   äفغاÇ  Ï يعنى   áمها پر  كلونو   ٢٠٠٣  æÇ  ٢٠٠٢  Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  áæډ سرچپه  په  كې.  برخه  په   ãÇستخدÇ æÇÏطلب  له   پوځ 

 æÇ جلب   Ï هم  يا  تلفاتو  ÑÏنو   Ï  íګرځو  áمها هغه  په  ته   äځا  ãپا ډير  چې  څه  هغه   æÇ  .íÏ لوړې  شميرې  پريښوÏنې  پوځ   Ï æړÇندې   æÇپړ له 

پاتې  حالت  ثابت  په  كچه   æÏپرېښو چې Ï Ïندې  پوÑې  كلونو   ٢٠١٢ تر   ٢٠٠٥ په   .æ نه څه  خاطر  په  شرÇيطو  سختو   Ï ملهÇ له نشتوÇلي   Ï Èجذ

كې   áمها هغه  په   ìÒÇيو نه   ÇÏ  .åÏ كې   áحا په  Ïæې   Ï  íكيږ  áليد كې   ÝÇګر æÏهم   æÇ  íلومړ په  چې  كچه  تلفاتو   Ï  áمها پر  تمريناتو   Ï  åشو

ښيي.  نه   æÇتړ تلفاتو  ژÑمهاله   Ï  æÏپرېښو  Ï  æندÏ Ï åسر له Ïې  بلكى   íكو ښوÏنه  تلفاتو   æندæړÇ  Ï برخې لږې  يوې   Ï  æÏپرېښو  Ï Ï Ïندې 

هم  سلنې   Ñڅلو له  æخت  ځينې   æÇ  åæ منځ  تر  سلنې  ÑÏې   æÇ  åæÏ  Ï تېښته   æندÏ له   áæډ مياشتني  په  æÑæسته   ÇÑ څخه   áكا  ãÑڅلو  åÑÒ  åæÏ له 

چې   ÇÏ  .ìÏ æتلى  السه  له  برخې  ÑÏې  پر  يو  تر  څلوÑمې  له  پوځ   Ï Çمله  له   æÏپرېښو  Ï  æندÏ  Ï  áكا هر  چې   åÏ  ÇÏ يې  معنا  چې   ºشوې Òياته 

په  يې  توګه  عملي  په   íÏ íكړ Çغيزمن   Êقطعا شته  كې  ساحو  په   ( AWOL) æغيرحاضر پرته  له Ñخصتۍ   æÇ æÏپرېښو  æندÏ Ï سلنه  ٩٨

برخې  كنډكونو   æييز  åجګړ  Ï چې ښيي  پرتلنه  كنډكونو   Ï كې ساحه  په   
١٤

.åÏ كړې  åلوړ هم  كچه   äبدلو  æÇ äلوÏÇ Ï كې كنډكونو   æييز  åجګړ

Ïندې   Ï  áæډ منځني  په   íشو ساتل  ماموÑيتونو   æييز  åجګړ له  چې  ځوÇكونه  هغه   ¡ÆÑګوæ  ÝÇګر ÑÏېيم  شوې¡  Òيانمنې  ډېرې  ټولو  تر 

بېلګې   Ï لوبولى.   ìÏ نه   áæÑ ډير  كې   æÏپرېښو په   æندÏ  Ï هم   æجګړ چې   íكو ښوÏنه  Ïې   Ï  ÇÏ چې   ¡íشو مخامخ   åسر پېښو  له   æÏپرېښو

لرæنكو  مسوæليت   Ï كې برخه  په   æÏپرېښو كچې Ïندې  لوړې   Ï چې  åكړæ åپرېكړ  ßÏÑæ يرÒæ ÚفاÏ Ï كې مياشت  نومبر  په   ٢٠١٠  Ï توګه په 

پيژندلو  په  كسانو  پرېښوæÏنكو   Ï Ïندې   Ï چې  æغوښتل  چاÇæÑكو  ځايي   æÇ پوليسو  له  يې  څنګ  تر   æÇ  íكړ جوړ  Çæحد  يو  قوماندÇنانو 

 .áشو ÇÑمنځته   åړÇ Ïې  په  كې   áمها هغه  په  بدلونونه  لږ  ډير  هم  بيا  خو   
١٥

.íكړæ  íÑهمكا  åسرÑæ كې 

الملونه ٢ .٢

 Ï يې  برخه  مهمه   åيو  .íګرځوÑæ  ãپا ته   æستونز مهمو  شمير  يو  بحث  سر  پر  الملونو   Ï كچه   åلوړ په  كې  برخه  په  تېښتې   Ï نه  پوځ  له 

السه  تر  نوÑې Ïندې  څير  په  ګاÑډ  شي Ç Ïمنيتي   ìكوال حتى   æÇ íستنيږ ته  ژæند   íÏعا  ìæÏ چې  ìÏ ÎړÇ æكيد  ÊÇÒمجا نه   Ï نكوæتښتېد

 ¡åæ ړتياÇ تمايل  Ï ته مصلحت Çنديشۍ  كې  حساæ Óخت   æÇ مهم په  هم  يا   æÇ هڅولو  Ï خلكو  Ï åÑلپا  Èجذ  æÇ جلب  Ï ìډير  ÇÏ .شي  ìكوال

١٦
ææتله. څخه   áæكنټر له  كچه  تيښتې   Ï  æندÏ له   åباالخر خو 

 äفغاÇ Ï Úته موضوÑæ æÇ åÏلوÑÏ åنډæ تيښتې په برخه كې يې Ï چې له پوځ څخه åæ نهæÒÑÇ ېÑæكمز ææړتياæ Ï نكوæجذبيد Ï åبله ستونز

 ãپا لږ  هم  كې  æÑغتيا  بدني   æÇ فزيكي  په  حتى  كې  æÒÑÇنه  ښه  په  كسانو  جذبيدæنكو   Ï  .íÑښكا ممكنه  هم  كې  ÒياتوÇلي  په  شمير   Ï پوځ 

ټريننګ  لومړنى   ìډير لس æÇنيز  يوÒÇې  حتى   æÇ  ìشو نه Ñæ ìÏته   ãپا ډير  چې   (ÆÑګوæ ٣.٤.٣)  ÏعتياÇ هم  يا   íÑæكمز فزيكي   .ìÏ ìشو

 Ï  ÇÏ æÇ åشو  áغځوæ ته موæÏ åÏلس æÇنيو   ÇÏ كې  áكا  ٢٠١٣ په  بيرته   æÇ شوې  ټيټه  كچه   ÇÏ ته Çتو æÇنيو  كې  يو æخت  په   ìشو چمتو  Ñæته 

١٧
.íخليږÇÏ ته  ډيسيپلين  پوځي  æÑæسته   æكيد  áÑګوما له   ßڅو يو  چې   åشو المل  Ïې 

  For an example of a battalion redeployed from Faryab to Kandahar, see Vegard Valther Hansen, Helge Lurås and Trine Nikolaisen, 11
 “Operational Mentoring and Liaison Teams  (OMLT): The Norwegian Army and their Afghan partners”, Norwegian Institute of

International Affairs, Policy Brief 1, 2012.
 “Afghan military leader shortage hinders army growth”, Reuters, 14 February 2011; John Wendle, “Fighting the Taliban: Afghan 12

Army’s Attrition Crisis”, Time, 2 March 2011.
Department of Defense, “Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan” Washington, July 2013, p. 73. 13

 Caroline Wyatt, “Can Afghan National Army survive NATO exit?”, BBC News, 9 March 2011. 14
 NATO Training Mission Afghanistan, “Ministry of Defense: a year in review”, Kabul : NTM-A, 2011. 15

 Rod Nordland, “Afghan Army’s Turnover Threatens U.S. Strategy,” New York Times, 15 October 2012;  Joshua Partlow, ‘More Afghan 16
soldiers deserting the army’, Washington Post, 2 September 2011.

  Dianna Cahn, “Troops fear corruption outweighs progress of Afghan forces”, Stars and Stripes, 9 December 2009; interview with 17
 ANA officer in Maidan Wardak province, April 2013; interview with senior officer in Paktya, April 2013; Interview with ANA officer in
 Shwak District of Paktiya province, April 2013; Interview with ANA officer in Kama (Nangarhar), April 2013; Interview with ANA colonel
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ځل  يو  كې   áكا  ٢٠١٢ په  يې  بيا   æÇ åكړ پيل  سختي  كې  برخه  په  كولو  چك   Ï كسانو جذبيدæنكو   Ï كې  áكا  ٢٠١١ په  ځوÇكونو   æګډ  æÇ äفغاÇ

 åيو  Ï كې  كولو  پلي  په  نظم   Ï كې   برخو  سويلي  په  پوځ   äفغاÇ  
١٨

.áشوæ بريدæنه  ځينې  منځني  خپل  چې   åشو Òياته  هم   åÑنو سختي   ÇÏ بيا 

ډير   æÏسناÇ æÇ غوښتنو  Ï چې هم  څه  كه  كې   áكا  ٢٠١٢ په  حتى   
١٩

.áشو مخامخ   åسر شرÇيطو  سختو  څه  يو   Ï ãÇستخدÇ Ï مخې له  توپير  ستر 

 ٩٦٢  ìÒÇيو څخه  غوښتنليكونو   ٣١٠٠٠ له  پوÑې  مياشتى  سپټمبر  تر  څخه  ماÑچ  له   áكا  ٢٠١٢  Ï ÇفسرÇنو  æÒÑÇنكو   ١٨  .áشو  ÏÑ  ÏÑÇمو لږ 

 Çخو له  مشرÇنو   Ï هماغه  åÑلپا كولو   åترسر  Ï نېæÒÑÇ æÇ ìپيژندګلو  Ï چې  ææ Ñæبا په Ïې  ځينې  خو  كې  پوليسو  ملي  په   
٢٠

.ææ íكړ  ÏÑ هغه

 
٢١

æشي. تكيه  Ïې  باندې   ìÑكړنال پخوÇنۍ  كيدæنكې   áپيژند  Ñæ

 åډير تر  شي.   ìÇكړ قابو  ستونزې  Çړæند   æÏپريښو Ïندې   Ï چې  شي   ìكوال æنه  به   ÊماÇقدÇ Ñنګه  هر   áمها پر   ãÇستخدÇ  Ï  áحا هر  په 

مركه   Ï  áشو  Ïيا Ïلته  چې  Ïاليل  كچې  لوړې   Ï تېښتو   Ï  
٢٢

نيسي. كې   ãپا په  هم  ګټې  مالي  كې  تيښتو  خپلو  په   äكسا ÇستخدÇميدæنكي 

:íÏ áæډ الندې  په   æÇ شوې  پرې  تكيه   íÏ غږيدلي  åسر له Ñسنيو  چې  خولې  له  كوæنكو 

 •
٢٣
توæÑنه Çخيستنو   æبډ  Ï ÇفسرÇنو  پر  پوځ   äفغاÇ  Ï

 • ÒÇÑ Ïغه   æÇ پاملرنه  نه  ته   æمعيوبيد  æÇ  æكيد ټپي   Ï  ìæÏ  Ï  æÇ  ãپا نه  ته  كوÑنيو   æشو  áژæ  Ï كې  پوځ   äفغاÇ په 

٢٤
توجه صحي  كمزÑæې 

 •
٢٥

Ñفشا  æÇ ÈعاÑÇ لوÇæ سلهæ Ï

 •
٢٦

áيدÏÑ غوښتنو  Ï  åÑپا له  Ñ Ï æÇخصتيو  شرÇيط   (áæيرæ) ندæژ  Ï سخت 

 •
٢٧

áكيد  áليږ  ¡åÏ ستونزمنه   åكړÑæ Ñخصت   Ï ته   ìæÏ چې  چېرته  ته  سيمو  ليرې 

 •
٢٨
تمايل Çستولو  ځوÇكونو   Ï ته  عملياتو  پرته  تريننګ   åبسند له 

 • Ï هم  يا   æÇ  ìشو تحميل   Ñكا  ÇÏ پرې  Çمله  له   æكيد جال   Ï كوÑنيو  له  چې  نشتوÇلى  Çنګيزې   Ï كې  ځوÇنانو  هغو  په 

پيسو   Ï كې  پوځ   äفغاÇ په  چې   ÇÏ هم  يا   
٣٠

ææ  åÑګاÒæÑ بې  چې   ÇÏ هم  يا   æÇ  ææ  íشو  ìځا يو   
٢٩
پرته خوښې  له  كوÑنيو 

 
٣١

.åÏ لرلې تمه   ìæÏ åړÇ په   æكيد  Çپيد Âسانه   Ï

 • åباالخر  æÇ ÑÏلوÏلي  Çنعكاسونه  ÑنګاÑنګ  كې  پوځ   äفغاÇ په  يې  æÑæسته   áكا  ٢٠١٢ له  چې   áحتماÇ æتلو   Ï  ÝيساÂ  Ï

 
٣٢

.ìكړ Çغيز  كچې  تر  بايللو   Ï  áÇÑمو  Ï  ìæÏ په يې 

in Daman (Kandahar), April 2013. See Partlow, ibid. , for an example of a soldier who complained about being sent on mission to enemy-
infested Wardak.

 Matthew Rosenberg, “Afghan Army Recruits Face Tougher Screening”, Wall Street Journal, 9 February 2011. 18
Interview with ANA high rank officer in Maywand, April 2013. 19

Nordland, ibid. 20
Interview with ANA captain in Logistic Department of Defence Ministry, April 2013. 21

 Interview with American Advisor, Camp Shorabak, April 2013. 22
  Some deserters still proud of having been in the ANA stated this reason in Nordland, ibid.; interview with senior ANA officer in 23

Paktya, April 2013.
 Nordland, ibid.; interview with ANA officer in Wardak province, April 2013; interview with ANA officer in Baghlan province, April 24

2013.
Nordland, ibid.; interview; interview with ANA officer in Wardak, April 2013; interview with senior ANA officer in Paktya province, April 2013. 25

Partlow, ibid. 26
  Interview with ANA general, Mod central region, April 2013; interview with ANA officer in Khost province, April 2013; interview 27

with ANA officer in Daychopan (Zabul), April 2013.
Cahn, ibid. 28

 Khwaja Baseer Ahmad, “Youth join Afghan army due to family disputes,” Pajhwok Afghan News, 6 August 2010. 29
  Interview with ANA soldier, Chak (Wardak), April 2013; interview with ANA soldier in Qalat (Zabul), March 2013; interview with 30
 ANA officer in Daychopan (Zabul), April 2013; interview with ANA soldier in Kandahar City, April 2013; interview with ANA soldier,

Moqur (Ghazni), March 2013.
  Human Terrain System, “ANA and CF Partnership in Khost and Paktiya,” AF01, 4 BCT (ABN) 25th IN DIV, FOB SALERNO, APO 31
AE 09314, 23 February 2012, p. 9; David Zucchino, “Afghan army recruits say they›ll be ready to go solo”, Los Angeles Times, 2 January 2013.

Nordland, ibid. 32
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بې   Ï åډير تر  عسكر   ìډير چې  منلې  كسانو   æشو پوښتل   .ææ åÑښكا  Çپخو ال  څه  يو  چې   åÏ كړې تاييد  كسانو   æشو پوښتل  كې  برخه  په Ïې 

ليوÇلتيا  ليدلي   ìæÏ چې ګوÇښونه   Ñنو  æÇ لىÇنشتو تمايل   Ï åÑلپا خدمت  لېرې   Ï åÑكو له  پوÑې   åډير تر   æÇ ææ åÑكا بې  له æجې  تخصصۍ 

 
٣٤

.ìÏ ìكړ  Ïيا توګه  په  عامل   åيو  Ï هم  ناسمه æÑيه   Çخو له  ÇفسرÇنو   Ï كسانو   æشو پوښتل  شمير  يو   åسربير په Ïې   
٣٣

.åÏ شوې كمه  هم 

١ګرÏ : ÝÇ ٢٠٠٢ كاá له جوالì څخه Ï ٢٠١٣ كاá تر سپټمبر پوÑې په Çفغاä ملي پوځ كې Ï ځوÇكونو شمېر Ï كمېدæ مياشتنۍ كچه (٪)

٢ګرÝÇ: په ډګر كې æ Ïژá شويو منصوبينو مياشتنۍ كچه

٣ګرÏ :ÝÇ قوæÏÑÇ á ګانو په لحاÏ Ù ځوÇكونو شمېر Ï كمېدæ كچه

١جدÏ : áæ ١٩٨٨ æÇ ٢٠١١ كلونو تر منځ Ç Ïفغاä پوځ Ï ځوÇكونو Ï شمېر Ï كمېدæ كچه

كچه كلنۍ   æكمېد  Ï شمېر   Ï ځوÇكونو   Ï

سلنه ځوÇكونو   Ï پيل   Ï  áكا  Ï

١٩٨٨36 .6
٢٠١١34 .2

ماموÑيت ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ  ¡٢٠٠٠ هرست¡   :äلند  ¡١٩٩٢-١٩٧٨ ټولنه¡   æÇ سياست   ¡åجګړ كې   äفغانستاÇ په   ¡íÒګوستو  .Ç سرچينه: 

 Interview with ANA Colonel, MoD, April 2013; interview with ANA captain, MoD, April 2013; interview with ANA officer in Baghlan 33
province, April 2013.

Interview with ANA officer, Kandahar city, April 2013. 34
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ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

په æÒæÑنكو تكيه. ٣

 æشو  áÑناګما  Ï هم  يا   æÇ  Èتو مسلكي   Ï چې   ÇÏ بيا   åتير په   .íلر Çړتيا  ته  پانګونې  æÇږÏمهالې  پرمختګ   æÇ ÒæÑنه   ææړتياæ  Ï پوځ   Ï

مشاÑæينو   æÇ æÒæÑنكو  بهرنيو  په   åÑال  åيو  åÑلپا كولو  ليرې   Ï Çندېښنو  Ïې   Ï  .íæ موجوÏې  Çندېښنې   åړÇ په  Çستولو   Ï ډلګيو  بريدمل 

 .íÏ ìكړ  ÒÇÑ هماغه  پيل ÇÑهيسې  خپل  له  پوځ   äفغاÇ چې   ãكو  íÏ áكو تكيه 

 íæ هيڅ نه Ñكه نو ¡íÏ لېÏلوÑÏ ښې پايلې åهغو په پرتله تر ډير Ï ملي پوليسو Ï نېÒæÑ پوځ äفغاÇ Ï چې íÏ ندÇ ېÏ نكي پهæÑڅا ìډير

ګزمې¡ æسلې   Ï 
٣٥

.ææ ښه ډير   ( ÊÑÇÒæ æÑچا نظامي åÏ åÑÇÏÇ (كوÑنيو  چې   ÊÑÇÒæ بل  Ï كې  åندÏ خپله په   (ÊÑÇÒæ ÚفاÏ) ېÑÇÏÇ پوځي  Ï

په Ïې   
٣٦

.åÏ لېÏلوÑÏ åÏæ áæډ ښه  په  كې  كلونو   æتير په  پوځ   äفغاÇ كې  مهاÑتونو  لومړنيو  څير  په   ÊÑمها  Ï مانوæÑنو  لومړنيو   æÇ ساتنې 

سيمو  پرتو  ليرې  په  پرته  ملتيا  له  ځوÇكونو  Çمريكايي   Ï به  ìæÏ چې كاله æړÇندې  څو  كه   íمعلوميږ هم  له Ïې   åÏæ پوځ  äفغاÇ  Ï كې برخو 

 
٣٧

شي.  ìÇيدÏيا بېلګه  ښه   æكيد ښه   Ï  ßÇځو  Ï پوځ   äفغاÇ  Ï Çخيستى   ìÇنشو  åغاړ په   åندÏ ساتنې  Çمنيت   Ï كې 

 äبدلو  äلوÏÇ  Ï  ææړتياæ  Ï هم  Çغيز  Ñنګ   ÇÏ يو   .íæ نه  پرته   æكيد ÇÑمنځته  له   ææنيمګړتيا شمير  يو   Ï له   åÏæ مهالې   Ñژ  åهر  ¡áحا هر  په 

 .íÏ نه ډير æړ   åسر شرÇيطو  محلي  له  چې   íكو ډæلونه ÇÑمنځته  چې ÇÏسې  كومه   åÏ ړتياÇ  åÑلپا تمايل Ï æÇ ìÏغه æÒæÑ Ï ÒÇÑنكو   åÑلپا

٣ .١ äبدلو äلوÏÇ ææړتياæ Ï

ÇړæÒæÑ Ï .åÏ åنكو  په  پايدÑÇۍ  تل æÇ ÏږÏمهالې  پوښتنه  مهمه  Çړæند  ښندنى  Çغيز   Ï تونوÑنظا لومړنيو   Ï  Çخو له  هيوæÏÇنو   æغړ  Ï ناټو   Ï

 Ï  .(ÆÑګوæ  áæجد (æÏهم   åæ كمزÑæې   åډير  åÏæ خپلوÇكه  æړتيا  عملياتي   Ï ځوÇكونو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï پوÑې   áكا  ٢٠١١ تر  چې  ښيي  Ñپوټونه 

 ¡íكړæ Êعمليا  áæډ  ßÇخپلو په  پرته  ځوÇكونو   ÝيساÂ له  چې   åæ ړæ ېÏ Ï قطعه  åيو يوÒÇې  پوځ   äفغاÇ  Ï كې  مياشت  Çګست  په   á٢٠١١كا

په  پاملرنې  طبي   æÇ æسايلو   Ï  ÝيساÂ  Ï  ÒÇÑ Ïغه   æÇ مرستو  لوجيستيكى   ÝيساÂ  Ï  ¡íÏ Çړ  ته  مالتړ  æÒæÑنكو   Ï  ÝيساÂ  Ï هم  بيا  خو 

 áæډ  ßÇخپلو په  چې  شمير  قطعاتو  هغو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï پايه  تر   áكا  ٢٠١٢  Ï چې  حقيقت   ÇÏ  
٣٨

.(ÆÑګوæ  áæجد (æÏهم  ته  مالتړæنو  څير 

خپلوÇكو   Ï چې   åÏ æړ  ياæÏلو   Ï  
٣٩

.áكړ ÇÑپوÑته  شكونه  شمير  يو  يې   åړÇ په  æÒÑÇنې  Ïغې   Ï خو   åشو  åلوړ ته   ٣٠ شي   ìكوال  Êعمليا يې 

ته  كچې  هغې  æختونو  æÑæستيو   Ï  áكا  ٢٠٠٩  Ï هم  كې  æخت  منځ  تر  كلونو   ٢٠٠٩ تر   ٢٠٠٨  Ï شمير  Ñæته  قطعاتو   (åسر æÒæÑنكو  (له 

قوماندÇني   åګډ  Ïلېږ Çمنيتي   Ï موخه  چې   ãكو  Ï  ¡ææ ګرځيدلى   æ  ìشو تشكيل   ìنو ماموÑيت  ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې 

 .åæ نهÒæÑ (CSTC-A)

پنځلس  پاتې   æÇ  íÏ جوګه  عملياتو   Ï  áæډ  ßÇخپلو په  كنډكونه  پنځه  نه  شپږæيشتو  له  چې   åكړæ ÏÇعا   ÝيساÂ كې  نيمايي  په   áكا  ٢٠١٣  Ï

پوښتنه  ناحله   ÇÏ خو ښيي.   åÏæ ښه  åډېر  ÇÏ چې عهدې ææځي  تر   Ñكا چې Ï Ïغه  شي   ìكوال  áæډ  ßÇخپلو په   ìځا يو   åسر مشاÑæينو  له   Ñنو

مشاÑæينو    Ï  åسر نيولو  كې   ãپا په  فاÑغينو   Ï ماموÑيت  ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې  شي   ìكوال  åÏæ  ÇÏ Âيا  چې   åÏ پاتې   ìپرځا

ته  مشاÑæينو  هم  ال   Êقطعا  Ñڅلو څخه   æشپږ له   
٤٠

كنه. شي  پاتې  يوÇځې   ìæÏ كې  كنډكونو   æÇ  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په  پرته  مالتړ  له  æÒæÑنكو   æÇ

٤١
شي. موثر Çæقع  چې  شي   ìكوالæ څو تر   íلر Çړتيا 

 Lewis G .Irwin, “Reforming the Afghan National Police, “Joint Forces Quarterly, issue 52, 1st quarter 2009, p. 74-5. 35
  Jon Boone, “Afghan National Army prepares for life after Nato,” The Guardian, 20 July 2011; Danel Korski and Michael Williams, 36
 “The end of NATO and the danger of US unilateralism, “London : RUSI, 2008, p. 149; interview with former mentor, London, February

2010. For a different, more negative assessment, see Daniel L. Davis, “Truth, lies and Afghanistan, “Armed Forces Journal, February 2012.
 For the case of Arjistan district see Matt Zeller, Watches without time (Charlottesville : Just World Books, 2012), p. 131. 37

 Sara Sorcher, “Will the Afghan Army Be Ready?” Atlantic, 27 September 2011. 38
 See also Anthony Cordesman, “Afghanistan: meeting the real world challenges of transition,” Washington : Center for Strategic and 39
 international Studies, 2013, p. 44; Larry Shaughnessy, “GAO: Military lowering bar to evaluate Afghan troop progress,” CNN, 25 July 2012;

Charles Recknagel, “How Ready Is The Afghan Army?” Radio Free Europe/Radio Liberty, 20 March 2012.
  Howard LaFranchi, “Is Afghanistan ready to defend itself?” Christian Science Monitor, 25 June 2013; interview with senior ISAF 40
 official and his team, Kabul, April 2013. Another source put the number of ANA brigades able to operate independently at 22, including

two new ones (interview with senior IJC officer, April 2013).
Interview with senior ISAF official and his team, Kabul, April 2013. 41
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٢جدÇ Ï :áæفغاä پوځ Ï قطعاتو æÒÑÇ Ïنې كچې

نېټه

ßÇخپلو

(åسر مشاÑæينو  (له 

مشاÑæينو  له 

موثر  åسر

همكاÇÑنو  له 

موثر  åسر

همكاÇÑنو  له 

په  سرÏæ Ï åې 

áحا

ناتوÇäÇړمن

ÇÑمنځته   íنو

íشو

 áæÒÑÇ نا

íشو

301353911  2012پاى

1565829151اگست 2011

0565532116اپريل 2011

0526427313فبرورى 2011

0435832111جنورى 2011

0473546221نوامبر 2010

03239410116سپتمبر 2010

02940410024اگست 2010

02437415427جون 2010

02724285019مى 2010

292128529مى 2009

1826262دسمبر 2008

338187جون 2008

1262610مارچ 2008

0133710جنورى 2008

010353جنورى 2007

06393جون 2006

ماموÑيت ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په  سرچينه: 

 æÇ  áæÑ مخكښ  æÑæسته  چمتوÇæلو  له   Çخو له  æÒæÑنكو   Ï چې  تمه  Ïې  په   ¡ìÏ متكى  مرستو  بهرنيو  په  پوځ   äفغاÇ æÑæسته   áكا  ٢٠٠٢ له 

 åÏستفاÇ ړتياæ ېÏ له خو  مالتړ æړتيا æموندله   Ï åÑلپا قطعاتو  خپلو   Ï پوځ  äفغاÇ حتى كې  نتيجه  په   
٤٢

كې Çæخلي.  Óال په   åقوماند حتى 

٤٣
æشي. تكيه   ÝيساÂ په   åÑلپا كولو  ÇÑمنځته   Ï  ææړتياæ  Ï چې   åيدÑښكا Âسانه   ÇÏ Ïې  تر  چې   åنشوæ ځكه 

ماتې   Ï حتى   æÇ) شوې  ÇÑكمه  تكيه  مشاÑæينو  بهرنيو  په   áæډ  íجد په   Çخو له  پوځ   äفغاÇ  Ï پوÑې   ٢٠١٢ تر   ٢٠١١ له  چې  شته  بېلګې  ÇÏسې 

 Êعمليا  ßÇخپلو بشپړ  لومړني  ځوÇكونو  پوځى   äفغاÇ  Ï چې   æÏÑÇ  áقو په  ځوÇكونو   ÝيساÂ  Ï منلى).   ìځا پر  Ñيسك   ÇÏ  ìæÏ كچې  تر 

Çمريكايي   Ï  åسر طالبانو  له  شي   ìكوال  ìæÏ چې  æيل  به  ÇفسرÇنو  پوځ   äفغاÇ  Ï چې  Ïې  تر  حتى   
٤٤

.áشو پيل  كې   íړæÇ په   áكا  ٢٠١٣  Ï

 
٤٥

.íكړæ  åÒÑمبا پرته  مالتړ  له  ځوÇكونو 

يو عمدå نظر Ç Ïفغاä پوځ Ç ÏفسرÇنو تر منځ ìÏ ÇÏ چې Çفغاä پوځ بهرني مالتړ ته Çړتيا لرí ځكه چې ÑÏ Ïنو æسلو æÇ نږÏې هوÇيي مالتړ 

معلوماتو)  ÇستخباÇÑتي  پرته  Çنسانانو  له  بيا   åتير (په  ÇستخباÇÑتو  له  پوځ   äفغاÇ چې  Çæيي  Ïليل   ÇÏ Çفسر  يو   
٤٦

.íÏ مخ   åسر نشتوÇلي  له 

 
٤٧

.ìكوال نشي   Ñكا موثر   íكو السه  تر  يې  څخه   ÝيساÂ له  چې  پرته 

Scott Stokoe, “Thoughts on Training for Advise and Assist Brigades”, weblog, 8 April 2009 (http://usacac.army.mil/BLOG/blogs/llop/ 42
08/thoughts-on-training-for-advise-and-assist-brigades.aspx).(Accessed –14 November 2010)/04/archive/2009

 Stokoe, ibid.; Graham Lee, Fighting season, London: Duckwork Overlook, 2012, p. 189; Sam Jacobson, “Afghanistan Diaries: Teachers 43
and Doctors, “Dissent magazine, November 10, 2011.

NTM-A sources, Kabul, September 2013. 44
 Dexter Filkins, “After America,” New Yorker, 9 July 2012. 45

Interview with Gen. Raufi, Kabul, April 2012. 46
 Interview with ANA officer in Nangarhar province, April 2013; Beth Stevenson, “ISAF withdrawal prompts Afghan air power changes,” 47

18 February 2013 (http://www.shephardmedia.com/news/digital-battlespace/isaf-withdrawal-prompts-afghan-air-power-changes/).
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ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

 .ìكيږ بريالى  نه  كولو  پلي  په   ãÇګرæپر پرÇختيايي   íشو Çفغاني   åيو  Ï مخې  له  نظريې   Ï ملګرتيا  شوې  پيل   Ï كې   áكا  ٢٠١٠ په  حتى 

 åÑلپآ  æېدÑÏ  Ï قطعاتو   äفغاÇ  Ï بيا  به   åÑلپا  æېدÑÏ  Ï پښو  خپلو  په  چې   íæÏÑ (پاÑټنرشيپ)  ملګرتيا   ÇÏ Çمله  Ïې  له  هم   ìÑلو  äفغاÇ

شمېر  يو  قوماندÇني    ìګډ  Ï  Ïلېږ Çمنيتي   Ï   Ï  æÇ مني   åيرæ  ÇÏ خپله   ßÏÑæ Ñحيم  ښاغلى  Òæير   ÚفاÏ  Ï چې  لكه   ¡íæ نه  Çغيزمن 

٤٨
.íلر نظر  Ñæته  هم  چاÇæÑكي 

:åÏ شوې  بلل  مدÇخله  كې   æÑچا  íÑكا په  Çفغانانو   Ï هم   áæÑ كيدæنكى   åترسر  Çخو له  مشاÑæينو   Ï æخت  ځينې   

 åسر ìæÏ پوځ ته يې له äفغاÇ æÇ ìړæÇÑ سلېæ لتهÏ ìæÏ .خيستىÇ كې Óګې په خپل الÇæ æÑچا Ï áæمريكا په ټوليز ډÇ

Çمريكايي   Ï يم   äÇقوماند قطعې  يوې   Ï چې  خپله   åÒ  ¡åÏلوÑÏ  åقوماند  íبوÑمحا موږ  Ñæكړ.  فرصت   æپرېكړ يا   æخبر  Ï

 Ï æسلو   Ï چې   åسر  áæمسو Çمنيتي  هغه  له   åسر  åæ  åغاړ Ñæپه   åقوماند ماموÑيت   Ï چې   åسر  äÇقوماند  åيو له  ځوÇكونو 

قوماندې   Ï څخه   äÇقوماند له  قطعې   äفغاÇ  Ï موږ   áæډ بنسټيز  په   .ææ كې  Ïفتر   åيو په   áټو  åæ  åغاړ په   Ñæ  åندÏ ساتنې 

٤٩
.åنيو تصميم   áمها پر  مجلس  كوæنكي  Ñهنمايي  Ïغه   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï پرته  Çخيستو  له 

 áكو  íهبرÑ Êقطعا  äفغاÇ  áæډ موثر  په  به  ÇفسرÇنو   äفغاÇ چې   áæډ هغه  په  كم æخت   åæكا سفر  يې  به   åسر قطعاتو  له æÒæÑنكو  چې   ìهغو

يې   äÇقوماند چې   íكړ ثبت  قطعاتو Ñپوټونه  هغه   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  åړÇ په   æÏهرتې æÒæÑ Ïنكو 
٥٠

.åښند Çغيز  موثر   áæډ  ÇÏ لږ  Ïغو æÒæÑنكو 

تاكتيكي   ¡ÈنتخاÇ  Ï  ìځا  Ï ته   ìæÏ كې   åجګړ په  ځوÇكونه  æÒæÑنكي   ÇÏ Çخيستې¡   åغاړ په   íمشر يې  ځوÇكونو  æÒæÑنكو   æÇ تښتيدلى 

له  پوځ   äفغاÇ  ÒÇÑ Ïغه   æÇ  íحلو كې   ÊÑصو په  نشتوÇلي   Ï ÇفسرÇنو  Ñæكوæنكو   åقوماند  Ï پوځ   äفغاÇ  Ï كې  برخو   æÑنو  æÇ حل   Ï حاالتو 

æÒæÑنكى  پكې  چې   íړæÇÑ بيلګه   åيو بيټايي   
٥١

.íمنظمو بيرته   Êقطعا  íشو نامنظم   æÇ  íتنظيمو بيا  يې   Êقطعا  ¡íÑژغو  æكيد الندې 

چې   íكو شكايت  حتى   äÇفسرÇ  äفغاÇ شمير  يو   
٥٢

.íكړ ليرې  بريدمل  ناموثر  يو  چې   íكو  åپريكړ مخې  له  مسوæليت  خپل   Ï  ßÇځو

په   áæډ عين  په  بريد   ßÇځو په æÒæÑنكي  چې  كې   áحا په ÇÏسې   
٥٣

.íÏ íشو ته ÇÏخل  جګړې   ìÇæ íكړ خبر   ìæÏ چې له Ïې  پرته  æÒæÑنكو 

٥٤
.íكو Çغيز  قطعاتو   äفغاÇ

٣ .٢ áناسم ماډ

پر  ځوÇكونو   äفغاÇ  Ï كې  پېژندلو   æÇ پاكولو  په  ځمكې   Ï  ¡åپلو تكتيكي  له   åلږترلږ هم  هغه   áكو تكيه   áæډ بد  ټولو  تر  په   æكېد تقويه   Ï

 äفغاÇ  ìډېر  
٥٥

.íبرېږÇبر  Ñمعيا په  ناټو   Ï  æÇ  íكېږ متكي  مالتړ  هوÇيي  نژÏې  په  كچه  پرÇخه  په  چې  تكتيك  ÇÏسې  يو   ¡Ñټينګا ÒæÑنې 

:íÏ  íشو Çموخته  مالتړ  هوÇيي  په   ÓæÇ  äÇفسرÇ

پر   ìæÏ  Ï  íړÇغو چې  ته  جګړې   åسر كسانو  هغو  له  ځوÇكونه  خپل  چې  ææيل  ته  قومندÇنانو  پوځ   äفغاÇ  Ï بيا  بيا  ما 

 ìæÏ  !ÆړÇغوæÇÑ چوÑلكى   æÇ Çلوتكې  تاسو  "نه¡  ÇÑكړ   ÈÇځو  åبېړ په  هغه  خو   ¡íګرځوæÑæ  ¡íكړæ بريدæنه  سنګرæنو 

٥٦
ææژني". Ïښمن  شي   ìكوال

 :åÏ يناæ فسرÇ  åيو  Ï  
٥٧

.íكو مالتړ  هوÇيي  نژÏې  په  تكيه  ټولو Òياته  تر   äÇفسرÇ  äفغاÇ  ìډېر چې  ښيي   ÇÏ هم  Ñنو  

چې  Çمله  Ïې  له   æÇ شو  برالسي  چې  يو  چمتو   áæډ بشپړ  په  موږ   ¡íÏپرېږ  äفغانستاÇ ځوÇكونه  Çمريكايي  چې   áمها هغه 

٥٨
.æلرæ Çړتيا  ته  مالتړ  هوÇيي  ځوÇكونو  بهرنيو   Ï به  موږ   ¡æلر نه   ßÇځو هوÇيي  خپل  موږ 

  Jan Erik Haug, “The Operational Mentoring And Liaison Team Program As A Model For Assisting The Development Of An 48
Effective Afghan National Army,” (thesis, Fort Leavenworth, 2009) p. 83.

Human Terrain System, “ibid. 49
 Stephen Grey, Operation Snakebite.(London: Viking: 2009), pp. 76, 85. 50

 Richard Doherty, Helmand mission, (Barnsley : Pen & Sword, 2009), pp. 61, 64, 95, 97, 101, 112, 113, 114, 124. 51
 Doug Beattie, Task Force Helmand, (London: Pocket Books : 2009), p. 88. 52

Interview with former ANA officer, Kabul, October 2009. 53
 Benjamin Tupper, Greetings from Afghanistan send more ammo, (New York : New American Library, 2010), p. 15. 54

Interview with ISAF mentoring manager, Kandahar, April 2010. 55
Tupper, ibid., p. 28. 56

  Interview with former mentor, London, February 2010; David Zucchino ,“Afghan army could help unify a nation,” Los Angeles 57
 Times, 12 November 2006. For an example of how tactical stalemates could only be broken by close air support even in early 2013 see Azam

Ahmed, ‘With Swagger, Afghan Army Takes the Lead’, New York Times, 7 April 2013.
 Carmen Gentile, “Troops balance fighting, mentoring Afghans,” USA Today, 13 July 2013. 58
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:åكړæ  åهوكړ Ïې  پر  څاæÑنكو  لويديځو 

بې  æÇÑړنو  السته  مهمو  له  به   ìæÏ نو  شي  لرې  مالتړ  هوÇيي  څخه  ځوÇكونو   äفغاÇ له  كه   íلر Çندېښنه  شنونكي  ځينې 

 äطالبا  æÇ  íلرæ السرسى  Ïېته  ځوÇكونه  Çمنيتي   äفغاÇ چې   åÏ مهمه   åÏلعاÇ  Þفو  ÇÏ"  
٥٩

Çæيي: شنونكى]  [يو  شي.  برخې 

."íلر السرسى  ته  چې Ï ìæÏې æړتيا   ¡íپوهېږ په Ïې 

Ç Ïفغاä هوÇيي ځوßÇ په پرمختيا كې ځنډ (٢ .٤ عنوæ äÇلولئ) Ç Ïفغاä پوځ په هغو جګړå ييزÇæ æحدæنو كې چې áÒæÑ شوÏ æÇ í جګړې 

 æبشپړ تر  پايه  تر   áكا  ٢٠١٤  Ï ځوÇكونو   ÝيساÇ هم  څه  كه   .íلر Çغېز   Ñæژ شوې  Ñæته  توصيه  كولو  تكيه   Ï مالتړ  هوÇيي  نژÏې  پر   áمها پر 

له   æكمېد  Ï Ñæكوæنكو   åÑمشو  Ï æړÇندې  له  ال  كې  æÏبي  په   ٢٠١٢  Ï خو   ¡  ìكړÑæ ضمانت  مالتړ  هوÇيي   Ï ته  ځوÇكونو   äفغاÇ پوÑې  æتلو 

٦٠
.ìÏ غلىÇÑ لىÇكمو كې  مالتړ Ñæكولو   áæډ  ÇÏ په ته  پوځ Çæحدæنو   äفغاÇ  Ï ملهÇ

په  هم   Êمهما  æÇ  íكړ قانوني   ÇÏ چې   áلر غوښتل   áÇجنر يو   ÝيساÂ  Ï  ºáشو  Ïæمحد  ÇÑخو  áæبرÇبر مالتړ  هوÇيي  نژÏې   Ï كې   áكا  ٢٠١٣ په 

ځوÇكونه¡   äفغاÇ  
٦١

.íكړ تنظيم   ÊكماالÇ چې   ¡íلر نه  æړتيا  Ïې   Ï  æÇ  ìثابتوال شي  نه  هدفونه  پوځ   äفغاÇ چې  ځكه   ¡íكړ كم  كچه  Òياته 

 
٦٢

.íæ نه Çغېزمن  ډېر  به  كې  الندې æÇÑستلو  ثاتير  تر  تلفاæÇÑæ ÊړÏ Ï íښمن  كې   æجګړ په Ïغو  چې 

 åÑلپا مالتړ   Ï پوځ  äفغاÇ Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په   ÝيساÂ ìكوال شي  نه  مقابله  سر  يوÒÇې  په  پوځ   äفغاÇ åشو جوته  چې   áمها هغه  كې  حقيقت  په 

ځينې  هلمند   Ï æÇ ÌæÏÑæ äبدخشا  Ï áæډ په  بېلګې   Ï ¡íكېږ بلل  مهمې  ډېر  چې  بهر  سيمو  هغو  له   ÍصطالÇ په  äÂ ¡كړ برÇبر   ßÇځو هوÇيي 

 Çخوæشا ښكېلتيا   ÝيساÇ  Ï  íكړ  åترسر  áæډ  ßÇخپلو په  ځوÇكونو   äفغاÇ چې  كې  عملياتو  هغو  په  ÇÑهيسې  æÏبي   Ï  áكا  ٢٠١٣ له  برخې.  

٦٣
.åكېد ترې  هم  غوښتنه  مرستې   Ï چې   ¡áكړ  åترسر  Êعمليا  áæډ  ßÇخپلو په  ځوÇكونو   äفغاÇ  ¡åæ سلنه   ٢٠

 åÑمنځته كولو لپاÇÑ Ï ېÑغير متمركزې تګال ìيو Ï ناټو په څېر Ï چې ¡æ ÇÏ ينو تمايلÑæمشا Ï نې په برخه كېæجوړ äپال Ï áæته ډÑæ په

كړÏ æ سمبالو ÇفسرÇنو   åÏÒ په  æÇ نېÒæÑ ښې  Ï فغانانوÇ چې  ¡íÏ شامل پكې   áكو عملي   æÇ لوæجوړ چې Ï عملياتي پالنونو   ¡íكړæ هڅې

 åÑلپا جوړæلو   äپال  Ï ¡موږ" په ÇړÇæ åيي:  پايلو   Çمرخيل Ï Ïې 
٦٤

.íكړ عملي   Èبرياليتو په   ÇÏ چې  ÏلوÑÏ نه  äÇتو پرته Ï Ïې  بريدمالنو   æÇ

٦٥
."æلر نه  هم   åپوÑكا پوځي  يو 

لرليدæنه ٣ .٣

له   äÂ ته  ځوÇكونو   äفغاÇ چې   ¡ææ  ÇÏ  äپال پوځي  حقيقي  ځكه   ¡íكېږ  Íمطر نه  توګه  په  ستونزې  يوې   Ï  áكو تكيه   æÑنو په  چې   ÇÏ  ìلومړ

æÇږÏمهاله   Ï چې   æ نه   äمريكاياÇ يوÒÇې   ÇÏ  
٦٦

شي. چمتو  پوÑې)  مالتړ  هوÇيي  تر  بيا  نيولې  معلوماتو  ÇستخباÇÑتي  (له  هم  æÑæسته   ٢٠١٤

Ïغه  په  پوÑې   ١٣  –  ٢٠١٢ له   
٦٧

.æ شامل  كې  Ïې  په  هم   (٢٠١٢  –  ٢٠٠٤) ÏÑæګ  عبدÇلرحيم  Òæير   ÚفاÏ  Ï æهلې.  چڼې  يې  به   åÑلپا لرلو  Çړيكو 

 Ï كوله.   åخبر  æكمېد  Ï مالتړ  بهرني   Ï كچه  لويه  په  نيوæنكو  تصميم  سياسي  كې  Çæشنګټن  په  ځكه  ÇÑغى¡   äبدلو Çساسي  كې   Ïمېتو

 áكا  ٢٠١٤ له   äÂ چې  íكړ نه   Ñæ åÒجاÇ ېÏ Ï به ته  شوې Çمريكا  كې  په Çæشنګټن  چې   åپرېكړ هغه   åشو كې æÑ ÇÏښانه  په æÑæستيو   áكا  ٢٠١٢

پوځ   äفغاÇ به  åÏÇÑÇ سياسي كې¡ Çغيزمنه   æÇپړ په Ïې   
٦٨

ژæ Ñشي. موÏې  له Ïغې   Ñكا  ÇÏ ښايي  æÇ ¡íكړ چمتو  مالتړ  پرتليز   ÊياÒ ستهæÑæ

.ìÏ كم لپاæ ÇÏ åÑخت  كولو  ترالسه   Ýهد  Ï خو   ¡íكړ متكي   äځا خپل  په 

عملياتو Ñسمي  پوځي   Ï كې  äفغانستاÇ áټو په  ځوÇكونو  سم ÇفغاÇ äمنيتي   åسر  æبشپړېد  Ï بهيرÏ Ïلېږ كې Ç Ïمنيتى   äجو په   áكا  ٢٠١٣  Ï

څه  هغه  له  كې  æاليتونو  په  پوځيانو   äفغاÇ چې  ææيل   íسرتېر خوشبينه   åيو پوځ   äفغاÇ  Ï Ïې  له  æÑæسته   
٦٩
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په æÒæÑنكو تكيه

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

خو   ¡íلر æنه  يې  يا   æÇ  íلرæ حقيقت   ÇÏ چېرې  كه    
٧٠

.áكو  Êعمليا  åګډ په  يې   åسر ځوÇكونو   ÝيساÂ له  چې  كړې  كاÑكرÏګي  Çغېزمنه  ډېر 

 áæډ يو   ÇÏ كې  حقيقت  په  چې   ¡íكړ ترالسه  حاكميت  ملي   åسر  áæكنټر پوځي  بشپړ   Ï چې  ښوæلې   åÏÇÑÇ مشرتابه  سياسي   äفغانستاÇ  Ï

:íلر Çغېز  مثبت 

ما ÑæÇېدلي íÏ چې Çفغاä چاÇæÑكي Ñæته خبرې كو í�� Ò ÇÏموږ لپاåÑ فرصت ìÏ¡ چې مشرí پر غاړÇæ åخلو ÇÏ æÇ كاæÑنه 

٧١
."ìÏ ختæ موږÒ ÇÏ " چې ìÏ ې كې يو حسÏ په .��æكړæ پخپله

تر يوå بريدå ښايي Ç Ïفغاä پوځ Çæحدæنه Â ÏيساÝ له مالتړå پرته له تندالæÑ سرå مقابله æكړÏ ¡í بېلګې په ډáæ هغه ÒæÑنه Ï جګړې په ډګر كې 

 Â ÏيساÏ Ý ګډې قوماندÇنۍ ( ìÂ. جى. سي) يوå سرچينه Çæيي:
٧٢

.åÏ چې ترالسه كړې يې ¡íعملي كړ

 موږ Ò äÂياÊ شوÇهد لېدلي¡ چې څومرå موږ ìæÏ Ï له مخې لرې شوí يو¡ ìæÏ پرمختګ كړÇÏ æÇ ì يوå طبيعي Çنساني 

 
٧٣

æÑيه åÏ هغه مهاá چې يو æړتيا لرæنكى ملګرÇÑ ì مخ ته شي¡ بل تن Ñæته كيني æÇ هغه پرېږíÏ¡ چې هر څه پر مخ يوسي.

 æړæ Ï äÂ خو كوله¡   åډډ مقابلې  مخامخ  له   åسر ځوÇكونو  له ÇفغاÇ äمنيتي  كې  پېښو   æډېر په  هم  ال   æÑتندال كې  نيمايي  لومړۍ  په   áكا  ٢٠١٣  Ï

 پوښتنه 
٧٤

.íÏ íشو áژæ íكې ٢,٧٦٧ سرتېر áله مخې په ٢٠١٣ كا æسمي شمېرÑ Ï æÇ ليæړÇ Êنه تلفاÇÑÏ ته æپوځ سرتېر äفغاÇ Ï هم ãÇæÏ نښتو

 Ï ضمنآ  .ìكړæ åجګړ سر  يوÒÇې  په  كې   áكا  ٢٠١٥ په  چې   ¡íæ چمتو  åÒÇندÇ كافي  په  پرته   åمالتړ له   ÝيساÇ  Ï به ځوÇكونه   äفغاÇ Âيا  چې   åæ ÇÏ

خو   ¡ìÏ  ìكړ  åÑغو حالت  بريدګر  توګه  په   ßÇځو مستقل   åيو  Ï  áمها پر  فصل   íلومړ  Ï جګړې   Ï پوځ   äفغاÇ چې  كړې  ÏÇعا  سرچينو   ÝيساÂ

٧٥
.íÏ هد ال هم بې پايلوÇشو

 .(ÆÑګوæ ¡٣¡٣¡٢)åÏ لندبل په  څېر نه Ï جنګېدلي åږæÇ په åږæÇ åسرÑæ ندېÇړæ ښمن پرÏ Ï كونه څو كالهÇځو äفغاÇ كونو تكيه¡ چېÇپه ناټو ځو

هوÇيي  ځوÇكونه   äفغاÇ كې  سيمو  په   æسېدæÇ Ï كړې يې   åپرېكړ Çعالæ äكړ   íÒكر حامد  Çفغاæ äلسمشر   چې  كله  كې   íÑæفبر په   áكا  ٢٠١٣  Ï

 Ï شنونكو  پوځي   æÇ سناتوÇÑنو   ¡ÏلوÑÏ  åسر ځانه  له   äغبرګو ستر  يو  پرېكړې  سياسي  Ïغې   
٧٦

.áشو  Êجو څه  هر  ÇÑغوښتلى  شي  نه   ßÇځو

٧٧
æلسمشر په Ïې پرېكړå نيوكه æكړæÇ å هغه حقيقتونه يې æÑښانه كړá چې په Ïغې پرېكړې به تندالíÑ نوÑ هم ÒړÑæ شي.
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Meeting with ISAF political officers, Kabul, April 2013. 71

Human Terrain System, ibid. 72
Interview with IJC source, Kabul airport, August 2013. 73

 Nordland, ibid., Alissa J. Rubin and Taimoor Shah, “Afghan Forces, Taking Lead, Hold Steady in Violent District, “New York Times, 74
15 June 2013; Ahmad Ramin, “NATO Casualties Lowest in 6 Years, Afghan Numbers Increase,”TOLOnews.com, 1 January 2014.

 This point was made by several ISAF, NTM-A and IJC senior officers interviewed in September 2013. 75
“Karzai to Ban Afghan Forces from Requesting Airstrikes,” VOA News, 16 February 2013. 76

  Rafi Sediqi, “Afghan Forces Need Air Support From Foreign Troops: Senators,” TOLO news, 28 May 2013; “People are waiting for Mr 77
 Karzai’s response,” Arman-e Melli, 17 April 2013.

íلوتنه كوÇ åپوځي مركز åكابل له يو Ï لكهÑچو åملي پوځ يو äفغاÇ Ï
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 ييز مالتړ Ï كافي كچې ÇÑ Ïمنځته كولو æړتيا. ٤
å
Ï جګړ

 æÇ تجهيزæلو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  åÒÇندÇ كافي  په   íشو  åسرÑæ مركې  چې  Çفغانانو  هغو  Òياتو   ¡áشو  áæښوæ كې   ٣.١ په  پوÑته  چې  هغسې 

 Ñæبا په Ïې   íÏ نه نظر  يو  په  يې   áټو چې   äÇÑسالكا Çچوí.بهرني  ځوÇكونو   ÝيساÂ پر   åپړ ناكامۍ   Ï كې  برخه  په   æكېد بسيا   Ï  äځا پخپل 

هم  æړÇنديز   ÇÏ  
٧٨

.íæÑپاÇÑ Çلعمل  عكس  ګاæنډيانو   Ï  ÇÏ  æÇ  íكړ يې  جوګه  سيالۍ   æÇ æياړ   Ï چې   íړÇغو  ÊÇتجهيز ÇÑÏنه   äفغاناÇ  ¡íÏ

 åړÇ په  لګښتونو   Ï تجهيزæلو   Ï چې  خطرæنه  هغه  كې   ÝيساÂ په   ÒÇÑ Ïغه   æÇ  ¡åړæ  åكړ مهم  كې   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په   äفغانستاÇ  Ï چې   ¡ìشو

 æÇ  Èبرياليتو ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ  Ï چې   åÏ برخه   åيو  ßÇځو  Ï جګړې   Ï  ßÑÏ  æÇ  ÈيښتينتوÑ)  Ï چې  قيمت  Ïې  په   íæتاييد هم   íÏ

٧٩
(íمعلومو ناكامي 

 ÇÏ شي.   áسمبا æسلو  په   áæډ مناسب  په  Ïې  پوځ   äفغاÇ  íæ  áæډ هر  په  كه   ¡íÏ يو   åسر كې  غوښتنه  Ïې  په   íشو مركه   äفغاÇ هم  بيا  خو 

غوښتنه ډېر Çړخونه لرí چې نه شي كېدìÇ په Ïې پاڼه كې يې Ï ټولو په جزيياتو بحث æشي. Ï بحث لپاåæÏ åÑ شياä غوåÑ شوí¡ په ÑÏنو 

.áسمبالو  ßÇځو هوÇيي   äفغانستاÇ  æÇ پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï æسلو 

موæÒÑÇ íÏÑنه: توپچي ٤ .١

شو¡   ìÇكړ هغه ÇÑهيسې Ç ÏفغانستاÏ Ï äفاÇ ÊÑÇÒæ Úړ  له  شو¡  ته æÇÑستل   ìځا خپل  بېرته   ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï äفغانستاÇ Ï چې كې   ٢٠٠٢ په 

 Ï پوځ   äفغاÇ  Ï توګه¡  په  پايلې  يوې   Ï  .íكړ نه   Ñæ  Èلومړيتو  ÊياÒ ته  غوښتلو  æسلو  ÑÏنو   Ï Çمله  له  ميلۍ  بې   Ï مالتړ   Ï لويديځ   Ï چې 

 äفغاÇ له  پايه  تر   áكا  ٢٠١٢  Ï  æÇ  íشو  ìÇكړÑæ توپونه  كي   åلنډ  ٦-٨ له  ته  غونډ   åيو  ºåÏ كمزÑæې  هم  ال   åæ كې   ٢٠١٢ په  چې  برخه  توپچي 

 åسرÑæ توپونه   (١١٤  ãÇ)  åتېر تاÑيخ  جګړې  نړيوÇلې  æÏيمې   Ï  ÒÇÑ Ïغه   ¡ææ ٢٤توپونه  ساخت  Çمريكايي   æÇ  (٣٠  íډ  ٨٥)  åسر ځوÇكونو 

Çخيستل  ګټه  نه  توپونو   (٣٠-íډ  ١٢٤  )  æÑنو  Ï  
٨٠

.íكېږ  áæÑكا كى  پرېډæنو  پوځي  په   åډېر تر   æÇ  íشو مرسته   íÑلو له  تركيې   Ï چې   ¡íÏ

 íتصفيو  Ï ځنډ  Ïغه   ºخيستÇæ  Ñكا توپخانې  له   åÒÇندÇ Òياته  په   
٨٢
كې  íړæÇ په   áكا  ٢٠١٣  Ï يوÒÇې  ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ  

٨١
.íلر ÇÏÇمه 

 åÏږæÇ  æÇ æسلو   íعصر  Ï مرستندæيانو  له  Òæير   ÚفاÏ  Ï  äفغانستاÇ  Ï كې   áكا  ٢٠١٢ په  كړ.   Çپيد  ÓحساÇ كمزÑæۍ   Ï كې  منځ  په  Çæحدæنو 

جوړ  كې  لويديځ  په  چې  كې  مقابل  په  توپكو   íعصر هغو   Ï  ææ  ÇÏ  ÈÇځو ته  غوښتنې  Ïغې   .åشو  ÏÑ خو   ¡åكړæ غوښتنه  توغنديو  Çæټن 

٣٠) ساتل æÇ كاÇ áæÑسانه íÏ. په حقيقت كې Çفغاä پوځ Ï جګړې په ډګر كې په بشپړå توګه له هغه څه سرå ستونزå لرله چې   -íډ) Ï íشو

 Ï ßكنډ  Ï پكې بايد   åÒجاÇ بريدæنو  توپچي   Ï چې سېستم¡  متمركز   áæكنتر  æÇ قوماندې  Ï پوځ  äفغاÇ  Ï 
٨٣

غټې æې. نه  مرميو   (ã ã٦٠) له 

   
٨٤

.ìÏ  ìكړ ممانعت  كاæÑنې   Ï توپچي   Ï يې  كې  حاالتو  تكتيكي   æډېر په  شي¡   áكړÑæ كچه  په  قوماندÇنۍ 

 Ï  æÇ  ÊكماالÇ توپخانې   Ï چې   æ  áټوÑæ Ïې  په   ãپا Âې)   –  ãÇ ټي   äÇ) ماموÑيت  ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په   /ÝيساÂ  Ï كې¡  ټوله  په 

 áÒæÑ ښو   Ï  ÝيساÂ  ¡áæډ  íځانګړ شي.په  پرېوتى  Çغيزمن   åÑلپا پوځ   äفغاÇ  Ï  áكو چمتو  Ïې   Ï  áæډ مناسب  په  كې   åÒÑمبا ضد  ÑæÇپكۍ 

چې   åÑلپا همدې   Ï  .íلرæ æړتيا  كولو   Òډ  Ï  áæډ مستقيم  په  موقعيتونو  پر  لرې  له  چې   ¡íكو  Ñټينګا Çهميت  پر  پوليسو  كشفي  شويو 

 Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  
٨٥

.åكېد  áæچوÇ  Ñفشا  áæډ Òياتېدæنكي  په  مخ  مدÑيت  شخصي  په   íشو مسلكي   äتوپچيا  íشو  áÒæÑ شي   åډÇډ ځوÇكونه 

.åشو  åڅركندÇÑ  áكا  ٢٠١٣ په  هم   åÏæ  æÇ پياæړتيا  مشرتابه  توپچي 

 Interview with senior ISAF officer and his team, Kabul, April 2013; Interview with senior IJC officers, Kabul, April 2013. 78
Interview with senior ISAF officer and his team, Kabul, April 2013. 79

 The Military Balance 2013, London : International Institute of Strategic Studies, 2013, p. 278; Interview with ANA major, Kabul, April 2013. 80
  John Wendle, “Bombs Away: Will Afghanistan’s Artillerymen Learn How to Shoot Right?”,Time, 1 November 2012; Nathan Hodge, 81
 “Ready or Not, Afghans to Take Over Security Kabul Will Officially Get Handover From Coalition in Coming Week’, “Wall Street

Journal, 14 June 2013.
 Interview with Col. Brito, IJC, ANSF development, Kabul Military Airport, September 2013. 82

 Nathan Hodge, “Afghans Seek More Military Hardware, “Wall Street Journal, 31 December 2012; Steven Beardsley, “Training Afghan 83
 artillery teams a lesson in patience,” Stars and Stripes, 18 December 2012; interview with IJC officer, Kabul airport, August 2013.The Afghan
 media also participate in the campaign in favour of a more heavily equipped ANA: “Afghan pundits stress need to provide security forces

with modern weapons”, excerpt from report by privately-owned Noor TV on 3 December 2012, in Dari 1300 GMT.
10/kandaks.html)./ Embedded in Afghanistan, “Kandaks”, 23 October 2009 (http://bc235.blogspot.co.uk/2009 84

Interview with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013. 85
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ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

پر  Ïې   Ï كې  هڅو  ضد  ÑæÇپكۍ   Ï به  æسلې  ÑÏنې   æÇ  íتكنالوژ پرمختللې  چې   ææ  ÇÏ هغه   åكېد ÇÑمنځته   íÑلو له   ÝيساÂ  Ï چې  بحث  بل 

٨٦
.íكړ پېچلې   åÑچا څاÑنې   Ï به  ÇÏ چې  íكړ  Ïæمحد الÑې  يوې  پر  يوÒÇې  ييز Çæحدæنه   åجګړ به   ÇÏ æÇ íكړæ äياÒ ¡íكړæ ګټه چې   ìځا

كې   åجګړ ضد  ÑæÇپكۍ   Ï ټانكونه   äÂ  æÇ توپونه   ¡ßÇځو هوÇيي   ÝيساÂ  Ï  áمها پر  جګړې   Ï چې   íشو æيل  كې   ÈÇځو په  ته  Çفغانانو   

پوځ   äفغاÇ نو  íړÇغو  ãÇæÏ áÇÑمو  Ï ستولوÇ Ï كونوÇځو  Ï ته پوستو  پرتو  پوله  پر  ځوÇكونه   äفغاÇ كه  ¡íكو  Ñټينګا  ÒÇÑ غهÏ ìæÏ .íæÑكا

٨٧
ځوÇææ ÈÇيي. ته  بريدæنو   æيزÏæÏ íÑلو له   äپاكستا  Ï شي  ìÇكړ به   æ چې شي   íÑæبا لرلو  په  كرÏ Ï ÑÇې æړتيا   ÑÇكر په  بايد 

 ٢٠١٣  Ï íæ áسمبا توپونو   äÇæها سپكو   (ã ã ٦٠  ٢٢٤  ãÇ) په به  ټوÇæ áحدæنه  پوځ  ملى   Ï چې  ÏÇÏÑÇقر هغه   æÇ ¡كمى تركيباتو   Ï توپخانې  Ï

 äÇæها (ã ã ٦٠) Ï ÝيساÂ åæ نهÇæÑ نه چې په ستمبر كې همÒæÑ كونو سختهÇځو Ï áپر مها íړæÇ Ï .ìالسليك شو æ ې نهÑپو íÑæتر فبر áكا

 áæÏلېږ ته  Çæحدæنو  هغو  تكتيك  Çستعمالولو   Ï يې   åسر چټكۍ  په  چې   Ñال Çسانه   åيو æبلله¡  پانګه   åستر  åÑلپا پوځ   äفغاÇ  Ï توپونه 

 Ï لېږæÏنه   äÇæها  Ï چې   ¡ìشو  ìÇكړÑæ  ÑپوÇÑ  æÏÑÇ  áقو له  سرچينو   Ï سي  جې   ìÂ  Ï.íÏ ښكېل  كې   åجګړ په   åسر æÏښمن  له  چې   ¡íكېږ

 
٨٨

.ìÏ  ãګا  ìلو يو   åÑلپا لوړæلو  æÑحيې   Ï ځوÇكونو   äفغاÇ

ته  æسلو  ÑÏنو  هم  æÑæسته   áكا  ٢٠١٤ له  پوځ  ملي   äفغاÇ شي  æÇÑستل  الندې  پوښښ  تر  پوستې  ځمكنۍ   چې   åÑلپا Ïې   Ï  ¡ÊÑصو هر  په   

 íæ  íÏعا  áæÑكا يې  كې  Çæحدæنو   æړæ په   ¡íæ Çغېزمن  يې   áæÑكا æړÇندې  پر   æÑتندال تلونكو   Ï ته   ìځا بل  ځايه   åيو له  چې   ¡íلر Çړتيا 

خپلو  پر  چې   ¡íæ åÏموجو عمله  سې   ÇÏ توپچي  æÇ äÇæها  Ï  چې  åÏ íÏعا هم  ال   ÇÏ ېÑپو  áكا  ٢٠١٢ تر   .íæ قيقÏ بايد  áستعماÇ äÇæها  Ï æÇ

مخامخ   Ï نښې  خپلې   áæډ تدÑيجي  په  چې   ¡íكو تكيه  Ïې  په  يې   ìځا پر   æÇ  ìكوال نښه  په  نشي   áæډ  ßغېزناÇ په   Ýهد باندې  æسلو 

 
٨٩

.íكړ عياÑې  بنسټ  پر  مشاهدې 

 په سمه توګه áÒæÑ Ï شوې عملې نشتوÇلى څو فكتوæÑنه لرìæÏ Ï .í په منځ كې يو فكتوÇÏ Ñ هم æ¡ چې په Çفغانستاä كې Ï ناټو ÒæÑنيز 

 Ï ډلې   åæÏ لومړنۍ  څاÑنې   Ï چې   åكړ پيل   áمها هغه  كې   äجو په   áكا  ٢٠١١  Ï يوÒÇې  څاÑنه  توپخانې   äفغاÇ  Ï  ( Çې   –  ãÇ ټي   äÇ) ماموÑيت 

æړÇندې  Ïې  له   æسرتېر شمېر  يو  قطعې   Ï پوځ  ملى   Ï  åسر  åسر Ïې  له  شوې.  æټاكل   åÑلپا  
٩٠

(٢٠٩  æÇ  ٢٠٧  )  Çلو پوځي  شمالي   æÇ لويدېځې 

 
٩١

.åæ كړې ترالسه  هم ÒæÑنه 

 (ÓÇ پي  (جي   Ï  åتېر په   åشو  åلوړ æړتيا  Çæحدæنو  ځينو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï كې  برخه  په  كولو   æÒډ مستقيمو  غير   Ï پوÑې   ٢٠١٣ تر   ٢٠١٢ له 

خپل   åÑلپا ښوæلو  موثريت   Ï نسبت  په   æÒډ مستقيمو  غير   Ï  íړÇغو Çæحدæنه  توپچي  چې  كله   äÂ  
٩٢

كې. برخه  په  كاæÑلو  ټكنالوژۍ 

 :åÏ  åخبر Çفسر   äفغاÇ  åيو  Ï  .åæكا  Ñكا ضد  پر  Ïې   Ï كمښت  Çساسي  كسانو  لرæنكو  تعليم   Ï كې  پوځ   äفغاÇ په   íكړ مسلكي  كاÑكوæنكي 

ÇÏ له ÏفاÊÑÇÒæ Ú سرÒ åموږ يوå ستونزÇÏ .åÏ å يو ناسم مديريت ìÏ. موږ Ï مناسبې Ïندې لپاåÑ سم خلك æÇ سم فرصت 

غوÇړæ. ځينې æختونه ìæÏ توپچي ته ÇÏسې يو كس æÇÑلېږí¡ چې هغه په لوژيستيكي برخه كې áÒæÑ شوæÇ íæ ì كله 

  
٩٣

.íلېږÇÑ ته  برخې  لوژيستيك   Ï كس  يو  برخې   Ï توپچي   Ï

  See for example, “Afghan Army Should be Equipped with Heavy Arms: MoD,” TOLOnews.com, 20 November 2010; “Afghan 86
 commander in north says they need heavy weapons, air force”, Text of report by Afghan Ariana TV on 19 June 2012; Sean Carberry,
 “Afghan Army Seeks Better Equipment, But Lacks Basic Skills, “National Public Radio, 28 October 2012; Vegard Valther Hansen, et. al,
ibid., Jordan Swears, “Tip of the Spear: Training and Mentoring the Afghan Artillery, “Fires, 1 September 2012 (http://www.readperiodicals.

com/201209/2779897681.html#b).
 Vegard Valther Hansen, et al., ibid. See also Abdol Wahed Faramarz, “Tough Job Ahead for Under-Resourced Afghan Forces,” 87
 Institute of War and Peace Reporting, 1 July 2013; “Afghanistan military forces fighting in mountainous border still face aggressive fight,

“Associated Press, 4 July 2013.
“Arsenal gets contract for Afghan army mortars,” Timesunion.com, 20 February 2013 ( h p://www. mesunion.com/ 88

 business/ar cle/Arsenal-gets-contract-for-Afghan-army-mortars-4294967.php#ixzz2ROnMj77f); Interview
 with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013; Interview with Maj. Gen. Dean Milner, NTM-A, September 2013; Interview with
 Brig. Gen. Howard, IJC, September 2013; Interview with Maj. Gen. McLachan, IJC, September 2013; interview with IJC source, Kabul

airport, August 2013.
 Hodge, 2013, ibid., John Wendle, “Bombs Away: Will Afghanistan’s Artillerymen Learn How to Shoot Right?,” Time, 1 November 89

2012. See also Michael J. Wood, “82-mm Mortars: Working with Afghan National Army Mortar Teams, “Fires, March-April 2010.
 NTM-A, “Ministry of Defense (MoD) and Afghan National Army (ANA) Weekly Assessment,”  (22 May 11). 90

  Paul Watson, “Time running out to teach Afghan soldiers to be self-sufficient, “Toronto Star, 25 October 2010; Kevin K. Parker et al., 91
“Coalition-ANA Partnering, “Fires, Jul-Aug 2009.

 David Loyn, “Afghan National Army counts cost of war,” BBC News, 14 June 2013. 92
John Wendle, ibid. 93
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كړې:  تاييد  سرچينې  يوې  سي)  جې   ìÂ)  Ï

 ¡íكېږ  áÒæÑ كې  ښوæنځيو  په  توپچي   Ï كې  ځايونو  كومو  په  خلك  چې   ¡ÏلوÑÏ  áæكنتر يو  موږ  كې  æÑæستيو  په 

له  قومندÇنانو   Ï كمپنۍ   Ï  Ñنو  æÇ  áډكو كاÑتونه  لرلو  ÇجاÒې   Ï Ñæتلو   Ï ته  څانګې  توپچي   Ï كسانو  سلنه   ٥٠ يوÒÇې 

٩٤
لرله. Çړتيا  ته  چلوæنكي  موټر  بيا   ìهغو چې  لرله  Çړتيا  ته   äÇقومند غونډ   Ï هم   Ï يا   æÇ منشي   åيو چې   ¡áتېرېد  íÑلو

٤ .٢ ßÇيي ځوÇهو äفغاÇ :نهæÒÑÇ íÏÑمو

 æكړ  åÏÒ  Ï چې  كې  هېوæÏÇنو  æÑæسته  جګړې  له   áæډ  íځانګړ په   ¡ìÏ بهير  پېچلى   æÇ  ÏږæÇ يو  پرÇختيا   ßÇځو هوÇيي   íشو ړنګ   åيو  Ï

متحد  Çمريكا   Ï مخې  له  ÇÑپوæÑنو   Ï  .æ كې   áكا  ٢٠٠٢ په  چې   äفغانستاÇ لكه   ¡íæ  íشو æيجاړ   áæډ بد  په   åÑلپا كلونو  څو   Ï يې  سيستم 

تمې  له  كاæÑنه   ¡ÊÑصو هر  په   .íلرæ  ßÇځو هوÇيي  مسلكي  كسيز   ٨,٠٠٠ يو  كې   áكا  ٢٠٠٩ په  به   äفغانستاÇ چې   ¡åæ كړې  ژمنه  Çيالتونو 

برخه   åيو پوځ   Ï غونډ   ßÇځو هوÇيي  ملي   äفغاÇ  Ï  æÇ  (áشو ښكېل  Çې  سي-  ټي   ÓÇ (سي  كله  چې  پسرلي  تر   áكا  ٢٠٠٧  Ï  
٩٥

.áæ  æÑæ ډېر 

په  كمك  موثر  غير   Ï  åسر  ßÇځو هوÇيي  له   äفغانستاÇ  Ï  íÑلو له  لويديځ   Ï  äفغاناÇ  áټو نژÏې   
٩٦

.æ  ìشو ترالسه  مالتړ  لږ  ډېر   åشو æبلل 

 ÊياالÇ  åمتحد Çمريكا   Ï خو   ¡íړÇغو  ßÇځو هوÇيي  لرæنكى  æړتيا   äÇمشر Òموږ   �� Çæيي:  Çفسر  يو  پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï  .íكو شكايت   åړÇ

٩٧
.��íÑæÇ نه  غوښتنه  Ïغه 

 åسر ßÇيي ځوÇهو äفغاÇ چې له ìÏ ÇÏ قعيتÇæ ¡ګڼيæ ښتهÒÑÇ ضمني ننګونې كم æÇپه تړ æجوړېد Ï ßÇيي ځوÇهو íنو åيو Ï äفغاناÇ چې áهغه مها

 æÇ نسل عمله äÇځو Ï ßÇيي ځوÇهو Ï ې¡ تر هغه چېÏ پر åسربېر .ìÏ ìسته پاتې شوæÑæ ملهÇ څو كلونو ځنډ له Ï په حقيقت كې ãÇګرæمرستې پر Ï

 ìÇكېد æÇ íæ بايد السرسى íشو áÒæÑ عملې ته چې په ١٩٨٠مو كلونو كې ßÇيي ځوÇهغه هو Ï ¡íكېږ áÒæÑ äمستريا/äې برخې ميخانيكاÏ Ï

شي Ï تشې Ï ډكولو لپاáÒæÑæ ìæÏ åÑ شي. په ښكاÏ åÑ هوÇيي ځوßÇ يو شمېر كاÑكوæنكي بيا áÒæÑæ شوæÇ á له ٢٠٠٧ كاæÑæ áسته په سمالسي 

ډáæ ځاì پر ځاì شوÏ æÇ ÇÏ :á نويو كسانو áÒæÑ بايد څو كاله æړÇندې پيل شوÏ Ï .ìÇæ íې پر ځاÏ ì ډæنرÇنو Ï ژمنو Ï نه پوåÑ كېدæمعنا åæ ÇÏ چې 

Ï ٢٠٠٢ كاá په پرتله Ï ٢٠٠٧ كاá په لومړيو كې هوÇيي غونډ ډېر لږ پرمختګ كړæ ì. كه په ٢٠٠٢ كاá (لږترلږÏ å ناټو په معياÑ) ÇفغانستاÇ Ï äلوتو 

 
٩٨

.íلوتكې لرÇ نې څرخيÑڅا Ï æÇ لوتكېÇ نكېæړæÑې باÑ٣ پوÜې ٢ÒÇيو äفغانستاÇ په لومړيو كې á٢٠٠٧ كا Ï لوتكه نه لرلهÇ هېڅ

Interview with IJC source, Kabul airport, August 2013. 94
Interview with Atiqullah Amarkhel, Kabul, April 2013. 95

  Jason Straziuso, “In need of aircraft, Afghan air force struggles to get off the ground,” Associated Press, 9 October 2007; interview 96
with senior IJC officer, Kabul airport, August 2013.
Interview with ANA major, Kabul, April 2013. 97

 Todd Pitman, “At busy air base, Afghan air force commander has no planes to fly,” Associated Press, 1 May 2002. 98

íلوتنه كوÇ åپوځي مركز åكابل له يو Ï لكېÑچو åæÏ ملي پوځ äفغاÇ Ï



۲۰۱۴

17

Ï جګړå ييز مالتړ Ï كافي كچې ÇÑ Ïمنځته كولو æړتيا

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

 ßÇيي ځوÇهو Ï äفغانستاÇ Ï كې ښكېل شوې¡ خو ãÇګرæنې په پرÒæÑ Ï يي غونډÇهو Ï په پسرلي كې á٢٠٠٧ كا  Ï (ېÇ – ټي سي ÓÇ سي) 

 åسر غونډ   åÏسا  åيو له  پوځ   äفغاÇ  Ï چې   )  áجوړېد  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ جال   åيو  Ï يوÒÇې  شو.  پاتې  پڅ  هماغسې  پرمختګ   æغېدÑبيا  Ï

هوÇيي   äفغاÇ  Ï  
٩٩

.åشو چټكه  پرمختيا  يې  æÑæسته  ښوæلو  Çندېښنو   Ï مشترتابه   Ï  æ پوÑې   äجو تر   áكا  ٢٠١٠  Ï چې  هغسې   ¡íلرæ توپير 

 åÑلپا  æكېد  æكمېد  Ï  ÝيساÂ  Ï چې  پوÑې   ìجوال تر   áكا  ٢٠١١  Ï چې  حقيقتونو  هغو  له  پرته   ¡ به  نشتوÇلى  بېړې   Ï  åÑلپا پرÇختيا   Ï  ßÇځو

 Ï ¡يليæ لوېنÇ  áÇجنر  äÇقومند  ¡áæكنټر  Ï نېÒæÑ ييÇهو  Ï ناټو  Ï كې نومبر  په   áكا  ٢٠١٠  Ï چې هغسې   .íæ ړæ نتياÇحير  Ï¡æ نه  äپال هېڅ 

æالړ  پښو  په   áæډ (بشپړ  په  چې   ¡íسېږÑæ ته   æÇپړ ÇÏسې   åيو  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ چې   ¡æ نه   äپال هېڅ  ÇÏسې   åÑلپا چټكولو   Ï بهير  Ïغه 

  
١٠٠

شو. كاæ áټاكل   ٢٠١٦  åÑلپا  ãÇګرæپر Ï Ï ¡(íæغه 

نژÏې  يې  كې  پايله  په  چې   äæګډ په  پېښې  هغې   Ï  ìæÏ ¡íكو  ÚفاÏ نه  ØحتياÇ خپل  له  څاæÑنكي  بهرني   ¡åسر  åسر صبرۍ  بې  له  Çفغانانو   Ï

كې  په Çæقعيت   
١٠١

شوې æې. له Çمله ÇÑمنځته  كمزÑæې ÒæÑنې   Ï ندېÇړæ ېÏ تر چې   ¡íكو  åÑشاÇ ته پېښو  هغو   ¡æ ìشو  áژæ ìÒكر æلسمشر 

 
١٠٢

شو. پڅ  هم  پرمختګ  كې  برخه  په Ïې   ÒÇÑ غهÏ æÇ áتښتېدæ چې  áشو  áستوÇæ ته لپاÇ åÑمريكا  فيصدÒæÑ Ï íنې   åډېر  ßÇځو هوÇيي   Ï

چې   íÏ نه  خوښ   äÇفسرÇ Çمريكايي  چې  Ñæكړ¡   ÑپوÇÑ جونز  سېت   áكا  ٢٠٠٧ په  كړې¿   åÑÇهو  Ñال ته  پرÇæيي  بې   ßÇځو هوÇيي   Ï شى  څه 

پيسې   åÏلعاÇ Þفو لپاÏ åÑې  جېټ Çلوتكو Ç Ïخيستو  جنګي   Ï æÇ íلرæ ړتياÇ ته  ßÇځو هوÇيي  پرمختللي  كې   åÏمو  åلنډ په  ÇفغانستاÏ äې 

Çæيي: جونز   .íكړ پرې 

تمركز   Ñæبا په  Òما   ¡íكړ جوړ   ßÇځو هوÇيي  چې   íلر  åÏÇÑÇ هېوæÏÇنه  ناټو   Ï  æÇ  ÊياالÇ  åمتحد Çمريكا   Ï چې  هغسې   

 
١٠٣

.[áÇليكو¡åكړ Òياته  ټينګه  په  æشي.[هغه  جوړæلو  په   ææړتياæ ځمكنيو   Ï بايد 

ګډæډيو  له  Ïې  له  æÑæسته   ºíكړ Çæضح  نشتوÇلى  عجلې   Ï پوÑې   áكا  ٢٠١١ تر  بايد  تمه   æفيدæمصر مهاله   ÏږæÇ  Ï كې   äفغانستاÇ په 

 ٢٠١٣  Ï æلې  چې   íكړ تشريح  ښايي  ستونزې  Çæقعي  كې  موندلو  په  æÒæÑنكو  مناسبو   Ï چې  هغسې  æهل¡  ناندÑۍ  قانوني   æÇ  åقو ډكه 

په  پرÇختيا   Ï  ßÇځو هوÇيي   åيو  Ï  .ìÏ مخامخ   åسر ګډæډيو  له  æÇسه  تر  بهير  كولو  ترالسه   Ï  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ پوÑې  ماÑچ  تر   áكا

تخنيكي   æÇ لرæنكو  تعليم   æړæپيا  åÑلپا Ïې   Ï  æÇ  íلر Çړتيا  مالتړ  ځمكني   æÇ فرعي   ÇÏ  ¡íلر توپير   åسر پوځ  له  ننګونې  لويې  كې  برخه 

.ìÏ äÇګرېو  æÇ  Óال  åسر خنډæنو  مخكې  نه   ٢٠١٤ له  ځوÇكونه   áÇæ سلهæ äفغاÇ چې   åÏ ښانهæÑ ÇÏ .åÏ ړتياÇ ته  ÇستعدæÏÇنو 

٤. ٢. ١ ÊÇتجهيز

 Ï پريكړې  ÇبتدÇيي   æكېد  ìځا يو   Ï  ßÇځو هوÇيي   Ï كې  ÇډÇنه  په  پوځ  ملي   Ï  äفغانستاÇ  Ï توګه  په  غونډ  هوÇيي   Ï پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï

حقيقي  يو   åÑلپا همدې   Ï  æÇ شي  æساتل   Ïæمحد  ßÇځو هوÇيي  Ïې   åÑلپا مالتړ   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï چې  كړ  منعكس   ÓحساÇ Çمريكايانو 

په  ګوتو   Ï  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï  .åÏ شوې  پرÇæيي  بې  لويه  كې  برخه  په  مالتړ  ييز   åجګړ تكتيكي   Ï  äÂ  .ìشو  äپال  æ نه  قابليت  Ïفاعي 

 áÒæÑ ÇÏسې  نه   æÇ لرلې  نه  ماشينګڼې  Çلوتكو  Ïغو  ځكه  æې¡  نه  جوګه  عملياتو   Ï  åÑلپا æخت  ډېر   Ï چوÑلكى  جنګي   (٣٥  -ìÂ  ãÇ) شمېر 

 áستوÇæ åÑلپا عملياتو  جنګي   Ï كې  íړæÇ په  áكا  ٢٠١٣  Ï åÑلپا ځل   íلومړ  Ï لوتكېÇ غهÏ 
١٠٤

.íæÑكاæ غه ماشينګڼېÏ چې  ¡åæ عمله شوې 

٣٥) چوÑلكو Ï فعاليت ãÇæÏ Ï نېټه هم پاì ته ÑæسېدæÇ å يوÒÇې Ï Ïغو Çلوتكو   – ìÂ ¡ãÇ) Ï åخته شوæنا å٢٠١٣ كې ډېر  äÂ چې په 
١٠٥

شوې.

  
١٠٦

.åæكا فعاليت  كې  شوæ íخت   ìÇكړÑæ په يې   ææÏ

Interview with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013. 99
“Allvin: no plans to accelerate Afghan Air Force mission before 2016,”Inside the Air Force, 26 November 2010. 100

 Karzai went back for a period to flying in American helicopters after the accident. See Stewart Nusbaumer, “The New Afghanistan 101
Air Force,” Air & Space, January 2011.

 Ibid. 102
Straziuso, ibid. 103

 Ibid. Personal communication with foreign military attaché in Kabul, March 2010; Cid Standifer, “Russian-made chopper faces 104
ironic future in Afghanistan, “Stars and Stripes, 2 July 2013.

Shamshad TV, Kabul, in Pashto, 26 July 2013, 0630 GMT. 105
 Department of Defense, ‘Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan’, July 2013, cit., p. 83. 106
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 äفغاÇ Çمله  له  كاæÑلو   Ï æسايلو   Ï  áæډ ناسم  په   æÇ  ÈنتخاÇ غلط   Ï Çلوتكو   Ï خو   ¡æ لوړæلو  پر   ææړتياæ  Ï  ÊÑنسپوÇتر  Ï  åډېر تر  تمركز 

شويو   æجوړ نويو  شمېر   ìلو يو   Ï  äÂ  
١٠٧

.æ برخې  بې   íæ جوړې  چې  څخه  Çلوتكو  ترÇنسپوÑتي  مهمو  له  مني  تر   áكا  ٢٠١٣  Ï  ßÇځو هوÇيي 

Ïې  پر   äقانو Çيالتونو   åمتحد  Ï ځكه   ¡íشو جوړې  شكل  پيچلي   åيو په  كې  æÑسيه  په   (١٧-ìÂ  ãÇ)  .áشو ستونزمن  هم  منل   (١٧-  ìÂ  ãÇ)

(سي-١٣٠  لومړنۍ   Ï كې  مني  په   áكا  ٢٠١٣  Ï  
١٠٨

شي. Çæخيستل  æسايل  پوځي  بهر   åÏÇهېو له  Ïې  مرستو  په  Çمريكا   Ï چې   íلر محدÏæيت 

له æÑسيې   áمها نه Ï ìæÏ .æغه  كافي  يې Çغېز   åÑلپا  æÑÇÏÇ äفغاÇ Ï خو شوې¡   áغوÑæ åÑباæÏ ېæړتياæ تيÑنسپوÇتر ځينې  په ÇÑتلو  Çېچ) 

 åيو په  نقل   æ حمل  هوÇيي   Ï  ÝيساÇ كې  پسرلي  په   ٢٠١٣  Ï  
١٠٩

æې. كړې  پيل  Çترې  خبرې   åړÇ په  Çخيستو   Ï Çلوتكو   (٧٤  äÇ) پنځو    Ï نه 

 áæډ  íځانګړ په  شي¡  Çسانه   Ïلېږ ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ  Ï پوÑې  ځايونو  تر  غونډæنو   Ï نه  كابل  له  چې   ¡åæكا  Ñكا  ãÇګرæپر سترÇتيژيك 

 ãÇګرæپر ټي)   ¡áÇ Çې¡   ¡ÓÇ) Ï ندېÇړæ له ال  قرÏÇÏÑÇيانو  كې   áكا  ٢٠١٣ په  كې  په Çæقعيت   .
١١٠

åÑلپا مالتړ   Ï نوبت   Ï سرتېرÑ Ï æخصتيو   Ï

ته   æندÏ بېرته   æÇ كوæÑنو  خپلو   íسرتېر  áمها پر  Ñخصتيو   Ï چې   áæÑكا پرæÒÇæنه   åÑلپا مرستې   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï توګه   په  برخې  يوې   Ï

 .ìÏ الندې  پوښتنې  تر  Çæلى  شته  پرæګرÇمونو   áæډ  ÇÏ  Ï æÑæسته  æتلو  له   ÝيساÇ  Ï  
١١١

.íكړ برÇبرې  Çسانتياæې  ته   ìهغو كې  Ñسولو  په 

Çلوتكو   æبريدګر  æړæ  ٢٠ تر  æړتيا  جنګي   ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï چې   åكړæ  åپرېكړ  ÝيساÂ په  كتو  ته  ناÇميديى  كابل   Ï  ¡åæعال Ïې  له 

 Ï  
١١٢

æځنډېدې. Çمله  له   æستونز  Ï بېرæكرÇسۍ   Ï  áكا يو  هم   áæبرÇبر Çلوتكو   æبريدګر لرæنكو  ÑæÏبين  Çې-٢٩)   )  Ï حتى   .íكړ  åÏæمحد

په   ¡íæ محدÏæې  پوÑې  بريدæنو  ځمكنيو  په   æÇ شي  سمبالې  æسلو  په   (١٧-ìÂ  ãÇ) ځينې  چې  æې  هم  Çلوتكې  ÇÏسې  كې   íړæÇ په   ٢٠١٣

 .
١١٣
كې سيمو  غرنيو  په   áæډ  íځانګړ

 æړÒ Ï چې  ¡íكړ ترالسه  ټوكانو æړې Çلوتكې  سوپر  لرæنكې (Çې -٢٦)  ضد ÑæÏبين  چې ÑæÇ Ïپكۍ   íلر نيت  ځوÇكونه   äفغاÇ áكا  ٢٠١٦ په 

٣٥) ځاæ ìنيسي. نه مخالف æسله æÇ áÇæ نه هم ÇفغاÇ äمنيتي ځوÇكونه چې Ï جګړې په ډګر كې íÏ ښكاíÑ چې له Ïغې سرمايې    -ìÂ ãÇ)

 ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï Çمله  له  لرلو   Ï Çلوتكو  جنګي  جېټ   Ï  åÑلپا كلونو  ÇÑتلونكو  څو   Ï  äÇنرæډ چې   ÇÏ  ÊÑصو هر  په  شي.  Çغيزمن   ÊياÒ

  
١١٤

.íÏ íشو  áæÒÑÇ مناسبې لېږæÏې  هم  الÑښوÏې æسلې  چې  ټوكانوÇ Òلوتكې  سوپر   Ï كې  åجګړ ضد  نو ÑæÇ Ïپكۍ  ښيي¡  شك  په æړتيا 

بې  تكتيكي  æړې  ځينې  لرæنكې  æړتيا  محدÏæې   Ï څېر  په  æÇÑېن   Ï ښايي   ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ چې   ¡íكو ÇشاÑې  ÇÏسې  منابع  ځينې 

هم  پايې   æÇ بالونونه   åÏسا شمېر  يو   áسمبا  æكامر ډيجيټل  په   ÒÇÑ Ïغه  به  ځوÇكونه   äفغاÇ چې  ښيي   ÇÏ  
١١٥

.íكړ ترالسه  Çلوتكې  پيلوټه 

ځينې   æÇ شي   áæÏلېږæ هم  Çلوتكې  لرæنكې  æړتيا  ÇستخباÇÑتي  برېښنايي   (١٢ سي  ١٨(پي  چې  شته  هم   äپال ÇÏسې   ÒÇÑ Ïغه   .íكړ ترالسه 

١١٦
شي.  áسمبا  æكامر په  هم  (سي-٢٠٨) 

  Interview with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013; “Afghanistan welcomes cancellation of Italian-made planes,” 107
 Khaama Press, 29 December 2012; Joshua Partlow, “Maintenance faults ground Afghan air force, “Financial Times, 3 July 2012; Nathan
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Ï جګړå ييز مالتړ Ï كافي كچې ÇÑ Ïمنځته كولو æړتيا

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

بشرí سرچيني  ٤. ٢. ٢

په  æÑæسته   áكا  ٢٠٠٧ له   
١١٧

.åكېد نه  پاملرنه  هېڅ  ته  چوكاټ  هوÇيي   ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï æړÇندې¡  ښكېلتيا  له  Çمريكا   Ï كې   ٢٠٠٧ په 

 ßÇځو  íبشر  íÑæكمز  Ï ته   ßÇځو هوÇيي   íÑلو له   ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï خو شو¡   ÊياÒ شمېر پرæÒÇæنو   Ï  ºغىÇÑ پرمختګ څه  يو  كې  برخه  Ïې 

Ñنګه  چې   íÒæÑæ  äمستريا  åÏÇبېسو چې   íشو æيل  ته  æÒæÑنكو  æالړæلې.   ÇÑ يې  ستونزې   æÇ كوله  Çغېزمنه  ÒæÑنه  ځله  ډېر  كولو  معرفي 

 ææ كاله  ٤٣ عمر  پيلوټانو æÇسط   Ï تړلهæ مال ته  ځوÒæÑ ßÇنې  هوÇيي   Ï مريكاÇ كله چې  كې   áكا  ٢٠٠٧ په   åæعال له Ïې   
١١٨

.íæÑكا كوډæنه 

شپږÇ æلوتكو (   Ï كې مياشتو   ١٨ په  فكتوæÑنه  كې Ïغه  كلونو   ٢٠٠٨  æÇ ٢٠٠٧ په   
١١٩

.íكړ  ææ نه پرæÒÇæنه   åÑلپا كلونو  څو   Ï æډېر  ìæÏ Ï æÇ

 ٢٠١٢ په   ¡áشو كم   áېدÑÇتكر  æلوېد  Ï لوتكوÇ Ï بيا له Ïې æÑæسته  هم  څه  كه   .áشو المل   æلوېد  Ï 
١٢٠

څرخي Çلوتكې æې) يې  برخه  لويه  چې 

كړكېچ   ìنو يې  كې  برخه  په  څاÑنې   Ï شي پرÇخه  يې  كچه   æÇ åÏÒ ځمكه پر   åÑلپا مياشتو  څو   Ï بايد پرæÒÇæنه  هوÇيي  چې   áمها هغه  كې   áكا

١٢٢
.áشو  ìÇكړÑæ ÇÑپوæÑنه  منظم   åړÇ په  نشتوÇلى   Ï څاÑنې   Ï  æÇ Çحتياطۍ  بې   Ï عملې   Ï Çلوتكو   Ï  

١٢١
شو. ÇÑمنځته 

 åÑنو  åÑلپا  æكېد  íÑمعيا  Ï بايد   æÇ  åæ كړې ترالسه  يې  شوÒæÑ íæÑنه   Ï چې   ¡äپيلوټا كوæنكي  خدمت  هغه   áټو  æبشپړېد په   áكا  ٢٠١٣  Ï

نوې  پيلوټانو   Ï  
١٢٣

لرله. عمله  جنګي  تنه   ٢٠ يوÒÇې   ßÇځو هوÇيي   æÇ  ºáالړæ منځه  له  كې  كلونو  ١٩٩٠يمو  په   ìÇæ شوې   ìÇكړÑæ ÒæÑنه 

 åمتحد  Ï  æÇ جمهوÑيت  چك   Ï ÇماÇÑتو¡   Èعر متحد  هند¡  تركيه¡  جرمني¡  په  كوæنكي   åÏÒ  äفغاÇ  æÇ  åشو پيل  كې   áكا  ٢٠٠٧ په  ÒæÑنه 

يې   æډېر چې   ¡æ الندې  ÒæÑنې  تر   äپيلوټا  ١٥٠ پسرلي  تر   áكا  ٢٠١٣  Ï  
١٢٤

.áشو شامل  كې  ښوæنځيو  په  پرæÒÇæنو   Ï Çلوتكو   Ï Çيالتونو 

كې  هند  په   áæډ Ñæته  په   äپيلوټا  äفغاÇ چې   áكيد هم  بحثونه  ÇÏسې   ÒÇÑ Ïغه   
١٢٥

كولې. كړې   åÏÒ كې  جمهوÑيت  په  چك   Ï  æÇ Çمريكا  په 

 Ï كې  جمهوÑيت  Ïغه  په   ¡åæ Çندېښنه   åړÇ په  عملې  شوې   áÒæÑ  Ï  (١٧  –  ìÂ  ãÇ)   Ï كې  چك  په   åلږترلږ كې  Çæقعيت  په   
١٢٦

شي.  áÒæÑæ هم 

 
١٢٧

.ææ نه مناسب   åÑلپا كوæنكي ÒæÑ Ïنې   åÏÒ áټو  æÇ åæ æÑæ åډېر  åÑچا پيلوټانو ÒæÑ Ïنې 

 ١٢٤ پوÑې   äجو تر   áكا  ٢٠١٣  Ï Ïغلته   ¡íكېږ هم  كې  شينډنډ  په   ÊÇهر  Ï  ÒÇÑ Ïغه  ÒæÑنه  پيلوټانو   Ï Çلوتكو  ترÇنسپوÑتي   æÇ څرخي   Ï

ÒæÑنې   Ï ځمكه  په   åÑلپا پيلوټانو   Ï Çمريكا  چې   ¡æ نه   áكا  ٢٠١٣ ال   ÇÏ  ÊÑصو هر  په   
١٢٨

.åÏ ÇæÑنه  ÒæÑنه   æÑنو  ٦٢  Ï  æÇ  íشو  áÒæÑ  äپيلوټا

كلونو  څو    Ï هم  ال  يې  ځينې  هم  څه  كه   ¡ìÏ Ñسېدلى  ته  عمر  تقاعد   Ï نسل  æÒړ  پيلوټانو   Ï  
١٢٩

.áړæÇÑ ته   ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  ÊÇتجهيز

Çړتيا  ته  كوÑسونو   åÒتا  ìæÏ íكړ بلد   åسر هغو  له   äځا  æÇ  íكړæ ÒÇæپر Çلوتكو  نويو  په   ìæÏ چې له Ïې  كاæ Ñكړæ .íړÇندې   íړÇغو  åÑلپا

لرې   ÇÏ هم  ال  چې  شي  æÇÑستل  ته   Ñمعيا ناټو   Ï پوÑې   ٥¡١-١ تر  نه   ١-١ له  عمله  Çلوتكو   Ï چې   ìÏ  ÇÏ  Ýهد Çې)   -ãÇ ټي   äÇ)  Ï ځكه   
١٣٠

.íلر

 
١٣١

برېښي.

 Ñمعيا  åÑلپا  ÈنتخاÇ Ï ßÇځو هوÇيي   Ï كې  íړæÇ په  ٢٠١٢  Ï ېÒÇيو  ºæ ÈنتخاÇ كسانو  æÑæكمز  Ï åÑلپا كله ÒæÑ Ïنې  ډېر  ځنډ  كې  په ÒæÑنه 

 áكا  ٢٠١٣ په   
١٣٢

.åÑلپا  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï  áæډ  íځانګړ په   ¡íæ  åÑضاكاÑ بايد   áټو  æÇ  åÏÇباسو بايد  مقرÑېدæنكي   áټو شو.  æټاكل 

له  سيالۍ  نه   Ï معاشونو   Ï  íÑمقر  
١٣٣

.íلر سابقه   äپوهنتو  Ï  íشو ټاكل  ته   ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ چې  شوې   Çپيد نښانې  نښې  ÇÏسې  كې 

 Slobodan Lekic, “Afghan air force learns to fly -- and fix aircraft,” Associated Press, 18 January 2012. 117
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House of Commons Defence Committee, ‘Securing the Future of Afghanistan’, ibid, pp. 173-4. 123
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receive training in the UAE,” The National, 20 October 2011.
 Frud Bezhan, “Afghan Air Force Struggles To Take Off, “Radio Free Europe/Radio Liberty, 6 May 2013. 125

Miglani, ibid. 126
SIGAR, ‘Afghan Special Mission Wing’,ibid., p. 7. 127

Haseeb Maudoodi, “U.S. Boosts Afghan Air Force With New Training Equipment,”TOLOnews.com, 3 July 2013. 128
 ibidi. 129

Interview with AAF officer, Kabul, April 2013. 130
Interview with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013. 131
Interview with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013. 132

Interview with Maj. Gen. Dean Milner, NTM-A, September 2013. 133



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 20

 æكړ  åÏÒ Ï مستريانو ميخانيكانو/   Ï كې  پايله  په  مقرÑيو   Ï مخې  له   ÏÇسو  Ï چې  له Ïې   åسر  
١٣٤

.åæ ډكه  æستونز له    æÇ پڅه  هماغسې  Çمله 

 åÏÒ íÑمعيا  æلوړ  Ï ìæÏ چې كمښت ÇÑغى¡  كبله  له Ïې  كې  څاÑنه  په  سوپرÇæيزÇÑنو   Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په   ÊÑصو هر  په   
١٣٥

شو. لوړ  كيفيت 

ææيل: سرچينې  يوې   .íكړ  Èجذ كاÑكوæنكي  ملكي  يې   åسر Çسانۍ  په  چې  لرله¡  Çړتيا  كړې   åÏÒ  Ï ژبې  Çنګليسي   Ï  æÇ  æكړ

 Ñكا  åÑلپا چلند  هوÇيي  ÇماÇÑتو   Ï ممكن  به  تاسو  نو  شئ   ìÇكړæ ساتنه  ښه  Çلوتكو   Ï  æÇ  Æلرæ  ÊÑمها تخنيكي  تاسو  كه 

 
١٣٦

.Æكو

په   ٢٠١٣  Ï  .åÏ كمزÑæې   åبريد  åډېر تر  كچه  خدماتو   Ï  íكو ساتنه  شويوÇلوتكو   áلېږ نويو  له  چې   åسر  åسر  Ñحضو  Ï قرÏÇÏÑÇيانو   Ï Ïغلته 

 
١٣٧

كاæ Ñړ æې. يې  پوÑې   ٢٥-٢٨ له  يوÒÇې  ډلې   له  ١٧ Çلوتكو   ìÂ يمÇ نكوæكېد ساتل  په Çسانۍ   ٤١  Ï كې  äجو

æړتيا  په  همغږيو   Ï  åسر  ìæÏ له  هم  æړتيا  برÇبرæلو   Ï مالتړ  هوÇيي  نژÏې   Ï  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï  åسر پوځ  ملي   äفغاÇ له  ترڅنګ  Ïې   Ï

ÇستاÏ æÒجرګې æې:    Ï څرګندæنې  تړلې Ï .åÏغه  پوÑې 

 æÇ پيلوټانو  كوæنكو¡   áæكنتر هوÇيي  كوæنكو  ترالسه  ÒæÑنې  كمې   Ï  æÇ شته  نه  æړتيا  مالتړ  هوÇيي  نژÏې  بشپړ   Ï هم  ال 

ال  كې  سيمه  غرنۍ  په   ÒÇÑ Ïغه  به   ÒÇæپر بشپړ  يو   .åÏ نيمګړې   åÑæمحا هم  ال  كې  ټينګولو  په  Çړيكو   Ï ترمنځ  ځوÇكونو 

  
١٣٨

.íæ نه  مناسب  هم 

پرسونل   äفغاÇ لومړنى  كې  برخه  په Ïې  چې   ¡æ ìشو پېشبيني   ãÇګرæپر كنټرæلولو   ÑæÇ Ï íÑلو له  سي  جې   íÂ Ï كې  íړæÇ په  áكا  ٢٠١٣  Ï

ځوÇكونو  æÏستانه   Ï æړتيا¡  كولو   íهمغږ  Ï هدفونو   Ï  åسر Çæحدæنو  ځمكنيو  له  خو   ....  æÇ كوæنكو  نښه  په   íÑاليز له  (پرته  خو   ¡íÒæÑæ

  
١٣٩

شي.  ìÇكړÑæ نهÒæÑ شي  áæÑكاæ áæډ سم  په  بايد  چې æسلې   ÇÏ  æÇ  Èخونديتو ملكيانو   Ï  æÇ  áكو يقيني 

لرليدæنه ٤. ٢. ٣

ځمكنيو   æÇ  åÏپيا  Ï چې   ¡íكړæ څه  هغه  هر   äÂ به    ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï  äفغانستاÇ  Ï چې  بولې  ناشونې   ÇÏ  æÇ  ¡íكو  Ñټينګا سرچينې   ÝيساÇ  Ï

هوÇيي   äفغاÇ چې   íæ  åخبر هوښياÑۍ   Ï  åډېر به   ÇÏ شي.  برÇبر   åسر æخت  له   پېړۍ  ٢١مې   Ï ناټو   Ï  æÇ æÇÑلي   íهمغږ نژÏې  ترمنځ  ځوÇكونو 

له  پرته   
١٤٠

شي.  áÏپرېښو ته  توپخانې  مالتړ   æÒډ  Ï æÇ شيæ عملياتو شويو   äپال په  له æړÇندې   åډېر تر  تمركز   æÇ شي ځوæ ßÇړæكى æساتل 

 ¡ìÏ فكر برÇبرæ áæيرææنكى  مالتړ  هوÇيي  نژÏې   Ï ختæ خپل په  كې   áكا  ٢٠١٣ په   æÇ íلر  åستونز  åسر نقشو  له   äپوځيا  äفغاÇ ìډېر شكه 

 åÑÏتوپچي برخه په نا Ï ßÇيي ځوÇهو Ï ÝيساÂ ٢٠١٣ كې  په 
١٤١

.íنه هم چټكه كړÒæÑ نكوæلوæكنټر ÑæÇ Ï ÝيساÂ æÇ (ېÇ – ãÇ ټي äÇ) كه äÂ

١٤٢
.íكړ نښه  په  سم   Ýهد چې   ¡íلر نه  پوځياÏ Ï äې æړتيا   äفغاÇ Çمله  له  غيرحاضرۍ   Ï څاæÑنكو   Ï  ÝيساÂ  Ï چې   åكړ ځكه ÇÑكمه  توګه 

ځوÇكونه  هوÇيي   äفغاÇ چې  هغه  تر  æكړ¡   Ïپېشنها  ¡æÇæ ښكېل  كې  ÒæÑنه  په  ځوÇكونو  هوÇيي   äفغاÇ  Ï چې  قرÏÇÏÑÇيانو  هغو  كې   ٢٠١٣ په 

كتو  په  ته  جغرÇفيې   ÏÇهېو  Ï شمېر   ìشو  äپال ځوÇكونو    Ï  æÇ  ¡íلر Çړتيا  ته  æخت   Ñنو كاله   ١٠  íكېږ چمتو   åÑلپا عملياتو   Ï  áæډ بشپړ  په 

ÇبتدÇيي   Ï äÂ مخكې  نه   áكا  ٢٠١٦  Ï به  ځوÇكونه   äفغاÂ چې   åÏ ÇÏ شوې چې  هغه æÒÑÇنه   íÑلو له   ÝيساÂ  Ï 
١٤٣

.ìÏ موثر غير   áæډ څرګند  په 

بشپړ   Ï  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï  áæډ حقيقي  په  چې  æكړ¡  Çټكل   ÝيساÂ كې  نيمايي  په   áكا  ٢٠١٣  Ï  
١٤٤

.ìÇكړ شي  æنه  هم   Êعمليا خپلوÇكو 

 Ï چې  لرله  æړتيا  Ïې   Ï  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ كې  پسرلي  په   áكا  ٢٠١٣  Ï  
١٤٥

.åÏ Çړتيا  ته  æخت  كلونو   æÑنو  ٦-٨ له   åÑلپا عملياتو   æÇ تجهيز 

   
١٤٦

.ìÏ كم ال  شمېر  ځوÇكونو   äفغاÇ  Ï چې له Ïې   åسر  íكړæ ÊكماالÇ ماموÑيت 
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Ï جګړå ييز مالتړ Ï كافي كچې ÇÑ Ïمنځته كولو æړتيا

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

 ¡ìÏ لوبولى   Ñæبا كچې  لوړې   Ï كې  برخه  په  مالتړ  هوÇيي   Ï  ÝيساÂ  .íÏ كې  معما  په   äفغاناÇ æلې  شئ   åپو چې   åÏ Çسانه   ÇÏ  áæډ ټوليز  په 

Ïې  په  كې  حقيقت  په   .íكېږ توÑې   åړÒ نه  كولو   áæډ  ÇÏ له  پوځ  ملي   äفغاÇ æÑæسته  خو   ¡.íكو تكيه  همدې  پر  يوÒÇې  ځوÇكونه   äفغاÇ  æÇ

هغه   ìكوال شي  نه   äفغاناÇ چې   ¡íكړ معرفي  Ñæته  يې  نمونې  تخنيكي  ÇÏسې   æÇ كړې  ÇÑمنځته  تشه  æړتيا   Ï  ÝيساÂ چې  æشي  بحث  بايد 

هڅو  مخكنيو  له   ÓæÇ شوې  äپال  åÑلپا  ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ  Ï چې  كچه  ÇندÒÇې   Ï مرستو  هغو   Ï  .íكړ بدلې  يې  هيلې   æÇ  íكړ پلې  پخپله 

١٩٨٠ كې Ï سالæيا  سرå چې ځوÇكونه بايد ډېر كوچني شي Ï مقايسې æړ Ï æÇ ¡ìÏ تندالÑۍ ضد مباåÒÑ په لږ مصرæ Ýشي هغسې چې په 

 .æ  ßÇځو هوÇيي 
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 خپلوÇكه لوژستيكي æړتيا. ٥

Ï نيمګړí پرمختګ الملونه ٥ .١

په لوېديځو Çصولو كې Ï تقاضا په مالتړ Ç Ïكماالتو مفهوÏ ã تاÑيخي لګښت له ځيركې شننې æÑæسته ÇÑمنځته شوæÇ ì موخه يې Ç Ïكماالتو 

 :æ  Óمعكو بشپړ  Ïې   Ï  æ  ìشو جوړ  كې  كلونو  يمو   ١٩٩٠ په  چې  سېستم   íæÑشو  Ï  ��
١٤٧

íكمېږ لګښتونه  ټوليز  يې  الÑې  له  چې   ¡íÏ  áكمو

 äÇګر  áæÑÏ پښو  پر  سېستم  Ïې   Ï هم  څه  كه   .åكېد تكيه  باندې  Çكماالتو  Çضافي  په  موخه  په   æكېد پاتې   äÇæÑ  ìپرځا  Ï سېستم   Ï كې  Ïې  په 

پرېوتل¡ خو ÇÏ سېستم په ځانګړí ډÏ áæ كړكېچ پر مهاá ډېر ÑÇتجاعي ææ. په ١٩٨٠ يمو كلونو كې شوæÑيانو په Çفغانستاä كې Ï لوژستيك 

ستر Çضافي Òېرمتونونه جوړ كړ¡ چې له مخې يې له كړكېچنو حاالتو سرÏ å مخامختيا په موخه Ç Ïكماالتو ÑÏې پوړيز سېستم ÇÑمنځته كړ. 

مخامخ   åسر خنډæنو  له  به  ليكه   ÇÏ Çكماالتو   Ï كه  خو   .áكېد نه  مركزæنو  Çكماالتي   æÑنو څو  يو   æÇ كابل  له   ÊكماالÇ به  كې  حاالتو  نوÑمالو  په 

 åÑ١٠ كلونو لپا Ï په بل كې به ¡ææ Ïموجو ÊكماالÇ مياشتو æشپږ Ï كې به åپه يو .áلر äسيمه ييز ډيپوګا åæÏ åÑتكا لپاÇ Ï æÏÑÇ áهرې قو ¡åشو

 ãكو  áæډ  ÇÏ åÑلپا پوځ  ملي   äفغاÇ Ï كې  áكا  ٢٠١٣ په   
١٤٨

.áفعالېد  åÒجاÇ په يوÒÇې æ Ïلسمشر   äډيپوګا  áæډ چې æÑæ Ïستي  پرتې æې¡  Òېرمې 

 يوÇ åمريكايي څاæÑنكي په 
١٤٩

.æ كې Ñيو په كندها æÇ ې يې په كابلÑÏ چې ¡áلر äډيپوګا Ñپوځ څلو äفغاÇ كې á٢٠٠٩ كا شى موجوÏ نه æ. په 

خپلو څرګندæنو كې ææيل چې:

كمې  ته  ÒÑÇښتونو   äفغاÇ  äÇæÑكا محافظه   ÇÏ  åسر  åسر Ïې  له   ¡íكو  ÈيتوÒستاÇ فكر]   íÏپر]  Ï نظريه   íæÑشو هم  څه  كه 

ننګونې æÇÑالړíæ. له Ïغو ننګونو سرå سرÏ Ï åفاÊÑÇÒæ Ú ياÏ شوì هدÝ بيا هم Ï لويديځو لوژستيكي مرستو Ï پلي كولو 

لپاÏ åÑ ناټو پر معياæÑنو تكيه كوÏ Ï .íفاÇÏ ÊÑÇÒæ Ú مني¡ چې Ç Ïمريكا/ناټو سېستم خپلوÇ áفغاä لوړپوړæ چاÇæÑكو ته 

مهمې ننګونې پيدÇ كوí¡ ځكه چې Ç ìæÏړ Ç Ï íÏكماالتو پر بنسټ Ï جوړ شوí فعاليت له æÇږÏې مخينې ځانونه æÇÑباسي 

 äفغاÇ چې ¡íمنځته كوÇÑ ننګونه åې كبله سترÏ له áصوÇ مريكاييÇ .íكړæ ضافي هڅېÇ åÑپلي كولو لپا Ï سېستم íنو Ï æÇ

١٥٠
.íمنځته كړÇÑ åهوكړ åډله ييز  æÇ íكړæ مقابله åجرياناتو سر æړæټن له پياÇæ Ï ÊÑلوړ قد Ï äلوژستيكيا

يوå لوژستيكي مشاÑæ په خپله تشرېح كې ææيل¡ چې Çفغاä پوځ تل æ " ÏړÇندې پوÑې æهنې" ÏæÏيز  لوژستيكي سېستم كاæÑلى.�� ÇÏ يو له 

پوÑته-ښكته¡ په مركز كې كنترæلېدæنكى سېستم ìÏ¡ چې په ترڅ كې يې لوژستيكي ÇكماالÏ Ê ټاكلي æخت پر بنسټ په له æړندې نه ټاكل 

له  پوځ  سرÇ Ï åمريكا æÇ Ïسني  له  سېستم  لوژستيكي  پوځ   äفغاÇ Ï يانوÏÇÏÑÇقر كې Çمريكايي   áكا  ٢٠٠٧ په  خو   ��.íكېږ  åسر تر   åÒÇندÇ شوې

:íكش كولو" لوژستيكي سېستم بلل كېږÇÑ" Ï ليكه¡ چېæ سم åسر ìÑكړنال

 åې نظريې كې يوÏ په .ìÏ بنا æړتياÇ æقطعو پر متغيير Ï æÇ ته غوښتنو Çخو ��تهÑله ښكته-پو ��په له  Ïغه سېستم بنياÏ Ï

 Ï ښيي.   äغبرګو چټك  ته  غوښتنو   æÇ  íكو ÇÑمنځته   ìæپوها خپلمنځي  ښه  چې   ¡åÏ Çړتيا  ته  سېستم  لوژستيكي  ÇÏسې 

ÇÑكش كولو لوژستيكي سېستم په پرتليز ډáæ پېچلى æÇ ìÏ ال ډېرې همغږۍ æÇ يوÇæلي ته Çړتيا لرí¡ خو كه په سم ډáæ تر 

 
١٥١

.íكېږ áسوÑ ته ìړين ځاÇ ÊكماالÇ ړينÇ خت كېæ چې له مخې يې په سم ¡ìÏ موثر æÇ ßغېزناÇ توګه åشي¡ په پرتليز åسر

 åكونړ په يوې لرې پرتې سيمې كې يو Ï فسرÇ åپوځ يو äفغاÇ Ï 
١٥٢

.ìÏ ìتګ شوÇÑ لې منځتهæغير موثرې ګډ ìيو Ï åبريد åې پايله تر ډېرÏ Ï

 Çæلېسكي Çټكل æكړ¡ 
١٥٣

خبرياá ته ææيل¡ چې åÏ ته Ï هغه څه يوÒÇې ٢٠ سلنه Ñسي¡ چې Ç ÏفغانستاÏ Ï äفاÊÑÇÒæ Ú له لوíÑ بايد Ñæكړá شي.

پوځ   äفغاÇ به كې   ìپا په  چې   ¡ìÏ Ñæبا پر Ïې   ÒÇÑهمد  ìÏ .íÏ كم هم  سلنې   ٢٠ تر   ãÒÇلو ته Ç Ïړتيا æړ Ñسېدæنكي  منصوبينو  كې  ټوله  په  چې 

 Ï سېستم ټوليز   Ï كولو كش   Ï پوځ  ÇÏ چې په Ïې  ته æ Ñæګرځي¡  سېستم  پوÑې æهلو   Ï به بيا  ځل  يو  شي¡  پاتې   åسر خپلو æسايلو  له  كله  چې 

  ١٥٤.íړتيا نه لرæ خپلولو
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خپلوÇكه لوژستيكي æړتيا

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

چې  ځكه  ګاللې¡  ستونزې   åسر حالت  Çندېښمنوæنكي  له  سېستم  لوژستيكي  Ïغه   Ï ÇفسرÇنو   æښوندÑال  æÇ لوژستكيانو  پوځ   äفغاÇ  Ï

 Ñكا په Ïې   åسرÑæ ÝيساÇ له Ïې   åسر  ¡íكړ ÇكماالÒ Êېرمه   åبريد تر  شونتيا   Ï ìæÏ .íشو  åپو  íÏ نه توګه   åبشپړ په  سېستم  پر Ïغه   ìæÏ

لوÒÇمو   Ï äÇفسرÇ æلوړپوړ چې  په Ïې   ¡ìÏ ìكړ  æÑæ هم  äجريا بڼې Ç Ïكماالتو  متمركزې  لوژستيك   Ï ÒÇÑÇهمد  
١٥٥

.ìÏ ìكړ مخالفت  كې 

١٥٦
.åÏ كړې  هڅه  مقاæمت   Ï كې  Çستولو  په 

:åÏ كړې   ÓحساÇ ښه   æÑنو تر  مسله   ÇÏ  æÑÇÏÇ لوژستيكي   .åÏ كړې  سخته  پسې  ال   åستونز  ÇÏ مسلې  سيالۍ   Ï كې   Ñسكتو خصوصي  په   

 æÇ لرæنكو   ÊÑمها كې  څانګو  په  ټكنالوژۍ  معلوماتي   æÇ لوژستيك   Ï چې  كچه  ÇمتياÇÒتو  مالي  هغو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï

فرصتونو  له   Ñسكتو خصوصي   Ï  íكوÑæ يې  ته  منصوبينو  لرæنكو  تجربه   åÑلپا بيولو  مخ  پر   Ï  æÑچا  Ï څانګو  Ïغو   Ï

 Ï  íلر تجربه   íÑكا Òياته  كالو  ÑÏيو  تر  چې  بريدمل  يو  پوځ   äفغاÇ  Ï توګه¡  په  بېلګې   Ï  .íÏ نه  جوګه  سيالۍ   Ï  åسر

 áæډ مياشتني  په   ¡íلر تجربه  كاله   ٢٤ چې  بريدمل   ÊÑمها لوړ   Ï يو   æÇ  áكو السه  تر  ډÇلر  Çمريكايي   ٢١٥ يې  مياشتې 

كې  كلونو  ÑÏيو  يا   ææÏ لومړيو  په   ÏÇÏÑÇقر خپل   Ï  ìسرتېر يو  پوځ   äفغاÇ  Ï كه  خو   .áكېد  áكوÑæ ډÇلر  Çمريكايي   ٤١٥

پوÑې   æلرÇډ  ٧٠٠ تر   ٦٠٠ له  كې   åÑÇÏÇ ملكي  åيو په  هغه  مخې¡  له  شي¡ ÇÑ ÏپوæÑنو  ميخانيك  يا   åپو لوژستيك  ماهر  يو 

په  كمپيوټر   Ï ته   æسرتېر  ٥٠ پوځ   äفغاÇ  Ï æÒæÑنكو  Çمريكايي  كې   (٠) ډيپو  په  شي.   ìكوال السه  تر  تنخا  مياشتنۍ 

٤٧ كسانو له پوځ سرÏ åندې  برخه كې ÒæÑنې Ñæكړې. كله چې له Çفغاä پوځ سرÏ å هغوì قرæÏÇÏÑÇنه پوåÑ شوá¡ له Ïې 

١٥٧
.áالړæ ته   æندÏ Ñæكوæنكو  معاشونو   æلوړ  Ï كې  برخه  ملكي  په   æÇ پرېښوÏې 

١نقشه  : په ٢٠١٣ كاá كې Ç Ïفغاä ملي پوځ لوژستيكي مركزæنه

.ìجوال  áكا  ٢٠١٣  Ï Çæشنګټن¡  Ñپوټ�   åړÇ په  پرمختګ   Ï كې  برخه  په   æټيكا  æÇ Çمنيت   Ï كې   äفغانستاÇ سرچينه:�په 

 Richter, p. 21. 155
 Richter, pp. 21-22. 156

 SIGAR, p. 116. 157
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 æÇ  Ñæبا لوژستيك  خپل  پر  هم   åÑلپا ماموÑيتونو  لنډمهالو   Ï  äÂ  äæګډ په  عملياتو  ساعته   ٢٤  Ï قطعاتو  پوځ   äفغاÇ  Ï پوÑې   ٢٠٠٦ تر 

كېدې¡  بريالۍ  كم æختونه  غوښتنې  شوÇ Ï :ìكماالتو   æ نه پرمختګ  ډېر  كې   åÑچا په Ïې  پوÑې   áكا  ٢٠١٠-٢٠١١ تر   
١٥٨

.ìكوال  åشو نه  تكيه 

ÇÏسې  چې  æكړ   Ñټينګا Çړتيا  Ïې  په  Çفغانانو  ځينو  كولې.  غوښتنې   åړÇ Ïې  په   æÑال Çكماالتي  خپلو  له  به  مشاÑæينو  چې   ¡ææ ÇÏسې   áصوÇ

 
١٥٩

شي. نه   æ تكيه  Çكماالتو  هوÇيي  چټكو  په  كې  برخه  Ïې  په   æÇ  íæ æړ  تطبيق   Ï ته   äفغانستاÇ چې  شي¡  ÇÑمنځته  سېستم  لوژستيكي  يو 

 áÏلوÑÏ نه   äپال ټوليز   åيو  Ï يې  المل  ستر  چې  æې¡  نه  Çغېزناكې  هڅې  لومړنۍ   æÑنې/مشوÒæÑ  Ï كې  برخه  په  لوژستيك   Ï  ¡ÒÇÑÇهمد

ته  هغو   æÇ æ نه  ãمعلو ته  مخكښو ÇفسرÇنو   æډېر هم  ال  ښوæنځى  مالتړ   Ï خدماتو  æييز  åجګړ  Ï ستهæÑæ پيله  æÑæ له كې   áكا  ٢٠١٠ په   
١٦٠

.ææ

 
١٦١

.åæكا  åÏډ لېږلو  له  ÇفسرÇنو  خپلو   Ï يې  هلته   æ  ãمعلو چې 

المل  يو  ÇÑتللو  پاتې   Ï كې  كولو  æړÇندې  په  مالتړ  لوژستيكي  مناسب   Ï æكړå¡چې  ÏÇعا  كسانو  شويو  پوښتل  ځينو  كې  ترڅ  په  مركو   Ï

په   ¡åÏ  åستونز  åيو كې  پوځ   äفغاÇ په   Ïفسا  íÑÇÏÇ چې  كوله  نه   åهوكړ Ïې  په  كسانو  شويو  پوښتل  ټولو   
١٦٢

.ìÏ  Ïفسا  íÑÇÏÇ  æÇ ÑÏغلي 

شته   æستونز  Ï كې   æÑÇÏÇ  æلوړپوړ په  تدÑÇكاتو   æÇ لوژستيك   Ï ځينو   )  íكو  åسر تر   åندÏ كې  قطعاتو  په  چې   äكسا هغه   áæډ  íځانګړ

ښايي  كتو  په  ته  ټكي  Ïې   ¡áنتقالېدÇ  Çخو له   ÝيساÇ  Ï توكي  لوژستيكي  سلنې   ٩٠ تر  نه   ٨٠ له   áمها پر  مركو  Ïغو   Ï چې   ÇÏ مانه).  Çæلى 

  
١٦٣

.ææ نه هم  خبر   äÂ ستونزې  له Ïې Ïغې   äÇفسرÇ قطعاتو   Ï چې  ¡íæ سېÇÏ

لرليدæنه ٥ .٢

 ÇÏ سته بهæÑæ تلوæ لوېديځ له Ï چې åكړ åكوله يو څه متناقصه هيله څرګند íÑپوځ په لوژستيكي برخه كې يې همكا äفغاÇ Ï چې Ñæمشا åيو

 خو ÇÏ äÂ كاÑ به هم æخت æنيسي æÇ عياæÑنو ته به Çړتيا æلرí¡ هغه هم په ÇÏسې يوæ åخت كې 
١٦٤

سېستم بېرته پخوÇنۍ كاÑبڼې ته æÑæګرځي.

 .ìÏ ډېر مهم åÑملي پوځ لپا äفغاÇ Ï چې

شوې.   ìÇباتېدÒ غېزناكېÇ åÑلپا پايښت   Ï پوځ  äفغاÇ Ï كېدې خبرې Çترې  كې Ñæباندې  كلونو   ٢٠١٢-٢٠١٣ په  چې  پرېكړې  سترÇتيژيكې  هغه 

 ¡åæ ې كبله شوېÏ ښايي له Çله خو ßÏÑæ حيمÑ يرÒæ ÚفاÏ Ï åصلي پرېكړÇ لوÑګوما Ï پوځ په لرې پرتو سيمو كې äفغاÇ Ï نو له مخېæÑپوÇÑ Ï

چې åÏ غوښتل Ï هغو خلكو په مقابل كې Ï يوå لوì پوځ Ï جوړæلو لپاÇ åÑستدالæ áكړí¡ چې Ï پوليسو Ï يوå لوì ځوÏ ßÇ جوړæلو په مالتړ 

 æÇ نوæÑښا  Ï æÇ íكړ پرتو æلسوÇليو ÇÑلرې  لرې  له  پوځ   äفغاÇ چې  ¡åشوæ هڅه  æÇ æ ìشو  áبد بحث   ÇÏ كاله  ٢٠١٢ تر  خو   
١٦٥

.åæكا  áستدالÇ يې

 
١٦٦

لويو الæÑ( �� مهمې سيمې��) شاæخوÇ يې Ï ÏفاÏ Ú يوې پايښت لرæنكې ليكې په توګه æګوماÇ .íÑيساÏ Ï Ýغې بياګوماÑنې مالتړ æكړ.

 áæډ ßغېزناÇ چې په ¡íكړ äنې پالÑسم خپلې ګوما åچې له هغو سرچينو سر ìÏ ÇÏ ليتæپوځ مسو äفغاÇ Ï يل¡ چېææ يوې سرچينې ÝيساÇ Ï

 Ï هېوÏÇ لرې پرتې سيمې تر ټولو سترå ننګونه 
١٦٧

ìæÏ Ï په ßÇæ كې Ï .íÏ هغو پوستو لپاåÑ به تل يو حد موجوíæ Ï چې مالتړ يې كېدìÇ شي.

 áسوÑ كماالتوÇ Ï پرتو پوستو ته æغو لرÏ 
١٦٨

.íنه لر æ ړتياæ لوæÑÇæÇ Ï ې تنÒÇپوځ به يې په يو äفغاÇ چې ¡åÏ åسې ستونزÇÏ åيو ÇÏ .íæالړæÇÑ

 ÇÏ خوښه ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï äفغانستاÇ Ï خو 
١٦٩

.íلرæ پوځ äفغاÇ له مخې به يې äپال Ï چې íړتيا لرÇ ته ææړتياæ خوÇيي مالتړ ال پرÇهو Ï له هغو نه

  
١٧٠

.ìÏ ìمنځته شوÇÑ كې ÌæÇ السرسي په Ï ÝيساÇ Ï كې ÏÇغه هېوÏ ساتي¡ چې پهæ ìپر ځا Ñفاعي محوÏ áچې هغه ټو ¡åÏ
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خپلوÇكه لوژستيكي æړتيا

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

 Ñغو Ñæلېږلو  په  ځوÇكونو   Ï ته  æاليت   äستاÑنو غرني   íمحمد Òæير   ÚفاÏ  Ï كې   áكا  ٢٠١٢ په  چې   ¡åæ  ÇÏ  åخبر Çندېښنې   Ï  åÑلپا  ÝيساÂ  Ï

 Ïنه پكې موجوæته مركزÇپوليسو يو څو ځانله پر Ï ېÒÇيو æÇ ææ نه Êيمي قطعاÇÏ پوځ äفغاÇ Ï ېÑپو á٢٠١٣ كا æكړ. په Ïغه سيمه كې تر 

 ��  ìÏ چې  åكړæ يې منښته   ÇÏ  æÇ مشوæ åÑمنله   ÝيساÂ  Ï كريمي  لوÑÏ ìستيز   
١٧١

.áÑګوماæ Êقطعا كوچني  كې   áكا  ٢٠١٣ په   íنوموړ  .ææ

ښايي  پوځ   äفغاÇ چې   æ  ÇÏ  ØستنباÇ  íنوموړ  Ï  .��ìÏ نه   ìلو  åمرæÏ پوځ   äفغاÇ æÇÑستى.  نشي  الندې  پوښښ  تر   åÑæخا Çينچ  هر   ÏÇهېو  Ï

چې   åكړæ  íپلو خبرې  Ïې   Ï æÑæسته   íنوموړ مخې  له  ÇÑپوæÑنو   Ï خو   .íÏپرېږ ته  Çæلو  æسله  سيمې  پرتې  لرې  ځينې  چې   ¡íæ Çړ  ته  Ïې 

 äفغاÇ  Ï كې  كامدېش   æÇ  áمټا برګ  په   äستاÑنو  Ï كې   áكا  ٢٠١٣ په   
١٧٢

شي. æساتل  پوځ   äفغاÇ كې  æلسوÇليو  پرتو   æلر ځينو  په   Ñكندها  Ï

مالتړ  په  ګوماÑنو   áæډ  ÇÏ Ï مټ پر  لوژستيك  خپل   Ï چې  ¡íæ ìكړ متوجه  ته   æستونز هغو   ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï ښايي تجربې  ګوماÑلو   Ï پوځ

 
١٧٣

.íپېښېږ كې 

هڅه   æÇ  áكړ پيل   áكو تمركز  باندې  لوژستيك  پر   áæډ  íجد په  ماموÑيت  ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په   æÇ  ÝيساÇ كې   áكا  ٢٠١٣ په 

لوژستيكي   ٢٨  Ï چې   ¡åæ شوې  ټاكل  مخې  له  مهالوېش   Ï  .íæړÇæÇÑ ته  څانګې  Ïې   ãپا جنرÇالنو   æلوړپوړ  Ï پوځ   äفغاÇ  Ï چې   åكړæ يې 

 ¡åشوæ  åهوكړ  åټوليز كابو   åړÇ Ïې  په  ÑæÇÑسېد¡  æخت  چې  كله  خو   
١٧٤

شي¡  áÑسپاæ ته  Çفغانانو  كې   áكا  ٢٠١٣ په   ١٩ ډلې  له  مركزæنو 

ÒæÑنيز  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په  پوÑې   íړæÇ تر   áكا  ٢٠١٣  Ï  
١٧٥

.æ متكي   ÊياÒ ډېر   ÝيساÇ پر   åپلو له  لوژستيك   Ï هم  ال  پوځ   äفغاÇ چې 

 Ï هم  نظر  ښه   æÇ مثبت  ډېر  په   äÂ نو  لېږæÏلې.  سرچينې  يې   åÑلپا  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï  æÇ ليكل  قرæÏÇÏÑÇنه   ìډېر هم  ال   ÝيساÂ  æÇ ماموÑيت 

ماموÑيت  ÒæÑنيز   Ï ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په  چې  څنګه  لكه   
١٧٦

.ìÇكېد چمتو  نشي  مخكې  كاله   ٢٠١٥ له  څانګه  لوژستيكي  پوځ   äفغاÇ

 æÇ مديريت  پېژند   Ï سرچينې  يوې   
١٧٧

."ìÏ ټپ   Ñناسو يو  "لوژستيك   åكړ  åڅرګند كې  پسرلي  په   áكا  ٢٠١٣  Ï سرچينې  لوړپوړې  يوې 

Interview with Maj. Gen. McLachan, IJC, September 2013;Sieff, ibid. 171
 Kevin Sieff, ‘Afghan army struggles with lack of reach’, The Washington Post, 11 July 2013; personal communication with ICG 172

analyst Graeme Smith, Kabul, October 2013.
Interview with Brig. Gen. Howard, IJC, September 2013. 173

“Report on Progress Toward Security and Stability in Afghanistan,” ibid. 174
  Interview with ANA Colonel, MoD, April 2013; interview with ANA officer in Nangarhar province, April 2013; interview with 175
 ANA officer in Wardak Province, April 2013; interview with ANA colonel in Paktya province, April 2013; interview with ANA colonel in
 Baghlan, April 2013; interview with ANA officer in Khost province, April 2013; interview with ANA officer in Baghlan province, April 2013;

interview with ANA officer in Baraki Barak (Logar), April 2013; interview with ANA officer in Khost province, April 2013.
Interview with Mr. Johns(US DoD), NTM-A, 12 September 2013. 176

 Interview with senior NTM-A officers, April 2013. 177
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 Ïجوæ هېڅ  áæډ لنډ  يې"په  په æينا  چې   áكړ تشرېح  ټكو  په ÇÏسې  شي  مخ æالړې  پر  پرې  څانګې   ÇÏ چې مخې  له  جوړښت  هغه   Ï لوژستيك

چا   Ï مسوæليت  Ñæكولو  لګښت   Ï  æخوړ  Ï  åÑلپا مړæلو   Ï ځوÇكونو  خپلو   Ï چې  شي  معلومه   ÇÏ چې   åÏ  åشخړ  åÑÇمدÇæÏ  åيو  ÇÏ  "  ."íلر نه 

 Ï كې  كابل  په   åستونز Ñيښتينې  برخې  لوژستيكي   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  åسربېر شتوÇلي   Ïæمحد پر  æسايلو   Ï  ÊÑنسپوÇتر  Ï  
١٧٨

."ìÏ  åغاړ په 

 
١٧٩

.ìÏ  äشتو ÑÇÏÇې  حساسې  غير   æÇ كفايته  بې 

په ÇيساÝ كې Çنګېرنه åÏ ÇÏ¡ چې Çفغاä پوځ ښايي له æÇسني ګوÇښ سرÏ å مخامختيا لپاÏ åÑ لوژستيك په برخه كې ډېر څه ته Çړتيا æ نه 

 .íلر  ÊكماالÇ  Ïæمحد لرې   åسرحد پاكستاني  له   áæډ  íځانګړ په  هم  پخپله  چې   ¡åÏ åجګړ  åسر له ÇÏسې æسله Çæلو  موخه  پوځ  لرÏ Ï :íې 

 áæډ íÑپه كمسا áÇæ سلهæ .ساتيæ په ډګر كې بايد خپله برالسي ìجګړ Ï ¡íæ لو ډېرÇæ سلهæ تر ÊكماالÇ پوځ äفغاÇ Ï ې چېÑتر هغې پو

مخامختيا  پرېكندې  يوې   Ï  åسر Ïښمن  لرæنكي  مقاæمت   åيو له   åÑچا  ÇÏ چې   ¡íلر  ÊكماالÇ مهماتو   Ï  åÑلپا جګړې  Òياتې  ساعتو   ٢٤ له 

يوå همغږÇæÏ ¡íمدÑÇ چپاæ په نشتوä كې صدÞ كوí¡ خو Ï Ïې خبرې هېڅ ضمانت   Ï لو مخالفينوÇæ سلهæ Ï åخبر ÇÏ 
١٨٠

.åÏ نه لپاåÑ كافي 

 .íæÑكا نه   æ به  ظرفيتونه   íنو  æÇ  íكړ نه   ÊياÒ هم   Ñنو بريدæنه  خپل  مخالفين  به  æÑæسته  æتلو  له   ÝيساÇ  Ï  åÏÇهېو Ïغه  له  چې  نشته¡ 

 Ï ځوÇكونو  نړيوÇلو   .åكړ خپله   åÑتګال  íنو  åيو  åÑلپا پرمختيا   Ï برخې  لوژستيكي   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  ÝيساÇ كې   äجو په   áكا  ٢٠١٣  Ï

كولو  په ÇÑمنځته  بهيرæنو  خپلو   Ï åÑلپا پرمختګ   Ï لوژستيك  Ï åسر مشرتابه  له  پوځ   äفغاÇ Ï يې  åندÏ چې  åكړ  åجوړ ډله   åيو مشاÑæينو 

جال   åيو  Ï مسلې  ÇÏ كې تېر  په  خو  كړ.   Èجذ  ãپا  ìنو ته  ځايوÇلي  يو   æÇ ړيكوÇ متقابلو بهيرæنو  شاملو  هغو   Ï Ñكا كوÏ .ææ áې  مرسته  كې 

چې   ¡íÏ خبر په Ïې  توګه   åبشپړ په   ÓæÇ كيÇæÑچا  äفغاÇ ځكه  ¡ÏلوÑÏ غېزÇ هڅې  Ïې 
١٨١

كېدې.  áبيوړ مخ  پر  كې  په ÒæÑنه  توګه  په  توكي 

شوې¡  پيل  هڅې   åÑلپا Ïې   Ï كې  پايله  په  Ïې   Ï  .íÏ نه  خبرې  تشې   áسېدÑ ته   ìپا  æÑچا ÇæÑنو   Ï يې   åسر پوځ   äفغاÇ له   æÇ æتل   ÝيساÇ  Ï

١٨٢
شي. كم   ÇÑ شمېر  السليكونو  Çړتياæړ   Ï  åÑلپا  ÒÇجو  Ï Çكماالتو   Ï  æÇ شي   áيوړ منځه  له  خنډæنه  چې 

پېچلې   äفغانستاÇ  Ï  åÑچا  ÇÏ  .åæكا حركت   æخاپوړ په  هم  ال  برخې  لوژستيك   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï پوÑې  كاله   ٢٠١٣ تر  كې  ټوله  په  خو 

 äياÒ مهمو  په  پوځ   äفغاÇ  Ï  áæډ څرګند  په  لوژستيك   ìÑæكمز  .åÏ كړې  سخته  پسې  هم   åÑنو Òيانمننې  ليكو   Ï Çكماالتو   Ï  æÇ جغرÇفيې 

 .åæ  åيو كې  مننو 

Interview with officer at Regional Combat Battle School, Shorabak, April 2013. 178
Interview with ANA officer in Shwak (Paktya), April 2013. 179

 Interview with Maj. Gen. McLachan, IJC, September 2013; Interview with senior NTM-A officers, April 2013. 180
Interview with Mr. Johns (DoD), NTM-A, September 2013. 181

Interview with senior IJC officer, Kabul airport, September 2013; Interview with Mr. Johns (DoD), NTM-A, September 2013. 182
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Ï سياسي مدÇخلې كچه æ æÇيجاړææنكې پايلې يې

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

Ï سياسي مدÇخلې كچه æ æÇيجاړææنكې پايلې يې. ٦

æ Ïړتيا پر بنسټ ګوماÑنې ( يا يې كموÇلى)  ٦ .١

٦. ١. ١ Êترفېعا

 äÇفسرÇ هغه   
١٨٣

.åÏ åخبر عامه  شكايتونه  پاتې ÇÑتلل  ترفېع Ñæكولو  په  ته  منصوبينو  لرæنكو  اليقو æ æÇړتيا   Ï  Çخو له   ÊÑÇÒæ ÚفاÏ ملي  Ï

 äفغاÇ په  كې   æÇپړ æÑæسته   áكا  ٢٠٠١ له  چې   ¡íكو شكايت   åړÇ Ïې  په  æختونه   ìډېر كړې¡   åسر تر  Ïندې  يې  كې  كلونو  يمو   ١٩٨٠ په  چې 

يمو   ١٩٨٠ په  چې   íكو  Ñكا ټيټو  په  Ñتبو  هغو  له  ډېر  كې   ìæÏ په   .íكېږ  áكوÑæ نه   Êترفيعا ته   ìæÏ æÑæسته   æشاملېد له  كې  پوځ 

 Ï  
١٨٤

.íÏ مخكې   ìæÏ تر   åپلو له  پرمختګ   æÇ ترفيعاتو   Ï چې   ¡íلر لياقت  ډېر  كسانو  هغو  له   ìæÏ چې  Ïې  له   åسر لرلې¡  يې  كې  كلونو 

 áكا  ٢٠٠٨ په   .åÏ كړې   åبرÇبر Òمينه  ته   æخپرېد پالنې   äÇخپلو  Ï كبله  له  نشتوÇلي   Ï Çصولو   æڅرګند  Ï كې  برخه  په  ترفېعاتو   æÇ ګوماÑنو 

 )  íلټوæ الÑې  حل  جوړæلو  په   äقانو  íنو  åيو  Ï  åړÇ په  پرسونل   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï ته  مسلې  Ïغې  چې   ¡åكړæ هڅه   äلماÑپا  äفغانستاÇ  Ï كې 

 åسربېر شيانو   æÑنو پر  كې   äقانو Ïغه  په   .(äقانو ÇفسرÇنو   æÇ بريدمالنو  پرسونل¡   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï  ¡äقانو ÇÐتي  بريدمالنو   æÇ ÇفسرÇنو   Ï

:íÏ íشو توكي Ðكر   ÇÏ

الÑې•  چلند   æÇ áصوÇ Èجذ  æ جلب  Ï

 •ãميكانيز مجاÇÒتو   Ï  æÇ ډيسيپلين 

تعيين•  Ñتبو   Ï

 •áصوÇ Çړæند  تبدليو   Ï

چې   ¡íشو æيل   åړÇ په  Ñæكړې   Ï Ñتبې  بريدمن   Ï  áæډ  íځانګړ په  كې  Ïې  په  æټاكل.  معياæÑنه   åÑلپا Ñæكولو   Ï Ñتبو   Ï مسوÏې   äقانو  Ï

فاÏ .íæ ÛÑغه  كوÑسه  له ÒæÑنيز  كړې æلرÇ Ï æÇ íفسرÇنو   åÏÒ كچې تر  لېسې  يا  ليسانس   Ï چې شي¡   ìكوال السه  تر  يې   äكسا هغه  يوÒÇې 

 äلماÑپا  Ï كاæÑنه   ÇÏ æختونه   ìډېر هم  څه  كه   ¡íÏ پاتې  ÇæÑنې  هم  ال  ګوماÑنې   íخپلسر  æÇ  ¡ìÏ نه   ìشو تصوييب  پوÑې  æÇسه  تر   äقانو

مخكښ   åيو په  چې   ¡åكړ æړÇندې  بېلګه   äÇځو  åيو تړلي   Ï پوÑې  كوÑنۍ  بډÇيى  يوې  په   áÇجنر  åيو  .íكېږ  åسر تر  الندې   Ñفشا تر   æغړ  Ï

 
١٨٥

.åكړ السه  تر  ډګرÇæلۍ Ñتبه   Ï تېرæلو æÑæسته  يوÒÇې æÇ ææÏنيو  له  يې  كې  Çكاډمۍ  پوځي  په   æÇ  ìÏ تړلى پوÑې  شخصيت  سياسي 

ترفېعاتو  چټكو   Ï  ¡íشو  ÊباÒ  íÏ نه  اليق  ټولو  تر   åسر  åيو له  هم   ìæÏ  ¡íشو  áÑګوما  æندÏ پر  خلك  سابقې  مسلكي  يوې   Ï چې  كله   äÂ

 ìÇكېد  ÏÑ Ïليل  Ïې  په  نيوكې  شوې  السه  تر  ÇÏخله  له  پوځ   äفغاÇ  Ï هم  څه  كه   
١٨٦

.íÏ  íشو  áكړÑæ ÇÑپوæÑنه  æختونه   ìډېر  åړÇ په  قضيو   Ï

هم Ñæته  مشاÑæينو æÒæÑ æÇنكو  بهرنيو  خو   ¡íشو  áځوÑغو پامه  له  كې  ترفېعاتو  په  چې   ¡íæ شكايتونه خلكو  هغو   Ï ښايي  ÇÏ چې شي¡ 

 
١٨٧

.íÏ  íكړ څرګند  نظرæنه 

چې   ¡íكړ پيل  كوÑسونه  باالخرÇÏ åسې  ماموÑيتونو   æنيزÒæÑ مشرۍ په  ناټو   æÇ Çمريكا   Ï  .ìÏ ÑÇكر خو   ¡ìشو پرمختګ  كې  برخه  په Ïې 

پوځ Ç ÏفسرÇنو   äفغاÇ Ï (OCS) نځيæښو ځوÇنو ÇفسرÇنو   Ï ېÑپو پسرلي  تر   áكا  ٢٠١٣  Ï .åÏ نهÒæÑ نوÇفسرÇ Ï áæډ  íځانګړ په  يې  موخه 

پوÑې]  كسانو   ٦٠٠ تر   ]ìشو ډېر  هم  ظرفيت   Èجذ  æ جلبÏ كې په Ïغه Çكاډمۍ   .æ ìكړ بشپړ   ÓÑكو خپل æÑæستى  پيله Ïمخه  له  Çكاډمۍ 

٥٠٠ Òياتو ÇفسرÇنو  ٢٠١٣ كاá كې Ï ÏفاÒæ Úير محمدÏ í كنډكونو له قوماندÇنانو نيولې پوÑته خوÇ ته تر   په 
١٨٨

Ï æÇ كوæÇ ÓÑږÇæÏلى هم.

 ¡áكړ ګوته  په  توګه  په  لرæنكو   Ï فعاليت   íÑæكمز  Ï تنه   ٣٠ كې   ìæÏ په   äكمېسو Ïغه  كړ.  جوړ   äكمېسيو ææÒÑÇنكى  يو   åÑلپا æÒÑÇلو   Ï

 
١٨٩

.áشو  áÑګوماæ æندÏ æÑنو په  تنه   ١٠ يوÒÇې  كې   ìæÏ په خو 

Interview with ANA General, MoD, April 2013; Interview with ANA officer in Nangarhar province, April 2013. 183
Interview with ANA general, MoD planning, April 2013. 184

Interview with retired ANA general, Kabul, April 2012. 185
Interview with ANA general, MoD planning, April 2013. 186

Interview with adviser at Regional Combat Battle School (RCBS), Shorabak, April 2013. 187
Interview with KMTC Brig. Gen. Aminullah and Advisory team, April 2013. 188

  Senate Armed Services Committee, “Written Posture Statement Of General Joseph F. Dunford Commander Us Forces-Afghanistan 189
 Before The Senate Armed Services Committee On The Situation In Afghanistan”, April 16, 2013; ‘Report on Progress Toward Security and

Stability in Afghanistan’, ibid, p. 71.
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 æلسمشريزæ Ï åÑچا ÇÏ .íÏ íپاتې شو íÑæسېګنالونه كمز áæډ ÇÏ íÏÇÑÇ Ï åÑمنځته كولو لپاÇÑ Ï سېستم åيو Ï پر بنسټ ææړتياæ Ï ¡په ټوله كې

ټاكنو په ÑÇÑسېدæÇ æ په Ïې پوÑې Ï سياسي سوÇÏګانو په تړæÇ نوåÑ هم æÑښانه شوې. Ï Ïې كاÑ په æÇږæÏ كې æلسمشر كرìÒ سياسي فشاÑ ته 

 ¡áشو áÑګوماæ ېÑې الÏ چې له äالÇهغه ٤٦ جنر .áالسليك كړ Êترفېعا íتبې يو شمېر نوÑ لى ترÇجنر Ï كې يې ÊÑÇÒæ ÚفاÏ په æÇ تسليم شو

يوÒÇې ١٠ تنه يې مسلكي پوځياæÇ ææ ä ګڼ شمېر پكې äÂ له لېسو هم نه ææ فاÛÑ شوí. په ìæÏ كى ٢٦ ګوماáÑ شوí كساÇÑ Ï äپوæÑنو له مخې 

 ææ سېÇÏ پكې تنه   Ñڅلو يوÒÇې   .ææ äكسا تړلي  پوÑې  حزÇ Èسالمي  په  يې   Ñنو  ١٦  æÇ ææ تړلي پوÑې  ګوند Ï æÇفاÒæ Úير  جمعيت Çسالمي  په 

چې په كومې ډلې پوÑې يې معلوã تړæÇ نه ÑÏلوÏ Ï .Ïغو نويو جنرÇالنو په منځ كې فدÇ پنجشېرÏ ì لوژستيك مشرتابه ته æګوماáÑ شو¡ چې 

  
١٩٠

Ï ضيا عليزí په نامه Ï يوÇÏ åسې كس ځاì ناستى شو¡ چې په يوې پوځي Çكاډمۍ كې يې åÏÒ كړې كړې æې.

خپلوÇنپالنه ٦. ١. ٢

يو  چې  كېدې¡  غوښتنې   áæډ Ñæځني  په  څخه   åÏ له  چې   ¡åæكا شكايت  پخپله   ßÏÑæ Ñحيم  Òæير  پخوÇني   ÚفاÏ ملي   Ï مخې  له  ÇÑپوæÑنو   Ï

٢٠١٣ كاá كې   ÇÑ ÏپوæÑنو له مخې¡ په 
١٩١

.íكړÑæ Êيا هم ترفيعا æÇ íÑګوماæ æندÏ بايد په ìړيكى لرÇ Ï åكمنو خلكو سرÇله ځو äشمېر كسا

 æ كې   ãپا په  معياæÑنه  æړتيا   Ï  áمها پر  ګوماÑنو   Ï چې   ¡æ الندې  فشاæÑنو  سختو  تر   Çخو له  سرچينو  بېالبېلو   Ï هم  Ñحيمي   áÇجنر  ¡áÇپېژنو

پر   äپلويا  ìهغو  Ï چې  ¡æ الندې  Ñفشا تر  كسانو  لرæنكو   ÊÑقد  Ï هم كريمي   áÇجنر لوÑÏ ìستيز  چې   ¡åكړ  åڅرګند  áÇجنر بل   åيو  
١٩٢

نيسي. نه 

المل  ګوماÑنو   áæډ  ÇÏ Ï ستلæÇÑ ستانوæÏ خپلو  Ï پخپله  Çخو له  مشرتابه   Ï ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï æÇ نهæÑفشا خپلوÇنپالنې   Ï 
١٩٣

.íÑګوماæ څوكيو

شوÏ Ï .ìÏ ìفاÊÑÇÒæ Ú يوå جنرÏÇ äÂ áÇعا æكړå¡ چې Ï بستونو æÇ څوكيو پلوáÑ كېدÏ ¡á كوÑنيو چاÊÑÇÒæ æÑ په څېر په ÏفاÊÑÇÒæ Ú كې 

١٩٤
عاã نه ÇÏ ¡íÏسې يوå چاåÑ نه åÏ¡ چې په ÏفاÊÑÇÒæ Ú كې چا نه ÑæÇ íæېدلې.

له   ÊÑÇÒæ  Ï چې   ÇÏ خو   ¡íلر نه  æړتيا  Ñتبې   æÇ څوكۍ  Çړæندې   Ï چې  ليدلي¡  خلك  ÇÏسې  ډېر  كې   ÊÑÇÒæ په  پخپله  ما 

سلنه   ٤٠  Çخوæشا كې   ÊÑÇÒæ ÚفاÏ په چې  شم¡   ìيالæ ته تاسې   åÒ .åÏ كړې لرÑÇ ìæÏ ¡íتقا  سرÇ åړيكې  چاÇæÑكو   æلوړپوړ

١٩٥
.íكېږ áÑې ګوماÑملګرتيا له ال æÇ ړيكوÇ Ï äÇفسرÇ

 áæډ íپه ځانګړ ) íÏ ړ نهæ خوښې Ï منصوبينو Ï خلكو Ï پوځ كې ټولې څوكۍ äفغاÇ æÇ ÊÑÇÒæ ÚفاÏ قعيت چې پهÇæ ÇÏ æÇ نپالنهÇخپلو ¡íپلو

 ÊÑÇÒæ ÚفاÏ ختæ هغه .íÏ تر كچې نه á٢٠٠٢-٢٠٠٤ كا Ï ìÑچا ÇÏ لبتهÇ شي¡ خو ÊياÒ Êې المل شوې چې ترفيعاÏ Ï (ډېرې خطرناكې څوكۍ

 ¡ææ Ïموجو äالÇæضافه بست ډګرÇ پوځ كې ١٤٠٠ äفغاÇ/ÊÑÇÒæ ÚفاÏ نو له مخې¡ پهæÑپوÇÑ Ï كې áپه ٢٠١٢ كا .æ ßالنو ډÇæډګر æÇ النوÇله جنر

 Ï 
١٩٧

.íÏ Ïكې موجو ÊÑÇÒæ غهÏ هم په äالÇضافه بست جنرÇ شمېر كې ÊياÒ نو له مخې¡ پهæÑپوÇÑ Ï 
١٩٦

چې په تشكيل كې يې څوكۍ نه لرلې.

١٩٨
.æ ÊياÒ نو شمېر تر ٢٠٠٠ÇفسرÇ áæډ ÇÏ Ï åكتوبرÇ تر á٢٠١٣ كا Ï چې ¡åكړæ عاÏÇ يوې لوړپوړې سرچينې ÊÑÇÒæ ÚفاÏ

 ÊياÒ سلنې  ٩٠ تر  ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ  Ï چې  ¡åæكا Çټكل  صالح  ÇمرÇهللا  مشر  پخوÇني  Çمنيت ÑÇÏÇې  ملي   Ï  äفغانستاÇ  Ï كې  áكا  ٢٠١٢ په 

  :íÏ íشو áÑنپالنې پر بنسټونو ګوماÇخپلو æÇ پلوۍ Ï كي پر سياسي ياÇæÑچا íلوړپوړ

 åÏ نه  ÑÇتقا  يې  كې  سېستم  ډموكرÇتيك   åيو په  چې  شوې¡  ډكې  خلكو  هغو  په  څوكۍ  منځنۍ   æÇ لوړې  ځوÇكونو   äفغاÇ  Ï

كړې. æ Ï ìæÏړتياæ له مخې نه íÏ ګوماáÑ شوí. په ìæÏ كې ډېرì كساÏ ä سياسي مصلحتونو æÇ شخصي Çړيكو له مخى 

په  ځوÇكونو  (...) Ç Ïمنيتي   .íكو مخامخ Çغېز  هڅونې   æÇ ۍÑÇÏفاæ پر پوړæنو ÇفسرÇنو  بېالبېلو   Ï åÑچا  ÇÏ .íÏ íشو  Ñمقر

 åشديد يې  ته   áÇÑمو  æÇ  íياتوÒ يې لګښتونه   ¡íكو  æÑæ åÏæ ìهغو  Ï  ¡íæ كچه ټيټه  يا   åلوړ په  كه  مدÇخله¡  كې  مديريت 

ګټې  كچې  كوچنۍ   Ï ښايي   áÑګوما ÇفسرÇنو   Ï بنسټ  پر  پالنې   äÇخپلو  Ï باندې  څوكيو  منځنيو   æÇ  æلوړ پر   .íسوÑ ضربه 

١٩٩
.íخو ملي ګټې نه لر ¡íلرæ

 Ï  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï ته  قرÑÇګاګانو  ګانو   æÏÑÇ  áقو  Ï  äÇفسرÇ ځينې  Çæيي¡   ìæÏ  .íæتاييد Çæلى  شته  چاÑې  خپلوÇنپالنې   Ï هم  مشاÑæين 

٢٠٠
ÇÑځي.  åسر ليكونو  له  چاÇæÑكو   æلوړپوړ
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Ï سياسي مدÇخلې كچه æ æÇيجاړææنكې پايلې يې

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

Ç Ïفغاä پوځ پر æړتياÇ ææغېز ٦. ١. ٣

æينا: په   Ñæمشا  íبرتانو  åيو  Ï  .åÏ نه  كې  پوځ   äفغاÇ په  يوÒÇې  خپلوÇنپالنه 

 æÇ منطقي   ÇÏ Òموږ  خو   ¡åÏ منطقي  غير  پالنه   äÇخپلو  ìæÏ  Ï چې   ¡ìÏ  ÇÏ توپير  يوÒÇنى  منځ  تر  Çفغانانو   æÇ Òموږ 

چې   æكړæ څه هغه  چې   ÇÏ نه  ¡æكو  åÑلپا پايلو   íÑكا خپلو   Ï  íæپير مشر ÏÇÑÇ Ïې   Ï موږ  يې  مخې  له  چې   ¡åÏ پرمختللى

  
٢٠١

.íæ سم  مخې  له  معلوماتو   Ï Òموږ 

له   .íخپلو بڼې  بېالبېلې  خپلوÇنپالنه  چې   åÏ Ñيښتيا  هم   ÇÏ خو   ¡íæ چلند  ټوليز  يو  كچې  يوې  تر  ښايي   íپلو  æÇ پالنه   äÇخپلو هم  څه  كه 

نه.  كه   íكېږ المل  ÇÑتګ  منځته   Ï چلند  ناسم   Ï  íكېږ  áبيو مخ  پر  كې   åÑÇÏÇ  åيو په  چې  پالنه   äÇخپلو هغه  Çيا  چې   åÏ  ÇÏ مسله   ¡åپلو عملي 

ډېر ÇفسرÏ Ï äÇې   (åخبر په   áÇجنر  åيو  Ï ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï äفغانستاÇ Ï ) چې  ìشو المل  فساÏ Ï Ïې   íÑÇÏÇ æÇ پالنه  äÇخپلو كې  ګوماÑنو  په 

بې  معاشونه  پوځ   äفغاÇ  Ï  äÇفسرÇ  åÑكا بې  چې  ځكه   ¡ìÏ لګښت  ځايه  بې  يې  Çغېز  بل   
٢٠٢

.íكړ  åسر تر  Ïندې  پېچلې  چې   ¡íلر نه  æړتيا 

:íكو السه  تر  Ïليله 

 Ñڅلو ښه ÏندÑÏ æÇ åې   åيو چې   íæ خوشاله ته  كمزÏ æÇ íÏ íÑæې  ډېر   ìæÏ .íلر نه  جنګېدæ æړتيا   Ï ìډېر كې   ìæÏ په

ډېر ÇÏسې  كې  مشرتابه  په   ÊÑÇÒæ Ï åÒ .íكو نه  فكر  هېڅكله   åړÇ په جګړې  خو Ç ÏفغانستاÇæÑ æÇ äنې   ¡íلرæ ساتونكي

خپلې  له  چې  شته  هم   äالÇجنر ÇÏسې  خو  Çخېستې¡  موټرې  ته  لوڼو   æÇ ÇÒمنو  ښځو¡  خپلو  يې  ÑÇÒæته  له  چې  پېژنم  خلك 

 Ï كې   ÊÑÇÒæ په يې  لرÏ ¡æليل  نه  پوځ  ښه  يو  موږ  چې   ÇÏ ¡يلææ ته تاسې  ما  ځي ÇÑځي.  پلي  ته   Ñكا بېرته   æÇ  Ñكو Ïندې 

 
٢٠٣

.ìÏ  Ïفسا  íÑÇÏÇ  æÇ نشتوÇلى  عدÇلت 

له  كې  منځ  په  پرسونل   Ï نوÇفسرÇ æÑæكمز په   :åÏ كړې سخته  پسې  هم   åÑنو  åستونز  ÇÏ كچې ټيټې   æكړ  åÏÒ Ï كسانو شويو   Èجذ æÇ Ïسطو 

  
٢٠٤

.íÏ برخې  بې  هم  مهاÑتونو  پوځي  لومړنيو  له   äÂ  ìæÏ چې  ځكه   ¡ìÇكېد نشي   Èحسا كبله  Ïې 

چې   ¡åÏ قضيه  äغتوæÑ پوځي  Ï كابل  Ï كې ډله  په  قضيو  بدنامترينو   Ï كې برخه  په Ïې   .ìÏ توليد فرعي  يو  پالنې   äÇخپلو  Ï Ïفسا  íÑÇÏÇ

پوځيانو  ټپي   Ï  æÇ پلوÑلو  په  په ÒÑÇښت ÑÏ Ïملو   æلرÇډ ميليونو   ٤٢  Ï كې   ÑÇÒبا  Ñتو په  كې   áكا  ٢٠١٠ په  يې  يفتلي  ضيا  Çحمد   áÇجنر  ÍÇجر

مسله  Ïې  په  كې  Ïسمبر  په   áكا  ٢٠١٠  Ï چې  شو¡   áÑژغوæ  Çخو له  Òæير   ÚفاÏ  Ï پوÑې  هغې  تر  يفتلي  شو.   äÑتو غوÑۍ  بې  پرÇخې  په   åړÇ په 

 .íكو Çغېز   åړæنا  áÇÑمو پر  پوځ   äفغاÇ  Ï  Ïفسا  íÑÇÏÇ  æÇ پالنه   äÇخپلو  
٢٠٥

كړ. لرې  Ïندې  خپلى  له  يې  هغه   æÇ  åكړæ مدÇخله   ÝيساÇ كې 

 Ï توګه¡  په  بېلګې   Ï  .íكېږ  áÑژغو  æندÏ خطرناكو  له   æÇ  íكېږ  ãپا هم  كې  سپاÑلو  په   æندÏ  Ï باندې  پلويانو  سياسي  په  چې   ¡íكېږ  Ñæبا

 ìكوال نشي   Ñنو چې   ìځا پر  شويو ÇفسرÇنو  ټپي  لرæنكو  تجربه  هغو   Ï ختونهæ ìډېر  (åÏ åندÏ مهÇÑÇ åيو چې  څوكۍ (  æÒæÑنكو ÇستاÇÏنو 

  
٢٠٦

.íكېږ æېشلې  ته  كاÑكوæنكو  تجربې  بې  الÑې  له  Çæسطو   Ï  ¡íكړ  åسر تر  Ïندې  كې  قطعاتو  په 

قومي ستونزې ٦ .٢

 ÊياÒ ته  منښتې  موجوÏيت   Ï ستونزې  توكمپالنې   æÇ  ãقو  Ï كې  ليكو  به  پوځ   äفغاÇ  Ï كې  منځ  په  چاÇæÑكو   Ï كې  كلونو  æÑæستيو  Ïې  په 

 æÇ تاجكو   Ï چې  ææيل¡  كې  څرګندæنو  خپلو  په  چې  مولېن  مشر  كمېټې   Ï ÑÏستيزÇنو  لويو   Ï Çمريكا   Ï لكه   ¡ìÏ  ìشو  áæښو  äميال

 åستونز  ÇÏ كالډæېل  مشر  ماموÑيت  ناټو   Ï كې   äفغانستاÇ په   ÒÇÑÇهمد  
٢٠٧

.íكړ ړنګ   ÏÇهېو  ÇÏ چې   ¡íلر æړتيا   ÇÏ Ñقابت  منځ  تر  پښتنو 

ګوماÑنو   æÇ  Èجذ  æ جلب  په  پوځ   äفغاÇ æړÇندې¡  Ïې  تر   
٢٠٨

.åÏ  åستونز  åيو  äشتو  ÊياÒ تاجكو   Ï كې  پوځ   äفغاÇ په  چې  كړې¡  ګوته  په 

چې   ¡áشو المل  Ïې   Ï بحثونه   åړÇ په   äشتو  ÊياÒ  Ï  åحد له  تاجكانو   Ï كې   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په  كې   áكا  ٢٠٠٢ په   
٢٠٩

.æ ټاكلى  سهم  قومي  كې 

كې  څانګو  ټولو  په  پوځ   äفغاÇ  Ï بايد  برخې  ډلو  قومي   æستر  Ï چې   ¡åكړæ  åپرېكړ قوماندÇنۍ  ګډې   Ïلېږ Çمنيتي   Ï كې   äفغانستاÇ په 

Interview with ISAF adviser, April 2013. 201
Interview with ANA colonel, MoD, April 2013. 202

Interview with ANA general, MoD planning, April 2013. 203
 Charlie D›Agata, “Afghan soldiers› incompetence raises concerns about U.S. withdrawal plans,” CBS News, 16 May 2013. 204

 “Afghan ex-army health chief dismisses allegations of embezzlement,” Text of report by state-owned National Afghanistan TV 205
on 25 December 2010;Maria Abi-Habib, “At Afghan Military Hospital, Graft and Deadly Neglect”, Wall Street Journal, 3 September 2011.

 Interview with ANA officer in Nangarhar province, April 2013; interview with Afghan MoD general, Kabul, October 2013; interview 206
with ISAF advisor to Afghan brigade, April 2013.

International Crisis Group, “A Force in Fragments: Reconstituting the Afghan National Army,” Asia Report 190, 12 May 2010. 207
 Glenn Kessler, “Pay increase for Afghan troops boosts interest, “Washington Post, 10 December 2009. 208

Interview with ANA General, Kabul, 12 October 2005. 209
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له  كوله. ÇÑ ÏپوæÑنو  لوÑÏ ìستيز   æÇ يرÒæ ÚفاÏ Ï يې  íمشر چې  شو¡  جوړ  بوÑډ   ìځانګړ يو  تعيناتو   Ï åÑلپا چاÑې   Ï Ïې 
٢١٠

شي. منعكسې 

 Ï قومي سهميې سېستم له پوÑته نيولې 
٢١١

مخې Ï Ïغه بوÑډ نوæÑ غړæ كم ÑÏ ßÇæلوæÇ Ï ياæÏ شويو ææÏ مشرÇنو ټولې ګوماÑنې æېشلې.

سهميې  قومي   Ï هم   íسرتېر خصوصي  Çړæند  قطعاتو  تكتيكي   Ï  Îپو  Ï چې   ¡åæ شوې ټاكل   äÂ  .åكېد پلى  كې  پوړæنو  ټولو  په  ښكته¡  تر 

تړلى  پوÑې   ãقو يا  توكم  بېل  په  يې  به  يو  هر  چې  كېدې¡  كسانو  شويو  لېست  شاÑټ   æيوÑÏ له  ته   æندÏ ګوماÑنې  شي.   áÑګوماæ بنسټ  پر 

  
٢١٢

شي.  áنيوæ كې  ãپا په  بايد   åړÇæÏ ãقو  æÇ ړتياæ چې  ¡æ ìشو ټاكل   ÇÏ صلÇ .æ

 Ï چاÑې  Ïې  خو  شي¡  æالړې  منځه  له  Çندېښنې  سياسي   åړÇ په  Çæلي   åÑغو قومي   Ï كې  ليكو  په  پوځ   äفغاÇ  Ï چې   ¡åæ  ÇÏ موخه  سهميو   Ï

ته  سېستم  æړتيا   åÑپو  Ï يوÒÇې   åÑتګال  áæنډÇ قومي   Ï كې  پوځ  ملي   æÇ  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په  æګرځولې.   Úæمشر هم  ګوماÑنې  بنسټ  پر  مالتړ 

مشرتابه   Ï ãتاæجز هر   Ï .(ìÇæ نه  ìشو پلى  ښايي  هم  كې   äنشتو په   �ãګا �مثبت  ښايي Ï Ïغه  هم  هغه  چې   ) شي   ìÇكېد پلې   äياÒ څه يو  په 

كه  يا   ¡íæ  äپښتو يې  به   áمرستيا  ¡íæ تاجك   äÇقوماند قطعې  يوې   Ï كه   "  .ìÇÏلوÑÏ  æÇتړ پوÑې  قومونو  بېالبېلو  په  بايد  هم  ÇفسرÇنو 

  
٢١٣

."íæ ÒÇبك  يې  به   áمرستيا  ¡íæ  åÑÇهز  äÇقوماند

مشرتابه  په  قطعاتو   Ï æÇÑست.  پرمختګ  كې  جوړښت  په  æېش   Ï څوكيو   æلوړپوړ  Ï پوځ   äفغاÇ/ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï سېستم  سهميې  قومي   Ï

٢٠٠٥ كاá كې Ï هغه æخت په فعالو څلوÑ قوæÏÑÇ á ګانو كې نهه لوړپوړì څوكۍ  كې Ï قومي جوړښت مديريت په پرتليز ډÇ áæساæ ä. په 

 ÚفاÏ  Ï  
٢١٤

سلنه).  ١١  )  åÑÇهز يو   æÇ سلنه)   ٢٢  ) ÒÇبك   ٢ سلنه)¡   ٣٣  ) تاجك  ÑÏې  سلنه)¡   ٣٣  ) پښتانه  ÑÏې  æې:  شوې  æېشل   áæډ Ïې  په 

نوÑستانى   ١ (١٥سلنه)¡   åÑÇهز  ٤ سلنه)¡   ٣٥) تاجك   ٩ سلنه)¡   ٤٢) پښتانه   ١١ څوكيو   æلوړپوړ  ٢٦ پر  كې   áكا  ٢٠١١ په  كچه¡  په   ÊÑÇÒæ

 
٢١٥

.ææ íشو  áÑګوما سلنه)   ٤ يو  هر   ) ١ ÒÇبك   æÇ

The quotas were 44% Pashtun, 25% Tajik, 10% Hazara, 8% Uzbek (ISAF source). 210
Interview with ANA General, Kabul, 12 October 2005. 211

Interview with ISAF mentor, northern Afghanistan, July 2012. 212
Mir Sediq Zaliq, “A military melting pot,” Afghanistan Today, 18 October 2011. 213

Interview with ANA general, Kabul, 12 October 2005. 214
NTM-A, “Ministry of Defense: a year in review 2011,” Kabul 2012. 215

Ç Ïفغاä ملي پوځ سرتېرÏ í كابل په پوځي مركز كې Ï فرÇغت Ï مرÇسمو پر مهاá لوړå كو
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ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

څرګند  په   áمرستيا  åيو  ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï كې  áكا  ٢٠١١ په  تللې.   íÏ نه منځه  له  Çندېښنې   åړÇ په   áæنډÇ قومي   Ï كې  پوځ   äفغاÇ په  هم  بيا  خو 

قومي   Ï كې  پوځ   äفغاÇ په  منځ  تر  كسانو  شويو  پوښتل   Ï كې  ترڅ  په  مركو   Ï  
٢١٦

كړې. څرګندې  Çندېښنې  خپلې   åړÇ په   áæنډÇ قومي   Ï  áæډ

 æÑنو  æÇ  
٢١٧

íÏ عامې  ډېرې  ستونزې  قومي   ¡åæكا  áستدالÇ ځينو   .ÏلوÑÏ توپير  ډېر  بله  تر  يو  نظرياتو   åړÇ په  سرچينو   æÇ كچې   Ï  æستونز

په  شوې¡  مركې   åسرÑæ  åÑلپا څېړنې  Ïې   Ï چې  ÇفسرÇنو¡  Ñتبو  منځنيو   Ï پوځ   Ï  
٢١٨

.íÏ  æكمېد په   æÇ كمساÑې  ستونزې   ÇÏ چې  æيل¡  بيا 

  
٢١٩

مانه. نه  Çæلى  شته   æستونز قومي   íجد  Ï كې  پوځ 

 ÊÑÇÒæ Ïغه  چې  æكړ¡   Ñټينګا سرچينې  يوې  كې   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په   .íكېږ æړÇندې  شوÇهد  شفاهي  څه  يو   Ýخال پر  Ïې   Ï  ¡åپلو بله  له  خو 

پوښتل  بل   åيو  
٢٢٠

.íكېږ  áكوÑæ ÇÑپوæÑنه  æختونه   ìډېر  åړÇ په   æشخړ شخصي  شويو  ÇÑمنځته   Ï سر  پر   æستونز مذهبي   æÇ قومي   Ï ته 

ÇفسرÇنو  ځينو   
٢٢١

.íæ بېل   åسر قومونه   Ñنو  æÇ پښتانه  چې   ¡íكو فعاليت  ښه   áمها هغه  پوځ   äفغاÇ چې  æكړ¡  هم   áستدالÇ  ÇÏ ال  كس   íشو

قومي  پر  بيشپ  كې   áكا  ٢٠٠٧ په   
٢٢٢

.íكړ جوړې   åسر ډلې  قومي  چې   íړÇغو  ìæÏ نه كه   ¡íæګډ  åسر  ÑæÒ په  íسرتېر خپل   ìæÏ چې æمنله 

قومي   Ï كې منځ  په  پوځ   äفغاÇ Ï ÝيساÇ Ñæبا په   åÏ Ï ¡يلææ äÑتو  åيو پوځ   äفغاÇ Ï 
٢٢٣

.åÏ كړې بېلګه Ðكر   æبېلېد  Ï ßبلو  åيو  Ï بنسټونو

پوÑې  قومونو  بېالبېلو  په  مشاÑæينو   
٢٢٤

شي.  ìÇكېد سرæ åېشل  پوځ  له æتلو æÑæسته Ïغه   ÝيساÇ  Ï چې  Ñæبا پر Ïې  نيسي¡  مخه  شخړې 

    
٢٢٥

.ìÏ ليدلى  سترګو  خپلو  په   äميال شخړې  فزيكې   Ï منځ  تر  ÇفسرÇنو  تړلو 

(٪) äÇفسرÇ نكيæتبو لرÑ ټولو Ï پوځ äفغاÇ Ï توكم له مخې Ï :ÝÇ٤ګر

٥ګرÏ  :ÝÇ توكم له مخې Ç Ïفغاä پوځ ټوá منصوبين (٪)

 NTM-A, “Ministry of Defense (MoD) and Afghan National Army (ANA) Weekly Assessment,” Kabul, 12 February 2013. 216
  Interview with ANA General, MoD Planning, April 2013; interview win ANA General, MoD, April 2013; interview ANA officer, 217
 Wardak, April 2013; interview with ANA officer, Wardak, April 2013; Interview with ANA colonel, Baghlan, April 2013; Interview with

ANA officer in Khost province, April 2013; interview with ANA officer in Mohammad Agha District (Logar), April 2013.
  Interview with ANA officer, Moqur (Ghazni), April 2013; interview with ANA colonel, Daman, April 2013; interview with ANA 218
 soldier, Kandahar, April 2013; interview with ANA officer, Helmand, April 2013; Interview with ANA officer in Nangarhar province, April
 2013; interview with ANA officer, Paktya, April 2013; Interview with ANA officer in Baghlan, April 2013; interview with ANA officer in

Khost province, 2013; interview with ANA officer in Kama (Nangarhar province), April 2013.
“Wrong information the basis of ethnic analysis,” Hasht-e Sobh, 21 April 2013. 219

Interview with ANA captain, MoD, April 2013. 220
Interview with ANA officer in Shwak (Paktya), April 2013; interview with ANA colonel, Baghlan province, April 2013. 221

 Anne Nivat, “Les Brouillards de la Guerre, (Paris :Fayard, 2011), p. 62. 222
 Patrick Bishop, 3 Para,(London : Harper, 2007),p. 211. 223

Interview with ANA Captain, MoD logistics, April 2013. 224
 Interview with ISAF mentoring manager, Kandahar, April 2010; interview with ISAF mentor, northern Afghanistan, July 2012; 225

“Interview with Maj. Thomas Fuller,” ibid.
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ژبنيو   
٢٢٦

.íكوÑæ Çæلى   åÑغو  æÑنو پر  ته  ډلو  قومي  خپلو  چې   ìشو پوÑې   Ñتو  áæډ پسې  پرله  په  ÑÏستيزÇنو   ìلو  æÇ ÒæيرÇنو  بېالبېلو  پر 

له  كاæÑلو   Ï پښتو  Ï Çخو له  ÇمرÇنو  ژبو   íÑÏ خپلو  Ï ختونهæ ځينې پښتانه   .íÏ كړې پسې Òياتې  ال  ستونزې  قومي  ډېرæ ìختونه  مسايلو 

 ¡íÏ íشو تحقير   ìيالæ ìÇنشو يې   íÑÏ چې  íسرتېر هغه  كې¡  پوړ  ټيټ  په  كې).  ليكلې Çړيكه  په   áæډ  íځانګړ په   )  íÏ íشو كبله Ïګل 

پښتو   Ï áمها پر  مخامختيا   Ï åسر ټولنو  پښتنو  له   Çخو له   æسرتېر ژبو   íÑÏ Ï پوځ  äفغاÇ Ï 
٢٢٧

.íÏ شامل هم   äبكاÒÇ ځينې كې   ìæÏ په چې 

    
٢٢٨

.åÏ شوې  المل  شكايتونو   Ï هم  æړتيا  نه  يا   ÑنكاÇ æيلو  له 

په حقيقت كې¡ لكه څنګه چې Ç Ïفغاä پوځ يوå جنرÑæ áÇته Çشاæ åÑكړÏ Ï ¡åفاæÇ ÊÑÇÒæ Ú ملي پوځ په لوړæ څوكيو Ï يوå قوÏ ã يوå خېل 

 æÇ  äنياÇæپر  ¡äپنجشېريا  ìځا پر  تاجكو   Ï نو   ¡åÏ شوې  المل  Çندېښنې   Ï ډلو   æÇ خېلونو   æÑنو  Ï  áæډ عمومي  په  ګوماÑنه  Òياته  ډلې  يا 

ډېر  چې   ¡åÏ لهæنډÇ نا   åډېر كچه   Èجذ  æ جلب   Ï كې  منځ  په  پښتنو   Ï  
٢٢٩

.íكېږ  áنيو ګوته  ته  كلمو  ځاÏÑæ Ï ìګو  پر  پښتنو   Ï  æÇ  äبياÇنجر

 æÇ  Òæكند  ¡äبغال له   .ìÏ  Èحسا نشت  په  نه   åÇفر  æÇ غزني  سوېل¡  له   æÇ  íكېږ نه  نه)  كونړ  خو   ¡äلغما  ¡Ñننګرها  ) ختيځ  له   Èجذ  æ جلب 

خو   ¡æ ښه  ډېر  پوÑې   ٢٠٠٢-٢٠٠٥ له  شمېر   Èجذ  æ جلب   Ï نه  پكتيا  لويې  له   .íÏ  íشو  Èجذ ته  پوځ  پښتانه  كې  شمېر  ښه  يو  په  نه   ÊÇهر

 ìشو ترې   Èجذ  æ جلب  كې  شمېر  ډېر  په  چې   íÏ نه  هغه   ¡åÏ  åÏموجو ÇستاæÒلي  ښه  يې  كې  پوځ  په  چې  ډلې  هغه  نو   
٢٣٠

شو. كم  æÑæسته 

پښتنې  ډېرې  چې   ÇÏ  .íÏ كړې  æړÇندې  سېستم  سهميې   Ï چې   ¡íكړ السه  تر  فرصتونه  ډېر  هغه  ډلو  شويو  تنظيم  ښو   áæډ عمومي  په   .ìÏ

  
٢٣١

.åÏ Ñسېدلې  ګټه   åلږ يې  ته   ìæÏ  ¡íÏ نه  موټى  يو   åسر  Ùلحا سياسي  په  قبيلې 

 Ï Çخو له  مسوæلو ÇفسرÇنو   Ï .ìÏ ìشو  áكړÑæ نګÑ قومي ته   æستونز چې   ¡ìÏ Ïموجو تمايل  كې ÇÏسې  تاÑيخ  په æÑæستي  پوځ   äفغاÇ Ï

 Èجذ  íنو چې  كله   
٢٣٢

.íكېږ  áتړ پوÑې  تعصب  قومي  په  ځينې æختونه  ته  چاÑې  عامې  پيسو Ç Ïخېستلو   Ï æسرتېر له  كې   áبد په  Ñخصتۍ 

په Ïې   æÇ تعصب قومي  په  خپل æÒæÑنكي  ځينې æختونه   ìæÏ ¡íشو مخامخ   åسر كوÑسونو   æنيزÒæÑ سختو له   Ýخال تمې   Ï äكسا  íشو

 ¡íكو  áستدالÇ  äÇفسرÇ پښتانه   íلوړپوړ چې  كله   
٢٣٣

كوÑسونو æباسي.  æنيزÒæÑ غوÏ له ډلې  قومي  ځانګړې  ځينې  چې   ¡íكړ  äÑتو هڅې 

سوېلي   .íنېږÑتو پلوۍ  قومي  پر  æختونه   ìډېر  ìæÏ نشي¡  تعقيب  پسې   Ñنو كې  ټولنو  پښتنو  په  æÑæسته  تېښتې  له  بايد   äطالبا چې 

 Ï íÑغو ډنډ   Ï كې  áكا  ٢٠١١ په  شخړې  قومي   .åÏ نيولې يې  مخه   æكېد نښه  په   Ï هدفونو طالب   æځانګړ  Ï چې  ¡íشو  äÑتو پر Ïې  پښتانه 

 áقو  Ï ستهæÑæ پېښې له Ïې   .åæÇړÇæ äياÒ ندæÑÏ ته ټولنو  پښتنو  عملياتو  پوځ   äفغاÇ Ï يې كې  ترڅ  په  چې   ¡áشو  ÊياÒ هم  áمها پر  پېښې 

 
٢٣٤

شو.  áÑګوماæ Ïندې  پر  æيسا   áÇجنر  ¡äپښتو  Øمحتا يو   ìځا پر   äÇقوماند  åÑÇهز  æÏÑÇ

Meeting with NATO country MoD official, Europe, March 2013. 226
Interview with official of international organisation, Kabul, October 2009. 227

 Antonio Giustozzi, “Auxiliary force or national army?”Small Wars and Insurgencies, March 2007. 228
 Interview with retired ANA general, Kabul, October 2009; interview with ANA general, Kabul, October 2005; Interview with ANA 229

colonel, Kabul, April 2013.
Interview with former army general, Kabul, April 2013. 230

Interview with retired ANA general, Kabul, October 2009. 231
  For complaints of Hazara and Tajik soldiers against their Pashtun commanders, see Claire Truscott, “Ethnic discrimination infests 232

Afghan army, soldiers say,” Agence France Presse, 2 January 2011; meeting with foreign diplomats, July 2012.
Giustozzi, ibid. 233

 “Afghan National Security Forces: Afghan Corruption And The Development Of An Effective Fighting Force,” Hearing Before 234
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Ï سياسي مدÇخلې كچه æ æÇيجاړææنكې پايلې يې

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

٦ .٣ íÒسياسي ډلبا

نه  توكمپالنه  كې   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په  چې   ¡åÏ  ÇÏ ګيله  عامه   åيو منځ¡  تر  ÇفسرÇنو  پښتنو   Ï  áæډ  íځانګړ په  منځ¡  تر  ÇفسرÇنو   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï

 ¡äګا  åÑÇهز  ¡äتاجكا عموما   ¡íكېږ Çخېستل  چې  نومونه  خلكو  هغو   Ï  
٢٣٥

.íكيړ  áبيو مخ  پر   Èتو  åÑغو توكميز  ډلپالنه  سياسي  بلكې 

نيسي: ګوته  ته  ډلباÒۍ  سياسي  هم  كې  منځ  په  پښتنو   Ï پښتانه  ځينې  خو   
٢٣٦

.íÏ  áÇسياستو ÒÇبك   æÇ

 áÑګوما  æندÏ پر كې   ÊÑÇÒæ ÚفاÏ په  íشو  ÛÑفا  ìځا يو   åسر ما  له  چې  خلك  هغه  نه æ ¡ìÇæلې   åÏموجو  åستونز  ÇÏ كه

ÑæپوÑې   ßÏÑæ Òæير   ÚفاÏ پخوÇنى  چې  بنسټ   äپښتو  åډېر تر   )  Ðمحا  æÇ جمعيت  له  چې  خلك  څېر  په  Òما  خو   ¡íشو

له  ته   äÇقوماند Òموږ  چې   áليدæ ځل  يو  موږ   ¿íكېږ  áلېږ ته  æلسوÇليو   æÇ æاليتونو   ¡íلر نه  Çړيكې   åسر  (æ تړلى 

٢٣٧
...íÑګوماæ  æندÏ پر   ßڅو چې   ¡áكېد æيل  Ñæته   æÇ ÇÑتلل  Òنګونه  ځايونو   æÑنو  æÇ  äلماÑپا

فعاليتونه  همكاÇÑنو  هغو  خپلو   Ï ÇفسرÇنو  لرæنكو  مخينې   íÏجها  Ï چې   ¡ìكړ پوÑې   Ñتو كسانو  شويو  پوښتل  ځينو  كې  ترڅ  په  مركو   Ï

پرېكړې   åÑلپا مشرÇنو   æلوړپوړ  Ï  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï  áæډ څرګند  په  Ñقابتونو  منځ  تر  ډلو  بېالبېلو   Ï  
٢٣٨

.íلر مخينه  مسلكي  چې  څاÑلي¡ 

لوÑÏ ìستيز Ï .æغو   íمحمد بسم Çهللا   æÇ يرÒæ ÚفاÏ Ï ßÏÑæ حيمÑ چې ټولو Òياتې æې¡  تر   áمها هغه  ستونزې   ÇÏ .íÏ íكړ كوá ستونزمن 

نړيوÇلې  كړكېچ   Ï كې   áكا  ٢٠١٠ په   
٢٣٩

.áسېدÑ ته  موÇفقې   åسر به  كم  ډېر   æÇ  áكو بحثونه   åړÇ په  پرسونل   æÇ  æÑتګال  Ï  åسر Çكثر  به   æړÇæÏ

 ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï  
٢٤٠

.ææ  ÑÇÏفاæ ته   íمحمد چې   ¡ææ  íشو  áÑګوما  äÇفسرÇ هغه  څوكيو   æلوړ  ١١٨ په   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï چې   ¡åæكا Çټكل  ډلې 

 ¡æ Ñæژ ډېر  تر Ñقابته  خلق-پرچم   Ï كلونو  يمو   ١٩٧٠-١٩٨٠  Ï منځ Ñقابت  تر   íمحمد  æÇ  ßÏÑæ Ï چې  ¡íÏ Ñæبا پر Ïې  كاÑكوæنكي  ځينې 

  
٢٤١

.íæ متفق پرې   åړÇæÏ چې  ¡æ نه عنصر  Çيډيالوژيكي  كوÇÏ ãسې  منځ  تر   ìæÏ Ï چې ځكه   ÇÏ

په  شو.   äستوÇÑ توګه  په  Òæير   Ï ته   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ بېرته  كې   áكا  ٢٠١٢ په  خو  شو¡  تبديل  ته   ÊÑÇÒæ  æÑچا كوÑنيو  كې   áكا  ٢٠١٠ په   íمحمد

 ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ په   Çپخو كريمي  مخې  له  ÇÑپوæÑنو   Ï هم  څه  كه  شو.  پاتې  Ïندې  خپلې  پر  توګه  په  ÑÏستيز   ìلو  Ï كريمي  كې   åÏمو ټوله  Ïغه 

 ßÏÑæ æÇ íمحمد  Ï  åلږ تر  لږ  كاæÑæÇÑ áسته   ٢٠١٢ له  Çهللا  بسم   æÇ  åÏ چې  íÑښكا خو ÇÏسې  لرلې¡  Çړيكې  ترينګلې   åسر جمعيتيانو  له  كې 

 
٢٤٢

.åÏ كړې   íÑهمكا ښه  څه  يو   åسر  åګډ په  پرتله  په  Çړيكو  ترينګلو   Ï

ناقانونه   æÇ ملېشو  Ï هېڅكله  áمها پر   æكېد پوځ Ç Ïړتيا ÇÑ ÏپوÑته  چې Ïغه  شوې¡  المل  ډلباÏ Ï íÒې  سياسي  كې  ليكو  په  پوځ   äفغاÇ Ï

ترڅ  په  چې   ¡åشو ÇÑپوÑته   áمها هغه  كې   Òæكند په  كې  Çپرېل  په   áكا  ٢٠١٢  Ï قضيه   åيو همدغسې   .íېږÑÏ نه   æ æړÇندې  پر  ډلو  Çæلو  æسله 

 
٢٤٣

.åګرځېدæÇÑ بېرته  مخامختيا  له   åسر ملېشې  يوې  تړلې  پوÑې  جمعيت  په  پوځ   äفغاÇ يې  كې 

Ï مرÇتبو Ï سلسلې پياæړتيا ٦ .٤

 ÇÏ بلكې  شي¡  نه   æ  Êæقضا مخې  له  معياæÑنو   íمعنو  Ï بايد  هم  پوځ   äفغاÇ پر   ¡ìÏ نه   åÑپو سېستم  هېڅ   áæكنتر  æÇ قوماندې   Ï چې   ÇÏ

æÒæÑنكي   åيو  Îپو  äفغاÇ  Ï چې  څنګه  لكه   .íكېږ تمه  يې  كتو  په  ته   ìځا  æÇ æخت  چې   ¡íæ مخې  له  پرتلنو  مناسبو  هغو   Ï بايد   Êæقضا

:åكړæ څرګندæنه   åړÇ Ïې  په  Çفسر   ÝيساÇ

 áæكنتر  æÇ قوماندې   Ï Òموږ  خو  يو¡  Çندېښمن   åړÇ په  مسايلو   æÑنو  æÇ يوÇæلي   Ï قوماندې   Ï ته  پوځ  ملي   äفغاÇ موږ   

 
٢٤٤

.ìÏ ستونزمن   æÇ پېچلى  ډېر  هم  سېستم  خپل 

كولو  فعاليت  پر  كې   áچاپېريا ننګونكي   åيو په    áæډ Òياتېدæنكي  په  چې   ¡íلرæ æړتيا  Ïې   Ï به  پوځ   äفغاÇ Çيا  چې   ¡åÏ  ÇÏ مسله  حقيقي 

æتوÇنېږæÇ í په ډسپلين Ï æÇ يو موټى قوماندې æÇ كنترáæ له الÑې چلند æكړæÇ í په عين æخت كې سياسي چاÇæÑكو ته æفاÑÇÏ هم پاتې شي. 

Interview with ANA general, MoD planning, April 2013; interview with ANA captain, MoD, April 2013. 235
Interview with ANA captain, MoD, April 2013. 236

Interview with ANA officer in Khost province, April 2013. 237
Interview with retired ANA general, Kabul, April 2012. 238

Interview with ISAF mentoring manager, Kandahar, April 2010. 239
 Crisis Group, ibid. 240
 Crisis Group, ibid. 241

 Interview with senior NTM-A officer, September 2013. 242
Dexter Filkins, ibid. 243

Interview with adviser to Regional Combat Battle School (RCBS), Shorabak, April 2013. 244



Çæحد۲۰۱۴ æÒÑÇنې   æÇ څيړنې   Ï  äفغانستاÇ  Ï

AREU 34

 áكا  ٢٠٠١ له   äÇقوماند  æÏÑÇ áقو  Ï .ìÏ متمركز ډېر  پرتله  په   áمها هر  تېر   Ï ìشو  áÏېښوÇ بنسټ يې  كاæÑæÇÑ áسته   ٢٠٠١ له  چې  سېستم  هغه 

 Ï  .ÏلوÑÏ هم  صالحيت  تبديلۍ   Ï ډګرÇæالنو   Ï  äÂ  ìæÏ  Çپخو  .íكړ تبديل  Ïندې  خپلې  له  بريدمل   åÏسا يو  چې   ìكوال نشي   Ñنو æÑæÇÑسته 

Çمر  مقاماتو  پوÑته  له  يوÒÇې   åÑلپا  Ñكا Ïې   Ï بلكې   ¡íكړ  ÇجرÇ  æÇ  äپال  Êعمليا  ßÇخپلو سر  خپل  په  چې   ¡íلر نه  æړتيا   ÇÏ  åګاÑÇقر  ßكنډ

 
٢٤٦

.íكو  åډډ كولو   æپرېكړ يا   æÇ كولو پوÑته  ګامونو  له   áæډ  ãعا په   äمرستياال هغه   Ï كې  Èغيا په   äÇقوماند  Ï 
٢٤٥

شي. Çخېستى 

 Ï چې   ¡Êعمليا ÑÒÇې   Ï كې   íړæÇ به   áكا  ٢٠١٣  Ï  .íÏ لرلې  هم  يې  Çغېزې  مثبتې  ځينې   ¡ìشو پلى   áæډ سم  په  سېستم  متمركز  چې  كله 

 åجګړ لومړۍ  خپله   ßÇځو هوÇيي   äفغاÇ يې  كې  ترڅ  په   æÇ  åæ كمه   åډېر پكې   íÑهمكا  ÝيساÇ  Ï  æÇ  áشو  åسر تر  مشرتابه  په   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ

پرمختګ   Ï پرتله  په   áكا  ٢٠١١  Ï چاÑې  Ïې   
٢٤٧

شو. æبلل   ìبر يو  خوله   åيو په   Çخو له  بنسټونو  Çمنيتي  بېالبېلو   Ï  ¡åكړ  åسر تر   åندÏ  åييز

مشاÑæين  بهرني   ìځا پر  ÇفسرÇنو   äفغاÇ  Ï ختæ هغه  .æ  áفعا كم  ډېر  پوځ   äفغاÇ كې  پوړ  پوÑته  په  كنډكه  له   áمها هغه  كوله.  ښكاÑندæيي 

 æ تړلى  پوÑې   Èتو  åپرېكند په  قوماندÇنانو   Ï  æÏÑÇ  áقو  Ï  áæÑ Ïقيق  مشاÑæينو   Ï هم  څه  كه   ¡ææ  áæمسو برخې  ډېرې   Ï جوړæلو   äپال  Ï

 Ï يې  مخكې  ÒÇموينې   åپرېكند له   áكا  ٢٠١٥  Ï  æÇ  ìÏ ناæخته  پرمختګ   ìشو æÑæسته   áكا  ٢٠١١ له   ¡åسر  åسر Ïې  له  خو   
٢٤٨

.æ بېالبېل   æÇ

.ìÏ پريښى  æخت  لږ   åÑلپا كولو   íړæپيا  Ï  Èمسلكيتو  Ï كې  ليكو  په  پوځ   äفغاÇ

٦. ٤. ١ íÑÇÏفاæ

كړې¡  ډÇګيزې  خپلې Çندېښنې   åړÇ په مدÇخلې  سياسي   Ï كې  ÊÑÇÒæ ÚفاÏ په  åÑلپا ځل   íلومړ  Ï íÒكر كې æلسمشر  لومړيو  په   áكا  ٢٠١١  Ï

په  چې   ¡åæ ته   äشتو شبكې  پياæړې  يوې   Ï كې  ÇÏخل  په   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ  Ï بلكې   åæ نه  ته  مدÇخلو  خپلو   åÏ  Ï كې  ګوماÑنو  په  يې   åÑشاÇ چې 

 íنوموړ كې   äجو په   áكا  ٢٠١٢  Ï 
٢٤٩

Çسالمي). جمعيت   )  åÏ الندې پوښتنې  تر   íÑÇÏفاæ يې ته  چې æلسمشر  تړلې  پوÑې  ګوند  سياسي   åيو

يا  ګوند  هېڅ  په  بايد   äÇفسرÇ پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï  ¡íشو æيل  كې  ماÏې   ١٥٣ په   äقانو Çساسي   Ï چې  څنګه  لكه  چې   ¡åكړ  ÑÇتكر بيا  ځل  يو 

جمعيت   Ï ) Ïمسعو  åشا قوماندÇ äÇحمد   Ï چې كله  لكه  څرګندې æې¡  ډېرې  ځينې æختونه  نښې   æÇتړ سياسي   Ï 
٢٥٠

.íæ نه تړلي  پوÑې  ډلې 

٢٥١
.íشو  áلګو  æموټر پوځي   äÂ  æÇ قاغوشونو  پر  ÇنځوæÑنه  مشر)  يو  ګوند 

 ãپا åۍ ته څومرÑÇÏفاæ æÇ ليÇæپوځ يو äفغاÇ Ï ìÏ چې ¡åكړ åڅرګند ÇÏ ينا په ترڅ كېæ خپلې يوې مهمې Ï كې á٢٠١٣ كا æلسمشر كرíÒ په 

 لوېديځو چاÇæÑكو Ïې ټكي ته په Ïې پاæ ãكړ¡ چې æلسمشر كرÏ íÒ كونړ Ï هغې پېښې په ÇړÏ å خوÇشينيتوÈ له Çمله چې ١٤ æلسي 
٢٥٢

.íكو

غوښتو  پر  مرستې  هوÇيي   Ï Çيسافه  له  ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ پر  به   ìÏ چې  æكړ   äعالÇ  ¡ææ  íشو  áژæ كې  بمباÑۍ  هوÇيي  په  پكې   íګړæ

بنديز æلګوí. كرíÒ همدÏ ÒÇÑÇ پاكستاä پر څاÑګرæÑÇÏÇ æ نيوكه æكړÇ Ï æÇ åفغاÇ äمنيتي ځوÇكونو æÇ په ځانګړí ډÇ Ï áæفغاä ملي پوځ په 

بريدæنه)  پر Âبي  شنه  له   ) بريدæنو  ځوÇكونو  بهرنيو  پر   íÑلو له  ځوÇكونو   äفغاÇ Ï كې  áكا  ٢٠١٢ په   
٢٥٣

كړې. توÑنې  السوهنې  پر  يې  كې  ليكو 

 Ï كې äفغانستاÇ يل¡ چې په شماليææ شخص íپوښتل شو åيو 
٢٥٤

.æ ìيانمن كړÒ له مخه ÑÇæ Ñæلوېديځ با Ï ملي پوځ باندې äفغاÇ لړۍ پر

توګه  په Ñسمي   ÝيساÇ æÇ يتÑمامو ناټو  مېشت  كې   äفغانستاÇ په  
٢٥٥

.åÏ منښته باÑæۍ  بې   Ï ړتياæ پر  Îپو  äفغاÇ Ï پخپله پرمختيا  ملېشو 

ÇÏ ډÇ áæندېښنې ÏÑ كړې æÇ بې بنسټه يې æبللې خو Ç Ïمريكا Ï سمندíÑ ځوÇكونو Ï قوæÏÑÇ á يوå مشاæ ÑæړÇندæيېنه æكړå¡ چې ټوæÏ áلت 

 íلومړ په  چې  شي¡  برخليك Çخته  همدې  پر   Çخوæشا هم  يې  به  ځوÇكونه  ملي Çمنيتي   äفغاÇ يناæ په  åÏ Ï .íشړېږæ كبله له   Ïفسا  íÑÇÏÇ Ï به

كې æÒÑÏنه  ګانو   æÏÑÇ áقو په  به  له Ïې æÑæسته  چې  تقاعدæنه Çخلي¡  مخكې  له æخته  منصوبين  كبله  له  حالت  ناسم æÑغتيايي   Ï به كې  سر 

  
٢٥٦

.íړæ åسر ځانونو  له  هم  به   ÊÇتجهيز  æÇ سلېæ خپلې  æÇ شي ماتې  به  ليكې  منصوبينو  پوړيو  ټيټ   Ï ¡شي  Çپيد
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Ï سياسي مدÇخلې كچه æ æÇيجاړææنكې پايلې يې

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

٦. ٤. ٢ íډæتبو په سلسله كې ګډÇمر Ï

 ìكړ ÇÑمنځته   áختالÇ هم  يې  كې  سلسلې  په  مرÇتبو   Ï لوبولى   áæÑ  ãكو مشاÑæينو  بهرنيو  چې   åÑلپا Çغېز   Ï باندې  æېش  پر  تدÑÇكاتو   Ï

 Ï يې  كې  ترڅ  په  چې  شته¡  هم  قضيې  ÇÏسې   
٢٥٧

."áشو  ÑÇÏفاæ ته  Çمريكا   ìځا پر  ÂمرÇنو  خپلو   Ï  äناÇقوماند "ډېر   åسر Ïې  په  ځكه   ¡ìÏ

ÇÏسې   Ï  åسر ځانه  له   íسرتېر  äفغاÇ پرته  مشوÑې  له   åسر  ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ له   äفغانستاÇ  Ï ځوÇكونو  نړيوÇلو  ضد  ترهګرۍ  يا   æÇ  ÝيساÇ

چاÇæÑكو  حكومتي   æÇ لوÇسياستو  äفغاÇ  
٢٥٨

لرله. نه   åÒجاÇ يې  سلسلې  له  مرÇتبو   Ï پوځ  äفغاÇ  Ï چې ګوماÑلي   åÑلپا كولو   åسر تر  عملياتو 

ÇÒبله  له   Êقطعا ځينې  چې   ¡åكړæ هڅه   äÇقوماند  æÏÑÇ  áقو  Ï پوځ   äفغاÇ  Ï كې   Ñكندها په  چې  كله   .åÏ كړې  مدÇخله  كې  بهير  Ïغه  په  هم 

 
٢٥٩

ÑÏæېد. æړÇندې  پر  يې  Çæلي   Ñكندها  Ï  íخوځوæ ته  هلمند   æÇ  Ñكندها

 äناæمعد ظرفيته  بې  خپل  چې   íړÇغوæ  äÇفسرÇ  íلوړپوړ كې  قطعه   åيو په  چې  كله   .íياتوÒ Çغېز  منفي  پالنې   äÇخپلو  Ï سيستم  متمركز 

ګوماÑنو  سياسي   .íتعقيبېږ نه  بيا  كاæÑنه   áæډ  ÇÏ æختونه   ìډېر چې   ¡íستوÇ ته   ÊÑÇÒæ  ÚفاÏ يې  æړÇنديزæنه  تبديلۍ   Ï  ¡íكړ تبديل 

موږ  Ïې   äناæÏ ما  چې  كړې¡  سخته   åخبر  ÇÏ ګوماÑنو  "سياسي   åخبر په   áÇجنر  åيو  Ï  .åÏ كړې  ÇÑمنځته   íډæګډ كې  سلسله  په  مرÇتبو   Ï هم 

تر  æړتيا   æمخامخېد  Ï  åسر كړكېچ  له  كې  ډګر  په  جګړې   Ï پوځ   äفغاÇ  Ï كې   áكا  ٢٠١٣ په  چې  كې  æضعيت   åيو ÇÏسې  په   
٢٦٠

æګڼي".  íجد

Òæير   ÚفاÏ  Ï شو¡  æپاشل  كابو   æÇ ÇÑغى  الندې  كمين  تر  پكې   ßكنډ يو  پوځ   äفغاÇ  Ï چې  كې  پېښه  په   ÌæÏÑæ  Ï  ¡åæ الندې  شك  تر   åډېر

 åيو  .íكړ  áæكنتر الÑې  له   äټيليفو  åګرځند خپل   Ï كړكېچ  Ïغه  چې   ¡åكړæ يې  هڅه   æÇ æغوÑځوله  پامه  له  سلسله  ټوله  مرÇتبو   Ï  íمحمد

له   Ñæ ګالل  كړكېچونو  ګڼو  له   áæډ  áهممها په   æÇ شي  مخامخ   åسر  æچپا  ÎÇپر له  Çæلو  æسله   Ï پوځ   äفغاÇ چې  كله   ¡åÏ  ÇÏ پوښتنه   åڅرګند

٢٦١
شي. پېښ  به  څه  شي¡  غاړې 

Interview with retired ANA general, Kabul, October 2009. 257
 Michael G. Brooks et al. (eds.), Eyewitness to War, Volume III :US Army Advisors in Afghanistan, Fort Leavenworth, Kansas : US 258

Army Combined Arms Center, 2012.
 Sean M. Maloney, Fighting for Afghanistan (Annapolis : Naval Institute Press, 2011), pp. 57-8. 259

 Interview with retired ANA general, Kabul, October 2009; also interview with ANA officer in Wardak province, April 2013. 260
ISAF source, October 2013. 261

 íكو ÔÑسمو كې ماÇغت په مرÇفر Ï íملي پوځ سرتېر äفغاÇ Ï
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بې ډسپليني ٦. ٤. ٣

Ç Ïفغاä ملي پوځ په لومړيو كلونو كې بې ډيسپليني æÇ سرغړæنه تر ټولو Òياته åæ. په Ïغه مهاá كې سرتېرæ په لرæ پرتو يا خطرناكو سيمو كې 

له ګوماáÑ كېدÇ æنكاÑ كاÏ .åæ ځينو پوښتل شويو كسانو æ Ïينا له مخې¡ Ïغه ستونزå په ځانګړí ډáæ په سوېل كې په ٢٠١٢ æÇ ٢٠١٣ كاá كې له 

 خو په ځينو سيمو 
٢٦٢

.áنه ګڼل كېد ßډېر خطرنا Ñنو áكو åتر سر åندÏ غه سيمه كېÏ په æÇ ææ íشو áپه شا تمبو äچې طالبا ¡åæ ې كبله كمه شوېÏ

 لكه څنګه چې يوå عيني شاهد په ٢٠١٢ كاá كې په نوÑستاä كې په ٢٠١٢ كاá كې Ï يوې جګړې پر مهاÏ áې ټكي 
٢٦٣

.åæ åÏال هم موجو åستونز ÇÏ كې

:æ ìكړ ãته پا

ÇÏسې ښكاÑېدá چې په سيمه كې Ç Ïفغاä پوځ قوماندÏ äÇ خپلې لوÇ مالتړ æ æÇفاíÑÇÏ له ځانه سرå نه لرله. ځينې æختونه Ï هغه 

مرستياá پر هغه ښكاåÑ نيوكې كولې æÇ پر هغه يې له Ïې كبله چيغې æهلې چې يوې ÇÏسې غرنۍ سيمې ته يې پوåÑ جنګيالي 

 
٢٦٤

.æ يوې سختي جګړې ډګر Ï ستولي¡ چېÇÑæ íÏ نه

 åچې په يو ¡íشو áكړÑæ پوټونهÑ åړÇ هغو كنډكونو په Ï Çبنسټونو له خو æÑنو æÇ ÝيساÇ Ï æÇ åæ åÏنه په لومړيو كلونو كې موجوæسرغړ åمرÇ له

 Ï خت كېæ غهÏ په .åæ يل¡ چې تر ٢٠١٠ كاله په سوېل كې نافرماني عامهææ فسرÇ äفغاÇ åيو 
٢٦٥

.åæكا ÑنكاÇ كولو ÇجرÇ ندېÏ سيمه كې به يې له

 äفغاÇ Ï مركز æÇ پوسته åتخليه شوې هر Çله خو ÝيساÇ Ï نه چې له مخې يې بايدæمرÇ هغه ÊÑÇÒæ ÚفاÏ Ï 
٢٦٦

.æ ÊياÒ تر ټولو Ñفشا Çطالبانو له خو

 ìته  ډېر ìæÏ ځكه ¡íالنجمنه مسله ګڼل كېږ åنو تر منځ يوÇفسرÇ íډګر Ï áæډ íشي په ځانګړ áÑګوماæ äپكې كسا æÇ شيÇÑ لكې الندېæ پوځ تر

æختونه ÇÏ قضاæتونه عملي نه ښكاíÑ. ځينو ÇفسرÇنو په Ïې Çړå شكايت كاåæ¡ ځينوì نوÑ بيا له Çمر سرå سم Ïندæ تر سرå كولو كې پاتې ÇÑغلي 

 íشو áÑملي پوځ ته سپا äفغاÇ برخې åæÏ يو كېÑÏ نو له جملى څخه پهæشويو ٦٧٥ مركز áپرېښو Ï Çله خو ÝيساÇ Ï ېÑتر مى پو á٢٠١٣ كا Ï 
٢٦٧

.ææ

 
٢٦٨

.ææ íشو áبرخه تړ åيو æÇ ææ

نشو  په  ځينو   Ï پوځه له   
٢٦٩

.åÏ كړې پېچلې   åÑچا ډيسيپلين æÇÑستو   Ï كې ليكو  په  پوځ   äفغاÇ Ï هم مسلې   ÈيتوÏږæÑ Ï توكيو يي  نشه  په 

 
٢٧٠

.ææ íÏږæÑ ينوæهير په  چې  كې  برخه  په  پوځيانو æ Ïيستلو  هغو   Ï áæډ  íځانګړ په   ¡íشو  ÊماÇقدÇ åÑلپا منصوبينو æ Ïيستلو   æÏږæÑ

نه  منځه  له  توګه   åبشپړ په  خو   ¡ìشو كم   áستعماÇ هيرæينو   Ï كې  ليكو  په  پوځ   Ï چې  ښوæلې¡  سرæې  شوې   åسر تر  يوې  كې   áكا  ٢٠١٣ په 

Ïغه  يعنى  æې  مثبتى  يې  قضيې  سلنه   ٣.٤  ææ  íشو ÒÇمويل   åÑلپا موخې  Ïې   Ï كې  ليكو  په  پوځ   äفغاÇ  Ï چې   äكسا هغه   .ìشو  áړæ  ìÏ

جوÇنا   íÑما يا   Óچر يې  سلنې   ١٦.٣  æسرتېر شويو  چې ÒÇ Ïمويل   ¡ææ موندلي  ÒÇÑÇهمد همدغې ÒÇموينې   .ææ ليæÑكا يې  توكي  يي  نشه 

توكي  يي  نشه   äÇفسرÇ íلوړپوړ  äÂ ¡مخې له   ÇÑ ÏپوæÑنو 
٢٧١

.(íÏ منع سخت  كې   äفغانستاÇ په چې  څښل (   áلكوÇ يې سلنې   ٥.٣  æÇ áæÑكا

  
٢٧٣

.íÏ ãعا  áæÑكا توكيو  يي  نشه   Ï كې  پوستو  پرتو   æلر په   áæډ  íځانګړ په   
٢٧٢

.íæÑكا

پوځ   äفغاÇ  Ï كې   áكا  ٢٠١٣ په   äÂ چې  æمنله  سرچينې  يوې   ÝيساÇ  Ï  
٢٧٤

.ìÏ المل  يو  ډيسيپلينۍ  بې   Ï هم  ځنډ  كې  توÒيع  په  معاشونو   Ï

 ÇÑ ÏپوæÑنو 
٢٧٥

.åÏ نۍ مسله نهÒÇيو ÇÏ يي¡ چېÇæ كيÇæÑپوځ چا äفغاÇ Ï خو ¡åæشكايت كا åړÇ ځنډ په Ï يع كېÒمعاشونو په تو Ï æسرتېر

 áكړÑæ  ææ نه  معاشونه  چې  æپلوÑلې¡  æسلې  خپلې  كبله  Ïې  له  كې   äستاÑنو په   (æسرتېر  ١٠٠  Îپو  äفغاÇ)  Ï كې  قضيه   åيو په  مخې¡  له 

 Ï Çمله  همدې  له   .åÏ  åخبر عامه   åيو  Ñپلو مرميو   Ï كې   ÑÇÒبا  Ñتو په   .åÏ نه  بېلګه  يوÒÇنۍ   ÇÏ پلوÑلو   Ï æسلو   Ï  Çخو له   æسرتېر  Ï  
٢٧٦

.íشو

 Ï æسلې  Ïې   Ï كې   ÑÇÒبا  Ñتو په  چې   æ  ÇÏ يې  Ïليل   ¡áشو توضېع  ټوپك  Çيم-١٦  ته  پوځيانو   ìځا پر  كالشينكوفونو  Çصلي   Ï  Îپو  äفغاÇ

٢٧٧
.åæ نه   åلوړ تقاضا  مرميو 

Interview with ANA soldier in Wardak, April 2013. 262
Interview with ANA officer in Kandahar City, April 2013. 263

 Muhammad Lila, “Taliban Ambush Witnessed’,”AbcNews.com, 5 July 2012. 264
 Doug Beattie, An Ordinary Soldier (London : Simon & Schuster, 2008), p. 126; ISAF source, contacted April 2011. 265

Interview with ANA Colonel, Kandahar, April 2013. 266
 For a case in Paktika see “Afghan army fails to take over abandoned US outpost,” Weesa, 24 May 2013. 267
 “Coalition troops are ready to ‘rough it’ while closing Afghan bases, “Washington Times, 26 May 2013. 268

 Interview with ANA general, MoD planning, April 2013; interview with ANA Captain, MoD, April 2013; interview with ANA officer, 269
Wardak province, April 2013; interview with ANA colonel, Baghlan province, April 2013.

  Interview with ANA Colonel, Kandahar, April 2013; interview with ANA Corporal, Qalat, April 2013; interview with ANA officer, 270
Kandahar, April 2013; interview with ANA soldier in Zari district, April 2013.

 “KAP and seroprevalence of HIV HBV, HCV, Syphilis, and Herpes Simplex type II among Afghan National Army Recruits,” 271
forthcoming 2014.
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پايلې

ننګونې پرتې  æړÇندې  پر  پايښت   Ï  Çهاخو Çړخونو  مالي  له  پوځ:  ملي   äفغا

پايلې. ٧

 ¡åÏ åښانه خبرæÑ åهم يو ÇÏ خو .íÏ íهيسې مهم پرمختګونه كړÇÑ فعاليت له پيل Ï كې áملي پوځ په ٢٠٠٢ كا äفغاÇ چې ¡åÏ åخبر åڅرګند åيو ÇÏ

 íÑæبا åخبر ÇÏ كې áپه ٢٠١٣ كا åسر åلس كلونو پاموړ مالي لګښتونو سرæې. له يوæ غېزناكې نهÇ åÑنې هڅې پوÏېښوÇ بنسټ Ï پوځ äفغاÇ Ï چې

نه åæ¡ چې Çفغاä ملي پوځ به په ٢٠١٥ كاá كې Ï خپلو Ïښمنانو پر æړÇندې په يوÒÇې ځاä جګړې ته چمتو Ç .íæستدالá كېږí¡ چې په ٢٠٠٩ كاá كې 

په Çفغانستاä كې Ï ناټو ماموÑيت بنسټ له پيل Ïمخه Ç Ïفغاä ملي پوځ Ï هر Çړخيزې پرمختيا لپاåÑ جدí هڅې نه كېدې Ï äÂ æÇغه ماموÑيت 

پخپله هم په خپل پرمختيايي بهير كې له ګڼو ستونزæ سرå مخامخ æ¡ چې ځينې يې په Ïې ډæ áæې: ÇÏ باíÑæ كوá چې Çړæند جزæتامونه په مناسب 

 ãæÇتد هر Çړخيز  كې   æندÏ نوبتي په   æÇ نوæÏÇهېو  æندæړÇ Ï ¡ موقعيتونو  Ï كې  æÏږæÇ په فعاليت   Ï يتÑمامو  Ï ÒÇÑÇهمد  æÇ íشو  ßډ پرسونل 

 æييز  åجګړ  Ï مريكاÇ Ï به  åسر پوځ   íنو له Ïغه  ګوÇكې  چې   ¡åæ نګېرنهÇ ÇÏ åستونز  åستر ټولو  تر  كې   ãÇپرګر په پرمختيايي  پوځ   äفغاÇ Ï .ساتل

ځوÇكونو مرستى Ï  تر æÇږÏې موÏې لپاÇæÑ åÑنې æÇ íæ بله ÇÏ چې ÇÏ پوځ به هېڅكله له سخت مخالفت سرå مخامخ نشي. نو Ï مرÇتبو Ï جوړښت¡ 

 íلو جدÇæ سلهæ كې áچې په ٢٠٠٦ كا åسر åې سرÏ له  .áګڼل شوæ åÑغو áæتكتيكي قطعاتو جوړ Ï ìييز مالتړ پر ځا åجګړ æÇ لوژستيك¡ مديريت

جګړÇÑ åپيل كړå¡ له Ïې ډېر ææÑæسته Ï ٢٠١١ كاá په جوالì مياشت كې æلسمشر æÇباما پرېكړæ åكړå¡ چې په كرÑÇ كرÑÇ په Çفغانستاä كې خپل 

 Ï مديريت په برخو كې æÇ لوژستيك Ï Ï كې åÏپه مو áكا åيو Ï سې بهير پيل شو چې په ترڅ كې يېÇÏ چې له مخې يې يو ¡íكم كړ Ñپوځي حضو

مشوÒæÑ æÇ æÑنو هڅې پيل شوې. ÇÏ چې په Ïغو ææÏ برخو كې پرمختګ تر نوæÑ سخت ìÏ¡ په Ïې برخه كې ÒæÑ Ïنو ناæخته پيل Ï Ïې المل شو¡ 

چې په ٢٠١٥ كاá كې Ç Ïفغاä پوځ لپاåÑ يوå سترå ننګونه æګرځي.   

پوځ   äفغاÇ  .ìÏ ìكړ مخامخ   åسر خنډæنو  له  يې  پايښت  منځمهالى æÇ æÇږÏمهالى  پوځ  ملي   äفغاÇ  Ï چې شته¡  هم  عوÇمل  نوÇÏ Ñسې  شمېر  يو 

 Ï پوځ äفغاÇ Ï چې ¡ìÏ سې حقيقتÇÏ يو ÇÏ .íæ كړې كړې åÏÒ لېسې تر كچې يې Ï چې ¡ìÏ ې مسلك نهÑپو åړÒ  فغانانو ته هم يو پهÇ هغو äÂ

لوژستيكي æÇ مديريتي ننګونو له منځه تلل يې ګرäÇ كړíÏ í. له Ïغه ÇختياíÑ پوځ نه æ Ïتونكو منصوبينو شمېر په ÇæÏمدÑÇ ډÒ áæياìÏ Ê¡ كه 

 äفغاÇ په .íÏ يط بد نهÇخدمت شر Ï غه پوځ كېÏ پرتو پوستو پرته په æلر æله ډېر åÑنكو لپاæسېدæÇ لو كليوÒæ بې æډېر Ï ÏÇهېو Ï åڅه هم لږ تر لږ

پوځ كې Ï خدمت كولو Ï لېوÇلتيا ÇÏ كموÇلى ښايي Ç ÏفغاæÏ äلت له كمزíÑæ مشرæعيت سرå تړæ æÇلرí¡ خو ÇÏ يوÇÏ åسې موضوÚ نه åÏ¡ چې 

Ïلته په بشپړå توګه مطرÍ شي. 

 åÑÇمدÇæÏ شخاصوÇ غېزناكوÇ æÑنو æÇ كوÇæÑلو¡ حكومتي چاÇسياستو Ï نو كېÑپوځ په ګوما äفغاÇ Ï عيت يو بل شاخصæمشر íÑæغه كمزÏ Ï

سياسي   äفغانستاÇ Ï چې  íÑښكا كړÇÏ .ìÏ ìسې  تاثير  منفي  كړنو  پر  پوځ   äفغاÇ Ï كې منځ  په  جنګ  مهم   åيو  Ï Ñكا هم Ïې  څه  كه   ¡åÏ خلهÇمد

قشر په جګړå كې æÏ Ïلت Ï بريالي كېدæ Ï æړتيا تر مسلې Ï خپلو ډلو ټپلو Ï شبكې  پرÇختيا ته ډېر پاã كوí. كه څه هم Ç Ïفغاä پوځ په ليكو كې 

پخوÇنۍ توكميزې تفرقې ال هم شته¡ خو هغه ستر فكتوÑ چې Ï Ïغه پوځ Ï مرÇتبو Ï سلسلې يوÇæلي æÇ مسلكيتوÈ ته خنډ جوړÏ ¡íæ سياسي 

    .åÏ خلهÇقشر مد

 Ï ìغه پوځ يې پر بنسټ جوړ شوÏ چې áچې هغه ماډ ¡ìÏ قعيتÇæ ÇÏ هغه íæښ جوړÇملي پوځ پايښت ته ګو äفغاÇ Ï چې Ñيو بل فكتو ÒÇÑÇهمد

پوځ Ï پرمختيا په æÇسني پړæÇ كې له Çړتياææ سرå په پوåÑ ډÇ áæړÎ نه لګوí. كه څه هم په Ïې برخه كې هڅې شوې¡ چې Ç Ïفغاä پوځ ماډÇÏ áسې 

عياÑ شي چې Ï بشرí سرچينو له مخې يې Çفغانستاä له عهدې ææتلى شي¡ خو په Ïې ټولو چاæÑ كې كېدæنكى ځنډ Çفغاä پوځ په ٢٠١٥ كاá كې 

له كمزÑæۍ سرå مخامخوالì شي.

نو Ç Ïفغاä پوځ Ïغه محدÏæ ( غيرمالي) پايښت له åæÏ ډæله ستونزæ سرچينه Çخلي. يو ډáæ يې Ï مالي مرستندæيانو په ناسمې تګالÑې پوÑې 

 íÑæكمز íمځته شوÇÑ ستهæÑæ áپه كابل كې له ٢٠٠١ كا .ìÏ ې تړلىÑسته سياسي جوړښت پوæÑæ áكې له ٢٠٠١ كا äفغانستاÇ بل يې په æÇ ìÏ تړلى

سياسي جوړښت Ï سياسي قشر هغه æړتيا له ننګونو سرå مخامخ كړå¡ چې له مخې يې Ï يوÇÏ åسې بنسټ Ï مالتړ لپاåÑ سرå يو موټى شي¡ چې 

سمدستي له Ïښمنانو څخه Ï ìæÏ Ï هېوÏ Ï ÏÇفاÚ مسوæليت æلرÇ Ï .íفغاä پوځ ليكو ته په پوåÑ شمېر كې Ï تعليم كړæ كسانو په جذÈ كې پاتې 

 íپه ځانګړ æÇ åستګاÏ لتيæÏ Ï شي. بېالبېلې سياسي ډلې ìÇكېد áهم تړ åمسلې سر æيستل كېدæ Ï منځني قشر Ï تلل له سياسي جوړښتهÇÑ

 ¡íكو نه   Ñæبا خپلو Çيتالفيانو  پر  كې  حكومت  په Çيتالفي  همدې Çمله  له   æÇ íÏ پاتې حريفې  بل   Ï يو سر  پر   áæكنتر  Ï بنسټونو ډÇ Ï áæمنيتي 

چې خپل Çغېز Ï عامه ښېګڼې لپاæ åÑكاíæÑ. نو له Ïې پلوÇ Ï ¡åفغاä ملي پوځ Ç æÇفغانستاÇÑ Ï äتلونكي لپاÏ åÑ مرستندæيانو په تګالåÑ كې 

 Ï پوځ äفغاÇ كه .íÏ مله په مخ كې پرتېÇ تفرقې له Ï سياسي جوړښت Ï چې په كابل كې ¡íÏ نكېæسوÑ äياÒ ې غلطۍ تر هغو پايلو لږېÏموجو

خپلى Çړتيا æړ تجهيزÊÇ تر السه هم كړí¡ سياسي قشر ښايي په æÇسني æضعيت كې Ï Ïغو سرچينو په سم Çستعماá كې پاتې ÇÑشي.  
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Ï Ïغه Ñپوټ پر بنسټ¡ له ٢٠١٤ كاá له æÑæسته Çفغاä پوځ له ææÏ شونو سناÑيوګانو سرå مخامخېدìÇ شي. لومړۍ سيناÑيو به ÇÏسې íæ¡ چې 

ګډې  يوې   Ï كبله  له   ææنيمګړتيا لوژستيكي   æÇ كموÇلي   Ï همكاÑۍ   Ï تفرقو¡  ÇÏخلي   Ï ته  ځوÇكونو  Çمنيتي   äفغاÇ ښايي  مخالفين   áÇæ æسله 

ننګونې په ÇÑپوÑته كولو كې پاتې ÇÑشي. په Ïغسې يوæ åضعيت كې به Çفغاä پوځ Ï Ïې ښه æړتيا æلرí¡ چې پښې كلكې كړæÇ í مهمې سيمې 

 áæسې ډÇÏ په áæډ íهغه هم په ځانګړ .íÏ ې شاملېÑلويې ال æÇ لي سيمېÇنه¡ ګڼ مېشتې كليوæÑې كې ښاÏ ساتي¡ چې پهæ åسر Èپه برياليتو

كېدìÇ شي چې Ï ÏفاÏ ÊÑÇÒæ Ú ګوماÑنې يو Ñيښتنى پالä خپل كړæÇ í په غرæنو كې Ï شړæ ځمكو æÇ پولې ته Ï ډېرæ نژÏې سيمو تر æلكې الندې 

  .íنه كړ æ ساتلو هڅه

æÏيمه سيناÑيو به íæ ÇÏ¡ چې æسله áÇæ مخالفين په كافي ÇندåÒÇ سرå يو الíæ Ó¡ چې په ټوÇ áفغانستاä كې ګډ بريدæنه تر سرå كړí. په Ïغسې 

يوæ åضعيت كې په Çفغاä ملي پوځ كې Ï Ïې æړتيا نه ښكاíÑ چې Ïغسې يو چپاæ پر شا æتمبوæÇ í ښايي Ï ځينو مهمو سيمو له السه Ñæكولو 

 ÇÏ .ې پاتې شيÒÇمهمې سيمې يو äفغانستاÇ Ï چې له كبله به يې ìÏ Ïښ هم موجوÇګو æپرې كېد Ï æÑځينو لويو ال Ï ې كېÏ مخامخ شي. په åسر

چاåÑ په كابل كې په Çسانۍ سرå سياسي كړكېچ ÇÑپيدÇ كوالì شي. په Ïې سرÏ å پوځ په ليكو كې Ï موáÇÑ له السه Ñæكولو كړكېچ هم ÇÑمنځته 

 áړæ له منځه نشي áæشكونه هېڅكله په بشپړ ډ æÇ  ښونهÇكې ګو åشونتيا شته. كه څه هم په جګړ æډېرېد Ï شي¡ چې يو په بل پسې يې ìÇكېد

كېدìÇ¡ خو ÇÏسې Çستدالá كېږí¡ چې په Çفغاä ملي پوځ Ç æÇفغاä هوÇيي ځوßÇ باندì چې له ٢٠٠١ كاæÑæÇÑ áسته په كومه كچه پانګونه شوې¡ 

 .ìÇæ كم متكي (íچې هيله يې كېږ ) æخلي ستونزÇÏ ښمنانو پرÏ Ï åÑلپا Èخپل برياليتو Ï كونهÇمنيتي ځوÇ äفغاÇ بايد åې سرÏ په

Ï تګالÑې سپاÑښتنې ٧ .١

نشي  چټكۍ  په   æÇ  åÏ پايله  غوÑۍ  بې  æÇږÏمهالې   Ï يې  ځينې   ¡ìÏ مخامخ   åسرÑæ كې  ÇÑتلونكي  نږÏې  په  پوځ   äفغاÇ چې  كې  ننګونو  هغو  په 

ÑÇæÇېدÏ .ìÇ بېلګې په توګه¡ كه څه هم Çفغاä پوځ æÇ سياسي مشرتوÈ لږ تر لږå يو څه Ïليل لرí¡ چې Ç Ïفغاä پوځ Ï كم سمبالښت په Çړå شكايت 

نويو   Ï به ته  ليكو  پوځ   Ï چې ځكه   ÇÏ .ìÇكېد نشي  څه  كې  موÏې  لنډې  يوې  په   åړÇ ېÏ په چې   ¡åæ جوته  åخبر  ÇÏ ېÑپو كاله   ٢٠١٣ تر  خو   ¡íكو

تجهيزÇتو ÇÏخلېدá په Ïې ډېر æخت æنيسي چې په Ïې برخه كې Çړينو ÒæÑنو ته Çړتيا åÏ. هغه هم په هغه حالت كې¡ چې كوæÏ ãست هېوÏ Ï ÏÇغو 

 Óچې هغه څه چې په ال ¡íæ ÇÏ åÑمشو åÑملي پوځ ته به غو äفغاÇ.íنه لر äÇپېرلو تو Ï يې äفغانستاÇ ځكه ¡íښه كړ åړÒ كولو تهÑæ ړياæ توÇتجهيز

كې يې لرí¡ له هغې Çعظمي ګټه پوÑته كړæÇ í په ٢٠١٥ كاá كې يې تر خپلې æسې ښه منظم كړí. له Ïې الÑې به ÇÏ پوځ Ï بهرنيو مرستندæيانو په 

نظر كې æÏمرÇ åعتباÑ تر السه كړí¡ چې هغوì به پكې پانګونه ÇæÑنه æساتي. هغه څه چې شوني íÏ ÇÏ íÏ¡ چې ÇÏسې الÑې چاÑې æلټوá شي¡ 

كاÑپوهانو   áمها  Ï íæÑشو  Ï كې سېستم  په   åبريد تر   äمكاÇ Ï توګه په  بېلګې   Ï كې په Ïې  شي.  كمه   (íپذير يې Òيانمننه ( Çسيب  مخې  له  چې 

  .ìÏ ìله مخه يو څه شو ÑÇæ Ñكا ÇÏ چې ¡íÏ شامل áæګډÑæ

 åپه چټكۍ سر ¡íلرæ äشتو åÏÇÑÇ يې سياسي åÑلو لپاæÑÇæÇ Ï كه æÇ íÏ لو پايلېæډلو ټپلو شبكې جوړ Ï æÇ خلېÇسياسي مد Ï ې ننګونې بياÑنو

ÑÇæÇېدìÇ شي. تر ٢٠١٣ كاله پوÑې Çفغاä سياسي مشرäÇ په كابل كې Ï خپلو شخصي مباæÒÑ په Çړå تر Ïې ډېر Çندېښمن ښكاÑېدá چې Çفغاä پوځ 

Ï جګړې په ډګر كې Ï پرتو ننګونو Ï مخامختيا لپاæ åÑړتيا څنګه تر السه كړÇ .íفغاä ملي پوځ  پر مهمو څوكيو باندې Ï كاÑ كولو لپاæ åÑړتيا 

لرæنكو ÇفسرÇنو ته Çړتيا لرæÇ í په ÇÑتلونكي كې به Ï Ïې æړتيا æ نه لرí¡ چې Ï ÏفاÒæ Úير بسم Çهللا محمدí پر كوچنيو مديريتي هڅو باندې 

  .íكړæ تكيه

Çفغاä ملي پوځ خپله Òيانمننه  Ï يوÇÏ åسې پالä له مخې Ï ځوÇكونو په ګوماÑنې هم كموالì شي¡ چې Ï لوژستيكي برخې په څېر Ç Ïفغاä پوځ 

Ï سترæ كمزÑæيو Ï ډÇګيز كېدæ مخه نيسي. كه چېرې Çفغاä پوځ هغه ډáæ ګوماÑنې پر ځاæ ìساتي¡ چې Ç ÏيساÇ æÇ Ýفغاä پوځ له خوÇ له ٢٠٠٩ 

څخه تر ٢٠١٣ كاله پوÑې په ګډå تر سرå شوې æې¡ ÇÏ به Ï Ïغه پوځ لپاåÑ يو لوì ګوÇښ íæ. په همدې حاá كې¡ Ï منځمهالو æÇ æÇږÏمهالو كاæÑنو 

په ÇړÏ å فكر كولو æÇ پالä جوړæنې Çړتيا بايد له ياæ åÏ نه æيستل شي. 

Ï لوژستيكي æÇ مديريتي برخو په څېر بنسټونو Ï پرمختګ لپاåÑ بايد Çفغاä پوځ ÇÏسې الÑې چاÑې پر مخ بوځي¡ چې له مخې يې Ï لېسو ډېر 

فاÑغين جذÈ كړìÇ شي. حربي پوهنتوä ته Ï شاملېدæ لپاåÑ له لوړ شمېر عرÇيضو ÇÏسې ښكاíÑ چې Ï لېسو فاÑغاä په ټوله كې Ï پوځ په ليكو 

كې له چوپړ كولو ډåÏ نه كوí¡ خو ìæÏ په Ïې Ïندå كې نغښتې ګټې ليدá غوÇړÇÏ .í خبرå هم بايد څرګندíæ å¡ چې Ï حكومت په پوÑتني پوړ 

كې سياسي كړكېچ ( Ï بېلګې په توګه Ï ٢٠١٤ كاæ Ï áلسمشريزæ ټاكنو پر مهاá) به æÏ Ïلت مشرæعيت نوÑ هم كمزìÑæ كړÇ Ï æÇ íفغاä پوځ پر 

.íكړæ غېزÇ åړæبه ډېر نا áÇÑمو
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