
 
 

  ارتش ملي افغانستان پس از آيساف
  گزارش تازه

  :1394، حوت 19كابل، 
زان تحركات و ارتش ملي افغانستان ظرف يك سال گذشته در وضعيت دشواري قرار داشته است، به شمول رويارويي با مشكالت عظيمي در رابطه به جذب نيرو، مي

  . چگونگي مديريت
  

كه وضعيت ارتش ملي افغانستان را پس از پايان ماموريت آيساف بررسي كرده، دريافته است كه ) AREU(ارزيابي افغانستان يك گزارش جديد واحد تحقيق و 
 "سربازان خيالي"، براي نخستين بار، ارتش ملي افغانستان با مشكل جدي در زمينه جذب نيرو و همچنين افزايش 2015همزمان با افزايش جدي تلفات در سال 

  . ، روبرو بوده است)ه نامهايشان به عنوان سربازان فعال ثبت است اما حضور فزيكي ندارندآنهايي ك(
  

ت و امور اين گزارش مي گويد كه خروج مشاوران آيساف از قطعات سربازان ارتش ملي، روي وضعيت عمومي لوجستكي، برنامه ريزي، حفظ و نگهداشت تجهيزا
  . ش تحركات سربازان ارتش حتي در مقايسه با شورشيان شده استاداري تاثير گذاشت، چيزي كه منجر به كاه

  
  . دريافته كه مشكالت جدي در عرصه مديريت و رهبري ارتش ملي، روي چگونگي عملكرد فني سربازان ارتش تاثير گذاشته است AREUعالوه بر اين، گزارش 

  
تقرر افراد در رده هاي باالي ارتش كماكان تحت نفوذ شديد سياسي صورت مي گيرد، امري كه معموال به تقرر فرماندهان ناقابل مي ": اين گزارش مي نويسد

   ".همه اين مسايل باعث شده تا روحيه ارتش ملي رو به خرابي بگذارد. انجامد
 

عدم موجوديت ، از جمله اما عوامل ديگري نيز وجود دارد. وزارت دفاع ملي براي تقويت توانايي هايشان است اي سياسي در كابل از عوامل عمده ناتوانيدشواري ه
است كه در اين مطالعه به بررسي  2001ساير عوامل، مربوط به توافقات سياسي بعد از سال . تجهيزات كافي، كه سالها در رسانه ها در موردش صحبت شده است

كه با ) RS(وه بر اين، ضعف هاي سيستم تداركاتي و لوجستكي با وضاحت بيشتري ديده شده است، چون ماموريت حمايت بين المللي عال. گرفته نشده است
  . امكانات كمتري نسبت به آيساف فعاليت مي كند، در رسيدگي به اين مشكالت اقبال زيادي نداشته است

  
گسترده در ارتش ملي ناممكن به نظر مي رسد، اما بعضي اقدامات فوري مي تواند براي ايجاد بهبود روي در حالي كه در شرايط اضطراري كنوني، ايجاد اصالحات 

ر يكي از اين اقدامات، آنگونه كه از سوي بسياري از مصاحبه شوندگان براي اين گزارش پيشنهاد شد، تبديلي بسياري از فرماندهاني است كه د. دست گرفته شود
با اين حال، بايد ديده شود كه با وجود حمايت هاي سياسي كه اين فرماندهان دارند، آيا حكومت وحدت ملي افغانستان . عمل كرده انداجراي وظايف شان ضعيف 

 . قادر به انجام اين اصالحات خواهد بود يا خير

 : را از لينك زير دانلود كنيد "ارتش ملي افغانستان پس از آيساف"

 

http://www.areu.org.af/Uploads/EditionPdfs/1603E%20The%20Afghan%20National%20Army%20after%20I

SAF.pdf 



  
  

  
 

 

 AREUدر باره 

 سياست با مرتبط و كيفيت با پژوهش عرضه و انجام آن، هدف و بوده مستقر كابل شهر در كه است پژوهشي مستقل موسسه افغانستان، ارزيابي و تحقيق واحد
 و تحقيق واحد كلي، طور به. بخشد آگاهي عملي اقدامات و گزاران سياست به بايد واحد اين شدة نشر تحقيقات هاي توصيه و ها يافته اساس، اين بر. است گزاري
 جامعه فعاالن گزاران، سياست ساختن سهيم با كند مي تالش سازمان اين. است افغانستان جامعه در مطالعه و پژوهش فرهنگ تقويت پي در افغانستان ارزيابي
 تبادل فرصت هم و شده تقويت آنان پژوهشي هاي ظرفيت هم تا نمايد فراهم را نهاد اين كتابخانه و تحقيقات از استفاده زمينه دانشجويان و پژوهشگران مدني،
 .گردد فراهم افغانستان جامعه در علمي مباحثه و گو و گفت و ها انديشه

  
  publications@areu.org.af: نگاريدبه ما ب يربه ايميل آدرس زگزارش قابل ياد آوري است كه جهت به دست آوردن معلومات بيشتر در مورد اين 

تماس حاصل  AREUهمچنان به خاطر به دست آوردن معلومات بيشتر در مورد اين گزارش با آقاي مير احمد جوينده، معاون بخش ارتباطات و دادخواهي 
  : فرماييد
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