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               وحيد مژده :نويسنده
                                                                                                                

  بودجهء جديد وزارت دفاع کشور
  

اع و کانگرس اياالت و تبادل نظر با مقامات وزارت دف وزير دفاع جنرال عبدالرحيم وردک پس از سفر به امريکا
در يک کنفرانس مطبوعاتی از سه برابر شدن بودجهء وزارت دفاع کشور  متحدهء امريکا به کشور بازگشت و

  بودجهء وزرارت دفاع قبال نهصد مليون دالر قبول شده بود وی گفت که. سخن گفت

مالی آينده به حدود  دجهء سالاما پس از مذاکرات و درک ضرورت ها از جانب مقامات امريکائی، قرار شد که بو
وی اضافه نمود که کميت اردوی ملی که قبال هفتاد هزار سرباز بود نيز بيشتر خواهد شد تا . سه مليارد دالر برسد

 .جوابگوی نياز های دفاعی کشور باشد
  

ن همي. طبيعی است که يک نيروی هفتاد هزار نفری در کشور درگير جنگ چون افغانستان هرگز کافی نيست
اکنون پاکستان برای آنچه که مبارزه عليه تروريسم و نفوذ جنگجويان از مناطق قبايلی به خاک افغانستان عنوان 

 .می نمايد، بيش از هشتاد هزار سرباز در امتداد ديورند مستقر کرده است
  

رار نگرفته در اين رابطه يک نکته که تاکنون هرگز در محاسبات مربوط به نيروی دفاعی کشور مورد توجه ق
می توان . درست که می توان ساز وسامان جنگی را با پول بدست آورد. است موضوع روحيهء سربازان است

افراد را مصرف پول آموزش داد و نيز ممکن است که سربازان را در برابر معاش خوب به ميدان جنگ برد اما 
در شرايط حضور نيروهای خارجی در . کشور استنکته ای که نمی توان آنرا با پول خريد، انگيزه برای دفاع از 

در دوران حضور نيروهای شوروی، . کشور، ايجاد انگيزه بر بنياد دفاع از آزادی و استقالل کمرنگ می شود
افغانستان از يک اردوی قوی و آموزش ديده و سازوسامان کافی برای جنگ برخوردار بود اما نبود انگيزه ای 

 .ن اردو دربرابر مجاهدين سرانجام به زانو درآمدبرای دفاع موجب شد که اي
  

کشور ما در کنار نياز داشتن به يک ارتش آموزش ديده و مسلح به سازوسامان جنگی مناسب، نياز به سربازانی 
فقط با چند شعار که در برابر پول . سرشار از انگيزهء دفاع از کشور و برخوردار از جذبهء شهادت طلبی دارد

 .  زيون های خصوصی به نشر می رسد، چنين انگيزه ای را نمی توان ايجاد کرداز طريق تلوي
  

نکتهء ديگری که جنرال وردگ به آن پرداخت مسئلهء تعويض تفنگ های اتوماتيک اردوی ملی از کالشينکوف به 
 از اين تفنگ را قرار شد اياالت متحدهء امريکا در سال آينده به تعداد پنجاه هزار ميل.  بود١٦-Mتفنگ امريکائی 

 .در اختيار اردوی ملی افغانستان بگذارد
  

هرچند همه مسايل مطرح شده در رابطه به اردوی ملی مهم است اما موضوع تعويض سالح پياده جالب  تر به 
نظرمی آيد و از آنجائيکه تا کنون اردوی افغانستان مجهز به سالحهای ساخت بالک شرق بوده است، اين تغيير تا 

 خواهد در قدرت رزمی نيروی پياده که در شرايط افغانستان مهمترين عنصر است تاثير خواهد گذاشت؟چه حد 
  

. تا قبل از کودتای ثور پياده نظام افغانستان بيشتر مسلح به تفنگ های کارابين روسی بود که اتوماتيک نبودند
اختراع اين تفنگ که بخاطر . ان راه يافتسالها بعد از جنگ جهانی دوم به اردوی افغانست) پپشه(تفنگ اتوماتيک 
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حجم کوچکش اش آنرا تفنگچه نيز می ناميدند، در جنگ جهانی دوم يکی از بزرگترين دست آورد های شوروی 
در دوران . ها بود و گفته می شد که حتی در تغيير سرنوشت جنگ در جبههء شرق عليه آلمان نازی موثر بود

فغانستان از جمله قطعهء کماندو به کالشينکوف مسلح شدند اما پس از کودتای داود خان بعضی از قطعات اردوی ا
 .ثور کالشينکوف جانشين ساير انواع تفنگ گرديد

  
در دوران جهاد افغانستان مجاهدين به کالشينکوف . امروز کالشينکوف در کشور های بسياری ساخته می شود

تعداد سربازان امريکائی هدف گلولهء کالشينکوف قرار در جهان بيشترين . های ساخت چين و مصر مسلح بودند
 .گرفته اند و طبيعی است که اين سالح با همه خوبی هايش مورد عالقهء امريکائی ها نيست

  
بوسيلهء کارخانه های خصوصی و به فرمايش دولت  تفنگی است که مانند هر مطاع ديگر در امريکا  ١٦-M اما

تفنگی است که در شرايط بدور از گرد و خاک از کارائی خوب برخوردار بوده در مقايسه . امريکا توليد می شود
 .با کالشينکوف گرانقيمت تر است

  
ت و به سبک اس. در مقابل کالشينکوف برای شرايط آب وهوای کشور هائی چون افغانستان مساعد تر است

هرچند بعد .سهولت باز وبسته می شود، در برابر گردوخاک کمتر حساس بوده و هنگام فير کمتر انقطاع می نمايد
را نيز طراحی کردند که تقريبا )کله کوف(ها دانشمندان کارخانه های اسلحه سازی در شوروی تفنگ ديگری بنام 

 . کنون نتوانسته جای کالشينکوف را بگيردمی کند اما اين تفنگ تا  با همان تخنيک کالشينکوف کار
  

کله (در جهاد افغانستان در ابتدا، هم مجاهدين و هم سربازان ارتش سرخ مسلح به کالشينکوف بودند اما بعد ها 
هرچند مجاهدين نيز انواع ديگری از تفنگ ها از جمله تفنگ نيمه . هم به ميدان جنگ پياده وارد شد) کوف

يکا را تجربه کردند اما مشکل کمی مهمات اين تفنگ از يکطرف و وزن و حجم و غير  ساخت امرM١اتوماتيک 
برای مجاهدين در آن زمان يکی از . اتوماتيک بودن آن موجب گرديد که اين تفنگ بزودی از صحنه خارج شود

کنون هم ا. منابع قابل توجه تامين مهمات، بخصوص مرمی کالشينکوف غنيمت گرفتن از اردوی دولت کابل بود
که پوليس و اردوی ملی افغانستان مسلح به تفنگ کالشينکوف اند، برای طالبان نيز منبع مهم تامين مرمی 

 ١٦-M مسلح شدن اردوی ملی به تفنگ های جديد. کالشينکوف می تواند حمله و غنيمت از سربازان دولتی باشد
 .می تواند اين امکان را از طالبان بگيرد

  
که آقای وردگ از آن سخن گفت، آمادگی دولت امريکا برای بازسازی قوای هوائی افغانستان مسئلهء مهم ديگری 

قرار است نيروی هوائی افغانستان مجهز به تعدادی هلی کوپتر گردد که برای انتقال پرسونل و پشتيبانی . بود
ی کوپتر های نيروهای تاکنون اردوی ملی افغانستان در قسمت حمل ونقل هوائی به هل. هوائی بسيار مهم است

خارجی مستقر در افغانستان متکی بود و به همين دليل در تحرک سريع و جابجائی نيرو ها مشکالتی وجود داشت 
اما بقول مقامات وزارت دفاع، وقتی نيروی دفاعی کشور مجهز به هلی کوپتر گردد، اين مشکل تا حد زيادی حل 

دوی ملی در آينده از طيارات شکاری و بمب افگن نيز خواهد شد اما مشخص نيست که نيروی هوائی ار
 برخوردار خواهد شد يا نه؟

  
جنرال وردگ اشاره به اين داشت که با تقويت اردوی ملی افغانستان، به تدريج و تا آيندهء نامشخص بار جنگ 

 وردگ به آن آنچه جنرال. بدوش اين اردو خواهد افتاد وافغانستان از کمک نظامی خارجی بی نياز خواهد شد
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اما وی نگفت که بودجهء اين ارتش پرمصرف در . اشاره دارد، می توان آنرا بومی شدن امنيت در افغانستان ناميد
 .   ارتش اجيری که فقط با پول پايدار خواهد بود. آن زمان از کجا تامين خواهد شد

  
سران . وی پر مصرف بوده استتجربهء نشان داده، اردوی هر کشوری که به کمک امريکا اساس گذاشته ارد

ارتش های پر مصرف ساخت امريکا از فلپين گرفته تا ترکيه و پاکستان بعلت سنگين بودن بودجه ساالنه و 
نگرانی از اينکه مبادا بودجه از جانب مجلس نمايندگان به تصويب نرسد، در سياست مداخله می کنند و حتی 

 .ش در سياست کاسته شود، دست به کودتا می زنندزمانی که احساس کنند ممکن است از قدرت ارت
  

در ترکيه، پاکستان و فليپين و بعضی از کشور های ديگر، يکی از خطوط قرمزی که حکومت های منتخب و غير 
 آيا آيندهء افغانستان غيراز اين خواهد بود؟ . نظامی حق عبور از آنرا نداشته اند، بودجهء نظامی اين کشور هاست

 


