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 میدار ستراتژیو نه  میبلد کینه تاکت
 

تان در پاکس یستیترور یها گروه یها قرارگاهکابل در  ننتالیبه هوتل انترکانت شک ندارد که حمله نیدر ا یکس
 ساتیحمله را در تأس نیها اطرح، روز نیا یمجر یها ستیکه ترور ستین یدیهم ترد نیشده بود. در ا یطراح
 و جلب یها هسته ،یآموزش اتسی. تأسدندکرده بو نیکه در قلمرو پاکستان واقع است، مشق و تمر شانیآموزش

 اگر مقام یآنان در پاکستان است. حت مانانیپهم گریرهبران گروه طالبان و د یگجذب، سوق و اداره و محل زنده
است که ما  نیا ی. اما سوال اصلداندیدر مورد آن م یهم نکنند، افکار عموم یادآوریموضوع را  نیا یتیامن یها

 م؟یندار یستراتژستم و یبلد ن کیچرا تاکت
ات را استخبار ستراتژی نی. اکنندیعمل م« قتل با هزار زخم ستراتژی»بر اساس  یستیترور یهاو گروه طالبان

کابل  دیاب ژیسترات نیجا دارد. بر اساس ا ستراتژی نیکرده بود. سوزاندن کابل در قلب ا یها قبل طراح پاکستان دهه
شهر را از پا درآورد. قبالً متحدان ارتش پاکستان،  نیا تاژع گردد و موج ترور و سبومحاصره شود، آب و برقش قط

 یها با حمله خواهندیگرفته است. آنان م یانتحار یها آن را حمله یحاال جا یول کردندیم انداخت« سکر»به کابل 
 فغانستانا یایاز نهاد دولت در جغراف یکابل را از پا در آورند، ناتو را به خروج از کشور وا دارند و اثر یانتحار

 .دانندیاست که همه در مورد آن م یزیچ نینگذارند. ا یباق
 

 ها ستیترور ستراتژیکه  دانند ینم یندارد. افسران و سربازان عاد ستراتژیکه افغانستان  رسد یبه نظر م اما
 کی یجمهور استیاعالم شد که ر 2۱1۲ل دارند. در شروع سا ستراتژیچه  چگونه است و افغانستان در برابر آن

 یتیامن یهاقوت جنگ به دست  دانیابتکار در م دیاکرده است که بر اساس آن ب یطراح «یتیدرازمدت امن برنامهٔ »
ردد. هدف اصالح گ ،یتیامن قوایکنترول  یرهبر قومنانده وشوند و ساختار  تریاحرفه هاروین نیا فتد،یافغانستان ب

 نیدر ا یشتن خشونت اعالم شده است. اما حتطالبان به مذاکره و کنار گذا یبرنامه، وادارساز نیبر اساس ا یینها
ه ک میده رییتغ یارا به گونه طیشرا میخواهیم ستراتژیکه ما بر اساس کدام  ستیهم روشن ن« درازمدت برنامهٔ »

 راتژیستدارند. آنان  ستراتژیمتحده  االتیان از جمله اافغانست کستراتژی انی. حامندیایمذاکره ب زیم یطالبان پا
 یها حمله کنند،یم کستراتژی تیما حما یتیامن یروهایآن از ن اساند که بر اس را اعالم کرده شانیایجنوب آس

 یها تیواقع یبر مبنا شانیهایروین شیو در مورد کاهش و افزا کنندیاجرا م ها ستیبه هدف کشتن ترور ییهوا
مذاکره است. الزم بود و هست که افغانستان  زیم یآنان هم کشاندن طالبان پا یی. هدف نهارندیگیم میتصم نیزم یرو
افسران و سربازان ما  تمامو  بودیآهنگ مافغانستان هم انیحام ستراتژیآن با  و نکات عمدهٔ  داشتیم ستراتژیهم 

 .دانندینم یزیچ هایاریدرازمدت هم بس آن برنامهٔ  اتیئ. از جزدندکریو بر اساس آن عمل م دانستندیدر مورد آن م
. اما بودیها به سامان ماز کار یاریبس م،یداشتیم لیبد ستراتژی کی« قتل با هزار زخم ستراتژی»ما در برابر  اگر

تعلقات  یاکه بر مبن یتیامن یروهاین نقومندانااز  یندارند بلکه برخ ستراتژیافغانستان نه تنها که  یتیامن یروهاین
حتماً  یتیامن یها از شکست بودندیبلد م کی. اگر تاکتستندیک هم بلد نیتاکت یاند، حت شده نییتع یو جناح یاسیس

 هدست به حمله بزنند. حمل هاکیهمان تاکت تا با استفاده از دادند یمجال نم هاستیبه ترور گریو د گرفتند یدرس م
 ستیابتکار به دست ترور یکیتآن است که به لحاظ تاک دهندهٔ بستر نشان ۰۱۱ و شفاخانهٔ  ننتالیانتبه ک یستیترور یها
 در کنار توسعهٔ  یتیامن یروهایدر ن یرهبر تیوجود ندارد. تقو یتیامن قوای انیالزم هم م یها یآهنگاست. هم ها
 روین یرهبر تیتقو حکومت است. اما در عرصهٔ  یها تیاز اولو یکی ییهوا یقوا یساز و مدرن خاص یروهاین

 یاسیو س یجناح لیبه دال یروهاین رانین و مدقومندانااز  ی. برخستیمالحظه ن لها قاب آورددست یتیامن یها
ستان در افغان دی. شاپردازند یرا مردم عام افغانستان م تیوضع نیا یندارند. بها یتینوع مؤثر چیاند و ه گماشته شده

 ینظام یهاکیاز تکت یزیچدارند،  یکیتاکت فهٔ یکه وظ یکسان ترشیب ینداشته باشد ول ستستراتژیحال حاضر 
 .دانندینم
 یروهای. اما امروز به لحاظ منابع نکردندیم هیرا با برجسته کردن کمبود منابع توج یتیامن یها گذشته شکست در
نان ن آقومنداناو  یتیامن یروهاین اریدر اخت یلوله گرفته تا غذا و امکانات آموزشندارند. از گ یکمبود جد یتیامن
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ر افغانستان وجود نداشته است. بنا ب خیافغانستان است در طول تار یتیامن یقوا اریکه حاال در اخت یقرار دارد. منابع
ستان مصرف افغان یتیامن یقوادالر  اردیلیباشد. ساالنه پنج م یتیامن یها شکست گرهیتوج تواندیکمبود منابع نم نیا
که  یراه همان نقشهٔ  ینابر مب دیکشور با ی. رهبران نظامستیهم ن نینصف ا یستیترور یهاگروه . بودجهٔ کنندیم

ازند. هم بس ستراتژی کی یالمللنیب انیکرده است در مشورت با مرب یطراح یتیامن یروهاین توسعهٔ  یحکومت برا
د، باش اریتعهد و تخصص مع ینظامُملکی و  یها شود که در عزل و نصب قیتطب تواندیم یزمان ستراتژی نیاما ا

 .یجناح یها نه مصلحت
 

 پایان
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