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 تشديد جنگهای غيرمنظم درافغانستان
 ناتوانی قوای ناتو و اردوی ملی

 يک وسيله جنبی درخدمت قوای امريکا فقط بحيث2006ازسال " اردوی افغانستان"
 .ومتحدان آن قرار دارد تا بحيث عمل کننده درنقش يک اردوی ملی

 
وبمگذاريهای انتهاری نيروهای شورشی " جنگ وگريز"اين روزها اوضاع امنيتی افغانستان درنتيجه تشديد حمالت 

 حمله مرگباری به هوتل سرينای کابل 2008جنوری 1 4روز دوشنبه  اخيرا. روبه خرابيست) طالبان و القاعده(
. وده ها مجروح ازخود بجاگذاشت) بيشترازاتباع خارجی(درهمجواری ارگ رياست جمهوری واقع شد که هفت کشته 

اين حمله نشاندهنده تشديد وتغيير خصلت جديد جنگهای امروزيست که بمشکل ميتوان برآن ازطريق تسليحات سنگين 
بدنبال اين حادثه رابرت گيت ) 2008(جنوری 16چنان که روز. ی منظم غالب شدوپيشبرد جنگهای سنتی واردو

وزيردفاع امريکا ازنيروها متمرکزناتو در افغانستان بی آنکه از کشورمشخصی نام بگيردبخاطرعملکردغيرمفيد 
نستان درجنگ ضد شورشيان درافغانستان انتقاد کرد و کشورهای عضوناتوراکه برای تامين صلح وثبات درافغا

 . بافرستادن نيروی بيشترمتعهدشده، اند، برای عملی کردن هرچه سريعترتعهدات شان فراخواند

اگرچه آقای گيت ازعملکرد : ...جنوری طی تبصره ی، گفت16 شام 6راديو سی بی سی کانادا درسرويس خبری 
يکی ازنيروهای زيرانتقاد، ضعيف جنگ باشورشيان درافغانستان مشخصا ازکشوری نام نبرد ولی انتظارميورد که 

 .نيروهای نظامی کانادا درغرب افغانستان باشد

آقای رابرت گيت در دنباله انتقاد خود ازنيروهای ناتو درافغانستان گفت، که کشورهای عضوبايد نيروهايشان را برای 
 .ضد شورشی آماده کنند) غيرمنظم(يک جنگ 

بنام جنگهای پارتيزانی، چريکی، گورياليی به ) Irregular Warfare(اگرچه تاريخ جنگهای بيقاعده وغيرمنظم
درکيوبا، السلوادور، گواتيماال 1979نمونه های برجسته آن تاسال  صدهاسال پيش برميخورد که تنها از صد سال بدينسو

ا وکمبوديا به ودرافريقا درموزمبيق، زيمبابوی، ناميبيا، انگوال، الجزائيروغيره نقاط آن قاره ودرآسيا درويتنام، کوري
 .نمايش گذاشته شد وازاينها ميتوان ده ها مثال ديگری آورد

واماآنچه فصل کامالجديداين جنگ غيرمنظم خوانده ميشود، همانا شکل گرفتن نخستين دسته های جنگ چريکی ازميان 
وگانگيری مسجد جامع يعنی با حادثه گر1979نوامبرسال 20جوانان تندرو اسالمی بود که تاريخ آن دقيقا برميخورد به 

 .درمکه معظمه) حرم شريف(

حادثه گروگانگيری حرم "ياروسالو تروفيمف ژورناليست نيويارک تايمزکه ازنخستين کسانيست که رازسربه مهر
وديگری " The Siege Of Meccaمحاصره مکه "راطی چند کتاب ازجمله يکی درکتاب " شريف درعربستان سعودی

 :باجزئيات پيجويی کرده، درجايی مينويسد"  Faith In Warايمان درجنگ"

تروريزم ( واسالمی  درکشورهای جهادنام با برميخورد اواخرقرن بيست ) غيرمنظم(جديدجنگهای بيقاعده واماصفحه ...
. )معظمه(حرم شريف درمکه  تسخيرمسجد  زمان حمله و1979نوامبرسال 20 که تاريخ دقيق آن برميگردد به )درغرب

درتهران سپری شده بود وتقويم سال هجری قمری  سه هفته ازماجرای گروگانگيری سفارت امريکا  تازه کهدراين روز 
 يکدسته مردان مسلح با پالن دقيق طرح ريزی شده وارد مسجد شده هزاران نماز سال نوخودشده بود، وارد نخستين روز

 .گزار راگروگان گرفتند



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 
 

 
 5از  2 :تعداد صفحات

 اس بگيريدلطفًا  به آدرس ذيل با ما تم. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

اعت با حضورصدهاهزارنمازگزارآغازگرديد، که بالفاصله بيشترازسی  اين رويداد درحرم شريف بعدازپايان نمازجم
در راس يک واعظ اسالمی بنام ) مهدی(دروازه ورودی ومدخل آن قفل  زده شد وگروگانگيران خودراپيروان دسته ی 

. دندمعرفی کرده وخانواده شاهی سعودی رامختلس وازخداگشته وخود فروخته گان امريکاخطاب کر) جوهيمان اوطيبه(
گروگانگيران ادعا داشتند که آنها نظم خاص اسالمی را به سرزمين مقدس عربستان آن گونه که درآغازتشکيل اين دولت 

 .وجود داشت برميگردانند) اهل سعود(

مقامات سعودی طول سه هفته حتی بامشوره های امريکا نتوانستند راه حلی برای پايان اين ماجرا دريابند تااين که 
با کاربرد گاز سمعی زهردار " باريل"ی به کوماندی فرانسه رجوع کردند که در راس به فرماندهی ازناتوان

ولی اين رويداد تاکنون .  گروگانگيران رامجبوربه خروج ازمسجد ساخت، که بدينسان ماجرا با صدها کشته پايان يافت
 . پيآمد وآثارمنفی بس بزرگی ازخود بجاگذاشت

سعودی درنخستين روزپايان گروگانگيری بيشترگروگانگيران را با سرزدن مجازات کرد با آن که دولت عربستان 
با آن که نشرجزئيات اين رويداد بروی . وتعداد ديگری هم به حبس ابدمحکوم شده تاازجريان رويداد بازگويی کنند

ان پنهان نگهداشته شده بود، خبروتصوير تاسالهای اخيرازسوی مقامات عربستان شديدا کنترول ميشد و ازاذهان عامه جه
 .ولی باآنهم تاثيربس بزرگی برای جان گرفتن يک جنبش جهانی تندرواسالمی در وجود القاعده، داشته است

بقول تحليگران نظامی وسياسی اين رويداد درنوع خود يک نوع سازش ونرمشی ازسوی حاکمان سعودی بهمرا داشت 
بنام (يت خرابکارانه درون عربستان منع کردند ولی به آنها ازشيوع خشونت که آنها تندروان اسالمی  راازاجرای فعال

بخارج چراغ سبزداد که پسانها آثارآنرادررويدادهای تهاجم به سفارت امريکا دراسالم آباد وليبيا و چندسال بعد ) جهاد
ر وجنگهای امروزی ترجريان جهاد افغانستان برضدشوروی وبعدهاباررويکارآمدن طالبان، حوادث يازده سپتامب

بدينسان ميشودنتيجه گرفت که  دراصل ... درافغانستان وعراق، حمالت مادريد، لندن ترکيه وسايرنقاط دنيامشاهد کرديم 
و کارآزموده گی خودرا بيشترازهرزمان ديگردوران تسخيرافغانستان توسط قوای . القاعده هم پس ازهمان تاريخ زاده شد
 .زبا جديد ترين تسليحات سبک وسنگين تثبيت کردمنظم صدهزارنفری شوروی مجه

  مشکل امريکا درافغانستان است،مشکل شوروی

با آنکه خود اياالت متحده امريکا يکی ازسناريونويسان ومربيان پشت پرده ی جنگ چريکی افغان وعربی برضد قوای 
مروزخود درگيرمشکل مشابه است شوروی درافغانستان بود، وازشکست شوروی درسهای فراوانی گرفت، ولی باآنهم ا

 .سياستمداران، جنراالن ومشاوران بلندپايه نظامی اتحادشوروی باآن مواجه بودند1980که سالهای 

بااين اختالف که مشکل امروزامريکا نه تنها افغانستان که البته عراق هم است ودرست جنگجويان مقاومت اين دوکشور 
تاريخی ميتوان گفت که ) مفهوم(يعنی دريک کانتکست . ناتوی آن خلق کرده انددردسر بزرگی برای امريکا وهم پيمانان

 " مشکل شوروی، مشکل امريکا درافغانستان است"

ويژه گی اين مشکل در نيافتن جای مشخص وردپای شورشيانست که باصدور دوسه فرد داوطلب برای اجرای يک 
ترفاصله براهداف مشخص زيرکنترول مدرنترين قوای عمليات خرابکارانه آنها را ازصدها وحتی هزاران کيلوم
يکی ازنخستين نمونه های اين جنگ  ازسوی جنبش تندروان . مجهزومنظم دنيا مثل کابل وبغداد اداره ورهبری ميکنند

اسالمی در وجود القاعده باحمالت يازده سپتامبروحمالت رهبری شده الکترونيکی وتبليغات انترنيتی درعراق وجاهای 
 .به نمايش گذاشته شد وروزتاروزابعاد گسترده تری می بابدديگر

واينرا بايدخاطرنشان ساخت که باتشديد حمالت بسياردقيق سازمان يافته اخيرشورشيان در مثالهای حمله به پارلمان 
 جنوری امسال به هوتل سرينای کابل، القاعده وطالبان نوع مدرن ترجنگ14 وتازه ترين حمله روز2007عراق سال 

يعنی اين که فرماندهان .  به نمايش گذاشتندElectro-Cybernetic Warfare)الکتروسايبرنتی(غيرمنظم را بنام جنگ 
ومرکزاداره ی اين حمالت ازصدها کيلومترجريان اجرای اين عمليات را با وسايل ارتباطی مدرن الکترونيکی 

 .رای آن، مسوليت اجرای حمله را نيزبدوش گرفتندوکامپيوتری اداره ورهبری ميکرده اند که درست اندکی پس ازاج
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کاربرد اين نوع جنگ که ازسوی تندروان اسالمی جنبش القاعده دراستعمال ماين ها وبم های رهبری شده  از دور ضد 
وسايط و پرسونل خالصه ميشود، همزمان نوع ديگرآن درطرح برنامه های خرابکاری درسيستم کامپيوتری يک اداره 

که  )The Cybernetic  Warfare(جنگ نوع دوم که تنها جنگ سايبرنتی . سريک کشورخالصه ميشودمشخص وسرا
تلفات وظاهرا خسارات مادی دربرندارد، امروزحتی خود جهان پيشرفته ومفتخربه داشتن تسليحات مدرن را 

 را برضد استونيا به نمايش يکی ازنمونه های اين جنگ2007چنان که روسيه سال . نيزدرکاربرد ازآن انگيزه داده است
خالف ميل 2006چه کشور کوچک استونيا زمانی يکی ازجمهوريهای حوزه ی بالتيک شوروی که سال . گذاشت

به ناحيه ی " ويلنيوس"فيصدباشنده گان روسی آنکشوربنای يادگاری قهرمانان جنگ دوم جهانی راازمرکزشهر25
دولت استونياپيش ازبه . رای عمل انتقامجويانه متقابل تحريک کردازحومه آن شهرتغيرمکان داد، بدينسان روسيه راب

اجراگذاشتن اين طرح ازسوی مسکو شديدا هشدار ديد که اگراستونيا دست به چنين کاری بزند، درآنصورت چشم براه 
 .عواقب مرگباراين اقدام خود باشد

تهديد مسکوبرابريکی ازهم پيمانان ودرست پس ازاين اخطارمسکوبود که جهان غرب وامريکا بانگرانی ازاين 
کوچکشان درحوزه ی بالتيک ازبرخورد تهديدآميزمسکوانتقاد کردند وبيشترازهمه انتظارميرفت که روسيه شايد دست به 

روسيه دريک حمله غافلگيرانه به مرکزکمپيوتری استونيا سيستم آنرا کامالبرهم زد که . عمل نظامی بزند که چنين نشد
اداری، مالی وهمه جريانات آنکشورکه ازنمونه های خاص کشورهای پساکمونيستی درکمپيوتری شدن بدينسان سيستم 

خوانده ميشد دريک صبح روز ازهم پاشيد که سبب بزرگترين خسارات مالی واداری وبرهم خوردن نظم اجتماعی 
که امروزخصلت جنگها کامال تغييرکرده وهميش اين حمله سايبرنتی روسيه برضداستونيا نشان داد . آنکشورگرديد

برتری تجهيزات تخنيکی نظامی درشکل تسليحات سبک وسنگين بشمول داشتن تسليحات ذروی به معنی برتری درجنگ 
 .نيست

به عراق بساده گی باکاربردتسليحات سنگين ومدرن 2003به افغانستان ومارچ 2001نگاه کنيد، امريکا وناتوباتهاجم سال 
صدام (و) طالبان درافغانستان(ونيکی وقطعات منظم نظامی توانستند درکوتاهترين مدت رژيم های هردو کشورالکتر

سقوط دهند، ولی آنچه انتظارنداشتند، درجه واکنش مردم اين دوکشوربه مخالفت بود که درعراق ) حسين رادرعراق 
تان تانزديک به چهارسال مردم جفاديده ازرژيم ولی درافغانس.بزودی با مقاومت جنگجويان چريکی اين کشورمواجه شد

های پيش چشم براه صبح روشنی ازحاکمان جديد بودند، که بادريغ روشنی رويدادهای بزرگ بکمک جهان بدرون خانه 
 . های مردم عادی راه نيافت

سامانی درتشکيالت و ازاينروقوای امريکاتاسه سال اول درافغانستان بکمک دسته های بازمانده مجاهدين ضدطالبان وناب
تجهيزات بقايای طابيان توانست که آرامش نسبی درافغانستان برقرارسازد، ولی درعراق ازاولين روزها ی پس ازتهاجم 
که  هزاران جنگجوی عربی باتجربه جنگ افغانستان درآن حضوربهم رسانيده بودند،  قوای مدرن ومجهزصدهزارنفری 

وامريکا با آنکه درعراق بامقاومت شديد روبرو بود، ولی . ونين روبرو ساخته اندامريکا وائتالف راباحمالت چريکی خ
 . ازپيشرفت اوضاع درافغانستان خوشنودبود، که اين خوشنودی ديردوام نکرد

همين سان حمالت روزافزون نيروهای طالبان والقاعده درسراسرافغانستان واخيرا درقلب کابل صحه گذاشتن براين 
ی آنچه درواقع ميتواند به اين جنگها پايان دهد وازشدت آن بکاهد بايست که دولت واقعی دموکراتيک در واقعيت است، ول

افغانستان باهمه ی معيارها وموازين تاريخی، سنتهای معقول وپسنديده  وفرهنگ الزم سياسی بسود اکثرباشنده گان اين 
کسوبافقرمالی دست وگريبانند وازسوی ديگرباعملکرد تا بيشترازاين مردم بيچاره که ازي. کشور رويکار وفعال شود

قدرتمندان وسرمابه داران جديد که برسم فرعونهای دوران نوزنده گی ميکنند، اهانت نشوند، وبخشی ازآنان رابرای 
کی ميداند که بخش بزرگ صفوف طالبان رامردان وپسران . پيوستن به صفوف شورشيان ازناگزيری تحريک نکند

 .ی ميسازد که ازفقرتنگد ستی واعتراض به رژيم مختلس ازناگزيری مثل گذشته ها به آنها پيوسته اندجوان ونوجوان

 قوای خارجی تاچه مدت درافغانستان ميماند؟
تاکنون هيچکس رسمابه اين پرسش بصورت دقيق پاسخ نداده، زيرا به نظرکارشنااسان وتحليگران نظامی وسياسی 

 .اتو ودولت افغانستان بانيروهای القاعده وطابان وجود دارددومشکل اساسی درجنگ امريکا، ن
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ازتوانايی الزم دفاع وعقب زدن حمالت دشمنان برخوردارميشد، 2005 اروی ملی افغانستان آنچنان که بايست تاسال-1
وفق و ازسوی ديگرخودقوای ناتو بامطالعه سرنوشت شورويها درافغانستان هنوزم. اين آرمان به کرسی عمل نه نشست

ودسته های خاص نظامی . به پيش گرفتن يک تاکتيک جديد وهمآهنگ ميان خود ومقامات دولت افغانستان نشده اند
 .پرورش يافته بمقصد جنگ ضد شورشی که يک جنگ غيرمنظم وبيقاعده است، عيارنشده اند

 ونظامی، نقش منفی  ضعف استخبارات ونارضايتی بخش بزرگ نظاميان امروزافغانستان ازوضيعت جاری سياسی-2
برخی ازفرماندهان جهادی سابق درکندی اين روند، اختالس وحاکميت انجوها ومافيای جهانی درافغانستان بمقصد بلعيدن 

مليونها دالرکمک بازسازی، قاچاق موادمخدر وآثارباستانی وتجارت کاالهای ممنوعه ازطريق افغانستان، شستوشوی 
سه تشکيل اردوی ملی وپوليس راکندترساخته که بهتراست دراين مورد نظربرخی پولهای ناپاک وصدها عامل ديگرپرو

 .از کارشنا سان وتحليلگران خارجی ذيدخل درتشکيل اردوی ملی افغانستان رابخوانيم

  وزير دفاع بريتانيا گفته است که نظاميان اين کشور ممکن است تا چند دهه در افغانستان بمانند

، گفت که بريتانيا نمی تواند اين ريسک را متقبل (The People) د پيپل" هفته نامه بريتانيايی دز براون در گفتگويی با
 )2008جنوری 15بی بی سی لندن .(بار ديگر به گفته او به اردوگاه آموزشی تروريست ها تبديل شود شود که افغانستان

ن امرتلخ متقاعد شده وخود نميدانند قوای ائتالف گمان ميرود يکبارديگرحلقات سياسی حاکم واپوزيسيون افغانستان به اي
گمان ميرود يکی . باقی می ماند" افغانستان"بين المللی در راس امريکا وهم پيمانان ناتو تاچه زمانی درکشورشان 

 ازعوامل مهم ديگرهم ادامه درگيری ومخالفتهای سليقه ی سياستمداران افغانستان برمبنای منافع قومی ومنطقوی وزبانی
آنهاباشد، بی توجه به اين که کشورروزتاروزبه مرحله جديد بحران خود فروميرود وهنوزهيچکس باهيچکسی درعمل 

 .زبان مشترک پيدا نکرده است جز دراعالميه های داغ

قوای کانادايی تاده سال "گفته است، ) 2007اواخرسال (لوی درستيزقوای نظامی کانادا چندی پيش " هيير"جنرال 
 ". نخواهند بود اردوی ملی افغانستان رابرای دفاع ازافغانستان آماده کندديگرقادر

دليل اين سخنان راتحليرگران وکارشناسان امورنظامی درکنارعامل خارجی يکی هم بازتاب دهنده ی اين واقعيت ميدانند 
اين هرچه هست، . ی همکاریکه افغانها درتشکيل اردوی واقعی ملی وپوليس ياتوانايی الزم ندارند ويا هم دلچسپی برا

وهمين ناتوانی درتشکيل .امروزبه هيچ صورت نميتوان ازوجود يک اردوی ملی وپوليس واقعی درافغانستان سخن زد
يک اردوی توانمند ملی سبب دلسردی برخی ازحلقات سياسی ونظامی برخی ازکشورهای ائتالف بين المللی درافغانستان 

 . خروج قوای شان ازافغانستان داشته اندنيزشده که قسما اظهاراتی درمورد

به تحليل برخی صاحب نظران اختالف نظرميان جنرال هييرلوی درستيز و آقای ستيفن هارپرصدراعظم کانادا وبرخی 
نماينده گان پارلمان آنکشورازعدم موفقيت قوای کانادا وائتالف درتشکيل موفقانه اردوی توانمندملی وپوليس افغانسان 

د، چه حکومت اقليت  آقای هارپرازيکسوبامسله افغانستان وکشته شدن روزافزون نظاميان چشمه ميگير
آنکشوردرافغانستان با ازدست دادن اعتماد ونارضايتی عامه روبروست وازسوی ديگرتعهداتی بااداره جمهوريخواهان 

نا امن غربی قندهار و واليات قصرسفيد دارد که نميخواهد باخروج قوای کانادايی از افغانستان ياحداقل ازمناطق 
همجوار آن روابط اقتصادی وسياسی کانادا راکه همين اکنون باامريکا دربهترين سطح کيفی خود نيست، بيشترازپيش به 

 .خرابی بکشاند
ولی آنچه واقعيت دارد، که طرح های پيشبينی شده درموردآماده ساختن اردوی ملی وپوليس افغانستان بخاطردفاع 

 .مراحل اول ودوم آن بسرميرسيد2008-2005امروز يک خواب وخيال بود که قرارپيشبينی هابايد تاسال مستقالنه 
دراين مورد قوای ائتالف در راس امريکا بادومسله ودواقعيتی روبروهست که يکی ازآن نبودن ظرفيتهای الزم 

محدود ومشخص مشاوران افغان بامعيارهای طرح ريزی شده ی آنان ومشوره ی های محافظه کارانه حلقات بسيار
بنا اينان با احتياط تمام پروسه .است که ازاردوهای منظم سابق افغانستان هراس داشته ودارند) مورد اعتمادامريکا(

 .تشکيل اردوی ملی رادرجای خود به کندی بيشترکشانيده اند
اردوی "برده وبعد زيرعنوان ديگری اين مسله را زيرسوال " اردوی ملی؟"داکترانتونيوجيستوزی درکتابی زيرعنوان 

 : نوشته " 2006 -2002ملی افغانستان وتالش برضدشورشيان 
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 National Army?اردوی ملی  

 
Afghanistan's 'ANA' and the Counter-Insurgency Effort, 2002-2006 

  2006-2002اردوی ملی افغانستان وتالش مبارزه برضد شورشيان
 
Afghanistan's fifth effort to form a central army started in 2002, following the fall of the 
Taleban regime. Mainly run by the US armed forces, the formation of the so-called 
'Afghan National Army' run into several difficulties, ranging from initially slow 
recruitment, low educational level of troops and officers, high attrition rates. As the 
new army began to take shape, it lacked many of the characteristics which had been 
associated by the promoters with a 'national' army. It also showed a low level of 
commitment and a lax discipline. As of 2006, it looked more like an auxiliary force at 
the service of the US army and its allies than like a 'national' army. 

 
 ميالدی  درست پس ازسقوط رژيم طالبان 2002پنجمين تالش افغانستان برای تشکيل يک اردوی ملی ازسال  

ح اردوی ملی افغانستان که اساسا توسط قوای امريکا پيشبرده ميشود، باچندين دشواری شکل گيری به اصطال.آغازگرديد
 :روبروست ازجمله

) درصفوف(جريان کنداستخدام سرباز وافسر، سطح خيلی پايين سواد وآموزش سربازان وافسران، سطح بلنداصطکاک  
کرد وقسمی که مربيان آن نام ميبرنداين اردوی  ميالدی آرام آرام به شکل گرفتن آغاز2006و همچنان زمانی که ازسال 

 :به اصطالح ملی خالی ازچند ويژه گی واقعی واساسی يک اردوی ملی است
 بدينسوچنان معلوم ميشودکه اين اردوفقط يک وسيله جنبی 2006وازسال . ضعف وفاداری، دسپلين، سطح پايين سواد

 .ل کننده درنقش يک اردوی ملیدرخدمت قوای امريکا ومتحدان آن قراردارد تا بحيث عم
 


