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  م٠٣/١٠/٢٠٠٨                               ديپلوم اتجينيرکريم عطائی
  از مطبوعات سويس 

  

  ماندن اردوی غرب در هندوکش دراز مدت خواهد بود
  آلمان هم حضور قوای نظامی خود را در افغانستان تو سعه می بخشد

  
ً  مذاکرات در بارۀ ماموريت قوای جمهوريت اتحادی آلمان در افغانستان  مناقشۀ حصه . خاتمه پيدا نمی کندظاهرا

با آنهم برلين قوای بيشتر را به افغانستان ارسال می دارد، . داشتن نظاميان آلمانی در نظارت فضائی هنوز ه دوام دارد
وضع در پاکستان قابل . ميدان هوائی مزار شريف را تو سعه می دهد و تربيۀ اردوی ملی افغانستان را شدت می بخشد

  . تشويش است
  

  
  

يک قطار قوای جمهوريت اتحادی آلمان در 
  نزديکی شهر مزار شريف

  
  

 اضافه تر –ماه ١٤در خزان سال جاری ماموريت قطعات آلمان را در افغانستان برای ) ولسی جرگۀ آلمان(بوندستاگ 
ين صورت به ا.  تمديد کرده و با يک هزار عسکر ديگر تقويه می کند-ازو قت انتخابات جديد در يک سال ديگر

  ً وزير دفاع آلمان، يونگ، صالحيت دارد هرمرتبه .  عسکر برای افغانستان در اختيار می باشد٤٥٠٠مجموعا
 –عسکر در قوای آيساف وظيفه دار بودند ٣٧٥٥در اول جوالی . تعدادی از عساکر را برای هندوکش تخصيص دهد

نفر قوای خاص برای مبارزه با ١٠٠عالوه برآن عسکر از حد نهائی منظور شدۀ بوندستاگ بيشتر و ٢٥٥بنابراين 
اضافه برآن . نفر می رسد٧٠٠٠در حال شمار عساکر آلمان در خارج به . تروريزم در چوکات عمليات صلح دايمی

 نفر بصورت ريزرف برای بالقان در نظر ٤٠٠ نفر بصورت آماده باش برای تعرضات آنی از طرف ناتو و ٥٥٠٠
 .گرفته شده است

 

   در مورد طياره های آواکسمذاکرات
عالوتاً  به اين سؤال که آيا موئظفين قوای هوايی آلمان در طياره های آواکسِ  ناتو برای کنترول ترافيک هوائی در 

اگر کارکنان آلمانی طيارات آواکس  از پرواز منع . افغانستان اجازۀ پرواز را دارند ياخير، جواِب داده نشده است
متحدين اروپائی اکثريت قوای ايساف .  اروپائی آن می گرددمتحدينهای تازه با ناتو خاصتاً  با گردند، باعث کشيدگی 

 -آواکس طياره .  احتياج دارند"تورنادو" و طياره های کشاف "رادار"را تشکيل می دهند و به طياره های حامل 
 هزار کيلومتر را در روی زمين ٣٠٠ هزار متر، ساحۀ به بزرگی ١٠ آن از ارتفاع "رادار"که آنتن  ٧٠٧بوينگ 

می پوشاند، می تواند برای اکتشاف های فضائی، رهنمائی عملياتی طياره های شکاری، نشانه گرفتن اهداف در روی 
  .زمين و به اين وسيله برای رهنمائی عمليات های هوا بزمين بکار برده شود

هزار عسکر ٣نفر کارکنان، در مجموع ١٦ک با  طيارۀ آمادۀ پرواز، هري١٧در حال گروپ آواکس عبارت است از 
 نفر آلمانی ايفای خدمت می کنند که با اضافه ٥٠٠در گروپ آواکس، . و مامورين ملکی به شمول موئظفين در زمين

از آن که . پرسونل يک شمار حساس را برای تعويض، پالن، سازمان دهی و اجرای وظيفه در برمی گيرد% ١٥از 
در سال های پيشين . ای آواکس و لوژستيک سيار درخاک آلمان در نزديکی شهر آخن قرار داردبگذريم پايگاه زيربن

حتی آنزمان قيد و . در جمهوريت اتحادی آلمان مذاکرات روی بکار گرفتن آواکس در خارج آلمان در جريان بود
آماده نگاه داشتن طيارات   .شرط های در مورد حصه گرفتن اعضای آلمانی کارکنان هواپيما مورد بحث قرار داشت

ً مربوط به تربيه و همگونی تمام کارکنان طياره بوده و از همين لحاظ بيرون ماندن آلمان ها  برای خدمت طبعا
شرايط تصنعی از طرف برلين و تحريک به مذاکرات در آلمان در بارۀ توظيف . ماموريت را تضعيف می نمايد

به همين دليل نفوذ برلين در اتحاديه . پيش در ناتو باعث اخالل شده استعساکر المانی در خارج، از يک و نيم دهه 
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افسران بلند پايه و دپلومات ها در محضرعام، در حاليکه آه کشان و با عصبيت روش آمرين . رو  به زوال است
ات مذاکرات اين وضع بار بار از جزئي. سياسی خود و نظر عامه را مورد تبصره قرار می دهند، از آن  منکر هستند

در بارۀ تجهيزات، تربيه و قواعد عمل  و هم تفسير بعضی از اعضای بوندستاگ و در بارۀ هدايات از برلين به ظهور 
اين جريانات بازهم با دوری جستن از مسؤليت بصورت عموم و در اثر آن عدم فعال بودن حکومت و . می رسد

  .ائتالف را در بوندستاگ سبب می گردند
  

   وزيردفاع آلمانداليل شکلی
رهبری قوای نظامی به قرار توان آنچه ممکن است در عمل پياده می کند تا اردو، استعداد و تکافوی  اجرات آن که 

وزير دفاع ، يونگ، از . در پرنسيپ بوندستاگ هم مسؤليت آن را دارد، ولی بار ها زير سوال برده شده، متأثر نگردد
)  در ضمن موقف دفاعی گرفته است( به سود گماشتن عساکر آلمان به خارج از اول ابتکار عمل" سی دی يو"حزب 

ولی از شروع ماه جوالی در مورد سؤال آواکس اين بهانۀ شکلی را روپوش می آرد که او تا حال . را در دست داشت
  . کدام هدايت انتقال طياره های آواکس را به افغانستان حاصل نکرده است) بروکسل(از ناتو 
 ضرورت به ماشين های آواکس را به بلندترين آمريت اتحاديه در اروپا اطالع کرده  ايساف–کوماندوی قعيت در وا
اگر موضوع در . اين آمريت بايد فيصله کند که تقاضای مذکور را قبول نموده و به کميسيون نظامی ناتو بسپارد. است

حرف آخير قبل از تصميم گماشتن اعضای .  عمل آردکميسيون به فيصله نرسد بايد شورای ناتو در زمينه اقدام به
.   بدست حکومت است- ممکن فراکسيون های ائتالف طالب رايگيری در بوندستاگ گردند –کارکنان آلمانی به خارج 

  .برای توظيف ماشين های آواکس به هندوکش هنوز راه طويل در پيش است
، با مشِت از قدرت و "حمالت بهاری"ه صرف نظرشدن از م به اين سو نسبت ب٢٠٠٧از بهار سال ) هندوکش(آنجا 

باز گشت به تکتيک های گوريالئی توام با انفجار ها، که معلوم می شود از عقب نشينی ها و تلفات قبلی بحال آمده 
م با پشتيبانی از بيرون به ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥عالوه بر آن اين دشمن مانند سال های . باشد، يک دشمن انتطار می کشد

در ماورای سرحد دشمن با استفاده از . ول اسالميست ها از عراق و ديگر کشور های عربی تجهيز گرديده استشم
  .قرار داد صلح بين اردوی پاکستان و مليشيای اسالمی در مناطق قبايل دوباره تقويه می گردد

  

  پريشانی برلين درمورد پاکستان
که بعد از انتخابات تضعيف شده و آماده بودن حکومت ) درضمن مستعفی گرديد( خود داری رئيس جمهور مشرف 

جديد برای دادن امتياز به قبايل در مناطق سرحدی و طالبان پاکستانی، قرار تخمين قوماندانی ايساف مو قعيِت حساسِ  
داويد  قوماندان امريکائی ناتو در افغانستان جنرال.  کيلومتری با افغانستان خلق کرده است٢٦٠٠در امتداد سرحد 

سرحدات رخنه پذير به گروپ های افراطی آزادانه فرصت می دهد تا «  شروع ماه جوالی بيان داشت، مک کيرنان
برعالوه مشاهدين » .به آسانی تدارکات نظامی و شورشی ها را به داخل افغانستان بيارند و پشتيبانی قوی داشته باشند

ند که نفوذ قليل رضاکاران اسالمی درشروع، اکنون به يک رفت و آمد نظامی امريکا در پاکستان تشخيص کرده ا
برلين هم . وزير دفاع امريکا از حکومت پاکستان تقا ضا کرد تا به اين واقعيت توجه کند. دوامدار تبديل گرديده ست

  . نقش پاکستان را در فيصلۀ مناقشات اساسی می داند
ر عمليات طالبان در افغانستان، قرار اظهارات در برلين، تا حال ثبوتی برای دخالت حکومت پاکستان يا دخالت اردو د

. در دست نيست مگر شواهد و قرائن که بيشتر ارتباط می گيرد به ادارات دولتی و قبايل پاکستان در مناطق سرحدی
سی آی ِا مريکا و ازين لحاظ روابط بين واشنگتن و اسالم آباد و خود داری پاکستان از عمليات آزادانۀ قوای خاص ا

ناتو و ايساف که مسؤل نظامی امنيت در افغانستان پنداشته می شوند، مستقيماً  . در خاک پاکستان در تشنج قرار دارد
 هزار کارگر و اشخاص مسلکی اعمار زيربناها ٤هندوستان که در افغانستان با . ازين نگاه در موضوع دخيل هستند
کار گاهای ساختمانی در ضمن اهداف سبوتاز . رد هم به همين مشکل دچار استرا در خارج از شهرها از پيش می ب

  . ايساف توان محافظت را ندارد و نگاه بانی توسط اردوی ملی و پوليس نا کافيست. ها و حمالت تروريستی شده اند
و برای ستراتيژی شرايط تعريف شده از طرف تان: قوای تاتو برای ثبات و امنيت کافی نيست و نتيجه نيز هويداست

بآل خره ناتو نبايد در هندوکش از خود يک فاجعه را بجا .  هنوز خلق نگرديده است١ Exit-Strategieاکسيت 
از همين . بگذارد؛  عالوه بر آن ناتو نبايد در قايم کردن ثبات بين المللی با قوای نظامی از خود بی لياقتی نشان دهد 

 سال حضور نظامی را در افغانستان ضروری می پندارد با آنکه ايجاد اردوی ١٠  الی٥لحاظ و زير دفاع آلمان برای 
  . ملی و پوليس که مورد نظر متحدين است ، موفقانه انجام پذيرفته باشد

                                            
.خاتمه بخشيدن جنگ بدون اينکه اهداف آن بدست آمده باشد  ١  
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م به اين سو که ١٩٨٤ وضعی بوجود آمده است مانند مناطق سرحدی بين عراق و ترکيه از  در پاکستان اکنون
با آنکه، چه در برلين و چه در بروکسل، وضع در .  اناتولی جنوب شرقی دوام داردتشنجات پی کی کی کردها در

ً باثبات و بطور عموم برای اعمار يک دولت جديد افغانی مساعد قضاوت می شود ، شمار حمالت  افغانستان غالبا
 تضعيف حمالت تا ميالن. در ازدياد است% ٤٠م به اين سو تقريباً  ٢٠٠٧مطابق به احصاييه های رسمی  از سال 

م نيز دوام خواهد ٢٠٠٩اين وضع ، قرار قضاوت وزارت دفاع برلين، در سال . م ديده نمی شود٢٠٠٨نيمۀ اول سال 
اين ها در جستجوی دشمن هستند عوض . ازياد وقايع در همگونی با شمار عمليات های قوای غربی می باشد. کرد

وقايع تاحال در شرق و % ٩٠نظر به تخمين آلمان ها  . ال گرفته استاينکه آنرا دفع کنند و بر عالوه تحرک  شان با
  .آنها مربوط است به باقی قسمت های افغانستان% ١٠جنوب کشور بوده اند و 

  

  عراده جات زره دار
 ٩٠حمالت و سوء قصدها در واليت هلمند که يکی از مراکز طالبان از شروع خانجنگی ها در سال های % ٣٠تنها 

اکثر وقايع، در برلين، بروکسل و واشنگتن حمالت تعويضی پنداشته می .  می باشد، صورت گرفته استبه اين سو
هدف از . اسالميست ها برای حمالت بزرگتر نظامی نظر به عدم تنظيم قوا و عدم شدت ضربه قادر نيستند: شوند

 گيرد و در افغانستان وحشت و دهشت عمليات های گورياليی غوغا بر انگيز اين است تا عامۀ جهان تحت تأثير قرار
اين يورش ها، نظر به قضاوت موقف، درشمال و غرب کشور و همچنين در . افگنی، ترس و خوف را پهن سازد

  .ساحۀ وسيعی کابل نيز در ازدياد خواهد بود
بيساری از اين بهر حال، .  هزار از ايران باز گشته اند٢٠٠ هزار مهاجر از پاکستان و ٣٢٠م ٢٠٠٧با آنهم در سال 

م همه مهاجران اقغان ٢٠١٠پاکستان به اطالع رسانيده است که الی سال . مهاجران جبراً  از هردوکشور رانده شده اند
اين انکشاف برای افغانستان جنجال بر انگيز خواهد بود چه تأثير عدم ثبات از آن متصور . را به وطن شان برگرداند

آيا قوای ايساف در دراز مدت . رلين، دست بکار شدن دوام دار ايساف ضروريستاز همين لحاظ هم ، به نظر ب. است
  .در مبارزه با مواد مخدر توظيف خواهد شد، در بروکسل زير بحث است
ميدان هوائی مزار شريف زير نظرآلمانها . قوای غربی برای حضور دراز مدت در افغانستان آمادگی گرفته اند

ت بال طيارات ترانسپورتی  ترانس آلِ  اردوی آلمان  که فعالً  در ترمز مرکز طوری توسعه داده می شو تا هش
قطعات . تمام ترانسپورت متحدين را درکشور اجرا می کنند % ٥٠اين طيارات امروز . دارند، به آن جا انتقال يابند

. ر هستند و يا مشابه به آن آنها زرهدا٦٠٠ عراده  ٨٠٠امروز از جمله : آلمن قدم به قدم به زره دار مجهز می گردد
 فرستنده را برای اخالل انفالق های ٦٥آلمان ها .  عرادۀ آن صرف دربين قرارگاه آلمان ها در حرکت می باشند٢٠٠

اين وسيله شورشيان را مجبور ساخته است تا ماين ها وبمب های خود . امواج راديويی از فاصلۀ دور نصب نموده اند
 ميلی متر حفاظت می ١٢٠صرف نظر ازآن قرار گاه آلمان ها با هاوان های . نفالق دهندساخت را با سوچ سيم دار ا

در مورد بکاربرد توپ های ثقيل و زرهدارهای جنگی در برلين هنوز فکر نشده اما اين سؤال خاتمه پيدا . گردد
همه اقسام سالح اجازه می بهرصورت قواعد آماده باش ابتکار های عملياتی و هم چنان وقايه وی را با . نکرده است

  .دهد
  

   نظامی که نتايج مثبت داده اند–همکاری های ملکی
م برای تربيۀ اردوی ملی افغانستان ٢٠٠٩ برای اعمار امورملکی، قوای آلمان الی سال پی آر تیدر پهلوی تيم های 

عسکر افغان، به اختيار نفری عساکر آلمانی را به حيث مشاور، هريک برای يک باتاليون ٢٠گروپ ١٠در قدم اول 
 قوماندان افغان يک افسر آلمانی به حيث مشاور و هم در امورجنگی تخصيص داده می ١٠برای هريک . می گذارد

در تسليمی قوای خاص از طرف ناروی  در اول جوالی تغيير کيفی نظامی و ظايف آلمان ها قبالً  براه انداخته . شود
  . شده اند

ن هيچگونه کم و کاست دوام می کند زيرا اين همکاری، همچنان در نظر افغانهای  نظامی بدو–همکاری ملکی 
پرسان شوندگان وضع امنيتی را نسبت به ساال  % ٨٠نظر به يک همه پرسی . شمال،  نتايج مثبت داشته است

ها در اتحاد آلمان ها از خوشبينی بی طرفی بين مردم از بيک و تاجک و ملشيای آن . م  بهتر تو صيف می کند٢٠٠٦
انکشاف آينده از . ولی صلح چه در شمال و چه درغرب کشور هنوز هم اطمينان بخش نيست. شمال مستفيد هستند

    .وقايع در جنوب و شرق کشور و از همه بيشتر از روش پاکستان، ديده خواهد شد
 پايان

  
 


