
 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
1

 م٢٠٠۶ديپلوم انجنير کريم عـطائی                                                                                           جون، 
 

 مصروفيت بيشتر ناتو در افغانستان
 پريشانی آلمان نسبت اوضاع که رو بخرابی ميرود

 
م جريان او ضاع نظامی    ٢٠٠۶ون  ج٨چاپ سوريش در شمارۀ مورخ   »  ِان، ِست، ِست «روزنامۀ 

 .را در افغانستا تحت بررسی قرار ميدهد، که اينک ترجمۀ آن خدمت عالقه مندان تقديم ميگردد            
اين انکشاف قدرت های امريکائی . از نظر منابع نظامی آلمان اوضاع در افغانستان بيشتر رو بخرابی ميرود

ولی بنظر نويسنده همکاری . مکاری بيشتر واميداردو نيروهای صلح بين المللی را تحت رهبری ناتو به ه
 .مورد ضرورت به سرحد سياسی دکه ميزند

 نفـر ازدياد می يابند که غالبًا از ١٨٠٠٠به ) ايساف(در هفـته های آينده نيروهای صلح ـ حاضر در افغانستان
 نفـر  ١٩٠٠٠ال حاضر به  قـوای امريکائی که در ح. کشور های ناتو بوده و مجددًآ بواليات توظيف ميگردند

به اين اساس حجم قوای تحت قوماندۀ ناتو برای بار اول نسبت به     .  نفـر تقـليل مييابند١۶۵٠٠ميرسند به 
اکنون از چهار سال بدين . مستقـر می باشند، بزرگتر است» صلح دوامدار« قطعات نظامی امريکا که برای 

 های القاعـده در مناطق سرحد شرقی با پاکستان،  سو جنگ های محلی با گوريال های طالب و تروريست
 . دوام دارد

 

  عاليم جنگهای گوريال ئی 
ازين لحاظ برلين از .  م به اين سو درين جنگها قوای خاص آلمان بمراتب حصه گرفته اند٢٠٠١از سال 

ـته های  با وجود تلفات بيشتر دشمن در هف. انکشاف او ضاع  در شرق کشور معلومات کافی در دست دارد
در مناطق وسيع اسعد آباد در شمال شرق و . گذشته، نتايج موقتی و پيچيده  ولی زيادتر منفی جلوه ميکنند

قالت، قندهار و هلمند در جنوب که  نيروهای امريکا، کانادا و بريتانيا مستقـر هـستند، عاليم اولی غـير قابل  
 . ـبضه ميگيرنداشتباه ميرسانند که جنگهای گوريالئی ميدان را  در ق

اين  . هم چنان نظر به قضاوت نظامی آلمان، ديگر حصص کشور نيز نا آرام و عاری از ثبات بنظر ميرسد
در او ايل تابستان سال  . م از قضاوت يک سال قبل متفاوت است٢٠٠۶قضاوت اوضاع در اخير بهار سال 

نيروهای . خوانده ميشود" نا آرام "ميخواند، در حاليکه اکنون" آرام ولی بی ثبات"م ناتو وضع را ٢٠٠۵
حمالت باالی استحکامات . ائتالف، تهاجم طالبان و القاعـده را در جنوب کشور بيشتر و شديد تر ميدانند

نظامی، گزمه ها و تهانه های پوليس، حمالت در جاده های حمل ونقـل بين شهرها، تبادل آتش دوام و شدت    
اينها در بعضی . ه غالبًا از طرف جنگ آوران گوريالئی اجرا ميگردد بيشتر پيدا کرده و نسبت به سال گذشت  

محالت در مأل عام ظاهر گرديده و ميکوشند ادارۀ محل را در دست گيرند، با آنکه قـوای ائتالف در مناطق     
سرحد و جنوب با عـمليات های متعدد يک نوع تهاجم بهاری را آغاز کردند، تا فشار باالی دشمن شدت يافته 

 . در قـبضه نمودن ابتکار عـمل سبقـت جويند و در جائيکه آنها  آنرا در دست دارند، دوباره تصاحب کنندو 
 

  در جست و جوی عوامل 
 :  بصورت عـموم از سه عامل منشأ ميگيرند»طالبان ــ القاعـده«از ديد برلين،  فعاليت های 

مريکا ايجاد گرديده، در تاثير نظاميش در برابر ، که به ابتکار ا»آزادی با دوام« استهالک قوا بنام نخست
دسته ای از گروههای ناشناخته ای که در سرحدات با پاکستان جا گرفته به مناطق قبايلی پاکستان اتکا دارد و    

با اين شرايط حاکم، کنترول بيرون از سرحد  . هم در آنجا از طرف مقامات حکومت پاکستان تحمل ميشوند
ممکن ميگردد و عـمليات قـوای ائتالف نميتوانند در نبرد موفقـيت قطعی و از همه شرقی افغانستان غـير

 .بيشتر ،دوامدار داشته باشند
 جابجا کردن مرکز ثقـل ستراتيژی عالقه و دلچسپی و انرجی القاعـده از عـراق دوباره به افغانستان و    ثانيًا

وی امريکا و بريتانيا بوجود نيامد ولی از جانب پاکستان احساس ميشود، چون در عـراق قـيامی در برابر ارد
ديگر مقابله با قدرتهای داخلی ميتواند بجای خود قـرار دا شه باشد و اختالفات کهنه بين سنی و شيعه، عـرب    

 .و ُکرد توانستند، شدت اختيار نمايند
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و های ايساف  تکتيک خود را با اين هـدف که نير»طالبان ــ القاعـد«  چنين بنظر ميرسد که سوم
قـرارگاههای خود را جهت رسانيدن کمک به پوليس افغان که تحت حمله باشد و يا مواجه به خطر، ترک  

درين ارتباط ازدياد حمالت . گويند تا با مواد منفـلقه در حاشيۀ سرک و يا زير فير مورد حمله قـرار گيرند
 .انتحاری بامواد اتفجاری در موتر هم، جلب تو جه ميکند

 

 منيت غير کافی برای تيم های بازسازی ا
ازين لحاظ قـوای ايساف بايد نه تنها با ازدياد نبردهای خرد و ريزه، توأم با تلفات بيشتر، حساب  کند، بلکه   

باالخره ميتواند ترکيب تروريزم با گوريال به  . متحول زمان تغييرات در اوضاع را نيز در نظر گيرند
 اين پديدۀ انتقال هـنوز مشهود نيست ولی با ازدياد گروپ های تفـنگداران  .جنگهای پارتيزانی منجر گردد

 .مخفی، از همه بيشتر در جنوب و ازدياد حمالت در محالت، جلوه اش  نمايان تر  ميگـردد
 ائتالف در والياتی که از طرف ناتو اداره ميشوند،  "تيم های باز سازی"درين صورت بايد طرح و اساس  

 قـرار گيرد، زيرا اين تيم ها در خط اول وظيفه دارند، تا در فضای صلح  و امنيت کار مورد تجديد نظر
 . کنند، که شرط اصلی فعاليت های شان را تشکيل ميدهد

اعضای ناتو در پرتو تجارب تازه و مشاهدات دقـيق انکشاف اوضاع، بايد باين سؤال جواب بدهـند، که در 
ر وظايف اصلی قوای ايساف خارج از کابل براه انداخته شده   صورت وسعت فعاليتهای گوريالئی چطو

ميتواند و تا چه اندازه قطعات ناتو در جنگها دخالت کنند، به اين معنی که تا کدام اندازه به عـمليات قوای 
 . امريکا در شرق و جنوب کشور نزديک و تا چه حد با اين نيرو هم آهـنگ باشند

 اين معنی جواب گفته ميشود که از اول در بروکسل از طرف متحدين  اين سؤال تا حال بصورت منفی به
اروپائی تعقيب ممکن يک خط  دقيق سياسی در جدا داشتن قوای ايساف از قوای امريکا برای امور 

ولی اين . محاربوی و همچنان تحديد جغرافيائی و جدا از شاخه های اجراآت اوامر، جدًا بايد نگاه ميشد
تر امکان پذير است، چه  نيرو های ايساف از لحاظ نوع حضور در ساحه و تشکيل آن به ترتيب در ساحه کم

واحد های کوچک خارج از مرکز قطعات در قرارگاههای غـيردائمی مقـر داشته و هم در صورت ضرورت 
ده  به کمک هيلی کوپتر و قوای هوائی امريکا شديدًآ بستگی دارند، که اين قسم مواقع تا حال کمتر رخ دا

ولی اگر جنگهای گوريالئی وسعت پيدا کنند و شدت بيابند، طوريکه انتظار برده ميشود، از يک  . است
 .ارتباط  نزديک بين قوا ی امريکا و ايساف جلو گيری بعمل آمده نخواهد توانست

 

 اقوام افغانستان

 
 

يوند رأس حرم، هم آهنگی بين قوماندان ايساف و سکرتر جنرال ناتو از دوسال به اين طرف در قدم اول از پ
 ناميده ميشود و حال بايد بحقـيقـت بپيوندد، پشتی بانی "مدل دو کاله"قوماندان امريکائی که در بروکسل 

اين نظر نسبت به مقاومت های ملی در برابر .  تبديل خواهد شد"کاله مشترک"دارد، که بعد تر به يک 
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سويدن خارج از چوکات ناتو مانند (از همه بيشتر در برلين، مادريد و ستکهلم هرگونه يکجا شدن دو قوه، 
در صورت وسعت . تطبيق نخواهد گرديد)  عضو ديگربا يک قطعه در نيرو های ايساف شرکت دارد٣۶

 .نبرد های گوريالئی همکاری موثر بين قوماندان های ايساف و امريکا از ضروريات پنداشته ميشود
 

 ريهای سياسی سرحد همکا   
مذاکرات در کانادا در قسمت حصه گرفتن قوای کانادائی در واليت جنوبی قـندهار که وقـتی مرکز طالبان 
بود، در تماس با امريکائيها در شرق و بريتانيائی ها در غرب، حدود چوکات سياسی نزديک شدن باهم را   

ولی انکشاف اوضاع  که    . اختيار ميگردددر برلين از اين موضوع قابل دقت، هنوز دوری  . بميان می کشد
 را در مرکز افـق   »صلح دائمی برای افغانستان « انتظار برده ميشود، در صورت بحران هدف و معنی 

وزارت دفاع آلمان ريسک متوجه عساکر و موفقـيت وظيفه را بکلی درک ميکند، . سياسی قرار خواهد داد
دفاع از امنيت آلمان در دامان هـندوکش « نزديک در گماشتن قواهمچنان متوجه اين مباحثه است که در آيندۀ 

 . صورت خواهـد گرفـت»هم 
  

  ناتو باز هم در ماموريت خود در افغانستان اطمينان را از دست نميدهد 
 کشور عضو ناتو ضمن يک ٢۶وزرای دفاع . ناتو پالن توسعه را در جنوت و شرق کشور عـملی ميکند

تصميم خود را مبنی بر توسعۀ ماموريت اين سازمان در افغانستان، با وجود ازدياد گرد همآئی در بروکسل 
 . برعالوه ناتو پالن دفاعی خود را مطابق شرايط  جديد عـيار نمود. نا آرامی های روز افـزون، تائيد نمودند

در  م در يک جلسۀ رسمی عـزم قطعی خود را   ٢٠٠۶ جون ٨ کشور عضو ناتو روز پنجشنبه ٢۶وزرای 
تمرکز مذاکرات روی ماموريت ناتو در افغانستان قـرار داشت، جائی که اعضای ناتو با  . زمينه ابراز داشتند

 و کم و بيش در ناهم آهنگی با نيرو های تحت - »ايساف« کشور ديگر در چوکات نيرو های صلح ١١
بات را در امور نظامی  ث- » Enduring Freedomصلح دوامدار« رهبری امريکا در مبارزه با تروريزم 

 نفـر زير چتر ايساف در عمليات ٢١٠٠٠بنا بر گسترش مد نظر، بايد تا اخير خزان . بر قرار  نگاه ميدارند
اين ازدياد  .  نفـر، يک ازدياد بيشتر از دو چند را نشان ميدهد   ٩٧٠٠شامل باشند که نظر به حالت فعلی با  

 .های اخير، بيم از تلفات بيشتر را بميان می کشدنظر به حمالت و نبرد های بيشتر دشمن در روز
 

  ماموريت بايد انجام پذيرد 
ژيپ ِد هوپ سخفـر « از چنين هراس در اجالس بروکسل اثری احساس نمی شد، برخالف سرمنشی ناتو

Jeep de Hoop Scheffer «    هوشدار داده  گفـت، هيچ کس نبايد در عـزم و ظرفيت ناتو بخاطر انجام 
 کشور عضو ناتو، وزرای آن کشورهائی که به     ٢۶برای بار اول عالوه بر  . تش، شک داشته باشد ماموري

نظر به اهميت موضوعِ  . افغانستان قوای نظامی فـرستاده اند و لی عضويت ناتو را ندارند، نيز حاضر بودند
 .شده بودمذاکره از وزير دفاع افغانستان رحيم وردک، برای شرکت در کانفـرانس نيز دعـوت  

 

  کوشش های ضمنی بايد بعمل آيند
ِد هوپ سخفـر، توجه را بخود جلب نموده گفـت که ناتو به نوبۀ خود طبعَا در ساحۀ نظامی ماموريتش را 
انجام ميدهد ولی برای تحکيم صلح، پيوست با موفقـيت در کشور، الزم است کارهای بيشتری، از قبيل  

او از حکومات غـيرعضو و ُارگانيزاسيون های چند  . ی، انجام پذيردبازسازی در امور اقتصادی و اجتماع
 در خواست نمود، هـرچه بيشتر در امور بازسازی تشريک  ٨ملتی از قبيل يونو، اتحاديۀ اروپا و جی 

وردک از وزرای حاضِر اجالس در حصه گرفتن ممالک شان در اعمار کشورش،  . مساعی بخرج دهند
تائيد کرد که عمليات های نظامی تنها کافی نيستند، تمام کشور بايد آباد گردد،   سپاسگزاری نموده، همچنان 

 . در برابر تروريزم مبارزه صورت گيرد و توليد مواد مخدر محو شود
 

 عـيار گردد، وزرا به پالن گذار های خود هدايت دادند تا خطوط ٢١برای اينکه ناتو مطابق به شرايط قرن 
در آينده بايد ناتو توان آنرا داشته باشد، تا دو ماموريت بزرگ و الی شش . داساسی آنرا زير کار گيرن

بزرگ صرف نظر می شود و  " جنگهای"به اين وسيله از تعقـيب سناريوی . ماموريت کوچک را انجام دهد
پالن گذاريهای گذشته، . اين يک سمتگيری جديد نيست بلکه ترسيم عاليم مناسبات حاکم را وانمود ميکند 
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 نفـر و بيشتر از  ۶٠٠٠٠درين نبردهای بزرگ گماشتن . آويزی  در سه نبرد بزرگ را اساس قرارميداددر
 .  نفر در اختيارباشد٣٠٠٠٠ الی ٢٠٠٠٠آن ضرورت می افتاد و در نبرد های کوچک بايد 

 

، برای جلسۀ سران کشورهای عضو که در   Response Force (NRF) اعالم آمادگی ماموريت جديد ناتو،
 نفر را، مشتمل بر قوای زمينی، ٢٠٠٠٠اين نيرو بايد . اه نومبر در ريگا انعقاد می يابد، به تعويق افتادم

. انجام ميدهد" کپ وردی"بحری و هوائی در بر گيرد، که مانور بزرگ خود را در همين ماه در جزاير 
وتاهترين وقت، در نبرد های  بايد اين توان را داشته باشد تا عمالً  بصورت جهان شمول در ک  NRFنيروی 

 . مسلح و همچنان در فاجعه های طبيعت دخالت کند
 

به همين ارتباط موضوع تمويل، خاصتًا مصارف بيش از حد تراسپورت هوائی فاصله های ستراتيژی،  
تا حال بصورت قطعی در ناتو چنين تجويز اساسی قابل اجرا بود، که مصارف در . مورد بحث قـرارداده شد

درين صورت آنکشور های عضو متضرر ميگرديدند، که طيارات بزرگ و سريع  . اقعه پرداخته ميشدمحل و
بدون اينکه فيصله ای بعمل آمده باشد، چنين معلوم ميشود که بايد در آيندۀ نزديک عمالً   . در اختيار دارند

 .تجربه گردد که چطور همچو عمليات ها بصورت دسته جمعی، قابل تمويل خواهند بود
 

 پايان
 
 
 

  


