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

___________________________________________________________________________ 
1

  ديپلوم انجينير کريم عطائی

   اهداف ناتو در افغانستانمناقشاِت
  اجرات اتحاديه و تردد آلمان

  
ير کار ميکرد، در يونيورسيتی کولن بحيث   که در وزارت دفاع آلمان بحيث معاون وز )Lothar Rühl(لوتار روحل 

هاو.  را تدريس ميکند"روابط بين المللی"پوهاند   "شورتی کالج دفاعی ناتو در روماکادمی کونسيل م" عضو  ک
(Academi Advisory Council of the Nato Defence College)  نوشتۀ آتی را بچاپ رسانيده که اينک می باشد ،

  .ترجمه آن به عالقه مندان تقديم است
  

 يک ستراتيژی نويسنده هنوز هم. را در افغانستان با پريشانی همراه ميبينند جاری مسؤولين قوای نظامی جرمنی سال
شتر را باالی حکومت برلين اتنظار فشار بياو . را در مناقشات اهدافش ياری رساند، ديده نميتواند شفاف را که ناتو

  . فرستاده شوند افغانستانۀ جنگ به جنوبهد تا نيروهای آلمانی در جبدار
 از امنيت آلمان در دامنه هندوکش نيز اظهار داشت که)  Peter Struck( هنگاميکه وزير دفاع سابق آلمان پيتر شتروک

هيچ عضو ناتو، فرانسه هم، نمی توانست بعد از :  گرديدمايوسانه تلقی مبالغه آميز وی یبايد دفاع گردد، اظهار قصد
 از مداخلۀ نظامی، ولو  نظر به تعهد در پکت اتالنتيک شمالی،م در امريکا٢٠٠١ سپتمبر سال ١١حملۀ تروريستی 

 م  در شرق افغانستان، ٢٠٠٢ و شروع ٢٠٠١نيروی خاص آلمان در آخر سال ازين لحاظ  .کنار روددر افغانستان، 
همچنان هويدا .  و بعد تر از آن هم برای مدت کوتاهی در مبارزه  عليه طالبان و القاعده با قوای امريکا شرکت داشت

  .مانی به قوای ايساف می پيوست يک قطعه از نيروهای آل بايد ناتوبود که از لحاظ مکلفيت در اتحاديه
  

 
 

  نگاهی از يک هيلی کوپتر باز در اثنای پرواز به فيض آباد افغانستان
 

  شرايط خاص سياسی
اين مکلفيت را با Gerhard Schröder   قت آلمان تحت رياست گرهارد شرودر  آن و " سبز–سرخ "حکومت ائتالفی 

دائی قاطع و نمايان نيروهای ايساف و تيم باز سازی نظامی آن از ج:  قبول نمود، باشرايط،لزوم ديد سياسی برلين
،  قوامشترک برای هردوقومانده عدم : شرايط بيشتر در زمينه .آن" صلح دوامدار" عمليات قوای نظامی امريکا و 

 و  قوای ايساف، اقامتگاه در يک احاطهای يونو بر طرفعدم مسؤوليت در چوکات ناتو، تعين يک وظيفه شفاف از
قوائد دفاعی برای دفاع از خود و همچنان برای بسر . قطعات آلمانی شامل ايساف در امور بازسازیظايف وتحديد 

با اين شرايط اقدام اولی جنبه نخست تردد آلمان در . رسانيدن و ظايف محوله، شبيه اجرات ناتو در بوسنيا و کوزوُو
دو رويه مطابق به عوامل و وظيفه قرار داشت که درآن سياسی ولی اين چهره . اجرا آتش در افغانستان شروع گرديد

   .بصورت پرنسيپ تغييری رخ نداده است
قطعات  موفقيت فعاليت یدورنمادر با آن و م بدين سو در وضع  و عوامل ٢٠٠۵که از سال کرد نبايد فراموش ولی 
يت ولی از يک سال به اين طرف بی ثبات  عجالتًا در يک ساحه با امناين قطعات،.  تغييری بميان آمده استآلمانی

جنراالن .  بين فيض آباد در شرق  و مزار شريف در شمال را در بر ميگيرد ساحۀ قرار دارند کهتخمين می شود،
م ٢٠٠۶نصيب قوای ائتالف در برابر يک دشمن سلطه جو از تابستان آلمانی در برلين باوجود پيشرفتهای تکتيکی که 

  . با طالبان ميبرندهای بيشتر را جنگ جنگی، گرديده است، انتظار توسعه تاحال در عمليات های
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  تراتيژی مشترکس
: اطالعات امريکائی ها به متحدين قليل بوده، جنبه عموميات را در بر ميگيرد و عاری از توضيحات مطلوب ميباشد

پنداشته می  طالبان  وطن آبائیار کهو پنج واليات نا امن در اطراف قندهيافته شرق کشور قوای امريکائی تمرکز در 
ه  د که ناتو، ايساف و نظاميان ارو پائی با آن آشنائی ندارند، واگذارگرديهاي برتانوی ها، کانادائی ها و هالنده، بشود
مطلع نميگردد زيرا ناتو صالحيت آنرا " صلح پايدار" ناتو از طرف امريکائی ها در مورد جريان عمليات .است
م  ٢٠٠٧م مسؤوليت نظامی را برای تمام کشور عهده دار گرديده و در سال ٢٠٠۶ اکتوبر ۵که ناتو در با آن. ندارد

  ۀ اين قوماندتشکيل برا . پيش بينی گرديده است،اوامر باهم متالقی ميشوند يک قومانده مشترک که دران  دو جريانِ 
 یمدت درازی بالفعل کوشان بودند تا برااز " ِد هوپ سخفر"کميسيون نظامی ناتو و جنرال سکرتر آن مشترک 

  .حضور قوای نظامی مفهوم عملی ستراتيژی مشترک در خدمت اهداف سياسی را داده باشند
  

  شمال" امن"در ساحه با 
رجحان در انسجام و تمرکز وسايل . به اين صورت برای برلين شرايط اساسی عمليات  های ايساف نيز تغيير نمود

واين يک زمانِ  هم تحرک بيشتر قطعات و ياری رسانيدن متقابل .  قرار ميگيرد در نظرلياتیری عمذي پانعطافبرای 
   .با خود همرا خواهد داشترا 

 قوای نظامی آلمان آماده گی ميگيرند، با آنکه هنوز در پرنسيپ  به جدائی مسؤوليت از نظر رهبریبرای اين منظور
پا فشاری بعمل می آيد که شرط سياسی حکومت می  آلمان درشمال جغرافيائی و با آن در استقرار انحصاری قطعات

 آنجا هم تصادمات و  ولینفر بصورت نسبی آرام ٢٨٠٠شمال کشور نظر به قدرت و فعاليت نيروهای آلمان با . باشد
جنراالن آلمان از راپورهای . انفجارات در راهای حمل ونقل روز افزون است، خاصتًا در قندز که تا حال آرام ميباشد

  منطقهو امنيت نيروهای آلمانی به سران قبايل و کالن شوندگانقوماندانان خود در محل می دانند که اين آرامی نسبی 
 ، همسرحد با کشورهای آسيای مرکزی که لسان مشترک دارند، و تاجک و ازبک  اتحاد سابق شمال  سرانبهشمال، 

 اتکای محکم برای  وزارت دفاع آلماناين ها نظر به قضاوف جنراالن .ند، بستگی دارد قرار داشتدر برابر طالبان
  .آلمانها پنداشته می شوند

  

  قتصاد مواد مخدرا
 اينها در شمال هم به پول ، در کشورمانند همه سران قبايل و قدرت مندان واليات: اين اتکای محکم از خود قيمت دارد

د و مليشيا را، مصارف سالح و مرمی را، اعاشه و اباته، مصارف اقامتگاه و ضرورت دارند تا مصارف زندگی خو
عايد ايشان از زرع . وسايل حمل و نقل، توزيع پول به قوم و قبيله، مصارف شخصی و فاميل را تکافو نمايند

 پول دورانی  فيصد٩٠به " يونو"خاشخاش، توليد هيروئين و تجارت مستقيم مواد مخدربدست می آيد که نظر به بيان 
   .عرضۀ جهانی هيروئين، بالغ ميگردد
در زيست باهمی صلح آميز بين سران تا جائيکه پيشبينی شده می تواند، پکت ، کوشش در ممانعت اقتصاد مواد مخدر

اين روش در جنوب افغانستان بين پشتون ها نيز در جريان  .قبايل، جنگساالران و نيروهای ايساف را برهم ميزند
بارون های مواد مخدر  در برابر  تارا دارندمشخص همه بيشتر ازين لحاظ برتانوی ها که تا حال و ظيفۀ از . است

 وظيفۀ خود صرف نظر نموده و   ايفایمبارزه نمايند، در تقسيم جديد مناطق افغانستان به ساحه استقرار ايساف، از
 مخدر ذخيرۀ مصارف جنگی خويش را تکافو می نکه طالبان هم از مدرک عوايد مواد، با آرا "  Narcos" نرکوس 

فساد اداری و جنگ چه، اين موضوع در قسمت مامورين حکومت نيز صدق ميکند . نمايند، به سرنوشتش سپرده اند
  .  طريقی برای تحديد و جبران عوايد دهقان و مربوطينش بايد سراغ گردد.دناز عوايد مواد مخدر تغذيه ميشو

تجارت مواد گره خفه کن " ده  از طرف جنرال سکرتر ناتو که رسمًا بيان گرديده است ازين لحاظ هدف تعين ش 
  به اساس نظر قابل اعتنا که در حلقات نظامی حکمفرمااست، ، بايد شکستانده شود بدون اينکه "مخدر و بنياد گرائی

با متحدين اساس به اين .  شده باشدسوء استفاده از آن داده   فرصت  و جنگساالران سران قبايل،قدرتمندان واليتیبه 
 تناقض بين هدف و وسايل که برای هر ستراتيژی وخيم تلقی :مشکلی که تاحال راه حل نداشته، رو برو می شوند

کنفرانس سران در . ستراتيژی تا حال روشن نيست. صرف با وسايل اضافی ميتوان به حل اين مشکل رسيد. ميشود
  : يت ها را تعين ميکرد، و برای آن يک متود عملياتی  هنوز در ناتو جديد را نشان ميدادريگا بايد رهنمائی کرده و الو

 »effects-based operations «"هم آهنگی  –يکائی ميگويد رطوريکه فورمول ام "يتعمليات ها با اساس موثر
ليسی تا موثريت مثبت عمليات ها از نظر نظامی و ملکی، اقتصادی، اجتماعی، بشری، روانی و اداری، بشمول پو

  . نفوس و دشمنان بايد در اجرا آت خود با در نظر داشت اهداف غربی تحت تاثير قرار گيرند. بدست آمده بتواند
  

  فشار باالی برلين
که موفقيت و تلفات نيروهای امريکائی در   از لحاِظايندر رهبری قوای نظامی آلمان موقف انتظار اختيار ميگردد و

 حقيقت تلفات پارتيزان .در برلين همچنان نامعلوم استع در مناطق سرحدی شمال غرب پاکستان شرق کشور و وض
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و اين جريان در قسمت جنوب که از طرف ايساف تحت کنترول نظامی قرار . های طالب وا لقاعده نا معلوم می باشد
 کشتۀ  رزمندگان داده ١۵٠٠الی  ۵٠٠ در آنجا تلفات دشمن در عمليات های جنگی متحدين از .دارد، نيز صدق دارد

  .  کنندنمینشر با شک و ترديد ديده ميشود که آنرا  بدون اعداد مشخص و ثبوت شده در برلين ،اين اختالف. شده است
ه در جنوب هرهبری قوای نظامی انتظار وارد کردن فشار بيشتر را باالی برلين دارد تا نيروهای آلمانی به جب

 پذيری انعطاف بلکه برای ، قراريکه خانم مرکل فکر ميکند، نه"ضرورت وقت"ه از لحاظ اين تنها . فرستاده شوند
 ايساف بايد از ملحوظات  قوای در مشترکد و برای آن که همه اعضای ناتوطوريکه رهبری متحدين تقاضا دار

 برای مبارزه  هزار عساکر امريکائی تحت رهبری ملی ١٠ هزار عساکر ايساف و ٣٢ . کنندسياسی ملی صرف نظر
يک کنترول عمومی بصورت موثر بعمل آيد، تا  بايد نظر به طرز تفکر نظامی امروزه کفايت نمايد ،در شرق کشور

به ايساف نگاه  پذيری و تحرک مودر نياز خلق گردد و اتکای نيمه متحدين منطقوی و قدرتمندان محلی انعطافاگر 
  . شده بتواند

ی سياسی طرح گردد که با حقايق افغانستان انطباق داشته باشد عوض اينکه برای اين منظور بايد يک ستراتيژ
برفها در کوه های هندو کش آب ميشوند، از  در بهار آينده بعد ازينکه . خواهشات حکومات متحدين را بر آورده سازد

مطابق به آن که ناتو د گرفت ننظر نظامی در برلين ديده خواهد شد که جنگ ها در افغانستان چه شکلی را بخود خواه
  . متحد جنگ دران حصه داشته باشد يک  اختيار کند و آلمان بحيث آمادگیبايد

  
  پايان


