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  م٢٠٠٧فروری        ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از منابع سويس

  

  ، دشمن هدف قرار داده شدهنطالبا
   در افغانستان جاری نسبت به وضع،اظهار نظر قوماندان اعالی ناتو در اروپا
  

  ضرورت اتحاديه را به ظرفيت اضافی John Craddockقوماندان اعالی ناتو در اروپا، جنرال جان کرادوک 

  . قطعات حاضر با اجسام تعبيه شدۀ انفالقی روبرو هستند.نستان تاکيد نمود در افغابرای عمليات

، اواسط فروری جنرال امريکائی  Monsدريک صحبت هنگام صرف صبحانه در قرارگاه عمومی ناتو در مونس 

  گرچه. در افغانستان اظهار نظر داشت جاریجان کرادوک قوماندان اعالی عمليات اتحاديۀ ناتو راجع به وضع

 در بياناتش نمی خواست بجوانب  سياسی تماس بگيرد، با آن هم مايوسی خويش را از اظهارات جدی ندان اعلیقوما

اميد وارم که، بنظر وی همکاری صميمانۀ : او گفت . پوتين در کنفرانس امنيت در ميونيخ بصورت واضح نشان داد

  .نظامی ناتو  با روسيه، اکنون تغييری منفی در بر نداشته باشد
  

   تنگنا در آزادی عمل
جنرال چهار ستاره ئی که خوب با ، ی اسپانيهبا نظر اندازی به اجتماع غير رسمی و زرای دفاع ناتو در سيويال 

 که او نسبت به تقويه عساکر برای افغانستان به اعداد و ارقام پناه نمی برد و ،تعمق در اوضاع فکر ميکند، بيان داشت

 به اختيار قرار دادن قوا و ی جزئياتی دفاع،درين مذاکرات وزرا.  نمی کندانظار عموم در آن باره اظهار نظر نيزدر 

 – Force – Generationکنفرانس توليد قوا  " توضيحبرای يک چنين. وسايل نظامی مود بحث قرار نداشت

Conference" ترکيب مواد مورد ضرورت" ، طرحتحت نظارت قوماندان اعلی Combined Joint Statement 

of Requirements چه نوع قوا برای عمليات   کهين طرحاجرای ا در. ز طرف شورای ناتو ضرورت استا

  . مکلفيت خواهند داشتاعضای اتحاديه ،ضروری پنداشته می شود

 از همه بيشتر به ظرفيت ، افراد در پهلوی قطعات کافی در حال حاضرجنرال کرادوک تفهيم نمود که در افغانستان

ارتقای تحرک تکتيکی، خدمات اطالعاتی، اکتشافی و سيستم در وپترها طيارات ترانسپورتی و هيلی کهای از قبيل 

نظر به . پرسونل برای حفظ و مراقبت طيارات نظامی نيز ضروری پنداشته ميشود. های نظارتی اشد ضرورت است

.  تجديد پالن بعمل آيد وقتًا فوقتًات وسايل و وسايط احتياجا در بايد، وغير ثابتانکشاف اوضاع بصورت ديناميک

  . عداد و ارقام اتکا گردد جنرال ازين نگاه هم غلط خواهد بود به ابعقيده 

جنرال نمی  .در برابر حمالت احتمالی طالبان در بهار آينده گی قطعات است اين چنين فعاليت های خاص مکمل آماد

طلبان تلفات بهر صورت درين اواخر . داند که وضع همانطور دراماتيک خواهد بود که کارشناسان پبش بينی کرده اند

درين بيان جنرال کرادوک از تصميم وزارت دفاع امريکا مبنی براينکه يک قطعه .  گرديدندزيادی را بايد متحمل می

 زمين از ونيز به - هوائی١٧٣ تعويض آن قطعۀ ی کوهی دير تر در وظيفۀ محوله باقی بماند و برا١٠از قوای نمر

 بسيار مهلک خواهد بود اگر کانادا، طوريکه ،جنرال عالوه نموده گفت، برخالف. کردافغانستان انتقال يابد، استقبال 

  . ، از قوای ايساف خارج گردد استهديک کميسيون پارلمانی به حکومت توصيه نمو

او همچنان عالوه کرد که . با چنين مشکالت و هم با شرايط اضافی که به قطعات محول ميگردد، ناتو بايد کنار بيايد

 به تنگنا مواجه  که در احمال وظيفه به انعطاف پذيری ضرورت دارد، ت آزادی عمل کوماندوها رااين مشکال
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ريزرف ستراتيژی يک عمل فوری قوای مقابلوی ناتو را جنرال کرادوک ازين لحاظ مطلوب نميداند، زيرا . سازدمي

   .برای اجرای وظيفه در يک  مدت کوتاه زمان پيشبينی شده است

  
   بيشترمواد انفالقی

يه شدۀ اف بايد در برابر  حمالت بيشتر تعبتثبيت می نمايد که ايسدر مورد و ضع خطرناک فعلی، جنرال کرادوک 

دار نيست ولی  اين اجسام انفالقی از کيفيت تخنيکی که در عراق بکار برده ميشود، برخور.  نمايدمقابلهمواد انفالقی 

در گروپ " زرنگ"ن  اين دشمطالبان،. اصالح ميگردد ورت متواترتوجه بايد کرد که تکنالوژی بکار برده شده بص

آنها از پوتنسيال  .  تا از توانمندی و وسايل نظامی ايساف کنار بانند می پردازند غير مرتبهای کوچک به عمليات

نترول با اين وضع، به عقيده کرادوک، پاکستان بايد توجه بيشتر را درک. ر ميباشندقوق العادۀ جذب مليشيا برخوردا

  .ول داردسرحدات خود مبذ

واحد های کوچک تکتيکی عمل می کند، مانند اردوی امريکا بصورت ح ناتو که در افغانستان هم چنان بيشتر در سط

 جنرال .در اختيار ندارد) counterinsurgency operation(در جنگ های غير منظم  را  عموم خطوط اساسی

 تجارب در دست داريم و برآنيم تا آنرا ضمن بر رسی های عميق در اما، ما خزينۀ بزرگ کرادوک می گويد،

  .برخورد های محاربوی، دسته بندی نمايم

 حضور  با:به اين معنی.  د دادنهمزمان به ايفای دو وظيفۀ عمده ادامه خواه طبق دستورهای محولهقوای ايساف 

و کار های باز سازی در پيش يابد تضمين د، ثبات گرد باشد که يک محيط امن خلق  نتيجه چنيندائمی قطعات بايد

د رغرب و شمال برقراری  .تامين امينت اولويت داردکه در شرق و جنوب کشور می دهد کرادوک تذکر . گرفته شود

در اوسط زمان بايد  . ميگيردثبات در همکاری با ادارات محل و موسسات ملکی بين المللی در مرکز توجه قرار

 با استعداد موجود در رهنمائی درين زمينه کرادوک نظر به ريزف . بيشتری محول گرددبقوای امنی افغانی وظايف 

  . بيشتر بزل مساعی بخرچ دهد بايد ناتو قوای امنیدر امور تربيه. خوش بين است

  
  پايان

   


