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  تنها قوای نظامی کافی نيست
   ايساف، قوماندان قوای داويد مک کيرنانمصاحبه با جنرال 

  و قوای امريکا در افغانستان
  برونو ليسی: از مطبوعات سويس، راپورتر

  
.  را عهده دار گرديد در افغانستانی بين المللی ايسافقوا  قوماندانی داويد مک کيرناندر ماه جون جنرال امريکائی 

اردوی امريکا در افغانستان را رهبری می کند در يک مصاحبه با روزنامۀ اِِن، ِست، ِست مک کيرنان که برعالوه 
  .وضع فعلی و جريان عمليات برای ثبات را تحليل کرد

  
 

  کابل، در ماه دسمبر
ر عمارتِ  که در  بيرق های ملی نميه افراشته در براب

آن دفتر مرکزی ايساف درکابل جای دارد از وضع 
. جدی که در افغانسنان حاکم است، نمايندگی می کنند

کشته شدن عساکِر در عمليات های که برای استقرار 
قطعات نظامی از . ثبات در جريان استند، دوام دارد

. چهل کشور جهان فعالً  اين وظيفه را بر دوش دارند
 ايساف که  از چند هفته به اين سو قوماندانی قوماندان

تمام قوای امريکا در افغانستان را نيز عهده دار شده 
 جنرال چهار ستاره يی داويد مک کيرنان نام ،است
او بحيث قوماندان قبلی قوای زمينی ائتالف در . دارد

مرحلۀ تهاجمی جنگ اخير عراق تجارب عمدۀ بين 
 و مايکل گاردنتاب تاليف در ک. المللی در اختيار دارد

که در آن پالن و جنگ  » IIکوبرا «  برنارد تراينر
 به حيث مک کيرنانهای آنوقت توضيح يافته است، 

تشخيص می گردد که » کم سخن«رهبر نظامی 
ً  .  تواند نمی شدهرا هيچ حرکتی مخل آرامش او دقيقا

اين عاليم از جنرال دريک مصاحبه در دفتر کارش 
. ندتاريک تجهيز گرديده ، احساس گذار اکه با موبل 
 کالم های احساساتی نيست؛ در جمالت باو صاح

کوتا و منظم انکشاف وضع امروزی و مشکالت را 
    .که در ايفای و ظيفه نقش دارند ، تشريح می کند

  
  اموقف کليدی امريک

نظر اندازی شده می تواند، کار ساده که به مشکل » اوضاع پيچيده « در  ،تشريح می دارد داويد مک کيرنانطوريکه 
ً  و ضع عمومی اين چنين انکشاف بحرانی دارد که بعضی از مشاهدين آنرا می نيست  قضاوت شود که آيا حقيقتا
رقی و جنوبی  اما همچنان ديده می شود که در سمتهای شدرکابل و سمت شمال وضع امنيتی بهبود يافته است؛ . پذيرند

 می کند، تأکيد مک کيرنان گرچه،. شديد نظامی پيشرفت های کافی بدست نيامده استتۀ با وجود حمالت پيوس
مالقات های . در مناطق قبايلی در شرق، بهتر شده استورای سرحد ه با شوريشيان ما ن در مبارزاهمکاری با پاکست

  . ا سهولت می بخشند تنظيم عمليات ها ر،ادلۀ اطالعات و معلومات استخباراتیمبمنظم در سطح باالی نظامی و 
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در يک فضای حمالت تروريستی، قاچاق مواد .  سخن گفتنجنرال تذکر می دهد که از اجراآت بی عيب نمی توا
و  اداری قابل قبول در واليات ارعالوه بر آن نبود يک ساخت.  مردم کما فی السابق احساس امنيت ندارند،مخدر و فساد

 را ی تشکيل ظرفيت های مامورين با سويۀ ادار، سوادی قابل مالحظهبی. مناطق دورست افغانستان، محسوس است
 مليون جوان به مکتب می رودند؛ در سال ٦برخالف نبايد فراموش کرد که بيش از  .به مشکل روبرو ساخته است

  .م اين شمار به کمتر از يک مليون می رسيد٢٠٠١
به اين . مساعد می پندارد مک کيرنان ستان را رهبری همزمان قوای ايساف و قوای امريکائی مستقر در افغان

 ايساف که – هردو اعضای قوا .صورت منابع دست داشته بهتر مورد استفاده قرار گرفته می تواند نسبت به قبل از آن
کما    - )Enduring Freedom(و اوپريشن صلح دايمی وظيفه دار است ۀ شورای امنيت ملل متحد لبه اساس فيص

يک قطعه  به شمول ، پالن به امريکائی مطابقیبا وارد شدن چهار قطعۀ ديگر. هم جدا می باشندفی السابق از 
Stryker Combat Team و يک قطعه Combat Aviation Brigade مجهز با ،AH-هيلی کوبتر های  -٦٤ 

 هزار ٨٠ م بصورت مجموعی٢٠٠٩در اخير تابستان .  هزار عسکر بالغ می گردد٥٧آپاچی، قوای امريکائی به 
 .عسکر در افغانستان مستقر خواهند بود

 

  ری به عمل آيدياز قربانيان ملکی جلو گ
از همين لحاظ  ناتو برخالف . کار ساده نيست بلکه يک چلنج استرهبری قوای ائتالف  ،قوماندان عمومی می گويد

سات رهبری خود نمی خود اين مفهوم را در پالن و اسا “Counterinsurgency“٢٤-٣ FMعد قوابا امريکا 
 جای "فهم واحد عملياتی"با اين هدف که عميليات ها همه جانبه انجام شده بتوانند کوشش به عمل آمده است تا . شناسد

. به اختيار گذاشته می شود" Know-howنوهاو  " درکابلاکادمی کاونتر انسرجنسیدر . ممتاز داشته باشد
 مربوط اردوی امريکا در  Army Lessons Learned and Training and Doctrine Commandمرکز

  .جديد را بياموزند فهم و دانش در قسمت خود کوشش دارد تا قطعات بصورت متواتر هاضالع متحد
و وظيفه کشور  اين روش از لحاظی دارای اهميت است که جنگ ها در برابر شورشيان نظر به مک کيرناناز ديد 

، مامورين تربيه شده و منابع مهم اقتصادی موجود در حاليکه مثال در عراق ساختار های دولتی . وت هستندباهم متفا 
او تأکيد دارد که از همين نگاه مهم است اعتماد مردم جلب گردد و اين است که . بوده  و در افغانستن درک ندارند

 که د و به هر قيمتبا تراژيدی قربانيان ملکی خاتمه يااو می گويد از همه بيشتر مهم است ت. را می سازد" کز ثقلرم"
 متأ سفانه بازهم از چنين را وضع گرده استتکتيکی با آنکه او قواعد الزم .  از آن جلوگيری به عمل آيدمی شود

 و از سپرمردم استفاده نموده زيرا اين يک حقيقت است که مخالفين دولت هميش.  شده نمی تواندتلفات بکلی جلو گيری
  .گيرد ست بين شورشيان و با شندگان محل تفاوت صورتا ممکن نياز اين نگاه بس. جای می گيرندآنها در بين 

  

   ها و موانعتپيشرف
مک کيزنان معتقد است که گرفتن مسؤليت امنيِت مردم و کشور بزودی ممکن و قاطع بدوش قوای امنيتی افغان انتقال 

 و افسران درست ترغيب و  هستند جنگ کنندگان خوب،عساکر: رفت های داردگرچه اردوی ملی افغانستان پيش. نمايد
. عمليات جای داده می شوند تا جايکه ممکن است افغانها در پالن. اما نقطۀ تحول هنوز دور است. تشويق می گردند 

افغانها  هستند، زهمجوجه فهم تخنيکی به بهترين با  يکائی که اشخاص مسلکی بوده و رولی در همکاری با عساکر ام
هم چنان در پست های کليدی وزارت دفاع  و ارکانحرب افغانها درکارهای . در هم آهنگ شدن احتياج به کمک دارند

جنرال مک کيرنان فکر می کند که در تقريباً  سه . خود مدت زمان طويلتر به کمک افسران امريکائی ضرورت دارند
، برسد)  هزار عمسکر زير تربيه١٢به شمول (هزار نفر ١٢٢  به شمارنالی چهار سال در صورتيکه اردوی افغانستا

 را سپارتان  ٢٧A-Type C بال طياره های ٢٠بايد متذکر شد که اردوی افغانستان . می توان سهولت احساس کرد
 ميجرجنرال ، اردوی ملی و پوليس ملی افغانیمصرِفحيث آمر اين پروگرام ساختمان ُبر ب. می گرددبصاح
  راCombined Security Transition Comand-Afghanistanاو رهبری . مسؤليت داردوی ُکن کائی  امري

آلمان مسايل يک پوهنتون دفاعی را در کابل تحقق بخشد که در آن ديگر اين قوماندانی بايد در پهلوی . عهده دار است
  . خواهد نمودتعليمی اشتراکپرسونل يا 

وجود مصارف بيش از حد پرسونل اردو   با .ن تصوير مساعد تری را ارائه می نمايدمک کيرنان از قوای پوليس اقغا
 Military و   Blackwater, DynCorpو گارد ملی امريکا و هم چنان متعلقين کمپنی های امنيتی ملکی مانند 

Profissional Resources Incorporation  به ازدياد، فساد اداری رو سويۀ پايان تعليمی در قوای پوليس و 
عالوه برآن قتل روزمرۀ پوليس ها عالقمندی را به اين مسلک از داوطلبان  . موانع می باشند در را ه يک ريفورم 

 می گويد با يک مک کيرانطوريکه .   هزار پوليس پيشبينی شده است٨٠ در پالن مطروحه .سلب کرده است
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باالخره در قطار پوليس های سرحدی نيز کاستی های .  دپروگرام سرسری تعليمی بايد اين شمار بزودی تکميل گرد
  .وجود دارند

  

  آغاز يک راه حل جامع
چلنج های افغانستان با متود های کالسيک  :جنرال مک کيرنان ازين روی داد توصيه های را اختيار کرده است

سپت جامع نچوکات يک کادر . می تواندد فرا گرفته بود جواب داده شده نعمليات نظامی که او در وقت جنگ سر
 قوای نظامی صرف يک قسمت از وسايل استقرار ثبات را در  )comprehinsive approach( ملکی –نظامی 

در نقش رهبر مذاکرات در   بايدنه تنها درجنگ بلکهنظامی اکثراً  ) آمرين(چون افسران جوان . افغانستان می سازند
 البته . اهمت بسزای داردمی داند،انديشه  که جنرال قابل وری در آندانستن مناسبات کلتباشند، و  مشا ور مؤفق 

طرف سلوک و هدف تکنولوژی جديد برای طرح پالن و رهبری مهم است ولی نظر به وضع فعلی  معلوم نمودن 
 به در سال های اخير قوای نظامی امريکا بعضا بسيار زياد. نبايد کم اهميت جلوه کند) human intelligence(مقابل 

  .ه استاکتشاف، مخابره و تکنولوژی رهبری اتکاء داشت
برای   )national caveats( نظر به محدو ديت های متعدد ملی به اساس عوامل سياست داخلی در تطبيقات عمليات 

نظر  .دهندقرارخود را مورد استفاده نهائی مک کيرنان به حيث رهبر قوای ائتالف مهم است تا قطعات نظامی  توان 
 به ت در عمليامی توانامکانات مختلف   بامی داند اين است که" سخنور ماهر و ستراتيژيست"را يک  جنرال که خود

 هدف تامقصد درين است  هخالص.  مانند پشتی بانی از تربيۀ مامورين، اردو و پوليس افغانستان،مؤفقيت دست يافت
  . گيردقرارنفوذ تحت   وت دريافاتيژی اطالعاتی با ستر، جمع مقابل چهدر جمع خود وچه  ،اتخاذ تصمصم در
  

  پايان
  
  

 


