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 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

            

 01/08/2102                  احسان هللا مایار

 

 عوضی گذاشتن قوای امریکا
 «پنتاگن»اشتباه در پالنگذاری عدم مؤثریت توقفگاه قوای تازه دم امریکا در افغانستان و 

 

 «راجیو چندرا سکاران»: ، اثر« واشگتن پوست»ترجمه و تلخیص از 
  
 

درافغانستان « پکت اتالنتیک»، قومندان اعلی اضالع متحده و «ستانلی ماک کریستال»یک روز بعد از آنکه جنرال 

. را در اطاق فرماندهی نظامی دعوت نمودبه کابل مواصلت نمود اراکین بلند رتبۀ امریکائی  2112در ماه جون 

آمرین واحد های جنگ امریکائی به استناد  

گذاشتن فلم های  بنمایش اسناد  مهم و

مفصل ازجبهات جنگ تفصیالت «  ویدیوئی»

  .ارائه نمودند
در این اجالس در بارۀ حمالت قوای طالبان  و 

جنگ، دفاع قوای امنیتی  باالی محیط تأثیر آن

مفصالً  و مؤثریت آن در جبهات جنگافغانی 

مذاکره شده و درمورد تمام خطوط اساسی آن 

در ختم آن، وضع عمومی، . توضیحات داده شد

نتیجه گیری آن . تاریک ارزیابی شده است

امریکا و :" هویدا بود ه و به یک جمله که

اجالس " پیمان اتالنتیک در حال باختن هستند

 .خاتمه یافت

 

 . ترصد حال ئی در شهرک نوزاد، هلمند درعسکر امریکا     

 .اشباح مبدل گردید به شهرک( مترجم)از تصفیۀ شورشیان بعد          

 

. و ولسوالی های اطراف آن بود"  شهر قندهار" قرار گرفت « ماک کریستال»منطقۀ که بیشتر مورد نظر جنرال 

قبل از میالد بنیانگذاری شده از سالیان متمادی بدینسو،  331در سال « الکسندر مقدونی»قندهار، شهریکه توسط

م مانندیکه از هزاران سال بدینسو این شهر  0221در سال . سمبول مسکن قوم پشتون افغانستان شناخته شده است

استفاده می شد،   طالبان نیز ازاین شهر قیام نمودند و در " تختۀ خیز"برای استیالی سراسر افغانستان ازآن منحیث 

بنابرین دلیل . مدت کوتاه   برق آسا شهر کابل را تسخیر و اکثر مناطق افغانستان را نیز تحت قدرت خود درآوردند

 . ریکا  در نظر داشته باشد، افغانستان را زیر یوغ خود آورد، بایست عملیات نظامی خودرا از قندهار آغاز کنداگر ام

 

از مجموع  00111، 2112در واشنگتن بر اساس هدایت رئیس جمهور اوباما  درماه فبروری « پنتاگون»لیکن 

منطقه ایکه نظر به تحلیل اوضاع توسط . را به والیت همسرحد قندهار، هلمند فرستاد« مارین»عسکر  31111

و افسران بلند پایۀ داخل جبهات جنگ، در برابر قندهار از نظر ستراتیژی کمتر حائز اهمیت می « مایک کریستال»

 .باشد

کسی میتواند : در ختم راپور دهی اراکین بلند پایۀ رهبری جنگ از حضار سؤال کرد که « مایک کریستال»جنرال 

 در هلمند چی بود؟« مارین»هد که انگیزۀ اعزام قوای برایم معلومات د

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_mn_karzai_dar_paye.p
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_mn_karzai_dar_paye.p
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جواب آن  تا امروز درست توضیح نشده است، اما می توان از کوتاهی مطالعات ناتو و استخبارات اشتباهی، در 

 .و فرستادن قوا به هلمند بود، آنرا خالصه نمود«  پنتاگن»رابطه، که موجب تصمیم بی اساس 

 

جائیکه قوای اضالع  -فرستادن بیشتر قوای نظامی در هلمند تا به قندهار -نهایت عمیق بودنتیجۀ منطقی این عمل بی 

متحده در حالت خطرناک قرار داشته و به تقویه ضرورت داشت تا اینکه در مناطق مختلف هلمند عساکر مارین تازه 

روز ایجاب اشاره بعنوان ذیل را نمیکرد اگر تعداد بیشتر قوای تازه دم به قندهار فرستاده میشد ام. دم روزگذرانی کنند

: 

 قندهار یگانه نقطۀ اشتباه
 

  :تعداد عساکر در منطقه

 ماه فبروری 2112سال 

 «مارین» 01111:هلمند

 «مارین»  3111: قندهار

 «مارین» 3011: مناطق مختلف

 ماه نومبر 2112سال 

 «مارین» 01111: هلمند

 اوردو  0111: قندهار

   -عسکر 02111: مناطق مختلف

 ( 2112نفوس والیت قندهار و هلمند، نظر به احصائیۀ سال     ) 

 

 .(مربوط به قوای بحری امریکا است که تربیۀ بیشتر در تاکتیک جنگ دارند« مارین»: توضیح) 

 

. وقت صورت گرفته استکارمندان نظامی عقیده دارند که فرستادن قوای تازه دم سی هزار نفری تا اندازه ای قبل از 

وقت مناسب آن زمانی بود که این تعداد در زمان حاد دسته جمعی به قندهار فرستاده میشد تا جوابده و باعث شکست 

مورد سؤال  2102متمردین شده میتوانستند و بیرون کشیدن قوای نظامی نظر بهدایت اوباما از افغانستان در سال 

 .قرار نمی گرفت

هار آرامی بر قرار شود، در والیت هلمند آرامی نسبی بوجود آمده است، اما بدون اینکه در تحکیم بجای اینکه در قند

 .  آرامش سرتاسری کشور سهمی داشته باشد

بدون کج روی از جهتی قوای امریکا در حال بازگشت است، آشکارا، بدون آنکه حاکمیت آرامش نسبی و پایدار در 

 .قندهار مستحکم شده باشد

ز انحراف فرستادن قوا در والیت هلمند، قوای نظامی اضالع متحده میتوانست مناطق خطرناک افغانستان را خارج ا

تحت کنترول آورده و مانع آن میشد که در ذهن اکثریت مردم امریکا بی متاع بودن جنگ در افغانستان خلق گردد و 

ریکا در طوالنی ترین جنگ تاریخ دست به گریبان نفر بلند رفته و ام 2111قبل ازآنکه تعداد کشتگان امریکائی از 

 .گردد

 

در حالیکه اوباما برای انتخاب مجدد خود برای دورۀ دوم کرسی ریاست جمهوری امریکا در تالش است، همکاران 

. تیم انتخاباتی وی سعی می ورزند تا رئیس جمهور اوباما را مرد مصمم  در قبال امنیت امریکا و مردم آن ترسیم کنند

و احتراز وی را  در  -لیکن ارسال قوای تازه دم در هلمند سرحد محدود شناخت وی را از اوضاع و جامعۀ افغانها

 .عریان می سازد  -تقابل با اردو در اوائل ریاست جمهوریش

لوی درستیز اضالع متحده،  2112بعد از چند هفتۀ کوتاه  بقدرت رسیدن اوباما در کرسی ریاست جمهوری در سال 

عسکر، قبل از آنکه ستاف قصر سفید  00111از رئیس جمهور تقاضا کرد تا به ارسال « دمیرال مایک مولنا»
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بمنظور « ادمیرال»تقاضای . ستراتیژی جنگ را در افغانستان از نظر بگذراند، موافقه کند و امر آنرا صادر کند

اما اراکین قصر سفید از . ن استدالل میشدتحکیم امنیت در مناطق حساس قبل از انتخابات ریاست جمهوری افغانستا

یکی از اراکین عالی رتبۀ قصر . سؤال نکردند که این تعداد در کدام مناطق ازافغانستان ارسال خواهد شد« پنتاگن»

بما اطالع نداد که « پنتاگن» سفید که در قبال جنگ افغانستان وظیفه دارد، اظهار داشت که هیچ یک از پالن گذاران

د به کجا ارسال میشود  و ما نظر به بی تجربگی ما گمان می کردیم که این تعداد در مناطق مهم گماشته این تعدا

 .خواهد شد

 

نفر تازه دم جدید را در افغانستان تقاضا نمود،  21111، فرستادن «مایک کریستال»جنرال   2112حینیکه در سال 

زاین قوا را در قندهار متمرکز گرداند و بقیۀ آنها را درامنیت در نظر بود تا یکتعداد ا. پروبلم ها بیشتر صعود نمود

اما از جمله هزاران  قوای . کابل و حومۀ آن و یک تعداد دیگر را در مراکز کوچک  قدرت پشتونها توظیف نماید

 .آغشته در کارزار جنگ حاضر بودند، ارسال خواهد شد« مارین»نفر 00111جدید در هلمند، با وجویکه در آنجا 

با ارسال عساکر بیشتر در هلمند رضایت نداشت، اما تقاضای قومندانان داخل منطقه مانع آن « کریستال»جنرال 

استدالل درخواست کنندگان قوای بیشتر رعایت از تقاضای . تا بالخره قوای بیشتر را در آنجا مستقر گرداند. شدند

 .کائی احساس امنیت می نمودندمردم بود، زیرا مردم آنجا با حضور داشت بیشتر قوای امری

ستراتیژی نظامی مبارزه علیه دهشت افگنان بر بنیاد استقرار قوا در همسایگی مردم استوار بود تا مردم از بیم 

 .حمالت  باغیان در امان باشند

مایک  -درخواست بیشتر قوا را حضور کابینۀ جنگ در واشنگتن تقدیم نمود« مایک کریستال»حینیکه جنرال 

که « ویدیوئی»روی صفحات .  امن از پیشنهاد خود دفاع میکرد« الین»کریستال از کابل بوسیلۀ ویدیوی سری و 

 .مناطق مورد تقویۀ جنرال با  پاکتهای نشانی شده  با رنگ آبی، عالمه گذاری شده بود

، «جو بایدن»مهور بشمول معاون رئیس ج -نفر از اعضای کابینۀ قصر سفید 02اما دراین دوساعت مذاکرات که 

، نیزحاضر «هیالری رودام کلینتن»و سکرتری امور خارجه، خانم  « گیت. روبرت گ»سکرتری وزارت دفاع، 

مامورین . به هلمند فرستاده شود« مارین»سؤال نکرد، که چرا این تعداد « مایک کریستال»هیچ فردی از  -بودند

انستان و نشناختن منطقه نمیتوانستند در مورد قضیه بتفصیل غیرنظامی نسبت عدم واقف بودن از اوضاع جنگ در افغ

، رئیس «جانسن.لیندن ب»، مانند «میکرومنجمنت»آنها به نسبت عدم معلومات نمیتوانستند در . سؤال مطرح کنند

 .جمهور زمان جنگ ویتنام، که نقاط بمباردمان جنگ را در ویتنام شمالی از قصر سفید هدایت میداد، مداخله کنند

، «دگالس لوت»، « اوباما»در بین مشاورین که نظر به مقام در قطار دومی قرار داشتند یکی از آنها مشاور ارشد 

وی عالوه .... وی اظهار داشت شخصیت هائیکه دور میز نشسته بودند ماهیت انتقادی مذاکرات را پی نمی بردند. بود

حاصل میکردند و هم در بارۀ مؤثریت اجرای وظایف  میکند که آنها می بایست از محل پیاده شدن قوا معلومات

اگر این سؤالها از جنرال می شد، وی مجبور . نفری که قبأل اعزام گردیده بود مؤثق راپور می گرفتند 00111گروپ 

 . ...میشد تا اعتراف به عدم کفایت مؤثر بودن را می نمود

 

 قوای پیمان اطلس علیه برنده در جنگ

بحیث فرمانده کل قوا در افغانستان، سکرتری وزرات دفاع ایاالت « مایک کریستال»ین جنرال چند روز بعد از تعی

 . ...روز راپور موفقیت در جنگ را برایش آماده کند 01متحده به وی امر کرد تا در طول 

ا، که که قبآل امور عملیات مخفی خاص را بعهده داشت از واشنگتن یک  گروپ مهم مطالعاتی ر« مایک کریستال»

راپورهای شان در کدر رهبری قدرت امریکا از اهمیت خاص بر خوردار است، استخدام نمود، تا در افغانستان 

رئیس این هیئت شخصی باسم  . برایش راپور مکمل  فعالیتهای مخالفین در افغانستان و دفع آن را  تهیه نماید

کارهای مؤثر انجام داده « رینجر»ملیات خاص که در عراق شامل جنگ بود  در گروه ع« اکسوم». است« اکسوم»

 . است

« اکسوم» گروپ . در قندهار، وی درک و تشخیص نمود که قندهار نقطۀ محراق جنگ میباشد« اکسوم»با ورود 

در گذشته « خانم سارا. در قندهار مذاکره نمود از موضوعات مهم واقف گردید« سارا خی ایس» زمانیکه با خانم 

خانم . ادیو ملی واشنگتن را بعهده داشت که در قندهار ادارۀ کوپراتیف زراعتی را اداره می کردوظیفۀ راپورتر ر

این روابط زمانیکه وی دانست که رئیس . زمانی با اعضای خانوادۀ کرزی روابط خیلی نزدیک داشت« سارا»

ساد اداری سهم دارند، جمهور کرزی و برادراندرش، احمد ولی کرزی با جنگ ساالران رابطۀ نزدیک و هم در ف
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، زیرا "قندهار از دست رفته است" گفت که « اکسوم»در مذاکرات به « سارا». ... روابط خودرا با آنها قطع نمود

احمدولی در تقسیم منافع شریک بوده و طالبان کنترول چهار ولسوالی ، ارغنداب، زری، دند و پنجوائی را در دست 

 . ...دارند

 

، با مسئول استخبارات قوای « پکت اتالنتیک»بصدا در آورد و در مرکز فرماندهی قوای زنگ خطر را « اکسوم»

:" شخص مسئول استخبارت بدون پرده اعتراف کرد. کانادا  که  مسئولیت امنیت قندهار را بعهده دارند، مذاکره نمود

این بی اطالعی از حوادث متعلق  ریشۀ ." ما از داخل شهر قندهار هیچگونه اطالعی نداریم که در آنجا چی رخ میدهد

تصمیم گرفت تا یک تعداد « جورج دبلیو بوش»درآنوقت رئیس جمهور . م نهفته بود 2110به تصامیم گرفته شدۀ سال 

طالبان از این کسر تعداد عساکر استفاده نموده و فشار خود را . عساکر امریکائی را از قندهار به عراق انتقال دهد

برای عالج این نقیصه اقدام نموده و امنیت قندهار را به قومندانی « پکت اتالنتیک»قوای . نمودندباالی قندهار بیشتر 

 .و جز وتام کانادائی سپرد  و مسئولیت پیشبرد جنگ و اعادۀ امنیت هلمند به قوای بریتانیا واگذار شد

 

هلمند موجود بود و در عسکر انگلیسی تحت فرماندهی قومندان انگلیسی در  2111در مجموع  2112در سال 

نفر عساکرکانادائی زیر فرمان قومندان  2031قندهار، محلیکه بمراتب مهمتر و دارای نفوس بیشتر بود، تنها 

 .نفر در وظیفۀ پهره داری منطقه گماشته شده بودند،  تعیین گردیده بود 011کانادائی، ازاین تعداد صرف 

 

قوای ناتو « اوپراسیون»که بعدأ وظیفۀ « میکائیل تککر»امریکائی، « جنرالمیجر »با « اکسوم»در بازگشت به کابل 

را در افغانستان بعهده گرفت، مالقات نموده و از وی نسبت قلیل بودن قوای کانادا در شهر قندهار مستقیمأ از وی 

دان بلند رتبه جنرال موصوف در جواب اظهار نمود که در بارۀ این کمبود، سؤال کردن از یک قومن. سؤال نمود

 .کانادائی کار درست نبوده و دخالت در امور وی شمرده می شود

. ، نره خر است"جک اس" در یادداشت خود که به لسان یونانی رقم گردیده تذکر داده که این شخص یک « اکسوم»

 . ...وی تا حال ندانسته که اشتباه اصلی در قندهار صورت گرفته نه در هلمند

 

یادداشت خود تذکر داده است که تشدید حملۀ طالبان در هلمند یک حملۀ تاکتیکی و ضعیف بوده و در « اکسوم»

میخواستند با این حمالت پراگنده در هلمند توجه قوای ناتو را در آنجا معطوف گرداند تا قندهار در خالی قوا قرار 

 . ...بگیرد و ازان استفاده کنند
 "به دوزخ خوش آمدید" 

که در هلمند جابجا شده « مارین»اد قوای با تعداد زی

بود، قوماندانی منطقه می توانستند هر جا که 

میخواستند، بیشتر بمناطق تهی شده از مسکونین، 

حضور یابند و روزگذرانی کنند، بدون آنکه در 

در . تاثیری داشته باشند امنیت عمومی کشور

انار که از نوع آن در  شهرک نوزاد زمانی باغ های

کمتر دیده میشود و یکی از منابع مهم عواید  دنیا

 باغداران بود،  بی شمار موجود

بود لیک  امروز کسی نیست آنرا جمع کند و به  

 .قندهار عرضه کند بازار

شهرک نوزاد شباهت به نعش  2110در خزان سال 

قوای طالبان شهر را محاصره . مردۀ پیر را داشت

 .پوشانیدند« اینم»کردند و اطراف باغهای انار را با 
 در حال پهره داری« مارین»قوای  کوچه ای از شهرک نوزاد،         

 

از قوماندان انگلیس در خواست نمود تا هرچه زودتر به منطقه حمله کند و امنیت « الحاح کنان»رئیس جمهور کرزی 

 . ...را در آنجا اعاده کند



  

 

 

 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئ  له موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئله رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ هیله من یو خپله لیکنه، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به " « گرافیتتی»لت نمود اولین شعار با خط به نوزاد مواص 2112در سال « مارین لری نیکولسن» وقتیکه جنرال

قوای امریکائی که بجای انگلیس ها در این منطقه متمرکز گردیده بودند در . نظرش را جلب نمود" دوزخ خوش آمدید

ساحۀ . تعداد چند ساحۀ محدود پهره داری افزودند، لیکن هنوزهم از سه طرف توسط قوای باغیان حلقه شده بودند

پوشانیده شده بود، که کسی درآنجا، بغیر از چند سگ « ماین»ادارۀ هیچ یک نمی باشد اطراف آن با کوچکی که تحت 

 . . . .وحشی، پا مانده نمی توانست

ما تا زمانیکه در اطراف این ساحه : آقا :" یکی از عساکر مارین به جنرال نیکولسن راپور وظیفۀ خودرا داد و گفت

در این صورت به مسئول کمک های اولیه اطالع . تصادم کند« ماین»که پای با  گشت و گذار کرده و پهره می دهیم

 .". . .می دهیم که در تداوی ما اقدام کند و فردا بازهم همین پروگرام را تکرار می نمائیم

شهرک نوزاد و دیگر مناطق هلمند جائی نبود که در آنجا علیۀ متمردین جنگ کرد و این همه « نیکولسن»بعقیدۀ 

 . صارف را متقبل شدم

 در قندهار با « پکت اتالنتیک»لیک آمرین قوای نظامی 

 نظر سیاستمدارن امریکائی و انگلیسی که میگفتند 

 مسکونین سابق نوزاد دوباره به جاهای خود بر "

 مخالف بودند  و در تطبیق پالن خود  ." نمی گردند

 . . . .پایدار مانده بودند

 در قندهار « پکت اتالنتیک»لیکن آمرین قوای نظامی 

 با نظر سیاستمدارن امریکائی و انگلیسی که میگفتند 

 مسکونین سابق نوزاد دوباره به جاهای خود بر "

مخالف بودند  و در تطبیق پالن خود  ." نمی گردند

 . . . .پایدار مانده بودند
 

بوی اعتماد زیاد « نیکولسن»، شخصیکه جنرال «یل ویستنجون ک»، «جنرال نیکولسن»وقتیکه مشاور سیاسی 

. سؤال کرد که کار خودرا از کجا آغاز کند« نیکولسن»داشت، در ماه جون به ساحه مواصلت کرد از آمرش جنرال 

جنرال به وی وظیفه داد که ولسوالی نوزاد را از نزدیک مطالعه کند و دربارۀ بازگشت مردم منطقه برایش معلومات 

 . . . .بدهد
 

زمانیکه : " بعد از سپری نمودن مدتی در نوزاد راپور خودرا به آمرش تقدیم کرد و شفاهی  برایش گفت که« ویستن»

باره به محل بود وباش خود بر گردند، دو عسکر کانادائی ضمن صحبت با پسر جوان قندهاری در سالمردم نوزاد دو 

 .امنیت قندهار به قوای ناچیز کانادئی سپرده شده بود 2101نسبت عدم قوای امریکائی تا نیمۀ سال  2112

« جنرال نیکولسن»و " در صورتیکه در افغانستان غمخوری پیدا شود" و آنهم ." گزارش بزرگی در تاریخ خواهد بود

 ". افغانستان بی کس نخواهد ماند:" در جوابش گفت
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