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  ؟راستطوری ديگباما در افغانستان چرا جنگ او 

 

 
 طالبانمصروف نبرد با افغان   اردوی ملیسرباز ۶۵٠امريکائی با  عسکرزار  ھ۴ اخير بيش از  روز چندطی    
،  نماينددولت پاک را از وجود مخالفين طقهن من تا آاميدوارند،آنھا افغانستان بوده راطراف دريای ھلمند در جنوب د

ساحه کوچکی ادامه داشته و  يکدرعمدتا  ه نبرد ناحيه با مقاومت شديدی مواجه گرديدتاکنون اين نيروھا فقط دريک
 با استفاده ازتکتيک جنگجويانعلت آن اينست که ز مخالفين بقتل رسيده اند  تعدادی محدود ی ا تا اين حالدرين جنگھا

 به عقيده نظاميان امريکائی ،  را ترک مينمايندل  صحنه جنگقيثئی ھنگام مواجه شدن با آتش سWح  گريWھایگھای جن
 اين يکی از اھداف و وارد نگرديده  اید ملکی صدمه افرا به اينست که تا کنوناھميت بوده  دراين جنگ حايزآنچه

.صورت گيرد حمايت لت دوافراد ملکی در برابر مخالفينازعمليات نيز اين بود تا   
 

ود است افغانستان ھنوز زو ناتو در قوماندان جديد نيرو ھای امريکائی ) مک چرستل  ستانلی (ھر چند به گفته جنرال   
 ،به پيش ميرود ابراز رضايت نمودزينکه عمليات ھلمند در جھت صحيح  ولی وی اکرد صحبت  نھائیتا از يک پيروزی

 تا مردم را از است آن نبوده بلکه ھدف  جنگجويان طالب عمليات ر داشت که ھدف ايناين جنرال به خبرنگار تايم اظھا
ھدف عساکر بارک ھای شانرا   برای تحقق اينگردد و منطقه يک تغير وارد يت نمائيم ما ميخواھيم در وضعجداآنھا 

دھند  بی نموده به آنھا اطمينان تا ضرورت ھای آنھا را ارزياپرداختهو رھبران قومی به گفتگو ترک و با بزرگان قريه 
.که اين بار نيروھای بين المللی در کنار آنھا باقی خواھند ماند  

 
 درھلمند اولين آزمون ستراتيژی جديد اداره اوباما برای افغانستان بحساب ميرود، اکنون " خنجر" تحت نام عمليات   

فده ھزار سرباز ھاز ، تا اخيرپائيز امسال بيشھدتشکيل نمی داداره   آن برای عراق بعد از راافغانستان موضوع دومی
دولت به واع جنگھا را عليه مخالفين  فرستاده خواھد شد اين سربازان تحت فرماندھی جنرال ستانلی اناينکشورديگر به 

در   موجوديت سربازان اندک بدان معنی بود که نيرو ھای بين المللیدارد که عقيده جنرال ستانلی. پيش خواھند برد
 کهيست ن پWن طورنی نبودند، اکنو ولی قادر به حفظ آن مناطق برای مدتی طوnتصرفگذشته منطقه را از مخالفين 

 تا به اھالی اطمينان داده شود که امنيت آنھا بطور تاسيسوسته ھای امنيتی را در آنجا سربازان بعد ازتصرف مناطق پ
.دوامدار تامين خواھد شد  

 
وnيت ھلمند از  ملی  حاجی نعمت اله يک تن از تجاربوده از جملهنون به اين پWن ناباور  تا کافغانھاتعداد ازيک    

:طريق تيلفون به خبرنگار تايم چنين آظھار داشت  
اين " وی ميگويد " اميد است اين عمليات نتايج مثبتی ببارآرد اما من در مورد اين عمليات زياد خوشبين نمی باشم "

باره به و پشک شباھت دارد وقتی گربه می آيد موش فرار نموده و با رفتن گربه موش دو وشعمليات بيشتر به بازی م
"ميگيردصحنه آمده بازی را از سر  

 
 وی از تحت فرمانحه اظھار داشت که نيرو ھای در سا نيروھای بين المللی ان از قوماندان ديگرجنرال nری يکی   

 کميت ھم ازلحاظ  ازعمليات ھای قبلی جاریه ولی به عقيده وی عمليات ه بودآنچه حاجی نعمت اله به آن اشاره نمود اگا
 ميروند در محلی کهھردر اينبارنھا آ نيروھای امريکائیجنرال اين نظر بمتفاوت بوده   سرعت عملھم از لحاظنيروھا و

.امور امنيتی آنجا را به  نيرو ھای افغان واگذار مينمايند و بعداباقی مانده آنجا   
 

 ساله يکی از باشندگان شھر لشکرگاه ميگويد که اين عمليات منطقه را بيشتربی ثبات خواھد ٣٢ن  جوان جمعه خا   
خواھند تخريب گردد به مخالفين عمليات از دست بدھند و يا منازل آنھا خانواده خويشرا در نمود زيرا وقتی مردم اعضای

. پيوست  
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جنرال ستايلی با اگاھی ازين خطر اينبار در جنگ عليه طالبان حمايت افراد ملکی را در محراق توجه خويش قرار    

ای امريکا داده است تا جايکه عمليات ھوائی صرف در حاnت فوق العاده حساس عملی خواھد شد مشکل بزرگ نيروھ
 ھمچنان اعWم نمود که بزودی  ستايلیجنرالبود، وائی  تا کنون وابستگی آنھا به عمليات ھجنگجويان طالبدر جنگ با 

به ھمه سربازان اشتراک کننده در اين عمليات توزيع خواھد شد مطابق به اين دايرکتيف  دستورالعمل ھای تاکتيکی
عساکر بايد آتش سWح خويشرا در صورتيکه حتی خطری کوچکی نيز به افراد ملکی در ساحه عملياتی متصور باشد 

 :مايند، جنرال ستايلی اين حالت را چنين توضيح ميدھدقطع ن
  متقابل ھرگاه به آتش باری آنھا پاسخنمايندگر گرفته و از آنجا آتش می تصور نمائيد طالبان دريک منزل و يا قريه سن" 

ر نتيجه اين در قريه گرديده و در نتيجه آنھا شما را مقصر اين خسارات دانسته حتی اگرد داده شود باعث ايجاد خساره
 روز بروز افزايش بعمل آمده و جنگجويانميگردد تا بر تعداد  تبادله آتش چند فرد مسلح نيز بقتل برسد اين وضع سبب

  "يابدًايتا حمWت مخالفين بيشتروتلفات نيروھای بين المللی افزايش نھ
 از نمود ولی اين دستورالعمل ھا جنگ را در کوتا مدت در افغانستان دشوار خواھد ،ھای جديددايرکتيفبيدون شک    

  ، وزير امور داخله  افغانھا قرار گرفته است تعدادی از مورد استقبالھمين اکنون
 ايلی در اين عمليات معيار ھای بعقيده  وی جنرال ستمثبت مردم ازعمليات ھلمند سخن بميان آوردواکنش افغانستان از 

 توجه به افراد ملکی و نيز اينکه  پيروزی اين عمليات باوی ميخواھدرا برای پيروزی در اين عمليات تعين نموده است 
  .خواھد شدتا چه اندازه  آنھا مورد حمايت قرار خواھند گرفت سنجش 

  
 ٢٠ نظامی صرف يک حل موقتی خواھد بود اين نيرو ھا حد اقل الی  ھای معضله با استفاده از نيروی اين معھذا حل

در حفظ مھوری تعين گرديده است در آنجا باقی خواھد ماند تا عساکر اردوی ملی را اگست که روز انتخابات رياست ج
 اينکه بعد از آن چه واقع خواھد شد قابل  ولیمخالفين محافظت نمايند حمWت احتمالی در برابرھید رای امنيت مراکز
  .پرسش است

 
فغانستان در برابر پرسش خبرنگار تايم در کابل نيرو ھای ايساف و سفيراياnت متحده در افرمانده قبلی آقای کارل 

 نيرو ،اظھار داشت که نيرو ھای نظامی صرف ميتواند شرايط و زمينه ھای موفقيت را تامين نمايد نه خود موفقيت را
 آرندِ دائمی را در منطقه به ارمغان نمی توانند صلح آنھا ولی  بوجود آوردند امنيت موقتی را در منطقه ھای نظامی ميتوا

 را در منطقه ايجاد نمايد، نيرو ھای نظامی نمی توانند شبکه دهند يک اداره قابل احترام و حسابنيرو ھای نظامی نمی توا
  اينھا چيزھای است که تنھا توسط ملکی ھا بايدايجاد نمايداقتصادی را در منطقه خدمات اجتماعی و رشد دوامدار 

  .بوجود آيند 
 ثبات را در منطقه تامين نمائيد اين نست تا با اداره دولتی کمک شود ديد جنگ در افغانستان آقدم بعدی در ستراتيژی ج

 که به افغانھا اجازه استفاده ازين فرصتھا را بدھدايجاد فرصت ھای اقتصادی و ايجاد سيستم قضائي فقط در نتيجه ثبات
 صبرو شکيبائی بهنظامی و در عين حال  از يک عمليات  اين ستراتيژی  بوقت بيشتر عملی شدن،بوجود آمده ميتواند

 .نياز دارد 
 


