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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٨/١٢/٢٠٠٩                                            ديپلوم انجينير کريم عطائی
  بين المللی از منابع 

  

  دوبارۀ ناتو در افغانستانآغاز اسباب 
   خلق کنند خودرا برای خرو ج سربلند ِیدليلبا کدام وسايل امريکا و ناتو می خواهند 

  
زی به  اين ستراتي.دپی ای شورشيان عکس العمل نشان دهناتو می خواهد با ازدياد قطعات بيشتر در برابر حمالت پيا

آن پاليسی اتکاء دارد که اضالع متحدۀ امريکا قبالً  در عراق تجربه کرده اند؛ اين ستراتيژی به تنهائی مؤفقيتی در بر 
  .نخواهد داشت

  
  فعاليت های شورشيان در افغانستان

  
   حمالت با بمب، اقدام به حمله:سرخ  حمالت با سالح دست داشته: آبی  حمله به طيارات: سياه

  
  نکلر، بروکسلپيتر وي

  
در » تمام جديت«با   ايساف، جنرال امريکائی مک کريستال،  اخير آگست-جديد قطعات بين المللی افغانستانقوماندان 

دير ي، بريگجديت موضوعرا سخن گوی ايساف. موجودی سترا تيژی خود اوضاع را در دامنۀ هندوکش تو ضيح نمود
و ٢٠٠٧بين سالهای .  توضيح کردزرای خارجۀ ناتو در بروکسل، در يک گرد همآئی وترمبالیجنرال کانادائی 

ً  انتخابات رياست جمهوری نقش عمده را بازی می کرد.بلند رفت % ٣٠٠ شمار حمالت مسلح ٢٠٠٩ :  طبعا
شورشيان در برابر مردم افغانستان بود بلکه همچنان حادثۀ بود   تنها هدف آيديال برای کمپاين ترسانيدن  نهانتخابات

 به اوج بی مثال خود ٢٠٠٩ از همين لحاظ  گراف مربوط در تابستان سال .ی سرخط رسانه های بين المللی برا
  .باال گرفت دوامدار  ولی به اين سو بصورت متناوب٢٠٠٦صرف نظر از آن شمار حمالت از سال . رسيد

  

  بازيکنان جديد که از گذشته شناخته شده بودند
 يکی از اين ها طالبان می باشند که او قدرت شان را .پ عمدۀ شورشيان فعال هستندسه گرو ترمبالیبه اساس بيانات 

شان جالل در پهلوی آن شبکۀ حقانی عرض وجود دارد که بنام رهبر . تخمين می زندنفر "  هزار٣٠ الی ٢٠بين "
عين موضوع .  استالدين حقانی شناخته می شود و در زمان مقاومت در برابر اشغال قوای شوروی به شهرت رسييده



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

. از همه بيشتر در مناطق شرقی فعال می باشدکه در مورد فراکسيون حزب اسالمی ، گلبدين حکمتيار، صدق می کند 
 خاصتاً  تهديدات مرگبار را به شمول حمالت انتحاری تا است کهمند شبکۀ حقانی قدرتزيادتر   از همهترمبالیبه گفتۀ 

  .ساندمی رکابل  
با يک همآهنگی مکليفيت به ثالً  از طرف مال عمر،  م،ا آن هم با وجود کوشش های زياد، بمی گويد ترمبالی

را به اختيار گذاشته که يک سفارشنامه مال عمر ضمناً  .  تا حال به وجود نيامده است،مرکزيت سلسلۀ اوامر شورشيان
يد نشان دهندۀ آن است که اين هدايات بی ارقام جدولی  . از مردم ملکی نيز تقاضا شده باشد بيشترمراعات  بايددر آن

برخالف، شورشيان مسؤليت بيشتر کشته شده گان مردم ملکی را نسبت به قبل از فرمان مال . نتيجه مانده اند
  .عمربردوش دارند

  

   جهادی  خارجی جنگکنان
در جنگ نسبت به داخلی چند صد تن جنگکنان خارجی جهاد نيز فعال اند که شورشيان ايساف می گويد، در پهلوی 

گفته می در حلقات ناتو سخن از چچينی ها ، اوزبيک ها و عرب های جهاديست . طالبان سرسخت تر شهرت يافته اند
   ، Operation Enduring Freedom (OEF).  آلقاعده، در حدود چند در جن قلمداد می گرددِ بآلخره هستۀ ناشکن. شود

هم تحت دليل و به همين بوده مسؤليت آن بر دوش قطعات امريکائی تر از همه  که بيش»ائتالفی است از رضاکاران«
جداگانه می  تشکيلدو  OEFظاهراً  ايساف و ائتالف . قوماندۀ امريکائی عمل می نمايد، متوجه اين چند درجن است

: عکاس می يابد؛ ليکن در جبهه بين هردو همکاری و همآهنگی مطلق وجود دارد که در سطح قومانده نيز انباشند
 همچنان قوای ،قوماندان ايساف، جنرال مک کريستال، به حيث قوماندان عمومی همه قطعات امريکائی در افغانستان

OEF  را رهبری می کند.  
  مؤرخيه ناتو دريک ثبت مؤقتاحصائ. مشکل استتوانمندی قوای خارجی در قسمت  معلومات دقيق حاصل کردن
قيد  ، جديدرقاما ،ترمبالی  به نقل قول از. کشور را در بر می گيرد٤٣ عسکر از  هزار٧١ موجوديت ،اخير اکتوبر
دۀ نبه اساس گوياز جمله ، .   را نشان می دهد هزار نفر٨٣ ، کشور تشکيل کنندۀ قطعات ايساف٤٤ از ،اول دسمبر

، ساف حصه دارند کشور ديگر که در قوای اي٤٣ از ٣٨٨٠٠  آن از اضالع متحدۀ امريکا و٤٤٦٠٠ سرجمع ،ايساف
 متعلقين نظامی امريکا ٦٨٠٠٠ درصورت معيار قراردادن بياينۀ اوبامه دراکادمی ويست پاينت که در آن از .می باشد

هزار نفر را ٢٣در افغانستان سرجمع  OEFدر عمليات  امريکائی ت بود، بايد کانتيگن به عمل آمدهدر افغانسنان ذکر
 . که تأئيد نمی گردددر بر گيرد

 

  اط داغ و مناطق آرامنق
ولی . عمليات های شورشيان کمافی السابق در در جنوب و شرق افغانستان در امتداد سرحد با پاکستان متمرکز است

ً  در قسمت های غربی و شمالی نيز  هزار عسکر اضافی  ٣٠حصۀ عمدۀ از . پيدا شده است» نقاط داغ«ضمنا
جابجا خواهد » نقاطا داغ«ای ماهای آينده اعالم کرد، در همين امريکائی که ارسال آنرا رئيس جمهور اوبامه بر

بخوبی  مناطق با کمتر تشنجاتروی نقشۀ ايساف . بصورت ُکـل به منفعت عمليات های ايساف تمام می شودو گرديد 
واضح کرد  ترمبالی. غان سپرده شده می تواندکه در آنها بزودی مسؤليت امنيت به قوای امنيتی اف  دنمعلوم می گرد

يک جا  ار همه بيشتر در غرب و شمال کشور  باقی متحدين ناتو و اعضای ايساف،با بايد هقطعات جديد وعده شد که
بين جدائی مطلق اما يک .  را نيز بر دوش خواهند داشتوظيفۀ جدی تمرين قوای امنيتی افغان قطعات اين .شوند

 به همين طور . داشتوجود نخواهدديگران در غرب وشمال بصورت قطعی امريکائی ها در جنوب و شرق و 
نفری گرجستان که تببليسی بدون محدوديت اجرای وظيفه به دامنۀ هندوکش می خواهد ارسال ١٠٠٠کانتيگت تقريباً  

  .کند، به گمان غالب در جنوب کشور عمليات خواهد نمود
  

  حمايت از مردم
که به هدايت جنرال پيتروس برای ميارزه باشورشيان  ها در عراق به حيث نمونه به تعقيب از عمليات امريکائی

)Counter-Insurgency( دست شورشيان را پاک سازی آزاد شده از  عمل می شد، قطعات ايساف می خواهند محالت
الت عمدۀ قطعات بين يکی از مشک. )clear, hold, build(کند بازسازی در اخيرن قدم  ودر دست داشته را  کرده، آنها

از " آزاد شده"عطاف پذيری قوا، مناطق المللی در افغانستان اين واقعيت بود که تاحال نظر به کمبود و عدم ان
باشندگان ملکی  خدشه دار ساخته و  رااين وضع  قابليت اعتماد قطعات بين المللی. شورشيان دوباره از دست می رفت
  .می باشد بايد تغيير کند» مرکزيت مردم «  اکنون نقطۀ آغاز برای ايساف که .را به حلقوم شورشيان فرو می برد

صرف به شهر های کليدی محدود بماند  نبايد حمايت قطعات بين المللی ٨٠با تفاوت به ستراتيژی شوروی در سالهای 
ربتائی مهم  و بلکه همه مناطق را در بر بگيرد که مرکزيت مردم در آنها سراغ می گردد و همچنان مراکز زي

مهمترين هدف اين خواهد بود که شورشيان از مردم جدا : " گويندۀ ايساف می گويد.پروژهای انکشافی از نظر نمانند
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از همه بيشتر بايد برای مردم به . اين تنها با وسايل نظامی نمی تواند انجام پذيردايساف در ضمن آگاه است که . شوند
و شده ه، شورشيان و باند های موا مخدر با ارتباطات شان به تروريزم خنثی ساخته اثبات برسد که مامورين فساد پيش

  ". می گردديک ادارۀ سالم و رهبری حکومتی جايگير شان
  

    بغاوت به نظر جنرال پيتراوسدر برابر  همبارز
. ای امنيتی افغان می باشددر پهلوی بازسازی و کارهای انکشافی تعليم و تمرين قودر اين چنين مبارزه عنصر عمده 

 ١٠٠٠ نفر از قوای امنيتی در هر ٢٠نظر به مقررات امريکائی ها برای مبارزۀ مؤفقانه در برابر بغاوت يک معيار 
 هزار نفر ٤٨٠مليون نفوس افغانستان بايد قوای مبارزه با شورش به ٢٤به اساس .  پنداشته می شودیباشنده ضرور

 هزارقوای پوليس ١٦٠ هزار نفری و ٢٤٠ريستل در تقاضايش برای يک اردوی  اين است دليل مک ک.بالغ گردد
و  همزمان OEF - چه ايساف و ائتالفمی تواند صرف نظر گردد، ترمبالیبه نظر  ، هزار نفر٨٠باقی  زا. افغان

  .بطور ثابت می کوشند مؤثريت شورشيان را تخريب نمايند
 باشنده دربر ١٠٠٠ نفر قوای امنيتی را در هر ٤ارد که يک معيار هزار افغان يونيفورم به تن د٩٥در حال حاضر 

برای نفر  ٥،٦ يک معيار ٢٠١٠ هزار نفر الی اکتوبر ١٣٤با پروگرام منظور شدۀ از دياد اردوی ملی به . می گيرد
ر در  نف١٠ هزار نفر اردوی ملی که مک کريستال مايل به آن است يک معيار ٢٤٠.  باشنده بدست می آيد١٠٠٠هر 
قبل از اينکه اين هدف در نهايت امر در يک مرحلۀ دومی بعد از خزان .  باشنده نشان داده شده می تواند١٠٠٠هر

 که چطور استخدام و تمرين عساکر و همچنان  شروع شود، اضالع متحدۀ امريکا می خواهند سنجش نمايند٢٠١٠
  .تمويل آن صورت پذير خواهد بود

  

  وسعت بيش از حد
 که مساوی است به يک  رسد هزار نفر می٩٤به ر شمار آن ضدر حال حا:  است آنوليس اوضاع شبيهدر قسمت پ

 در  را هزار نفری٩٧يک قوای پوليس  ٢٠١٠پروگرام منظور شدۀ تعليمی الی جون سال .  در هر باشنده٣،٩معيار 
 قوای پوليس که از  هزار نفری١٦٠حتی شمار  . باشنده را شاهد است١٠٠٠ پوليس در هر ٤بر دارد که يک معيار 

ارقام به .  نفر باشنده باال می برد١٠٠٠ پوليس در هر ٦،٧طرف مک کريستل پيشنهادشده است، معيار را صرف به 
ولی يک نظر . غولپيکر را ايجاد کندچنين تأثير گذار اند که امريکا می خواهد در افغانستان قوای امنيتی خودی خود 

ت نشان می دهد که حتی ارقام بلند پروازانۀ مک کريستال اقالً  در مورد پوليس به هيچ صورت به بيرون از سرحدا
 ١٠٠٠ هر رپوليس دشمار در پاريس سوم حصه در حال که می رساند يک مقايسه . از شمار معمول بيشتر نيست

 پوليس در ٦،٧ در برابر ٨،٩ ( يعنیه استبيشتر است نسبت به آنچه جنرال امريکائی برای کابل در نظر گرفتباشنده 
 ).  باشنده١٠٠٠هر 
 باشنده گرچه قدری نسبت به پاکستان يا  ايران ١٠٠٠ نفر در هر ١٠يک معيار . ست امشابهنيز قضيۀ اردو مورد در 

اردو وهم پوليس در شرايط جاری با . يانتر استاپ )١٠٠٠ در ١٥(نسبت به اردن، سوريه يا عراق بلند است اما 
بطور مثال در پوليس اکثراً  چنين واقع . در مجادله اندکه اسباب مختلف دارند،  يا عدم حضورمعيارهای شديد کمبود 

می شود که يک مامور پوليس در يک قسمت ديگر کشور موئظف می گردد و هيچ راهی سراغ ندارد تا به فاميل خود  
  . شخصاً  به فاميل تحويل دهدپول برساند بجز اينکه از وظيفه غير حاضر گردد و پول را

از ديگر منابع . که تلفات و ترک وظيفه شامل آن است سخن می گويد» استهالک« گويا  % ٢ تا ١،٥در اردو ناتو از 
 می ، عسکر تمرين شده درماه٣٠٠٠ نفر در برابر ١٠٠٠ناتو گفته می شود که ارقام مربوط به اردو تخمين ماهانه به 

 ٨٠٠ تا ٧٠٠سرجمع  .»بدون اجازه از قطعه بدور باشد« از قوای امنيتی  هزار نفر ١٠در حال حاضر بايد . رسد
  ً قوای % ١٥  از معتاد بودن جای تعجب نيست که همين منبع. پوليس ساالنه کشته می شوند١٥٠٠عسکر و تقريبا

  . اطالع می دهدمخدرمواد امنيتی افغان به 
  

  )Omelettes and Pommelettes(  تلـُِاملـــِت و پـُم
به  نيزدر اين مورد همچنان  .  اهميت کليدی داردوظيفۀ ايسافمؤفقيت برای و تمرين قوای امنيتی افغانستان استخدام 

ً  به آنچه ُامِلقوای خارجی  يا     OMLT( Operational Mentor and Liaison Team(تـضرورت است خاصتا
(POMLT) MOLT Police- و ٢٥ ُاملـــِت در قسمت اند که ان آموزگار قيول شدۀتيم های اينها .يده می شودنام 
ه، قرار سنجش ايساف برای نايل گرديدن به اهداف تعين شدبه  .دن نفر را در بر می گير١٥ تا ١٠ تلـِپـُمدرقسمت 

   .دن تيم ديگر بايد تشکيل گرد٤١ ُاملـــِت موجود  تيم٦٢ه بر برای اردو عالو
 تيم ديگر توسعه داده ١٦٤ اب بايد تلـِپـُمموجود تيم  ١٦ : در قوای پوليس ضرورت به آموزگاران بيشتر ديده می شود

پرسونل قابل مواجه اند تا مشکل بيشتر به قوای پوليس اعضای ناتو های در کشور، مقايسه با اردودر ولی  .شود



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

قدم اول برای اين منظور فورماسيون های مانند  در . سراغ کنند،دکه آمادۀ خدمت در افغانستان باشنانتقال را 
  .ضرورت است که هر کشور آنرا در اختيار نداردژاندارمری فرانسوی يا کارابينر ايتاليائی 

  

  باز سازی امور ملکیو 
ً  سوال های بی جواب موجود اند، چنين پيداست که در با  آنکه در ستراتيژی امريکا و ناتو در دامنۀ هندوکش يقينا

دف که مسؤليت تدريجاً  به قوای امنيتی ه نيا.   پيشرفت های حاصل آمده باشدطرح پالن امور امنيت بصورت نسبی
اشد ضرورت ديده می  آنچه  بهاکنون. بصورت شفاف تعريف گرديده و طريق آن نيز تعين شده استافغانی انتقال يابد 

به اختيار  آن »با ماستر پالن«پابندی کشور های جامعۀ ملل است به تعهدات شان تا وسايل مورد ضرورت را شود 
  .بگذارند

   بصورت جداگان کشور هرنظاميانشمار 

  
  

  :نفر کمتر دارند عبارت اند از١٠٠های که از کشور 
  .، اردن، لکسمبرگ، سينگاپور و اوکراينيرلنداند، ، بوسنيا، گرجستان، ايسل اطريش، آذربايجانارمنستان،

  
  
  پايان
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 


