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  ٣از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ی دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکار
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١١/٠٧/٢٠٠٩                      ديپلوم انجينير کريم عطائی
  از مطبوعت سويس

  

  :وی می گويدنجنرال برتا
  

  » ماستِ  نسلِ  افغانستان جنگِ جنگ«
  

   ، داويد ريچاردز نویمذاکره با جنرالِ  برتا
   شده استزدکه به حيث قوماندان ارکان حرب قوای برتانيا نام

  ٠٨/٠٧/٢٠٠٩ و متخصص امور نظامی، مؤرخ ، ِرداکتور برونی ليسی:راپورتر
  

  Chief of staffطوريکه . بعد از قوای نظامی امريکا، قطعات برتانيه قوی ترين قوارا در افغانسان تشکيل می دهند
 جنرال داويد ريچارز به راپورتر اظهار می نمايد، تجاربی که در ميدان جنگ در افغانستان بدست آمده است معيارها 

  .ُدکترين ، ساختار و تجهيزات قوای زمينی برتانيا اساس گذاری می کندرا برای 
  

  وزارت جنگ در جون/ ويلتن
بعد .  نفر از عساکر قوای برتانيا با مرکزثـقـل آن در واليت جنوبی هلمند در عمليات قرار دارند٨٥٠٠درحال تخمين 

ً  از اکمال رسيدن قوای نظامی امريکا در اين واليت که روز بروز وض  ١٨٠٠٠ع خطرناکتر می شود، مجموعا
تقسيم وظايف آينده . عساکر امريکائی و برتانوی درعمليات برای ايجاد ثبات و جنگ با طالبان در اختنيار خواهد بود

طوزيکه قوماندان قوای زمينی برتانيه ، جنرال . بين هردو قوای نظامی در قدم اول بصورت کل نشانی شده است
 ) سويس،چاپ زوريخ ( ِان ِست ِستبه راپورتر)  ساليزبری جنوب انگلستان(وماندانی قوا ويلتن داويد ريچاردز در ق

تجارب بدست آمده در دامنۀ هندوکش برای ُدکترين نظامی، ساختار و تجهيزات قوای برتانوی از : اظهار داشت
حرب کل قوا را عهده دار می ريچاردز که در ماه آگست وظيفۀ قوماندانی ارکان . اهميت به سزای برخوردار است

) International Security Assistance Force Isaf( قوماندانی قوای ٢٠٠٧الی فبروری ٢٠٠٦گردد از ماه می سال 
  .مدت خدمت در اين  رهبری چند جانبه برجستگی وی را ثـبـت کرده است.  ناتو را در افغانستان بدوش داشت

  
  
  
  
  

 در عسکر برتانوی هنگام   گزمه يک
  يکی از قرای واليت هلمند

  
  

   )تیـکانسپ(طرحريزی صرورت تالفی پسمانی های 
.  که پيش آمدش غير پيچيده و مشفـقانه به نظر می رسد تاکيد می نمايد که امنيت مردم افغانستان الويت داردجنرال

 تا در آنها تحت ولی با توان و قدرت های دست داشته ممکن است صرف مراکزی چندی از مردم حافظت شوند
ليکن ، از نگاه جنرال چهار ستاره يی، غلط خواهد بود . شرايط منظم و مطمئن باز سازی روی دست گرفته شود
از اين لحاظ ضروری پنداشته می شود تا خصوصياتِ  . افغانهارا با لباس سيستم ديموکراسی غربی ملبس کرد

ً بررسی گردند در  انکشاف عنعنات ملی) مصروفيت(روگرام های کارهمچنان در پ. فرهنگ و کلتور کشور جدا
از اين نگاه راه سازی و سرک سازی شرايط عمده را برای اساس يک اقتصاد . ظرف صدها سال مرا عات شده است

  .با ثبات تشکيل می دهند



 
 

 
  ٣از  ٢ :تعداد صفحات
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 تثبيت از نگاه نظامی در حال اردوی برتانيه مصروف آن است تا مقررات جديد رهبری جنگ را در برابر شورشيان
عناصر چنين ُطرق عملياتی . نمايد که در هسته با تازه ترين مقررات امريکائی مطابقت داشته  ولی کاپی آن نمی باشد

. ار دير زمان شناخته شده اند ولی اکنون بايد قواعد آنها طرح گردند تا شرايط عملياتی را در هر موقع تکافو نمايد
 موضوع در عراق از طرف جنرال پتراوس مؤفـقـانه تطبيق گرديده که ريچاردز ضمن صحبت عالوه می کند که اين

  .قابل قدر می باشد
  

  عملياتی غير متداولُطرق 
ريچاردز می گويد، برخالف همپيمان های امريکائی شان، قوای برتانوی عنعنات ديرينۀ جنگ های غير متداول را 

ريقا و آيرلند شمالی بدست آمده اند به فراموشی سپرده شده ولی بسياری از تجارب که در آسيا، اف. از نظرنمی اندازند
او با جنرال سابق ، روپرت سميت که در جملۀ جوانان همکار فکری وی برای اجراآت فوق العاده به حيث . استند

دگرمن کار می کرد، هم عقيده است که می گفت جنگ های متود جديد درميدان های بزرگ نبرد به فيصله نمی رسد 
 سميت اين نظر خويش را برای مذاکره در کتاب مشهورش تحت عنوان   .)amongs the people( در بين مردم بلکه

The Utility of Force » « به نظر ريچاردز از جنگ های آينده بين کشور ها بکلی ممانعت به عمل . درج نموده است
  .ان خواهند داشتآمده نخواهد توانست ولی اين ها هم شبيه جنگ های غير کشوری جري

جنرال قابـل تشويش می داند که جريان جنگ های غير متداول و حمالت رهبری شده از طريق کمپيوتر در ترکيب با 
از نگاه او درست نيست وسايل ثقيله از قبيـل . وسايل کالسيک نظامی ، تعين کنندۀ طرز جنگ های آينده خواهد بود

دشمن پوتنسيل را تحريک خواهد کرد از چنين وسايل به صورت غير اين عمل يک . تانک ها عاطل گذاشته شوند
  ، سيستم های مسابقات اطالعاتی  پرواز کننده های بدون سرنشينتهيۀ اما ثـقـل موضوع بايد روی . متناسب کار بگيرد

ياسی گرچه ريچاردز از هرگونه اظهار نظر س. و همچنين توسعۀ قطعات برای عمليات های خاص قرار داشته باشد
خود داری می کند ولی با آن هم از خالل توضيحاتش استنباط می گردد که با وجود کوشش های زياد در قسمت قوای 
زمينی، در حال  برای بريتانيا مشکل است در ساحات قوای بحری و هوائی برای تجديد وسايل منابع مالی را تهيه 

  .نمايد
کشاف تخنيک الزم است پيش از پيش عسکر طوری سرسخت تربيه شود به نظر ريچاردز، بايد باوجود استـفـاده از ان

گرچه کرکتر جنگ بصورت متداوم در تغيير است ولی نه طبيعت . که در پيکارهای مشکل جرئت را از دست ندهد
به اين معنی عمليات ها در افغانستان به ذات خود بايد . آن الی سرحد درگيری طرفين با خواست های متقابل سياسی

تحت اين نشانه مهم است همه کوشش ها به عمل آيد تا در ميدان جنگ    .  فهميده شود-» جنگ نسل ما «–ه حيث ب
 )Nato Response Force(مؤفـقـيت حاصل گردد نسبت به اينکه در مورد طرحهای مانند در نظر گرفتن تجديد ادارۀ 

ريچاردز تاکيد دارد که ترانسفورماسيون قطعات نظامی امروز در جهان واقعی صورت می گيرد و نه در . فکر گردد
  .چوکات اين کانون تعرضی

در ارتياط به اين موضوع نقش عمده متوجه ِمجرجنرال آندروِکـنـيـت، دايرکتر جنرال رهبری جنگ های زمينی می 
اولين بريگاد ميکانيزی اردوی برتانيه را در ) ٢٠٠٤سال ( جنگ که در عراق اين جنرالِ  آزمودۀ بحران و. گردد

رهبری می کرد، اکنون رهبری مرکز جنگ های زمينی کشور را در محل ُپر از ) ٤ Telic (٤چوکات عمليات تيليک 
اف ُدکترين اين چترباز سابق، درهمکاری با ديگر دواير، مسؤليتِ  انکش. عنعنۀ سالح، وارمينستر، بردوش دارد
ضمناً  مکلف است که تعليمات نظامی نوعی ترتيب گرديده و شکل بگيرند که . تاکـتـيکهای عملياتی را بر دوش دارد

  .شرايط افغانستان را تکافـو نمايند
تکميل گرديده که مانند مقررات امريکائی بسيار واضح   »Countring Insurgency« همين اکنون رهنمای ميدان جنگ 

در اين رهنما در پهلوی ديگر مسايل به اين تشخيص اهميت داده شده .  با شرايط عملی ، تاليف گرديده استو قريب
سند . است که جنگ در برابر شورشيان، آماده بودن برای آموختن دوامدار و قابليت انطباق را ضروری می پندارد

 اتکاء دارد »  Security and Stabilisation: The Militry Contribution :٤-٣ Joint Doctrin Publication«مورد نظر به 
  .ترتيب گرديده استدر شيرون هام   Devlopment Concepts and Doctrine Centerکه در

  

  تعليمات قريب به واقعيت
وضع در افغانستان ايجاب می کند که به فعاليت .  در قسمت خدمات استخباراتی تاکيد خاص داردتـيـنـمجرجنرال ک

ً  .  تحليليی ارگان های نظامی اهميت بيشتر را از چيزی که درحال است، قايل گرديدهای  يک تغييرطرز –اساسا
آندروکنيت با  جنرال لييوت نانت ، ويليام کالدول، رهبر .  اجـتـناب ناپذير است تا به مشکالت موجود فايق آمد-تفکر

در ديالوگ دوامدار قرار  دمی جهانی و رسانه ها قطع نگردندمرکز ترکيب سالحِ  امريکا ، برای اينکه مناسبات با اکا
  . با اين هدف که معنی ستراتيژی ارتباط ها ذهن نشيـن گردد داشته

قطعات نخست نظر به يک .  تعليمات قطعات قبـل از اينکه به افغانسنان انتقال يايند از اهميت خاص برخوردار اند
است، در کينيا تحت شرايط اقليمی ناگوار تمرينات خود را بسر می پروگرام تعليمی که بصورت دقيق طرح شده 
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وباآلخره در برتانيا تمرينات به درجۀ . بعداً  پروگرام ها در در نشانه گيری دقيق در کانادا تطبيق می گردند. رسانند
زبرا در . ده اندشرايط محيط در همه جا مطابق به شرايط افغانستان در نظر گرفته ش. بريگادبر به پايان می رسد

به اين وسيله قطعات بايد حتی االمکان از . تمرينات افعانهای که در برتانيا زندگی دارند نيز به مشوره گرفته می شوند
کـنـيـت قبل از ماموريت در عراق سه . محالت عمليات تصوری قريب به واقعيت داشته باشند که انتظار آنرا می برند

  .صه گرفته استمرتبه در تمرينات آزمايشی ح
  

  قطعات فرمايشی عمليات
او در عراق اين تجربه را بايد می . اردو می باشد) پيمانه ای(کـنـيـت يک تن از طرفداران سرسخت ساختار مودوالر

ً  همه روزه در تغيير است صرف طريق . آموخت که رده بندی يک قطعۀ بزرگ نظر به موقعيت و وطيفه تقريبا
سريع  "  Task-Fovceتاسک فورس" طعه، ممکن می سازد واحدها حسب ضرورت عمليات مودوالِر رده بندی يک ق

ً  به شمار زياد قوماندانها احتياج است.  و بدون مشکل تشکيل گردند از همه بيشتر . در ساختار مودوالر خاصتا
در .  و ظيفه داشته باشندقوماندان های نسل قبلی با اين متود مشکل داشته و آرزو دارند در ساختار های غير مودوالر

، که در آنها همزمان در يک محل عمليات های جنگی ، ايجاد ثبات و عمليات های )Hybride(جنگ های هيـوبريد 
) پوبليسيست( طوريکه جنرال امريکائی ، جامس متـياس ، و فرانک هوفمن، تبليغ کننده–کمکی بايد انجام يابند 

  .ير را ايجاب می کنند ُمدل های انعطاف پذ-توصيف می دارند
او معتـقـد است که سال . برای کـنـيـت قاطعـست که پيش از پيش جنراالن با اين طرز تفکر جديد آشنائی حاصل نمايند

های متمادی اجرای وظيفه در عراق و در افغانستان يک نسل از رهبران برازندۀ قطعات را به ميان آورده است که با 
از نگاه او در يک مرحلۀ بعدی اين . ارب عملياتی غير متداول آشنائی کامل دارندتحرک طـُرق جديد جنگ  و تج

تشکيالتِ  نظر به اقسام سالح بطور مثال تانک ، . ساختار در سطوح باال و باالتر نيز مورد تطبيق پيدا می کند
  .قطعات پياده و سوار به هيچصورت شرايط جنگ را تکافو نمی کنند

  
  

  پايان
  


