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و شميره   ٢تر 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 دلي: يادونه ير و لولـ، کنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م١٨/٠٣/٢٠١٠                          انجينير کريم عطائی
  از مطبوعات سويس

  
  

  افغانستان دکترين جديد جنگ را  تحميل می کند
  ادميرال مک موّلن چوکات نقش جديد قوای امريکائی را توضيح می دارد

  
ارزيابی شده »  پاول–دکترين «يک بيانيۀ ادميرال امريکائی، مک موّلن، به صورت متفاوت به حيث برگشت از گويا 

  .ولی از همه بيشتر افکار مبنی بر نقش قوای نظامی در جنگ ُمدرن، مرکز موضوع را می سازد. است
  

  برونوليسی: راپورتر
  

افکار تازۀ رئيس عمومی لوی درستيزهای اضالع متحدۀ امريکا، ادميرال مک موّلن، در مورد نقش و همچنان، 
تحت شرايط متغير جنگ در راپورهای مختلف مطبوعاتی به حيث برگشت از اشکال همکاری قوای نظامی امريکا، 

در مرحلۀ طرح پالن ماموريت قوای ائتالف در جنگ عراق، در . ارز يابی گرديده است»  پاول–دکترين «گويا 
  جنرال کولين پاول در حاليکه از طرف جنرال نورمن شوارسکوپف پشتيبانی می گرديد، برای گماشتن نيروی١٩٩١

  .قوی تصميم اتخاذ و در ديالوگ با رهبران سياسی نيز توفيق حاصل نمود
  

  قوای نظامی قدرتمند
  

ً  وزير خارجه، رهنمايش اين پرنسيپ بود که  برای رئيس لوی درستيزهای آن وقت اضالع متحدۀ امريکا و بعدا
ن تلفات کم، هرچه زودتر به فيصلۀ دخالت نظامی امريکا بايد هميش با بکار برد نيروهای فوق العاده و حتی االمکا

با تعداد قليل عساکر نبايد قطعات را به کام دشمن « : کولين پاول در ياد گارهای خود می نويسد. قاطع نايل آيد
  اظهار داشت - بدون اينکه از پاول نام برده باشد–مک موّلن در هفتۀ اول مارچ در پوهنتون ايالت کانزاس . »فرستاد

راتيژی حاضر نبايد کوشش به عمل آيد تا قطعات نظامی را صرف با تعداد زياد عساکر به جنگ که در شرايط ست
  . فرستاد بلکه مهم اين است که قطعات دقيقاً  و نظر به شرايط  اوضاع در نظر گرفته شوند

  

  »نه هيچگاه يگانه ابزار« 
  

مدت را قايل شد، به صورت نسبی ديگر ، اگر به آن  ارزش يک خط اساسی دراز » پاول–دکترين «دلچسپ است که 
 به عمل آمده اند از يک    ١٩٩٢ و ١٩٩١به طور مثال در نشرات مسلکی امريکائی که در سال های . چلندی ندارد

، وزير دفاع ادارۀ رونالد ريگان، تکرارًا » واين برگر–دکترين « بر خالف . سخنی در ميان نيست»  پاول–دکترين «
  .عرض وجود می کند

برای مارش قطعات امريکائی به جنگ، مشی پاول  صرف يک مکمل ضمنی را » واين برگر« ا مشاهدۀ شش شرط ب
و از اين لحاظ جای تعجب هم نيست که ادميرال موّلن از همه بيشتر  در بيانيه اش وقتيکه می گويد، .  تشکيل می دهد

را هدف قرار »  واين برگر–دکترين «  شود، استفاده از قوای نظامی صرف به حيث اخيرين امکان در نظر گرفته
  . می دهد

ولی در عين زمان . به نظر مک موّلن قطعات نظامی  می توانند بعضاً  بهترين و زمانی هم  حتی اولين ابزار باشند
و به همين ارتباط بر اهميت جريان مذاکره بين . ادميرال اعتراف می کند که قوای نظامی يگانه وسيله می باشد

 در خط اول قوماندان های –او احساس می کند که نخست قوای نظامی . ری نظامی و سياسی امريکا تأکيد داردرهب
  . هنوز هم از نفوذ کامل خود در سياست خارجی کار می گيرند–بزرگترين واحدهای منطقوی 

 خلف پاول، قوماندان .بزودی با ُطرق جديد جنگ  و قدم های سريع به طرف تجدد پس پا گرديد»  پاول–دکترين « 
. ، جنرال جان شالی کاشويلی، پرنسيپ پاول را ديگر مراعات نمی کرد)Saceur(اعلی سابق اتحاديه در اروپا، زاسوير

ً با تقليل تعداد )Joint Force Quaterly( در سرمقالۀ مجلۀ ١٩٩٣حتی خود پاول در سال   اظهار داشت که بايد الزاما
  . می، از نظر انداخته نشودعساکر، کيفيت بهتر قوای نظا
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  )باد(يک دکترين ضد شمال
  

برخالف آن رهبری عمليات در عراق . تناسب اوضاع در بالقان عمليات قوای نظامی را  طور ديگر ايجاب می کرد
و اضالع متحدۀ .  نظر به يک دشمن عيار شده بود که اساس آن را رهبری ميکانيزی شدۀ جنگ در بر می گرفت

 اوپراتيف را بکار گرفتند که شايد در صورت وقوع جنگ همرای پکت وارسا در اروپا –يپ تکتيکی امريکا پرنس
 ناميده می شد چنان تنظيم گرديده بود که قطعات )Air- Land-Battle-Doktrin(آنچه . مورد استفاده قرار داده می شد

عمليات می کرد تا به اين وسيله در برابر دستۀ دوم هجومی دشمن نيرومند هجومی زرهدار با حمايه ای قوای هوائی  
) The Utility of Force(جنرال سابق برتانوی، روپرت سميت در کتاب رهنمای خود که . نيز توفيق حاصل ميگرديد

 عنوان داشت می نويسد که محاربه های فيصله کن در جنگها که در بين مردم و تحت تهديد تروريست ها صورت می
  . گيرد شکست داده نمی شوند چه رسد به اينکه در آنها مؤفقيت دست داده بتواند

  .  که تحت پروسۀ انتقالی شناخته شده است، درزعميق را بميان می آرد)Revolution in Militry Affairs(عنوان 
ی عمليات های سريع  ، رهبری و سيستم های سالح در همبستگی با سالحای دقيق شرط قبل– ، کمونيکاسيون -اکتشاف

 بل اوونادميرال ،  برای اين چنين کانسپت ها.  عراق نشان داد٢٠٠٣می باشند چنانچه مرحلۀ تهاجم در جنگ سال 
)Bill Owens( آرتور سيبروفسکی و ادميرال )Arthur Cebrowski(و وزير دفاع سابق .  اساسات عمده را خلق کردند

شخصی که مانند لوی درستيز آن .  می خواست اين طريق را جداً  تعقيب نمايد )Donald Rumsfeldِِ(دونالد رامسفلد 
برای توظيف قطعات گستردۀ »  پاول–دکترين «  در اتکاء به  )Eric Shinsek(وقت امريکا، جنرال ايريک شينسيک 

  .اردو رای می داد، بايد ترک وظيفه می کرد
 جديد کاپستویدر کانسپب . مراجعه می گردد» تکتيک توظيف« اکنون به پرنسيپ های آزمون گرديدۀ نظامی مانند 

برخالف .  توانائی اکتشافی ُمدرن و تکنولوژی رهبری بصورت نسبی ديده می شوند)Army Capstone Conceptَ(اردو 
 با تشکيالت متفاوت دست برده شده و اين ساختار اردو )Brigade-Combat-Team(در تغييرساختار اردو به واحد های 

در گذشتۀ نزديک بيان » جارج کاسی« ثابت قدم به پيش برده می شود چنانکه لوی درستيز نظامی امريکا، جنرال 
  .داشت

  

  کرکتر جديد جنگ
  

در مورد کرکتر جديد جنگ بايد . اين چنين سؤاالت محتوای حقيقی بيانات تازۀ ادميرال موّلن را در بر می گيرد
طوريکه در افغانستان حتمی پنداشته می شود تا رضايت مردم حاصل باشد : نداو تأکيد می ک. آمادگی اختيار گردد

برای اين . اهميت تدريجی بکار بردن وسايل نظامی بيشتر است نسبت به يک ضربۀ حجيم در برابر قوای دشمن
به صورت منظور موّلن کانسپت عملياتی جنرال مک کريستال را در افغانستان که در آن با بکار گرفتن آتش نمودن 

در مدت . که در آن بايد احتياط کامل در نظر باشد، پشتيبانی می کند) ضمن ديگر وسايل، با قوای توپچی(غير مستقيم 
 – روزظفر –دوام جنگ، به نظر مک موّلن، نمی تواند ديگر سخن از آن در ميان باشد که در يک روز معين روشن 

نيست، بلکه صرف قضاوتی ) کانسپت(يۀ مک موّلن معنی قطع نسخه تحت همه اين عاليم بيان. وظيفه تمام شده باشد
  .است آگاهانه از نقش و وظيفۀ اردوی امريکا

  
  تمام

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


