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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-t@afghanmaqala  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

  م٢٥/٠٩/٢٠٠٩                                     وحيد مژده
 
 

  !ژی جديد با تاکتيک های کهنهيمک کريستال، سترات
 

جنرال استانلی مک کريستال فرمانده نيروهای ناتو و امريکا در افغانستان در يک گزارش نه چندان محرمانه به 
ر رسيده گفته است که اگر نيروهای خارجی در رئيس جمهور اوباما که بخش هائی از آن در رسانه ها نيز به نش

مک کريستال در اين گزارش . افغانستان افزايش نيابد، امکان شکست در جنگ افغانستان دور از امکان نيست
  .خواهان افزايش دهها هزار سرباز جديد به شمار سربازان قبلی امريکا در افغانستان گرديده است

 روی يک برنامهء دقيق قبلی ٢٠٠١ی خارجی به افغانستان در اواخر سال اگر به گذشته بنگريم، هجوم نيروها
صورت نگرفت بلکه همانگونه که امروز نيز امريکائی ها اذعان دارند، واقعهء يازدهم سپتامبر اين حمله را سمت و 

فاده از قلمرو يک سو داد و بنابراين حمله به افغانستان بيشتر يک عکس العمل در برابر اقدام گروهی بود که با است
کشور تجريد شده و محاط به خشکه، امريکا را تحقير کرده بودند و اگر امريکا بسرعت عکس العمل نشان نمی داد و 
قدرت رزمی برتر خود را به نمايش نمی گذاشت، نمی توانست جهانی را که در آن ادعای رهبری داشت کنترول 

  . نمايد
. ظامی بلکه در تمام بخش ها فاقد يک استراتژی کامل و از قبل تعيين شده بودحمله به افغانستان نه تنها در بخش ن

هرچند در کنفرانس بن مسيری برای حرکت افغانستان بسوی يک فردای بهترتعيين گرديد اما در اين کنفرانس بيشتر 
دان افغانی که از کشور نه تنها خارجيان بلکه زنان و مر. تاکيد به ساختن نهاد های ديموکراتيک و جامعهء مدنی بود

های خارجی آمده بودند تا فکری برای آيندهء افغانستان بعد از طالبان بنمايند، همه به اين تصور بودند که پيشرفت 
افغانستان فقط در گرو الگو برداری از ارزش هائی است که در جهان غرب بعنوان ارزش های ديموکراتيک مطرح 

های ديموکراتيک در جوامع غربی ناشی از تجارب خودجوش ملت ها در محيط غافل از اين حقيقت که ارزش . است
  .های متفاوت و در طول دهه های متمادی است

بعد از سرنگونی نظام طالبان، جهان غرب با سخاوت به افغانستان  کمک کرد تا اقتصاد در اين کشور سروسامان 
بخش بزرگی از اين کمک ها . اولويت ها طبقه بندی نشديابد اما در اين بخش نيز استراتژی مشخصی وجود نداشت و 

اين نوع بی سروسامانی در کمک ها . در مواردی به مصرف رسيد که امروز کسی نمی تواند از آن حساب بدهد
موجب بميان آمدن يک طبقهء کوچک مرفه گرديد و فاصلهء طبقاتی ميان اکثريت فقير و يک اقليت ثروتمند که 

يای اقتصادی در تار وپود اقتصاد ضعيف و مصرفی افغانستان نفوذ کرده است، تنش های امروز بشکل يک ماف
  .طبقاتی در جامعه را بميان آورد و در گسترش ناامنی ها تاثير برجا نهاد

بی اعتنائی به ارزش های دينی و ملی مردم افغانستان عامل ديگری بود که بصورت عمدی و ظاهرا برای گرفتن 
ط گرائی در جامعهء بعد از طالبان، تشويق و ترغيب شد بدون اينکه به اين حقيقت توجه شود که تمايل انتقام از افرا

  . يک اقليت غرب زدهء کوچک شهری را نمی توان در جامعهء سنتی افغانستان تعميم داد
 روستاها با يکبار ديگر توجه به يک قشر کوچک شهری بريده از روستا و بی توجهی به اکثريت مردم کشور که در

هيچکس به اين حقيقت توجه نکرد که بستر . شرايط نهايت سخت و دشوار حيات بسر می برند، مشکل آفرين شد
ناامنی ها در افغانستان در طول تاريخ روستا های اين کشور کوهستانی بوده و هر تغييری را بايد از روستاها آغاز 

  .کرد
 با پياده شدن دوصد و پنجاه سرباز پيادهء امريکائی در شمال، موجب سقوط طالبان در مدت دوماه بمباران هوائی و

آنها گمان کردند که طالبان در ميان مردم جائی ندارند و در اين . اغفال تصميم گيرندگان در پنتاگون و قصرسفيد شد
ه امريکا وغربی ها اغفال ذهنی، عده ای از تازه بدوران رسيده های ميدان سياست در افغانستان با مشوره های غلط ب

مبالغه در قدرت نظامی امريکا و هر سرباز امريکائی را همانند قهرمان فيلم های هاليود بشمار آوردن، . سهم داشتند
حملهء امريکا به . موجب شد تا اين تصور بميان آيد که طالبان برای ابد از صحنهء سياسی افغانستان حذف شده اند

شمردن ناامنی ها در افغانستان ودست کم گرفتن طالبان بعنوان يک نيروی رزمی عراق نشانهء روشن از بی اهميت 
  .خطرناک در اين کشور کوهستانی بود

ناکارآمدی دولتی که غربی ها در افغانستان از آن حمايت کردند در ايجاد موج نارضايتی در ميان مردم سهم داشت و 
و امکان سربازگيری از مردم ناراضی در روستا های جنوب به اين ترتيب طالبان بار ديگر مجال برگشت به صحنه 

  . و جنوب غرب افغانستان را يافتند



  
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

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

در طول تاريخ بشر هر جنگی با ادعای تامين صلح پايدار براه افتاده و امريکا و غرب در جنگ افغانستان نيز همين 
سرنوشت جنگ فقط در سنگر های نبرد ادعا را دارند اما به اين حقيقت تا حد زيادی بی توجهی صورت می گيرد که 

رقم نمی خورد، بخصوص در جنگ چريکی که در آن سنگر جنگ و پيکار تا حد زيادی نامشخص است و چريک 
چريک ريشه در ميان مردم دارد و قطع اين ريشه . می تواند از هرجائی دست به حمله بزند و در هر جائی پنهان شود

ونت در برابر خشونت و وادار کردن مردم به کوچ اجباری و يا کار با مردم خش: می تواند به دوصورت عملی گردد
  .و رفع مشکالت اقتصادی آنان

شوروی ها در زمان تجاوز به افغانستان بيشتر از سياست زمين سوخته استفاده کرد و بسياری از روستا ها در 
بمباران های کور و بی هدف موجب تلفات شديد غيرنظاميان . شرق وحتی شمال کشور خالی از سکنه گرديدجنوب، 

کمپ های مهاجرين در . شد و آنهائی که از اين مصيبت جان سالم بدر بردند به کشور های همسايه پناهنده شدند
  .پاکستان مکان مناسب سرباز گيری برای مجاهدين بود

تره . مونيست های وطنی گذاشتند که با شدت عمل بی تناسب موجب نارضايتی و خشم مردم شدندبنياد اين کار را ک
عکس العمل نامتناسب با . کسی که بسوی ما کلوخ پرتاب نمايد، ما بسويش سنگ پرتاب می کنيم: کی می گفت

زمانی .  سکنه خالی شودعملکرد طرف مقابل که بيشتر از آن مردمان بيدفاع متضرر شدند، موجب شد تا روستا ها از
عملکرد . روسها به اين اشتباه پی بردند که دير شده بود و تالش های شان برای دلجوئی از مردم ديگر سودی نداشت

  .های نيروهای امريکا و ناتو در جنوب، يادآور همان دوران است
 نقش داشت، نامتوازن بودن يکی از نکات ديگری که به نوبهء خود در تشويق ناامنی ها در طول هشت سال گذشته

بصورت کلی بيشترين کمک ها به والياتی صورت گرفت که در آنها . برنامه های بازسازی در واليات مختلف بود
اين مسئله موجب شد تا در بعضی از واليات امن، مردم نسبت به دوام امنيت بی عالقه شوند . ميزان ناامنی بيشتر بود

اکنون نيز گفته می شود که برای . ايزهء جامعهء بين المللی به ناامنی تلقی نمايندو بازسازی و کمک به مردم را ج
کاری که نه تنها . مقابله با ناامنی ها، بايد نيروهای خارجی از واليات نسبتا امن خارج و به واليات ناامن منتقل شود

  .ا نيز ناامن تر خواهد ساختدر تامين امنيت در مناطق ناامن مفيد نخواهد بود بلکه واليات نسبتا امن ر
تئوری جنگ در کشورهای درگير بحران، تناسب ميان جمعيت کشور درگير بحران و نيروهای مسلح ضد شورش را 

امريکائی ها در افغانستان اين تناسب را . در نظر دارد که نظر به شرايط خاص هرکشور بحران زده فرق می کند
به .  برابر هر يازده تن از جمعيت افغانستان بايد يک سرباز وجود داشته باشديازده ويک می دانند به اين معنی که در

  .همين دليل برای کميت اردوی افغانستان هدفی در حدود چهارصد هزار تن در نظر گرفته شده است
از آنجا که در طول هشت سال گذشته توجه کمی به ايجاد و تقويت نيروهای نظامی در افغانستان صورت گرفت، 

روز نيروهای نظامی اين کشور به دوصد هزار تن نمی رسد و اين نيرو نيز طوری که الزم است آموزش ديده ام
  .بنابراين راه مقابله با شورش های روزافزون در کوتاه مدت می تواند افزايش شمار سربازان خارجی باشد. نيست

امريکا مصارف . يشتر غيرنظاميان خواهد بوداعزام نيروی بيشتر به معنی گسترش دامنهء جنگ و در نتيجه کشتار ب
  .بيشتری خواهد پرداخت و تلفات انسانی بيشتری را تحمل خواهد کرد

سوال اينست که . جالب است که گفته می شود تعداد نيروهای شورشی در افغانستان بين بيست تا سی هزار نفر است
اتب بيشتر وکارآزموده تر، از پيروزی در برابر چرا ناتو با اينهمه سازوسامان و مصارف هنگفت ونيروی به مر

  طالبان عاجز است؟
جنگجويان ضد دولتی در افغانستان . دليل عمدهء اين امر اينست که ناتو نيروئی برای مقابله با جنگ چريکی نيست

 اتحاد اگر شکست چنين نيروئی از راه نظامی امکان پذير می بود، بايد. مقاوم ترين نيروی چريکی در جهان اند
تجربهء ناتو در واليت هلمند قبل از انتخابات افغانستان نشانهء بارزی از . شوروی به اين کار توفيق می يافت
جنرال مک کريستال قبول دارد که انگيزه اين جنگ از نظر شورشيان، دارای . ناکارآمدی ناتو در چنين جنگ است

  .   مدن کار آسانی نيستاز چنين ميدان جنگی پيروز بدرآ. بار ايدئولوژيک است
بهتر اين بود که جنرال مک کريستال بجای پيچيدن تاکتيک های کهنه در لفافهء استراتژی بظاهر جديد، واقعا 
استراتژی جديدی را عرضه می کرد که بجای تاکيد بيشتر بر گزينهء جنگ از راه افزايش نيرو، بر مصالحه و تفاهم 

ای خارجی بجای تالش بی ثمر در پيروزی از راه نظامی، بشکل نيروی حافظ بين االفغانی اتکا می داشت و نيروه
  . صلح، افغانها را در کار رسيدن به تفاهم و صلح ياری می کردند

  
  پايان

   
  
  
  


