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 امريکا و تغيير راهکار نظامی در افغانستان

   
ر اين ضرورت دولت د. مدتهاست که از ضرورت تغيير در استراتژی اياالت متحدهء امريکا سخن گفته می شود

  افغانستان و نيروهای ناتو نظر مشابه دارند اما سوال اينست که چنين تغييری در کوتاه مدت ممکن است؟
از ديد دولت افغانستان اين تغيير بايد حملهء زمينی وهوائی تمام عيار به مناطق قبايلی آنسوی ديورند را شامل گردد که 

مردم افغانستان خواستار آنند که نيروهای . ن طالب و القاعده در آنجا قرار داردمراکز تسليح، تمويل و آموزش جنگجويا
خارجی در عمليات شان به مردم غيرنظامی زيان وارد نکنند و نظر دولت امريکا اينست که از تجربهء جنگ عراق در 

ه ساختن نيروهای مليشه اقدام افغانستان استفاده شود، نيروی بيشتری به افغانستان اعزام گردد به کمک سران قبايل ب
  .گردد

 
  ناتو نيروئی برای مقابله با جنگ چريکی نيست

نخستين مانع در راه تغيير استراتژی نظامی اين حقيقت است که ناتو يک پيمان نظامی برای مقابله با جنگ های تمام 
نظامی اين نيرو نيز برای جنگ سالح و امکانات . عيار جبهه ای است نه برای مقابله با مقاومت ستيزه جوی چريکی

سازوبرگی که يک سرباز ناتو در هنگام عمليات با خود حمل می کند نشان می دهد که وی چقدر . چريکی مناسب نيست
بخصوص که جنگ در . گرانبار است و اين مسئله قدرت تحرک را که الزمهء اين نوع جنگ هاست از سرباز می گيرد

  .دن استکوهستان ها نيازمند سبک بار بو
. بعنوان مثال طيارات اکتشافی تورنادو برای جنگ های جبهه ای مناسب است. تجهيزات ناتو نيز مناسب اين جنگ نيست

اين طيارات می توانند از مواضع ثابت دشمن فيلم و عکس تهيه نمايد که نيروهای خودی مواضع و استحکامات دشمن 
در جنگ . وائی، انبار مهمات و سوخت وغيره را تشخيص دهندچون سنگر ها، مواضع توپخانه، آتشبار های ضد ه

  .جبهه ای اين معلومات مهم و حياتی است
اکنون می بينيم که اين طيارات مدرن در ميدان جنگ افغانستان چگونه عمل می کنند؛ يک طيارهء تورنادو از روستائی 

ادی موتر پک آپ و موتر سايکل وارد اين روستا در شرايطی عکسبرداری می کند که تعد) مثال عزيز آباد در شين دند(
ساعتها طول می کشد تا خانه هائی که اين افراد به آنجا . اين معلومات به مرکز فرماندهی گزارش می شود. می شوند

چند ساعت طول می کشد تا آمادگی برای حمله گرفته . شمار افراد مسلح هم تشخيص می گردد. رفته اند تشخيص گردد
  .شود

 
ا در روستای مذکور جنگجويان به مسجد می روند و نماز مغرب را با مردم يکجا ادا می کنند و بعد هر روستائی به ام

غذا بسرعت صرف می شود و سپس . اندازهء توان خود دو يا سه نفر را به خانهء خود برای صرف غذا دعوت می کند
ف که شايد يک کمين در مسير جادهء عمومی يا حمله بر جنگجويان مسلح دوباره سوار به موتر و موتر سايکل بسوی هد

  .يک پوستهء امنيتی باشد حرکت می کنند
 

زمانيکه از مرکز عمليات ناتو در افغانستان به طيارات فرمان حمله داده می شود، ساعتهاست که ديگر طالبی در روستا 
افسران نظامی ناتو با استناد به . د می شوندبمباران آغاز می شود و صدها روستائی شامل زن وطفل شهي. وجود ندارد

ادعای های همه روزهء نيروهای . عکس هائی که در دست دارند می گويند که دهها طالب در اين حمله کشته شده اند
اگر اين ادعا ها درست می بود بايد امروز . خارجی در مورد کشته شدن دهها و صد ها طالب بيشتر از اين گونه است

تورنادو ها نمی توانند ميان محفل عروسی و تجمع جنگجويان فرق بگذارند و . فغانستان باقی نمی ماندطالبی در ا
فرماندهان ناتو هم بيشتر از شاهدان عينی که مدعی کشتار غيرنظاميان بدست خارجيان اند، به عکس های گرفته شده 

  .توسط طيارات تورنادو باور دارند
 

د اين استراتژی را تغيير دهد در اين صورت بايد کشور های عضو ناتو ابزار های اکنون فرض کنيم که ناتو بخواه
کشور های اروپائی با از . اين کار نيازمند مصارف گزاف در بودجهء نظامی است. جديدی را به ميدان جنگ بياورند

نهء دوران جنگ سرد ميان رفتن اتحاد شوروی ديگر انگيزه ای برای سرمايه گذاری بيشتر در بخش نظامی به پيما
  .ندارند
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  ازدياد سربازان

افسران . تغيير ديگری که در استراتژی نظامی در افغانستان مورد بحث است ضرورت به ازدياد نيروهای خارجی است
ناتو بارها از کمبود نيرو ووسايل در افغانستان شکايت داشته اند اما بخش بزرگی از کشورهای عضو ناتو عالقه ای 

اين امريکاست که شايد نيروی بيشتری به افغانستان بفرستد اما به چه . م بيشتر سرباز به افغانستان ندارندبرای اعزا
  تعداد؟

اعزام سرباز به هر کشور درگير بحران با توجه به عمق و وسعت بحران فرق می کند و ميان نفوس کشور درگير 
موسسهء تحقيقاتی راند که به وزارت دفاع امريکا در . د داردبحران و تعداد سربازانی که بايد فرستاده شوند تناسب وجو

بخش نظامی مشوره می دهد می گويد که برای اينکه بتوان در کشوری مانند افغانستان يک عمليات نظامی موفق را براه 
 نفر است   سرباز برای يک هزار4/4امروز اين نسبت . انداخت، برای هرهزار تن از جمعيت به يازده سرباز نياز است

  .که بسيار ناکافی است
اما .  هزار سرباز نياز است تا اين جنگ به نتيجهء مطلوب برسد440بر اساس اين نظر موسسهء راند در افغانستان به 

اگر بخواهيم مناطق قبايلی آنسوی ديورند را نيز در عمليات نظامی شامل سازيم در آنصورت به  بيش از نيم مليون 
اين درحاليست که نيروهای . نين نيروی عظيمی نياز به مصارف گزاف نظامی خواهد داشتچ. سرباز ضرورت است

موجود در افغانستان از کمبود وسايل مورد نياز از جمله نفربرهای رزهی مقاوم در برابر ماين های کنار جاده و هلی 
  .کوپتر در رنج است

سلحه و بخصوص مواد سوخت نيازمند راههای اکماالتی تامين نياز های چنين نيروی عظيم از غذا گرفته تا لباس و ا
افغانستان عراق نيست که به بحر راه داشته باشد؛ در کشور محاط به خشکه چون افغانستان، اکمال چنين . مطمئن است

 نيرو نيازمند همکاری کشور های همسايه است که به بحر راه دارند اما کشور های همسايهء افغانستان از شکست امريکا
از همسايگان افغانستان تنها کشور دوست امريکا پاکستان است اما روابط اين . در افغانستان بيشتر استقبال خواهند کرد

  .دو کشور نيز به دنبال حمالت طيارات امريکائی به مناطق قبايلی روبه سردی می رود
قبل چند موتر که وسايل مورد نياز را همين چندروز . راههای مواصالتی از مسير پاکستان روزبروز ناامن تر می شود

بار اين موتر ها سالح ومهمات وحتی . به نيروهای خارجی در افغانستان انتقال می داد، در درهء خيبر به سرقت رفت
  . راهها بصورت فزاينده رو به ناامنی می رود. نفرهای زرهی بود

ری در افغانستان الاقل در اين بخش ترغيب نمايد اما با تا يکسال قبل ناتو اميدوار بود که فدراسيون روسيه را به همکا
وقايع گرجستان و اختالف ميان روسيه وامريکا بر سر سپر موشکی امريکا در اروپا، اين اميد را نيز به ياس مبدل 

  .ساخت
 

  اردوی ملی
رسيدن به هدف مطلوب در برای مقابله با اين چالش يک راه اينست که بايد اردوی ملی افغانستان تقويت گردد اما اين 

گفته می شود که تاکنون اردوی افغانستان هفتاد هزار سرباز دارد و اين تعداد بايد تا . اين زمينه، زمان خواهد برد
  .دوبرابر افزايش يابد

پرداخت چنين . لون دالر بالغ خواهد شداين اردو يک نيروی معاش بگير خواهد بود که مصارف آن ساالنه به هزاران مي
هزينه از جانب کشوری که يکی از فقير ترين کشور های جهان است و اکثريت مردم آن زير خط فقر زندگی می کنند 

کشور های غربی و بخصوص اياالت متحدهء امريکا بايد اين هزينه را بدوش بگيرند اما چنين کاری تا چه . ناممکن است
د يافت؟ اردوی پرهزينه ووابسته ای که به اين شکل بميان می آيد تا زمانی می تواند وجود داشته باشد زمان ادامه خواه

  . که اين کمک ها ادامه دارد
تجربه نشان داده که امريکا در کشور های فقير با بميان آوردن و کمک به اردوهای پر هزينه موجب دخالت اردو در 

ا ها در چنين کشورها اينست که افسران نظامی برای اينکه بودجهء نظامی کاهش يکی از داليل کودت. سياست شده است
  .نيابد هميشه تالش می کنند يا ارتش در قدرت باشد و يا دست نشاندگان ارتش

اردوی اين کشور از مردم همين . در شرايط فعلی يکی از چالشهای فراراه اردوی افغانستان مشکل فرار سربازان است
وقتی در کشوری نيروی خارجی حضور داشته . ی آيد وهمان احساساتی را دارد که بقيهء مردم دارندکشور بميان م

  . باشد، طبيعی است که نيروهای داخلی انگيزه کمتر برای جنگيدن خواهند داشت
  )اربکی ها(مليشه سازی تحت نام 
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 مسئلهء مسلح ساختن قبايل تحت نام از تغييرات ديگری که در تجديد نظر در استراتژی نظامی از آن صحبت می شود
در عراق دادن پول به سران قبايل و مسلح ساختن قبايل سنی مذهب توانست موجب جدائی آنان از القاعده . اربکی است

  .اکنون به نظر می رسد که اين تجربه در افغانستان نيز بکار گرفته خواهد شد. گردد و در تامين امنيت نسبی موثر باشد
قبايل عرب در . اينست که ميان قبايل عرب در عراق و قبايل پشتون در افغانستان و پاکستان تفاوت بسيار استاما مسئله 

عراق در طول دهها سال در ساختار دولتی کشور دارای نقش و اثر بوده اند اما قبايل پشتون در طول قرنها به آزادی و 
نان با دولت هائی سر سازگاری داشتند که در راه آزادی های آ. خودمختاری خود بيش از هر چيز ديگر اهميت داده اند

  .  شان مانعی ايجاد نکنند
. پيوستن يک قبيله به نيروی مليشه نيازمند يک تصميم جمعی است ودر عين حال بايد موجب درگيری ميان قبايل نگردد

 ارادهء مشترک است تا اين کار به همان قبايل تمايل به درگير شدن با همديگر ندارند و تصميم در اين مورد نيازمند يک
  . نتيجه ای برسد که در عراق ديده شد

قبايلی ها در افغانستان با همتاهای شان در آنسوی ديورند رابطهء نزديک تر از رابطه با دولت افغانستان دارند و نمی 
ديت از طالبان و القاعده جانبداری کرده قبايل آنسوی مرز تا کنون با ج. توانند به تمايل قبايل آنسوی مرز بی توجه باشند

  .اند
پول و امتيازات مادی شايد بتواند وسيله ای برای تشويق در اين زمينه باشد اما تجربه نشان داده که استفاده از نيروی 

  .مليشه در مناطق پشتون نشين افغانستان بعنوان يک نيروی جنگی، زياد موثر نيست
دن اسلحه به آنان، با هدف خلع سالح افراد و گروه های غير مسئول که بخاطر آن در مجموع مليشه سازی مجدد و دا

صدها مليون دالر مصرف شد در تضاد است و در عين حال ميان اقوام ديگر افغانستان اين ترس و نگرانی را بوجود 
شد و اين کار را نوعی خواهد آورد که مسلح شدن مجدد نيروهای مليشهء پشتون موجب سرکوب ديگران در آينده خواهد 

جايزه برای پشتون ها که درگير جنگ اند خواهند دانست درحاليکه هواداران صلح بخاطر دست برداشتن از خشونت و 
  .جنگ، مجازات می شوند

اما اربکی با . دولت افغانستان تالش دارد تا اين مليشه ها را تحت نام اربکی که يک تعامل قديم قبايلی است مسلح سازد
  .شه کال فرق داردملي

هرقبيله تعدادی جوان را به . نيروی اربکی را قبايل با تفاهم با همديگر بصورت مشترک ميان خودشان بميان می آورند
اين نيرو نه در . اين نيرو معرفی می کند؛ سالح ومهمات و مصارف اين نيرو را قبايل بصورت مشترک می پردازند

  .  می کند و نه تحت کنترول آنان می باشدچهارچوب نيروهای مسلح دولتی فعاليت
وقتی گفته می شود که اربکی ها بايد معاش بگير دولت و تحت امر پوليس ملی باشند، اين نيرو همان نيروی مليشه 

  !).درست مانند ادعای وزارت صحت عامهء افغانستان در مورد کولرا و شبه کولرا. (خواهد بود
  کشور های همسايه
ايهء افغانستان در صلح و امنيت افغانستان کامال روشن است اما تا کنون خارجيان که بازيگران نقش کشورهای همس

روابط پرتنش ميان امريکا و ايران بر سر برنامهء اتومی . اصلی صحنهء افغانستان اند به اين مسئله توجه کمتر داشته اند
شی بزرگ در برابر تغيير راهکار های امريکا در  واختالف موجود ميان امريکا و پاکستان می تواند چال اين کشور

  .افغانستان باشد
بهبود روابط امريکا با ايران و . باراک اوباما در جريان کمپاين انتخاباتی خود اشاراتی در مورد تفاهم با ايران داشت

ر سفيد محتمل به نظر کاهش نگرانی های همسايه های افغانستان وکشور های منطقه از اهداف امريکا که با تغيير در قص
  .می رسد می تواند تغيير در راهکار ها در افغانستان ممد واقع گردد

بميان آمدن يک حکومت بهتر از آنچه . مسئلهء مهم در اين رابطه دوام کمک به برنامه های بازسازی در افغانستان است
فساد . يير وضع امنيتی نيز بسيار موثر باشدکه در طول هفت سال گذشته مردم افغانستان شاهد آن بودند می تواند در تغ

  . گسردهء اداری و دوام ناکامی های هفت سال گذشته، اميد مردم برای يک آيندهء بهتر را به ياس مبدل ساخته است
 

  از شکار القاعده تا شکار قلب ها
د دولت امريکا عنوان شده مذاکره و تفاهم با نيروهای مخالف دولت از جمله تغييرات مورد نياز در راهکار های جدي

گفته می شود که مخالفين بايد قانون اساسی دولت افغانستان را برسميت . است اما در اين مورد نيز تقاط ابهام بسيار است
  . بشناسند و به نظام جديد کشور احترام بگذارند

يان می خواهند در اين جنگ اين پيش شرط ها به اين معنی است که با مخالفين دولت صلح نخواهد شد اما اگر خارج
شکست نخورند بايد در جهت بدست آوردن قلب های مردم افغانستان تالش نمايند تا مردم از حمايت شورشيان دست 



AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 
 

 
  4از  4 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

تاکنون آنچه برای امريکائی ها در افغانستان از اولويت برخورار . کاری که تاکنون به آن توجهی نداشته اند. بردارند
  .اما آنها هيچکدام از اين دو را بدست نياوردند. ست نه شکار قلب های مردم افغانستانبوده شکار القاعده بوده ا

تغيير بنيادی در راهکار های دولت امريکا در مورد افغانستان در قدم اول نيازمند توجه به همين مسئلهء نهايت مهم 
گذشته شاهد بودند از ذهن آنان اما آيا می توان آنچه را که مردم بخصوص در جنوب کشور در طی هفت سال . است

زدود؟ آيا می توان روحيهء سربازان امريکائی را در کوتاه مدت تغيير داد تا از اين ببعد رفتار بهتری با مردم غير 
  نظامی داشته باشند؟  

 


