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ِمارکو زليگر: نويسنده ِ*  

  حميد بھشتی: برگردان از
  ٢٠١٧ اکتوبر ٢۵

    

  دوازده خطای امريکا و متحدانش در افغانستان

   ارتش امريکاۀبه گزارش بازرس ويژ

  
 ِيگرِمارکو زل

  

 امريکائی يک شرکت ًزيرا اخيرا. ھای انتقالی خواھد داشتھليکوپتر المانبه زودی ارتش افغانستان بيش از ارتش 

ۀ ھليکوپترھای مستعمل، ولی نوسازی شد. را بدان کشور تحويل داده است" َبلک ھاوک" فروند ١۶٠اولين سری از 

به ھمين . زيرا آنھا را ديگر نمی توانستند تعمير کنند. دمزبور قرار است جايگزين دستگاه ھای قديمی روسی گردن

ۀ ل کنندوِاين برداشت يکی از ادارات کنتر.  نيز دچار گردندامريکائیسرنوشت ممکن است به زودی ھليکوپترھای 

ُسپشل جنرای فر افغانستان"، موسوم به افغانستان برای امريکاۀ کنگر ِ  Sigmarبازرسی کل ويژه بازسازی افغانستان " (ِ

ُ جان اف سپکو، رئيس سيگمار، در گزارشی در بارۀبه نوشت. است)  سيگمار–  انتشار ً ساخت ارتش افغانستان که اخيراۀِ

  .يافته است، تسليحات پيشرفته و دستگاه ھای کامپيوتری، افغانستان را به غرب وابسته می سازند

اين بيالن ھا .  امنيتی افغانستان بيالن گيری می کند ساخت دستگاه ھایۀ ھر ساله در بار٢٠٠٨بازرسی ويژه از سال 

 پيچيدگی و ابعاد بازسازی امريکا ۀاياالت متحد: جان اف سپکو می نويسد. گاه به قاطعيت قضاوت اخير نبوده است ھيچ

 عقب ، فقر وه ئی که داشته است، ساخت قبيئی جنگ ھاۀآنھا کشور مزبور را با گذشت. افغانستان را دستکم گرفته اند

ماندگی اش درک نکرده اند، بسيار يک بعدی به اولويت نظامی توجه نموده، به بنای ساخت ھای کشوری و حکومتی که 

ليس و سازمان اطالعات مخفی ودر نتيجه به شدت موجب ناتوانی ارتش، پ. از جانب ملت مقبول باشد بی توجه مانده اند

به تشخيص جان . ازگشت تروريست ھا جلوگيری نمايند غفلت ورزيده اندکه امنيت را برقرار نموده و از ب گشته، در اين

 مورد را می شمارد که دولت ١٢وی ". اين دشمن نيست که قويست، بلکه حکومت افغانستان ضعيف است"اف سپکو 

  . و متحدين آن در پيمان ناتو به خطا عمل کرده اندامريکا
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ليس، و در مورد پالمانول باشد، ؤ نظامی مسۀ در زمينامريکا قرار بوده .به ويژه تقسيم کار در ميان آنان بسيار بد است

اما ھر .  برای خلع سالح نيروھای شبه نظامیجاپان، انگلستان در مبارزه با مواد مخدد و ئیايتاليا برای دستگاه قضا

کرده، ھماھنگی و که در چاچوب طرحی مشترک با تکديگر تعامل نمايند، فقط کار خود را  کدام آنھا به جای اين

درستی کار ناموفق بوده، ب"و اين بدانجا کشيده است که ھمگی آنان در افغانستان . ھمکاری در بين آنان نبوده است

  ".نکرده اند

به طوری که در گزارش .  گرفتالمانليس را از ووليت بخش پؤ مس٢٠٠۶ در سال امريکا ۀبه ھمين جھت اياالت متحد

 ھا به امريکائی.  به کار نگمارده بودافغانستانليس را در و تا آن زمان به جز چند ده پمانالجان اف سپکو آمده است، 

جای آن چندين ھزار مربی که از کارکنان شرکت ھای امنيتی خصوصی يا سرباز بودند را بدانجا ارسال نمود و بدين 

خود گيرد و ه تھاجمی بۀ س بيشتر جنبليواين موجب گشت که کار پ. خود گرفته ليس افغانستان شکل نظامی بوترتيب پ

  . کمتر به ھمکاری با شھروندان و تعقيب جنايتکاران بپردازد

  
َاز اين وضعيت خلع، طالبان بھره برداری کردند َ ديگر % ٢۵ل نموده و در ومناطق افغانستان را کنتر% ٢۵آنھا اکنون . ِ

تش، رؤسای باندھای شبه نظامی مواد مخدر نيز ليس و ارواز ضعف پ. دست گرفتن قدرت مبارزه می کننده برای ب

بر اساس گزارش مزبور اين . ئيان در سرکوبی طالبان و تعقيب القاعده بودندامريکاآنھا از متحدين . استفاده می کنند

زيرا يک فرد شبه نظامی عادی که مدت ھا در خدمت . ھمدستی ھای چندين ساله موجب تضعيف نيروھای دولتی گشت

ل اين افراد که وکنتر. ليسو دريافت می نموده تا يک فرد سرباز يا پامريکاسازمان سيا بوده است حقوق بيشتری از 

اثبات گشته است، در نقض حقوق بشر، در فروش مواد مخدر و فساد مالی دست داشته اند، در اختيار دولت افغانستان 

  .ان گشته استنبوده و ھمين موجب سلب اعتماد مردم از دولت افغانست

گزارش مزبور قضاوت کوبنده ای نيز در مورد ميزان آموزش قوای امنيتی و تسليحات آنان توسط کشورھای غربی 

ِ به تربيت و ساخت تشکيالت ارتش و پ٢٠٠٨تا سال . دارد  از ًتسليحات آنھا غالبا. ليس به شدت بی توجھی گشته استوِ

 که (Surge)ِاين وضعيت با اقدام موسوم به سرج .  شوروی بوده استجنگ افزار و دستگاه ھای باقيمانده از زمان

اياالت متحده آغاز نمود ارتش افغانستان را در . ر يافتيي آغاز گشت، تغ٢٠٠٩ در سال امريکابرای تقويت شديد دخالت 

اين .  کار کنندامريکائی ایسالح ھ با ً بايد غالباامروزه سربازان افغان. حد استاندارد نيروھای ناتو مسلح و تقويت نمايد

در کوتاه مدت به توان جنگی آنان افزوده و در دراز مدت بيش از پيش افغانستان را به منابع بين المللی مالی وابسته 

ليس و ارتش اختياری نداشته و بر اين است که در ايجاد پیانتقاد دولت کابل به گزارش جان اف سپکو مبن. ساخته است
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 ۀ و ناتو رھبران آن کشور را در زمينامريکاوالن ارتش ؤای افغانستان وابسته به آن است که مساست و دخالت نيروھ

  .طرح ھای نظامی و آموزشی برای نيروھای امنيتی مطلع سازند

که نيروھای افغانستان را در فعاليت ھای نظامی  والن در واشنگتن و پايتخت ھای ساير ممالک غرب به جای اينؤمس

گزارش مزبور در اين مورد .  در ارقام مربوط به شمار نفرات جديد ارتش و ميزان توان آن غلو کرده انددخيل نمايند،

 به فساد رھبران افغانستان و عدم آمادگی جنگی بسياری امريکادر متن گزارش آمده است که ارتش . نيز صراحت دارد

 قدرت نظامی نيروھای افغانستان ۀتباھی در باربدين ترتيب تصور اش. از سربازان اين کشور توجه کافی نکرده است

.  نيروھای امنيتی افغانستان بيش از اندازه اعتماد گشته و توان نظامی طالبان دست کم گرفته شده استئیايجاد، به توانا

  . قادر نبوده اند در مقابل خطر طالبان مقاومت نمايند٢٠١۴ليس پس از سال وبدين صورت بوده است که ارتش و پ

 ئيان و متحدانشان در پيمان ناتو الجرم بودند از اينامريکابار نيروھای امنيتی افغانستان موجب آن گشت که سفأعيت وض

آنان ديگر حاضر نبودند خود را به آموزش تمامی .  فزايندھای آموزشی نيروھای افغانستان بيکه باز ھم بر برنامه 

از جمله به واحدھای .که فقط به برخی از بخش ھای آن آموزش دادندليس افغانستان مشغول کنند بلونيروھای نظامی و پ

اکنون ناتو .  افغانستان کمتر توجه نمودندئیکه به واحدھای عادی و نيز به نيروی ھوا ليس و ارتش، در حالیو پۀويژ

ھا و عدم ھليکوپتر اين که غير قابل ترميم گشتن ھواپيماھا و.  آن کشور بپردازدئیقصد دارد به تقويت ساخت نيروی ھوا

در ھمه جای اين .  مالی به کجا می انجامد را می توان پس از خروج نيروھای شوروی از افغانستان مشاھده نمودئیتوانا

 که شووی با آنھا ارتش افغانستان را مجھز نمود، مشاھده می ئیکشور اسکلت ھای در حال زنگ زدن جنگ افزار ھا

  . گردد

**********  
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