
 نیروهاي نظامی بین المللی نگاهی به اوپراسیون تعرضی دولت و
  ولسوالی مارجهء والیت هلمند در

  نبی عظیمی

بازپس گیری و لسوالی مارجھ از نزد مخالفین  چندی پیش عملیات تعرضی وسیعی برای تصرف و
ی فراوانی را در میان مردم ما بھ منف صدا و واکنش ھای مثبت و و بھ راه افتید کھ سر) طالبان(دولت 

آگاھان این  بسیاری از. نظامی کشور برانگیخت مسایل سیاسی و میان حلقھ ھای آگاه در ویژه در
بنا ، کرنا بھ راه افتید و ماه ھا پیش برای آن تبلیغات گسترده صورت گرفت اوپراسیون را کھ با دُھل و

ِ مربوط بھ رژیم و فرماندھان و؛ اما برخدالیل فراوانی ناکام و نا مؤفق می شمارند بر  ی از نظامیان
می پندارند کھ با اجرای آن ھدف  افسران امریکایی این عملیات را درنوع خود بی نظیر شمرده و

  .عملیات بھ دست آمده است

  :ھدف عملیات

 یا تعرض متقابل بدون شک و چھ تدافعی اوپراسیون ھای نظامی چھ تعرضی باشند و ھمھ می دانند کھ
عملیات تعرضی مھمترین ھدف  در. ه شدن اھداف خاصی بھ راه انداختھ می شوندبھ منظور برآورد

 بین بردن خطوط تدافعی و زا نفوذ آن و بین بردن دشمن مقابل و تصرف مناطق تحت اداره و از
بین بردن  تعرض متقابل ھدف عملیات از در. سنگرھای دشمن است مانندعملیات در تنگی واخجان

ق از دست رفتھ و انکشاف تعرض تا نابودی کامل دشمن می مناط بھ دست آوردن خطوط و دشمن و
عملیات تدافعی طوری کھ  اما در. تواند بود مانند تعرض متقابل اردوی افغانستان در جنگ جالل آباد

ھدف عملیات با مقاومت سرسختانھ پرسونل و تا آخرین رمق حیات حفظ سنگر ھا ، نامش پیداست از
با مدافعھ سیال و پر از مانور می تواند  دست داشتھ بھ ویژه خط اصلی مدافعھ و مواضع و خطوط در

  .مانند عملیات تدافعی اردوی افغانستان در گردیز پس از سقوط خوست، بھ دست آید

تصرف ولسوالی  اوپراسیون تعرضی دولت و قوت ھای ائتالف بین المللی ھدف عملیات بدینترتیب در
ایجاد و فعال ساختن ھستھ ھای اداری ، د جغرافیایی آن ولسوالیبیرون راندن طالبان از حدو مارجھ و

، ولسوالی بھ عوض بیرق سیاه طالبانی فراز حکومتی و برافراشتن پرچم دولت اسالمی افغانستان بر
بھ دست آوردن یا تخریب نمودن مواضع مستحکم ، نابودی و تجرید باند گروپ ھای طالب محو و
 بھ دست آوردن اسلحھ ثقیل و، د وسایط و پرسونلپاک سازی منطقھ از وجود ماین ھای ض، دشمن

بھ دست آوردن ذخایر تریاک و ھروئین و از بین بردن ، خفیف و تخریب دیپو ھای مھمات دشمن
، پل ھا، باز سازی دوباره سرک ھا، بین بردن مزارع آن از، کارگاه ھا و دستگاه ھای تولید ھروئین

پسران و سرانجام کمک  دختران وباز گشایی مکتب ھای  باز سازی و، چاه ھا و جویبارھا، کاریز ھا
بھ  پیش ترک نموده و اقتصادی بھ اھالیی کھ بنابر تبلیغات وسیع دولت خانھ و کاشانھ شان را پیش از

فرمانده  اما بنابر گفتھء نظامیان امریکایی و. یا مھاجر می شدند والیات ھمجوار مھاجر شده بودند و
جھ تنھا از بین بردن مخالفین مسلح ھدف عملیات بزرگ مار، عمومی عملیات جنرال مک کرستال

  .آن ولسوالی بود بل موازی با آن تأمین صلح و فراھم نمودن شرایط باز سازی در، نبود



  :شیوه پیشبرد عملیات

بھ داشتن ، روشی را اتخاذ کند پیش از آن کھ فرمانده عمومی برای اجرای عملیات محاربوی شیوه و
سرزمین تحت  پیشبرد یک فعالیت محاربوی در اطالعات کافی برای فھمیدن مسألھ ھای ذیل کھ برای

ً ضرور است تا از .نیاز دارد، تصرف دشمن ضروری پنداشتھ می شود  خصوصیات اھالی از مثال
اندازهء خوشبینی ، درجھء وابستھ گی شان بھ طرف مقابل وفاداری و، سنت ھا، اعتقادات، جملھ عادات

ً بھ دسترس قرار دادن، بدبینی شان بھ دولت و اطالعات مھم بھ ارگان ھای  میزان ھمکاری شان مثال
 و اوپراسیون ھای کالسیک ھمچنان چھ در. کشفی و اطالعاتی بھ صورت دقیق معلومات حاصل شود

منابع ، پیداوار محلی، شرایط اقتصادی، چھ در اوپراسیون ھای معاصر ضرور است تا فرمانده کل قوا
ذیھ بھ ویژه موجودیت منابع تغ، میدان ھای ھوایی، لین ھای برق، خطوط ارتباط، تعداد سرک ھا، آب

 دوری منطقھ عملیات از ھمچنان کھ فکتورھای دیگری مانند نزدیکی و. غلھ جات و مواشی را بداند
دشت ، اراضی ھموار، پوشیده از جنگالت، اراضی کھسار(خصوصیات اراضی ، سرحدات دولتی

ً در) وبیابان شناخت  نظر گرفتھ می شود و قوماندان عمومی مکلف بھ دانستن و خصوصیات اقلیم حتما
شیوه ھای جنگ  شناخت عمیق ھریک از این عناصر البتھ ناگفتھ پیداست کھ با .عناصر است این

خطوط ، ترکیب قوتھای دشمن شنیدن گزارش مسؤول کشف درباره تعداد و بعد از بررسی می شوند و
درنظر داشت  با مناطق تجمع و بھ میان کشیدن مفکوره دشمن و، استحکامات، مواضع آتشی، اول

عملیات تعرضی جبھوی  در –تناسب معقول حداقل دو بر یک ، ترکیب قوتھای دوست تعداد قوت ھا و
استقامت ضربھ  منطقھ شق مدافعھ دشمن تثبیت و، قرار محاربوی صادر شده، بھ وجود آورده شده -

  .اصلی تعیین می گردد

، پیش برده شد" مشترک"ولسوالی مارجھ والیت ھلمند کھ بھ نام عملیات  اوپراسیون تعرضی در
 ھزار ٣٠د کھ پس از تصمیم اوباما رئیس جمھور ایاالت متحده امریکا مبنی بر اعزام عملیاتی بو

بزرگترین فعالیت محاربوی مشترک قوای امریکایی با قوت ھای رزمی ، سرباز تازه نفس امریکایی
از نظر نظامیان  این نکتھ ھم گفتنی است کھ .انگلیس و نیروھای مسلح افغانستان بھ شمار می رود

است کھ برای تغییر مسیر جنگ بھ نفع قوت  عملیات بزرگترین اوپراسیون تعرضیامریکایی این 
    .افغانستان صورت می گیرد ائتالف در ھای دولتی و امریکایی و

شرایط ، درباره وضعیت جغرافیایی" مشترک"اما درباره این کھ ستاد فرماندھی عمومی عملیات 
منتھا آنچھ مایھء تعجب . جود نداردھیچ شکی و، سایر عناصر باال معلومات کافی داشتند اقلیمی و

با تجربھ برای پیشبرد این  یی است کھ جنرال مک کریستال این جنرال ورزیده وتناسب قوا، است
  :عملیات بھ وجود آورده بود

  :)مخالفین(طالبان  گروپمان نظامی

از ، رسانھ ھای بین المللی منتشر کرده اند تعداد پرسونل طالبان نظر بھ آماری کھ امریکایی ھا در
. جنگجوی آن خارجی ھا بوده است ١٠٠ جنگجو تخمین زده شده بود کھ از این میان ١٠٠٠تا  ۶٠٠

موجودیت  زیرا تا کنون از، طبیعی است کھ اسلحھء آنان جنگ افزارھای قوت ھای پیاده بوده است
اسلحھ ثقیل مانند توپ ھا و اوبوس ھا و ماشین ھای محاربوی و تانک ھا بھ نزد مخالفین دولت ھیچ 

وسایط  ترین و بُرا ترین اسلحھ آنان را فرش ماین ھای ضد پرسونل و مؤثر. نشده است گزارشی داده



اطراف  جوار راه ھای منتھی بھ منطقھ عملیات و بھ وجود آوردن کشتزار ھای گسترده ماین در در
راکت ھای  این قوت ھا از، ھمچنان کھ تجربھ نشان داده است. منطقھ فعالیت محاربوی تشکیل می دھد

ً ماشیندارھای ثقیل کھ باالی خود روھای پیک اپ نصب شده م، سرشانھ یی اشیندار ھای پیکا و بعضا
 تورنجنرال افضل امان معاون اول ریاست اوپراسیون وزارت دفاع نیز در. استفاده کرده اند، اند

 ترکیب قوت ھای مخالفین را اندکی بیشتراز یکھزار تن تعداد و، تلویزیون طلوع "گفتمان"برنامھء 
اما یک تن از فرماندھان طالب بھ نام قاری فیض هللا بھ رویتر . د ساختھ استوانمو )جنگجو ١١٠٠(

  .طالب برای جنگ با امریکایی ھا آماده شده اند ٢٠٠حدود  گفتھ بود کھ در

  :گروپمان دوست

کندک از نیروھای پولیس  ۴ کندک از اردو و ۶این عملیات  بھ گفتھ جناب تورنجنرال افضل امان در
نفری تنھا افراد ارتش را بشماریم وتعداد افسران  ٩ر بھ حساب یک دلگی حاال اگ. اشتراک کرده بودند

سرباز می  ٣٠٠حدود  کندک در ھر در، بلوک ھا و تولی ھا را ھمراه با قرارگاه کندک مدنظر بگیریم
اما . تن می رسید ١٨٠٠این عملیات اشتراک کرده بودند بھ  پس تعداد افراد اردو کھ در. داشتھ باشیم

ولسی جرگھ  آقای سید اسحق گیالنی وکیل مردم در، این جنگ مورد تعداد نفرات امریکایی ھا در در
برید جنرال مک کارتر . این عملیات اشتراک کرده بودند افسر در تن سرباز و ١۵٠٠٠ :اظھار نمود

ھزار عسکر  ١۵مارجھ  –جنوب افغانستان ھم گفتھ بود کھ درعملیات نادعلی  قوماندان ناتو در
. مناطق اطراف مارجھ مستقر شده اند امریکایی در عسکر ٧۵٠٠آن جملھ  کھ از اشتراک کرده اند

 فعالیت محاربوی را در، مارجھ ھمزمان با عملیات در ھمچنان او گفتھ بود کھ عساکر انگلیسی نیز
  .نادعلی ادامھ می دھند

قوت ھای  و تن بھ شمارآوریم ٨٠٠بدینترتیب اگر ما حد وسط گروپمان نظامی مخالفین دولت را 
لحاظ پرسونل بھ وجود می  این صورت تناسب ذیل از در، تن ١۵٠٠٠ عملیات را دردوست شامل 

  .بھ مقابل یک جنگجوی طالب نزده سرباز: آید

اگر  دندان مسلح از قوت ھای دوست قرار داشت و ھمین طور سرباز تا ١٩برابر یک طالب  یعنی در
ھدف عملیات باید با اجرای این اوپراسیون ، قوای ھوایی دوست را مد نظربگیریم تفوق اسلحھ ثقیل و

ً نابود می گردید   .صد فیصد انجام می یافت و قوای طالب کامال

  :تکتیک جنگ

محاصره مارجھ توسط نیروھای امریکایی و تصفیھ ، رسانھ ھا باز تاب یافت کھ در ھمان طور
پولیس و نیروھای رزمی ریاست عمومی امنیت  ولسوالی از وجود طالبان توسط سربازان ارتش و

، جنگ ھای کالسیک جبھھ یی آغاز مانند سایر فعالیت محاربوی دراین  در. انجام می یافت ملی
، مواضع آتشی، تجمع ضربات آتشی توپچی و ھوایی قوای دوست باالی مراکز قومانده و محالت

خطوط مدافعھ دشمن آغاز می یافت و ھمزمان نیروھای ویژهء کوماندوی قوت ھای  استحکامات و
  .خطوط عقبی طالبان دیسانت می گردیدندبحری امریکا بھ منظور جلوگیری از فرار دشمن بھ 

 گسترده از کشتزار ھای ماین و حمایت و استفاده وسیع و اما تکتیک جنگی طالبان را مثل ھمیشھ
ضربھ زدن بھ دشمن ولی اجتناب از برخورد رویارویی با ، حفاظت پیوستھ آتشی از این کشتزار ھا



 اجرای کمین ھا و، گریز جنگ و شدهء پارتیزانی فایق دشمن یعنی تکتیک شناختھ و قوت ھای برتر
لباس محلی و سپر ساختن اھالی  اخفای قوت ھای خودی با استفاده از ستر و، غافلگیر ساختن دشمن
اشغالگران  اجرای عملیات انتحاری و تبلیغات گسترده ء مذھبی برعلیھ کافران و، ملکی بدین منظور

  .امریکایی تشکیل می داد

  :اجرای عملیات

آغاز گردید و ولسوالی " مشترک"عملیات  ١٣٨٨دلو  ٢۴اگر یادم نرفتھ باشد بھ گمانم بھ تاریخ 
قوت ھای رزمی افغانستان  ھوا مورد ضربات آتش شدید قرار گرفتھ و نادعلی از زمین و مارجھ و

اگرچھ آقای تورنجنرال افضل امان . تعرض خویش را تحت پوشش این ضربات مرگبار آغاز کردند
اظھارات  پالن گذاری و قومانده عملیات را وزارت دفاع افغانستان بھ عھده داشت ولی ازگفتھ اند کھ 

ھم فرماندھی این اوپراسیون بزرگ را باید آنان  می آید کھ ھم پالنگذاری و فرماندھان امریکایی بر
اثنای جنگ رھبری نکرده بود و  وانگھی وزیر دفاع ما کھ حتی یک کندک را در. انجام داده باشند

کاروان ھای  ھا فعالیت عملی اش بھ مسدود ساختن تنگی ابریشمین برروی قوت ھای دولتی وتن
اداره چنین  بھ رھبری و سوق و قادر بھ ھیچ صورتی از صور یا و ھرگز، اکماالتی خالصھ می شد

  .قوت ھای بزرگی نمی تواند بود

رسانھ ھا و پخش طریق  تبلیغات گسترده از تبلیغات و: ماه ھا پیش آغاز شده بود واقع از اما جنگ در
 حربھ یی کھ گھگاھی بھ منظور شکستن وضعیف ساختن روحیھ و! زمین ھوا و اوراق تبلیغاتی از

اما این تبلیغات بھ  .کارآیی الزم را نمی تواند داشتھ باشد روان دشمن صورت می گیرد ولی ھمیشھ
بل سبب ، دنظامی نھ تنھا باعث ضعف روحیھ دشمن نگردیده بو –باور بسیاری از آگاھان سیاسی 

وقت مطلع شده و تدابیر الزم را برای دست داشتن موضع  اقدامات دولت پیش از شده بود تا طالبان از
ً تخلیھ دپیو ھای اسلحھ و. ستراتیژیک شان اتخاد کنند مراکز مھم و و مھمات بھ آن سوی مرز یا  مثال

 البراتوارھا وبرچیدن  و یا تخلیھ انبارھای مواد مخدر، نادعلی در مناطق بی خطر اطراف مارجھ و
ھمچنان پیدا نمودن راه ھای بی خطر . انتقال آن ھا بھ مناطق امن حشیش و دستگاه ھای تولید چرس و

  .امریکایی –در صورت برخورد با نیروھای برتر قوت ھای افغانی ، برای عقب نشینی

 محرمیت عملیات مد نظر گرفتھ. یک ماه پیش تبلیغ شد :سید اسحق گیالنی در این زمینھ می گوید
، البراتوارھای ساختن ھیروئین بھ دست آمد؟ تلفات مردم ملکی فراوان بود معلوم نشد کھ چقدر. نشد

لشکرگاه رفتند کھ ھیچ  پنجصد مھاجر در ھزار و. مردم از خانھ ھای شان بیرون رانده شدند
 ١۵٠٠می گفتند . برای مھاجرین ھیچگونھ تدابیری اتخاذ نشده بود. آن جا نداشتند خویشاوندی در

حالی کھ گفتھ می شود  در، طالب ده عسکر می رسید برای ھر. نفر بود ١۵٠٠٠قوت ھا ، ستطالب ا
معلوم ھم نیست کھ راست است یا دروغ ؟ پس طالبان باقیمانده چھ شدند؟ مک  نفر کشتھ شده و ١۵٠

صورت نمی گیرد؛ اما ما دیدیم کھ ھمزمان با  *مصالحھ  کریستال گفت تا فشار نباشد مذاکره و
مردم تلف شدند و بزرگترین ضربھ بھ اقتصاد خانواده ، نفجار صورت گرفتکابل ا عملیات مارجھ در

پارلمان باید باالی آن کار ، پارلمان می فھمیدند فکر می کنم باید طرح مصالحھ را ملت و. ھا وارد شد
ھیچ طالب تا کنون نشنیده ایم  ما از. بعد مذاکره صورت می گرفت آن را پختھ می ساخت و، می کرد

  .کھ بگویند ما مصالحھ می کنیم



طالبانی کھ سالح . وقت تبلیغ شد اجرای عملیات پیش از :رازمحمد دلیلی والی پیشین میدان وردگ
آنان برگشتند گروپ  وقتی عملیات ختم شد و، ولی بھ زودی برگشتند داشتند بھ طرف کتواز رفتند؛

قوت  و نفری تبدیل شد یعنی با روحیھ قوی تر ۴٠ – ٣٠نفری شان بھ گروپ ھای  ٢٠ – ١۵ھای 
امنیت آورده ، عملیات وقتی تاثیر دارد کھ مردم احساس کنند. بلی عملیات نتیجھ نداشت. بیشتر برگشتند

  .شده است

سخنگوی وزارت دفاع آقای . بھ ھرحال عملیات آغاز شد ولی سرعت حرکت قوت ھا بسیار بطی بود
؛ ولی ود کشتزارھای ماین با احتیاط حرکت می کنیمجنرال ظاھر عظیمی می گفت بھ علت وج

اثر بمبارد ھواپیما  دیری نگذشتھ بود کھ از. حرکت قوت ھا وجود ندارد برابر مقاومت سرسختانھ در
اطفال کھ مارجھ  تن از اھالی ملکی شامل زنان و ٣۵حدود  فبروری در ٢۵بھ تاریخ  ھای امریکایی

 مجوار برسانند بھ طرز بیرحمانھ یی کشتھ ومی خواستند خود ھا را بھ والیت ھ را ترک کرده و
عملکرد دولت  پیش از از ناشیانھ سبب شد کھ مردم بیشتر این برخورد بی رحمانھ و. زخمی شدند

این  در. امنیت توسط این گونھ فعالیت ھای ناسنجیده بی باور گردند شاکی شوند و بھ آوردن صلح و
نظر بھ . ز کشتزار ھای ماین دفاع نمودند میان نیروھای طالب سرسختانھ از مواضع شان بھ ویژه ا

آتش جنگ میان ، ختم عملیات مدت ھا می گذرد آخرین گزارش ھا حتی تا ھمین دیروز پریروز کھ از
مارچ بود کھ نیروھای امریکایی ھنگام  ٢۶بھ تاریخ  مثالً  .نیروھای ائتالف و طالبان سرد نشده است

 از سرانجام بعد. خود بھ جا گذاردند خمی ازز ۶ مورد تھاجم طالبان قرار گرفتند و) گزمھ(گشت زنی 
 فراز بر شبان فراوان عساکر دولتی بھ بازار ولسوالی رسیدند و پرچم دولتی را گذشت روزان و

  .ولسوالی برافراشتند

  :دستآورد ھا

 ٢٠٠تا  ١۵٠تلفات دشمن بنابر گفتھء معاون اول اوپراسیون وزارت دفاع آقای جنرال افضل امان از 
 و. تن بھ شمول یک تعداد قوماندانان طالبان ۵٠داد اسیران جنگی طالب نفر تخمین زده می شود و تع

  .تن بوده است ١٢٠حالی است کھ بنا بر گفتھء مقامات امریکایی تعداد کشتھ ھای طالب  این در

 از تعداد کشتھ شده ھا و. تن زخمی ٢۵تن شھید و  ٩ :تلفات اردوی ملی بھ گفتھء آقای جنرال امان
این عملیات  دستآورد ھای دیگر .گلیسی آمار دقیقی دردست نیستزخمی ھای قوت ھای امریکایی و ان

برافراشتن پرچم دولت ، آزاد ساختن ولسوالی مارجھ از اشغال طالبان، از دیدگاه مقامات دولتی افغان
گفتھ می شود این شخص چھار سال بھ نام طالب زندانی (تعیین ولسوال جدید ، آن فراز اسالمی بر

  .بازگشایی مکتب ھا عنوان می کنند و.) است زندان رھا شده بوده و بعد بھ صورت مرموزی از

  :نتیجھ

دیدگاه ھای بسیاری از آگاھان  ولسوالی مارجھ بنابر اظھارات و در" مشترک" اوپراسیون تعرضی در
ساختن  مار و نظامی ھدف اساسی عملیات کھ عبارت از نابودی کامل مخالفین مسلح و تار –سیاسی 

 کشف و، بین بردن البراتوارھای تولید ھروئین و ھمچنان از جنوب افغانستان بود گروپمان دشمن در
پاکسازی کشتزار ھای ماین و سرانجام فراھم نمودن فضای صلح ، مواد مخدر ضبط انبارھای اسلحھ و

ناکامی این عملیات موجب آن گردید تا دشمن ، بل برخالف، نھ تنھا بھ دست نیامد، امنیت برای مردم و



گریز  این ولسوالی ظاھر شود و بھ جنگ و ا قوت بیشتر دراین بار ب با تجدید گروپمان بار دیگر و
  .نیروھای مسلح دولتی ادامھ دھد ھمیشھ گی با قوای ائتالف و

نواقص فراوان بھ ویژه از لحاظ  از پر، این می توان اذعان کرد کھ این یک عملیات پرمصرف بنابر
باید بھ این مؤخره  این نکتھ را ھم. نظامی و سرانجام یک پروژهء ناکام جنگی تلقی شده می تواند

فعالیت محاربویی کھ جنرال مک کریستال در والیت قندھار بھ راه خواھد  افزود کھ امیدواریم تا در
ولسوالی مارجھ آموختھ باشند تا بیشتر از  درس ھای الزم از اوپراسیون ناکام تعرضی در، انداخت

  .آزار مردم بالکشیدهء آن دیار نگردند پیش موجب رنج و

  پایان

  رویکرد

ً از .می توان گفت کھ این موارد اندک نبودند پیش می آمد و مورد مصالحھ ملی زمان حاکمیت ما نیز نین مواردی درچ *  مثال
کنار  گوشھ و از سوی دیگر دیرکتیف ھای فعالیت ھای محاربوی را کھ می بائیست در می دادند و یکسو آتش بس یکجانبھ را امر

این مورد  بیشتر از این در! باری .امضاء می کردند، کشور بھ منظور نابودی گروپمان ھای مجاھدین سابق بھ راه انداختھ می شد
فقط ھمینقدر می خواھم بگویم کھ . تبصره یی نمی کنم زیرا شنیدن حقیقت تلخ است و باعث رنجش خاطر یاران قدیم می شود

ھوا  برخی از سوی از) طرح مصالحھ ملی زمان حاکمیت ما(کھ بھ خاطر بزرگداشت از محفلی  ھمین چند روز پیش بود کھ در
سخن " قبیلھ" با زبان" نداشت و را دربر" قومی" زیرا جامھء رسمی، را راه ندادند "حقیقت"، خواھان آن بھ راه انداختھ شده بود

  .نمی گفت
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