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ی برای                          ه اسانی های دورحین کمک ر در نوبت من    

ویا                            برخورد  ن  بمن وانمود شد  که چرا نستا فغا ا    

است                                                                             نستا ن  محکوم  فغا رویکرد ما  درا         
My time  in  the  rotation   helps  show   why  our  approach  

in  Afghanistan  is doomed                                                                                                      

                سبک عملیات های  نظامی  ایاالت متحده امریکا  درافغانستان       

                                                                                                                    برای شکست است  ویا نسخه یک دستورالعمل                 

 The  US  military  of  operating  in  Afghanistan   is  a  recipe 

for  failure                                                                                                                         

هلیکوپتر درفرودگاه   پتمبر حین نشستماه س( ۱۱)سربازان خدمتی امریکایی در روز   

             ژ گیتی ایما« Andrew  Renneisen»اندریو رینیسین ) کمپ پوست دروالیت هلمند 

ل  هستم،  ومن  در بین ماه های می  سا ز  از ارتش ایاالت متحده امریکا من یک سربا  

.                        بغرض اجرای وظیفه دروالیت قندها رجا بجا و مستقر شد م (2102)وسال ( 2102)
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اه مختصر  پیرامون چگونگی  وبا نگامریکا ت خارجی ایاالت متحده با مروری از سیا س

برچنین استراتیژی   وتصمیگیریمت سربا زان   خد ت  مدچرخش  و مرحلوی  کردن  

این چرخش ویا دوره ایی کردن ر  فشا.  توان نگرانی وتعجب ام را بار آورد ضعیف ونا

رار خود  تا که من در جابجا شدن  ویا در استق زان  چیزی بود  بر ماموریت سربابت  ثا

 چونکه من عضواز تیم ازمباران بریگارد ها.حدود منحصربفرد تجربه  ای بد ست آوردم

(BCT ) نفری بودم که بغرض ( 21)نبودم ؛بلکه عضو ازیک تیم ویا دسته ای ازسربازان

توانایی های جمع آوری اطالعات به ماموریت گماریده شده وبه افغانستان درکردن خالرپ  

ماه  درآنجا کدام کار وفعا لیت  قابل  مالحظه ای « 9»؛ من در مدت زمان م   اعزام شد

ماه  درآنجا  مستقر ( 02)برای مدت  (دوره) سیکلبلکه درعوض خارج ازرا انجام ندادم 

.                                                                                                    ما ند م 

این بود که   ست آوردم  ن  با نتیجه گیری که از چشم دید های خود بد من دراین  زما     

ه دراینجا  م  بلک ید را ند سربازان  انتقال ویا تحویل دهی نقل ویک سرویس دراینجا تنها 

ومن همچو تفاوت های تحویل سه نوع ازتحویل دهی مد یریت سربازان را مشاهده کردم 

سواری   دوچرخه  این نوع   که   م ید وخود دنظاره کردم   دازهوشمندباچشم اندهی را 

                                                                                                                       .د کند دایمی سربازان  نمیتواند  اثربخشی ایجا

یده  د آنجا  مت مان در ت سه ماه اقا من  آنچه را که درمدنفری ( 21)تیم ویا گروپ       

در مورد  بخصوص یم داد قرار قه  ا مدو ید های خودرا مورد بحث بودیم آن تمام چشم د

که . مده بودتیم مبارزان بریگا ردها  بوجود آ  یف که در وظا یید یک سلسله تغیرات جد

بعد ازسپری شدن شش ماه مد ت خد مت سربا زی مجد دًا زمان ومد ت خد مت سربازی  

 دوره ای  سربا زان  د ستخوش تغیر گردید  ودر سومین با ر از جابجا یی ومستقر شد نم 

العات را  جمع آوری  و جمعبندی  نما یم  وآن  هم توانستم فرصتی بد ست آورم که  اط

کارایی ویا موثر نبود  ویا کاری را از شش ماه قبلی « ید جد»رح درمورد اینکه  چرا ط

                                                                                                            .پیش نبرده بود  که برای اخرین بار مورد آزمایش قرار گرفت

ال ویا شگاف اطالعاتی به ماموریت گماریده شده ام رکردن خمن بعنوان کسیکه برای پ     

برعکس مرا برای انجام ماموریت های دیگر به گروه ها وشرکتها معرفی میکردند  ومن 

د به نفس  من  اعتما  بت کنم که ید  ثا ر ودرهر ماموریت جد دم  که در هر باومجبور ب

درهر  من   ولی  می باشد  نینسا  ا  روابط  کارکردگی از تفسیر خود چونکه این   دارم

ودر  ست داده ام  که بمن سپرده شده پرارزشترین  وقت وزمان را به هدر ازد یماموریت

تا مین روابطی که میتوانیست مرا درجهت نیل به یک ما موریت  د لخواه و موثروحرفه 

من  خواستند   ( یونت)نی که  واحد  یعنی درست زما ای ام  سوق  دهد  اصاًل میسر نشد 

من چنین فکر کردم که تجربیات  فردی  من شمه ای  کوچک از .  که به من اعتماد کنند 

.                                                                                   کل جنگ در ا فغا نستا ن است 



جای هم که  هر یک در آن  لهذا  این روش  وطرز عملیا ت  که موجب  تلفا ت میشود تا

درگیرمیشو د نادرست است که من بیشتر این موضوع را درمورد ترجما ن های افغا نی 

شان دریک تیم بخطر  به اند یشه میگیرم چونکه اینها  کم وبیش یک سال را بخاطر ادغام

تان خود جدا نشوند  صرف نظر از وعده سپری میکنند  برای آنکه از دوساعتماد سازی 

توانم تصور نمیمن  حتی  . پناهند گی  درخواستن از یت شا حمامبنی به آینده  مبهمی ها

ها   های محلی همچووعده های مبهم بتواند تا ثیری گذاردوبرامریکا ییانرابکنم که برافغا ن

هره اعتماد کنند وبخاطر بد ست آوردن اعتمادامریکایی ها کارهای سخت بی روح وبی چ

چونکه سربازان  امریکایی  هر شش ماه بعد  یکبار  از محل .  هند ودشواری را انجام د

واز مقام خود تبد یل و بیجا میشوند واین ترجمان های افغانی  با جهره های  جدید روبرو 

.                                                                                                  میشوند

اما  من ضرورت  آنرا  می بینم  که  دراینمورد چیزی  بگویم  شد  ممکن واضح بااین     

راه وروشی  عملیات های  نظامی : درصورتیکه اگر هر کسی گوش فرا دهد  وآن اینکه 

ایاالت متحده امریکا درقلمروافغانستان یک دستورالعمل ویا یک نسخه ای  برای شکست 

یف وتجربیات دیگران می آ موزند و موفقیت بد ست می  است ، انسا نها  با تقلید از وظا

آورند  واما  اگر سربا زان  پیوسته وبشکل مداوم   بد ون  تجربیا ت  دیگران  به حرکت 

ولی اگر آنها  از محلی به محلی  تغیر مکان میکنند  شاید   بیا فتند  جانبا زان مقلد نیستند 

                                                                                                 . که در وظایف شان  تغیر نیز رونما گردد

دواطلب شدم   لذا بعد از جابجا شدن ویا مستقر شدن ام در ایاالت متحده امریکا  مجددا ً    

خا لی که به یک گروه دیگر بکار گماریده شوم ، مقا مات ذ یصالح  از درخواستم  شانه 

کردند ومرا نه پذیرفتند که به ما موریت استخدام و با گرویی بکار آغا ز کنم   بلکه  آنها 

ماه  درخا نه بمانم   وبرای چه کاری ؟  که نتوانستم  ( 02)برایم  گفتند  که من با ید مدت 

ایم بدانم ؟ یا حتی نتوانستم  کا ری را  از پیش ببرم   که در یکجا شدن با گروپ بعدی بر
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