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  Junge Welt يونگه ولت
 دپلوم انجنير نسرين معروفی: ازو افزوده برگردان 

  ٢٠١٨ فبروری ١٢

  يک افغانستان ديگر
 ولی متحدين آنرا به تأخير می اندازند. ناتو در عراق پافشاری می کند) مأموريت(اياالت متحدۀ امريکا به عمليات 

 

 ٢٠١٧ جون ٢١يک سرباز امريکای در ھليکوبتر در نزديکی شھر موصل در عراق به تاريخ 

Foto: Marius Bosch/REUTERS  

 خود تشديد یمريکا فشاررا باالی شراکای ناتوطبق معلوماتی که از دايرۀ دپلوماتھا به دست آمده است، اياالت متحدۀ ا

جيمز "کارگذاران ناتو گفتند که وزير دفاع اياالت متحدۀ امريکا . می کند تا به عمليات دراز مدت در عراق توافق نمايند

می بايد :  در ماه جنوری به متحدين نظامی خود فرستاده و در آن تذکر داده است ایه نامMattis James" متيز

  .جھت آموزش نيروی رزمی عراق گماشته شود" ی دايمیفرماندھ"

 ولتد"کستن گستردۀ شبه نظاميان جھادی مينان حاصل کند، که بعد درھم شًظاھرا اياالت متحدۀ امريکا می خواھد تا اط

 . ، آنھا دوباره بر نمی گردند" IS اسالمی
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 دفاع ناتو ھفتۀ آينده در زمينۀ  پيشنھاد اياالت متحده با کشور ھای عضو ناتو مشوره نمايد و انتظار می رود که وزير

: دپلوماتی که نمی خواست اسمش برده شود، گفت. در ماه جوالی در ديدار سران اين کشور ھا به يک تصميم برسند

عھد و مسؤوليت ناتو در عراق می کند و استقرار نيروی نظامی در اياالت متحدۀ امريکا پافشاری شديد و متمرکز به ت"

مشکوک به نظر می رسد که ". " عراق را نه به حيث عمليات رزمی بلکه به حيث مأموريت طوالنی مدت مدنظر دارد

  .الکن  فقط تعداد محدود از متحدين خواھان اين پيشنھاد ھستند" ادامۀ يک افغانستان ديگر است 

 متحدين در مبارزه ه چه اندازهبسخنگوی وزارت دفاع امريکا اظھار نمود که دولت اياالت متحده امتحان می کند که 

افغانستان تجربۀ درنظرداشت اياالت متحدۀ امريکا، ناتو را با . ند توانستعليه تروريستھا سھم خود را بيشتر اداء خواھ

متحدين اروپائی امريکا نگران . قوای رزمی عراق را بازسازی نمايند"  اسالمیولتد"ناگزير می  داند تا بعد از اخراج 

 .ھستند که بدين وسيله  وارد يک عمليات ديگر خارج از کشور کرده شوند

اظھار "  نارد"در ماه جنوری در کشور "  Ursula von der Leyen يناورزوال فن دير ال"البته وزير دفاع المان 

از ھمه ھستيم و ) IS( در جنگ عليه ًاما مطمئن .ی صورت گيرداالمان اشاره از جانب من مھم است که رای ب: نمود

 ائتالف اين ھدف ومنظور فورمول بندی شده است که ارتش المان جلسۀدر  . مطمئن ھستيم  دوامدار منطقهباتثاولتر به 

  .ست نايل آئيما دراز مدت منطقه باتثکه به ھدف آينده  ا ساختار جديدی وارد ميدان شود تا ب) IS(ليات می بايد عليه عم

Aus: Ausgabe vom 08.02.2018  

  

  : مترجمۀافزود

رين منطقۀ جھان جه جھان  بلکه حساس تکشور ھای خاورميانه از ميانۀ قرن بيستم نه تنھا مرکز توطوری که می دانيم 

پالن  ، به ھمين داليل است که کشور ھای امپرياليستی، اقتصادی، سياسی و فرھنگی بوده و استاز نظر ستراتيژيک

ی که تا ديروز نمی خواستند بدانند و يا نمی ئافغانھا. دراز مدت را مدنظر گرفته و می گيرندکشمکشھای تجاوزات و

امپرياليسم امريکا با متحدين ناتوئی اش  درمدت شانزده سال تجاوز به  ھای نظامی استقرار نيروزدانستند که ھدف ا

 با  و از جانب ديگرستابه قتل رساندن خلق ستمديدۀ افغان  مأموريت وظايف وفقط از يک جانب کشور ما افغانستان 

  حمايت نظامی و اقتصادی طالب و داعش جھتتی وبه وجود آوردن النه ھای جاسوسی، پايگاه ھای سازمانھای اطالعا

  .ی باشدم ديگردراز مدت ده ھا بدبختی کشت و کشتار و و بی ثبات سازی سياسی، اقتصادی و فرھنگی

 بی حد جناياتتمام شتانديد، ديده می شود که امپرياليسم امريکا با ذطوری که شما خوانندگان گرانقدرترجمه را از نظر گ

اقتصادی که در  ھم با اھداف ضد بشری و منافع اکتفاء نکرده، بازھنوز ھم ده است، مرتکب شعراق و حصری که در

و آنھم به دليل موقعيت ستراتيژيک و برخورداری از ذخاير عظيم نفت که يک منبع انرژی برای کشور ھای خاورميانه 

 که دارای بزرگترين  استی يکی از جملۀ کشور ھای نفت خيزعراق ودارد کشور ھای امپرياليستی به شمار می رود، 

امريکا می خواھد تا به ھمکاری کشور ھای ناتو دوباره در آن کشور دست . عی استيمنابع نفت و ذخاير عظيم گاز طب

 در از نگاه ستراتيژيک استقرار نيرو ھای نظامی امريکا و ناتو در عراق و آنھم به اقدامات جنايتکارانه بزند که البته 

در کشور ما افغانستان به دليل به  لذا . در نظر استع  دولت اسرائيل ھدايت می شود،  که بيش از پيش به نفدراز مدت

  .اصطالح مبارزه عليه طالب و داعش و در عراق بازسازی نيرو ھای رزمی آن 

 

  


