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  دپلوم انجنير نسرين معروفی: ترجمه از 

  
  
  

   قوای خود را در افغانستان ازدياد می بخشدالمان
  

  کمک های بيشتر ملکی را از متحدين ناتو تقاضاء دارد، گتيس ، اع امريکا وزير دف
  

   پايگاهش در قرعزستانحفظ تالش امريکا در جهت 
  

 فبروری خود مطلبی را زير عنوان باال نوشت، ٢٠ در شمارۀ مؤرخ Financial Times Deutschlandروزنامۀ 
  :ديم ميگردد  تق AA-AAکه ترجمه اش خدمت خوانندگان عزيز پورتال 

  
وزير دفاع المان فرانتس يونگ . المان حضور نظامی خود را در افغانستان بصورت طويل المدت تقويت خواهد کرد

  به ٣٦٠٠طی کانفرانس وزرای دفاع  ناتو در کراکو ــ پولند ــ  تذکر داد که ميخواهد تعداد عساکر المان را از
ر انتخابات رياست جمهوری در افغانستان که در ماه اگست  در نظر همچنان بخاطر حفظ امنيت د.  باال ببرد٤٠٠٠

  . عسکر ديگر به افغانستان فرستاده ميشوند٢٠٠گرفته شده است، 
رئيس جمهور امريکا از متحدين خود تقاضای . اين اقدام يونگ بنا بر تقاضايست که اوباما از متحدين خود نموده بود

وی قبل از کانفرانس کراکو اعالم نمود که قطعات امريکائی را . ان  نموده بود فرستادن عساکر بيشتر را به افغانست
  .عسکر اضافی، ازدياد خواهد بخشيد١٧٠٠٠در افغانستان با

همچنان وزير دفاع امريکا رابرت گيتس روزپنجشنبه از متحدين ناتو، خواستار کمک ها و اقدامات بيشتری در ساحۀ 
يشتر در عرصۀ تربيه پوليس و همچنان اقدامات جدی عليه مواد مخدر و فساد وی از ضرورت مربيان ب. ملکی شد

از فعاليت های هماهنگ  در افغانستان بسيار سخن گفته ميشود، ولی ما به کمکهای : " اداری، يادآوری کرده گفت 
  ." واقعًا عملی در زمينه های ملکی ، نياز داريم

 که برای تأمين امنيت در انتخابات در نظر گرفته NRFيا "  فوریقوای عمليات"در کانفرانس کراکو ، در مورد 
 نبايد بحيث قطعات NRFبه نظر من قوای :"يونگ اين  ابتکار گيتس را رد کرده گفت . شده، نيز مناقشه وجود داشت

بايد : "گيتس مگر در جواب گفت.  چون آنها وظيفۀ ديگری را بدوش دارند."احتياط و ريزرو مد نظر باشند
  ."بصراحت گفته شود، که در پيمان ناتو در زمينه توافق وجود ندارد

پارلمان قرغزستان  . االبته پالنهای دولت امريکا مبنی بر توسعۀ عمليات در افغانستان ، با مشکالت مواجه ميباشد
. ن پايگاه هوائی و اکماالتی امريکا در مناس ــ  در نزديکی پايتخت بيشکک ــ گرفتروز پنجشنبه تصميم به بست

باوجودي که چنين رأيدهی در پارلمان قرغزستان بعيد از انتظار نبود، با آنهم  اين امر لطمۀ بزرگی بر پنتاگون 
  .شمرده ميشود

از همينجا .  عساکر  به افغانستان شمرده ميشدپايگاه مناس ميدان مهمی در عمليات اکماالتی و لوژيستيکی تجهيزات و
  .طيارات حامل مواد محروقاتی مورد ضرورت جت هاي جنگی نيز به پرواز در می آمدند
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 بستن پايگاه مناس ازين خاطر هم خطير و مشکل افزاست ، که مسير ترانسپورتی و اکماالتيی که از بندرگاه  کراچی 

  .  بطرف افغانستان، ميگذرد ، پيوسته خطرناکتر ميگرددپاکستان از طريق پشاور و معبر خيبر
سالهاست که جر و بحث روی استفاده از پايگاه مناس بين واشنگتن و بيشکيک وجود دارد، که همه روی جنبۀ 

از همين خاطر گيتس روز پنجشنبه جهت استفاده از ميدان مناس، دادن پول بيشتری را به . اقتصادی قضيه ميچرخد
  .تان پيش کشيددولت قرغزس

بعد از اينکه مسکو کمکهای اقتصادی دو مليارد دالری را  به قرغزستان وعده داد، موضوع مسدود ساختن پايگاه 
ازينرو در واشنگتن حدس زده ميشود که مسکو در واقع پول بستن اين پايگاه را به بيشکک . مناس به ميدان افتيد

  .ميپردازد
امريکا و ناتو انتقال مواد اکماالت نظامی  شانرا از طريق قلمرو خود اجازه با آن هم  روسيه حاضر است که به 

سرگی الوروف، وزير خارجۀ روسيه، اخيرًا اظهار نموده بود که چنين قراردادی ميتواند انکشاف بيشتر داده . بدهد
  . شود

 بلکه ميخواهد مانع آن گردد، که ازين امر نتيجه گرفته ميشود که روسيه مانع عمليات امريکا در افغانستان نميگردد،
  .قوای امريکائی موضوع را در غياب مسکو و بدون دخالت روسيه، به منصۀ عمل بگذارند

  
  

 


