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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  م2009 می 28، مورخ )گلوب ان ميل(روزنامه ی 

  
   تورنتو - پيکار پامير. ک :  مترجم 

  
  

  سؤال حراست از پروژه ھای کانادائی درافغانستان
   ميالدی2011پس از سال 

  
مطلبی را که اينک ترجمۀ فارسی دری آنرا مطالعه ميفرمائيد، حاوی نکات حساسی :  دداشت مترجم يا

 نظامی ، درجريان عمليات –ميباشد که مرور آن ميتواند خواننده را به گوشه ھائی از تحوالت سياسی 
  .نيرو ھای غربی در افغانستان برساند

  
، آقای ران ھوفمن سفيرکانادا در افغانستان، خطاب چاپ تورنتو) گلوب ان ميل(قرارگزارش روزنامۀ 

  :به خبرنگاران درکابل گفته است 

ميالدی صورت خواھد گرفت، توقع می 2011پس از خروج نيرو ھای کانادائی از قندھار که درسال "

رود سربازان امريکائی و کمپنی ھای خصوصی از تيم کاری و پروژه ھای کانادائی درآن ايالت 

. . .  در اين کشور باقی خواھد ماند2011ما می دانيم که کانادا تا سال . . .  عمل آورندنگھداری به

پارلمان کانادا .  سربازان ما باشند يا نباشند، افراد و کارکنان ملکی با قوت خود در اينجا خواھند بود

در نکرده م صا2011ھنوز دستورالعملی پيرامون ماموريت کانادا پس از خروج سر بازانش در سال 

است، بلکه آنرا به عھدۀ دپلوماتھای خويش گذارده  تا راه ھای مربوط به رسا نيدن کمکھا برای اھالی 

ھمين اکنون صد ھا سر باز از تيم ھای رسمی حکومت کانادا که در بخش . را جست و جو نمايند

 تيم ھای ملکی جرأت بازسازی واليتی قندھار کار می کنند، حراست به عمل می آورند و زمانيکه  اين

کرده به خارج از ساحۀ معين روند، توسط نفربر ھای زرھی و سالح ھای سربازان  حفاظت می 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

م چه تعدادسر باز غرض حفاظت آنھا باقی خواھند ماند؟ حکومت 2011معلوم نيست بعد از سال . شوند

ی زير بنای ھای اقتصادی کانادا وعده داده که به پيشبرد پروژه ھای عمرانی، ساختمان مکاتب و احيا

وغيره به کمک سر بازان تمرين ديدۀ افغان ادامه خواھد داد، درحاليکه شايد برخی از اين پروژه ھا تا 

موقع خروج نيرو ھا از قندھار، نا تمام باقی بمانند و در عين حال، بعضی از آنھا به گونۀ مؤقتی 

را دو باره سازی بند آبی تشکيل ميدھد که پنجاه کار اساسی قرار دادی ھای کانادائی .  ساخته شده اند

  . "مليون دالر خرچ بر ميدارد و نيروی حفاظتی را خود قرار دادی ھامھيا خواھند ساخت

  :سفيرکانادا ھمچنان گفته است که 

مذاکره  با وزارت دفاع امريکا غرض نگھداری و حفاظت بيشترادامه دارد و نيزدر عين حال، در  "

. . .  کند را فراھم )  داھال( جست و جوی راه ھاءی ھستيم که بتواند زمينه ھای حراست از بند آب 

از سال ی که به شمول قندھارسرازيرمی شوند، جائی در جنوب افغانستان ھزاران سر باز امريکائ

يک منبع ارتش امريکا گفته است توقع می .  ی اداره شده است  م تا حال توسط نيرو ھای کانادائ2006

پاليسی ھای تيم . يا تيم بازسازی واليتی کانادا ارجحيت داده شود) تی . آر. پی ( رود به تقاضای تيم 

. ومت افغانستان قرار داردسسات امداد رسانی و نيز حکزی واليتی مورد انتقاد بعضی از مؤباز سا

  ". با نياز ھای شھروندان عجين شودآنھا می گويند کار سربازان ارتش بايد

ه که در اثر انفجار انتحاری که به روز سه شنبه از سوی طالبان انجام داده شد، سه تن از گفته شد

 در مورد مرگ يک سخنگوی ناتو اظھار داشت که. عساکر و سه تن ديگر از افراد ملکی جان باختند

که در را )  کانادا–افغان (ی ، مشاوران مقامات کانادائ.  گفته نه ميتواندرھبرتيم باز سازی محلی چيزی

.  ی ھا مؤثر تمام شده بتوانند با معاش دوصد ھزار دالر درسال، استخدام می نمايدپيشبردوظايف کانادائ

 امور بازسازی قندھار به ، غرض انجام دادناساس آنه اوتاوا در بھار امسال سندی را ارايه داد که ب

يکی از مقاصد و نيازھا . ضرورت خواھند داشت " صرو کارمند امور رمزی و مخابراتیمب"افراد 

اين .  بارخواھد بودگراجرا نه شود ، برای اھالی زياناينست که امور عاجل بايد به موقع اجرا گردندو ا

قاھر محمد شريف، يکی از افغانانی است .  ندھار می باشدبخش، شامل پروگرام باز سازی و انکشاف ق

سر ميبرد و زمانی گروپ  مربوط به پروگرام ماين يابی برای افغانستان را رھبری ه که در انتاريو ب

"  .درماه جوالی به راه خواھد افتادی است که ازطرف اوتاوا وی خواھان وظيفه ا: " د، می گويد ميکر

که مستحق حصول اين وظيفه می باشد ، زيرا به زبانھای دری و پشتو آشنا ، آقای شريف مطئن است 

والن پروگرام باز مسؤ. ل نژادی و مذھبی ھم بلد است بوده به امور قبايل افغانستان و ھمچنان در مساي

سازی ايالتی می گويند به کسانی اشد ضرورت دارند که با شناخت دقيق از منطقه ، عضو رابط ميان 

   . "ی و ماموران دولتی افغانستان شده بتواند داديھا، کارکنان انکشافی کانادائتش و قرارافراد ار

   )پايان                                                                                                                  (
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