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 اوباما خواهان خروج فوری نیروها از افغانستان میباشد

 «نیزا ویسیما گزیتا » 
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 بارک اوباما رئیس جمهور امریکا

 

روزنامۀ " نیزا ویسیما گزیتا" بروز سه شنبه نوشته است که بارک اوباما رئیس جمهور اضالع متحده قصد دارد که 

 انتخابات آینده سرعت ببخشد.خروج نیرو ها را از افغانستان به دلیل تقلیل مصارف نظامی  و 

 خاتمه یابد. ۲۱۱۲به عوض سال  ۲۱۱۲قرار است حضور نظامی اضالع متحده در سال 

 در این رابطه یک طرح جدید در اواخر ماه می در اجالس سران ناتو در شیکاگو ارائه خواهد شد.

به مشکالت  روبرو شده است. بریتانیا به  اردوی بریتانیا به دلیل تغییر برنامه» روزنامۀ " دیلی تلگراف "  مینویسد: 

بسیار جدیت در تالش یک طرح بوده تا قوت هایش را قبل از تاریخ پالن شده خارج نماید. یک منبع وزارت دفاع 

 آهنگ باشند. ی نظامی هر دو کشور باید باهم همبریتانیا گفته است که پالن ها

برآمدن از افغانستان آغاز نموده اند. همچنین دنمارک که قوت های شان  قابل یاد آوری است که نیروهای ائتالفی  قبالً به

 در والیت هلمند از قطعات بریتانوی حمایت میکرد، در عملیات های کریسمس شرکت نخواهند نمود.

قرار اظهارات ویچیسالف نیکراسوف سکرتر گروپ فدراسیون روسیه که مسئول همکاری با لویه جرگۀ افغانستان 

 خروج قبل از وقت نیروهای امریکائی از افغانستان غیر ممکن نیست.میباشد، 

 در حقیقت امریکائی ها پول گزاف را در افغانستان برای قوت های شان به مصرف می رسانند. 

 گفته میشود که برخی از این قوت ها در بعضی قرارگاه ها برای یک زمان طوالنی باقی خواهند ماند.

 این مطلب در نشست لویه جرگه مورد بحث قرار گرفت.نیکراسوف می افزاید که 

 به گفته کارشناسان در این قرارگاه ها به طیاره و حمایت های دیگر نیاز است.

نیکراسوف اضافه میکند، ایجاد قرارگاه ها با مقایسه با مصارف قوت های اضالع متحده که فعالً در افغانستان حضور 

 زار میرسد، به پول کمتر ضرورت دارد.ه ۱۱۱تا  ۰۱دارند و تعداد شان به 

با توجه به معلومات در مورد خروج سریع نیروهای نظامی از افغانستان، باید در این باره فکر کرد که این قوت ها در 

 کجا استقرار پیدا خواهند یافت.

ای مرکزی از دست "اضالع متحده نمی خواهد قرارگاه های خود را  در نزدیکی شرق میانه و کشورهای جدید در آسی

 بدهد.

 همچنان آنها از این  اندیشۀ خود فاصله نگرفته اند که نفوذ روسیه در منطقه را  به حداقل برسانند.

، ازبکستان و آمریکایی در قرغزستان، تاجکستان این متخصص می افزاید، در نتیجه ممکن است که بخشی از نیروهای

 شاید هم در جمهوری آذربایجان جابجا شوند.

http://de.rian.ru/
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 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

، وزارت امور خارجۀ روسیه در رابطه با پالن های اضالع متحده که میخواهد در افغانستان  پایگاه های در همین حال

 ایجاد نماید، تمایل نشان داده است.

روسیه می خواهد که اضالع متحده در بارۀ پالن های » وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی الوروف روز دوشنبه گفت: 

، به ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان دست بزند، توضیحات ۲۱۱۲بعد از خروج عساکر در سال  خود،  که میخواهد

 «ارائه نماید. 

از نقطه "در نگاه اول ، این دو چیز متناقض به نظر میرسد." الروروف گفت  ما میخواهیم این مطلب را روشن بسازیم. 

 اضالع متحده و افغانستان.، این موضع مربوط میشود به  روابط بین نظر حقوقی

 

ناآرام،  الوروف در آخر اضافه نمود، اما این هم روشن است  که به خاطر فعالیت  سیاسی گسترده تر در این منطقۀ

، زیرا این کشور ها به طور  مستقیم از وضعیت در افغانستان  تحت را  باید در نظر گرفت ی  منطقه منافع کشور ها

 تاثیر قرار دارند.

 

 نپایا

 
 


