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  م٢٠٠٧     فروری                              ديپلوم انجينير کريم عطائی 

    از نشرات سويس
  

  عدم هم آهنگی اعضای ناتو در تعقيب روش در افغانستان
  
  

برابر طالبان واضحًا بروز نموده در بين اعضای ناتو اختالفات روی روش در افغانستان قبل از حمالت بهاری در 

        الع متحده امريکا ازدياد نيروها را تقاضا دارد، وزير دفاع آلمان، فرانس يوزف يونگ،در حاليکه اض. است

Franz Josef Jung   با وزرای دفاع ديگر ممالک ناتو عدم  فروری در سيويالی اسپانيه،٨اجتماع بتاريخ  دريک 

وسايل نظامی سخن بميان کشيده از ازدياد نبايد همه وقته "او می گويد، . موافقت خود را  درين امر اظهار نموده است

 که در افغانستان بايد اعتماد مردم او عالوه می کند." يم سازشود، بلکه ما بايد امنيت و بازسازی را باهم همآهنگ

او به زمان تجاوز شوروی ." ما در افغانستان قوای متجاوز نه بلکه نيرو های رهائی بخش هستيم" . بدست آورده شود

کر شوروی را در اختيار داشتند و با در افغانستان بودند يکصد هزار عسهنگاميکه روسها " ده ، ميگويد،اشاره کر

 اتحاديه ناتو به افغانستان ارسال يعرهای سکوماندوهم چنان يونگ موافق نيست که ." آنهم در جنگ برنده نشدند

قبل از بازسازی . تاکيد نمودمی اتحاديه را ايعت نظدر برابر اين اظهارات، هيئت امريکائی در سيويال طب. گردند

جنرال سکرتر . قرار معلوم بين بعضی از اعضای اتحاديه و امريکا اختالف نظر و جود دارد. امنيت رجحان دارد

ناتو . زمينه دعوت نمود اعضای اتحاديه را به همبستگی  و کوشش در   J. d. H. Schefferناتو جپ ِد هوپ سخفر 

هزار نفر را  عهده دار بوده در برابر طالبان که سنگر های خود را در شرق ٣٣هبری قوای ايساف با  در افغانستان ر

  . و جنوب تقويه نموده اند، برای جنگ آمادگی ميگيرد

  
  پريشانی های گذشته ناتو را در افغانستان زجر ميدهد

  سايل پيشرفتی حاصل نگرديدودر جست و جوی نيرو و 
  

در افغانستان قبل از تقريبًا دو هفته، ناتو در دامنه هندوکش از امريکا در همراهی قطعی باو جود تقاضای جدی 

نه تنها نيرو های نظامی و طيارات جنگی در کمبود هستند بلکه  نتظيم موثر و . پريشانی های گذشته زجر ميکشد

  . همنوايی وظايف مختلف نظامی و ملکی، پيدا نيست

 گرد همآئی غير رسمی  وزرای دفاع ناتودر سيويال، يک پروبلم که اتحاديه اتالنتيک در روزهای پنجشنبه و جمعه در

فاصله بين توقعاتی که : شمالی از تقريبًا دوسال به اين طرف باخود دارد، شرکت کنندگان را مصروف نگاه ميداشت

 کشور ديگر، ١١ عضو و  کشور٢۶ که از طرف یوسايل و عساکراز  نيرو های ايساف در افغانستان برده ميشود و 

 در چوکات نيرو های ايساف  هم چنان در جنوب وشرق ناتو در سال آخر از وقتيکه .به اختيار گذاشته شده است

 ٨٠فق وظايف صرف امی مبنی بر اينکه برای اجرای موافغانستان عهده دار مسؤوليت گرديد، شکايات مسؤولين نظ

برعالوه قلت متواتر طيارات ترانسپورتی و هيلی . ی باشد، خاموش نگرديدافراد مورد نياز در اختيار م فيصد ٨۵الی 

 .کوپترها از مدت زمان طويلی به اين طرف تحرک قوا را از حد بيش در تنگنا قرار داده است

  اضالع متحده امريکاۀپشتی بانی بی نتيج
را براه انداخت تا راه قاطعانه وشش بر اجتماع وزرای خارجه ناتو در بروکسل امريکا ک کمتر از دو هفته پيش بنا

 که گرفتاری های نظامی و ملکی خويش را در دامنه هندوکش  داد  سراغ گردد و اطالع حاضربرآمد از وضع دشوار



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

 

 دادن توجه بيشتر تحرک ج و به اين ذريعه می خواست صريحًا ديگر کشور های اعضارا برای بخر بخشد میتقويه

 دريک کنفرانس Colstonقدام دست زد، معاون جنرال سکرتر سياست دفاعی، کولستن چرا امريکا به اين ا. بخشد

 افغانستان و -م برای هردو شاخه های مهم ناتو٢٠٠٧سال . در بروکسل يک مرتبه ديگر توضيح می داردمطبوعاتی 

  .  سال فيصله کن خواهد بود-کوزوو

ناتو نمی خواهد . لۀ طالبان ومتحدينشان  انتظار برده ميشودهای زمستان برای بهار آينده حمه در افغانستان بعد از ما

 رهبری . پيشگيری نمايدقبل از وقوعتا جای ممکن انتظار بکشد تا مورد حمله قرار بگيرد بلکه می خواهد آنرا آرام 

ريکا اضالع متحده ام. قوای ايساف چندی قبل درکابل از ريچاردس برتانوی به جنرال امريکائی مک نيل سپرده شد

" صلح دوامدار"اکنون قوای ايساف را در پشتی بانی با حکومت کابل و قوای ائتالف ضد تروريزم را در عمليات 

ريچاردس تکرارًا در سپردن وظيفه اظهار داشت که در بهار آينده طالبان نه بلکه نيروهای  .همزمان رهبری می نمايد

 در اروپا Craddock کرادوک ی آن ناتو به شمول قوماندان اعالگان ديگربلند پاي. ه حمله خواهند پرداختايساف ب

ومی کوشد   خود را کنار ميکشد صريحرهبری سياسی اتحاديه از چنين اظهارات. همچنان اين گفته را تائيد نموده اند

 .تا از پخش شايعاتی که ناتو در افغانستان بجنگ های متجاوزانه دست ميزند، ممانعت بعمل آيد

  شتر تکرار سخناز همه بي
 تقويه نيرو یسخفر بعد از اجتماع وزرای خارجه در بروکسل بصورت خوشبينانه توقع. هـ. اگر جنرال سکرتر ناتو د

 کی چه مقدار  کهآنگاه اگر سوال درين بود. و وسايل را احساس ميکرد، معلوم است آز آن چيزی باقی نمانده باشد

اشت و يا گذاشته خواهد توانست، قصدًا کنار گذاشته شده است زيرا در خواهد گذوسايل و نيروی اضافی به اختيار 

سيويال در اجتماع وزرای دفاع به اين تذکر که در مومضوع صحتب بعمل می آيد، مسؤولين ناتو نمی خواهد به آن 

ز کند و باز با فته ميشود که قومان اعلی، کرادوک نمی خواهد با کاله گدائی بدوره آغاگبه بی پروائی . يادآور شوند

مالئمی عالو ميگردد که طبعًا قوماندان اعلی به اطالع خواهد رسانيد، چه مقدار نيرو و سايل بايد در اختيار باشد تا 

درست است که نظر به فهم امروزی ناتو در افغانستان در ماهای آينده قدرت . طالبان و متحدين شان مغلوب گردند

يار دارد ولی معلوم نيست که اين توانائی اجرای وظايف ناتو را تکافو خواهد بيشتر جنگی نسبت به گذشته در اخت

  .نمود

 برتانوی را ٨٠٠ امريکائی را در چهارماه و ٢۵٠٠ ثابت هستند که  در وعده های شانتاحال امريکائيها و برتانويها

ودی اجرا شود نيم درجن طياره از عناصر معتبر تقويه قوا که بايد بز. هردو قوای جنگی می باشندو در بر ميگيرد 

فيصلۀ حکومت ست که در اختيار گذاشته خواهد شد در صورتيکه پارلمان آلمان به تورنادوهای اکتشافی آلمانی  تيپ 

 عالوه برآن به توسعه ظرفيت ترانسپورت فضائی و تنظيم بهتر امور عمليات نظامی و باز سازی ملکی  .موافقه نمايد

  .ضرورت عاجال ميرود

های پيش رو در ه تر شدن وضع زندگی روزمره مردم بصورت نمايان و محسوس به شمول وضع امنی در مابه

در . اينکه به اين هدف نايل خواهد گرديد معلوم نيست. موفقيت و ظايف ناتو در افغانستان بدون شک موثر است

شان صرف آنگاه بصورت دوامدار ی ديده ميشود زيرا طالبان و متحدين ئت بسزاي نظامی با پاکستان اهمیهمکار

  . شد که فشار باالی مراکز تقويه آنها در ماورای سرحد که به مشکل قابل کنترول است، آورده شودندتضعيف ميتوان
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  مريکا در مود آفغانستانا نظر بين آلمان وتتفاو
 فروری در سيويال ٩ ز جمعه وظايف ناتو در افغانستان، وزرای دفاع پيمان نظامی رودبعد از مناقشات جدی در مور

حضور وزير دفاع امريکا گيتس ان اجتماع وزرای ناتو در سيويال دروزير دفاع آلمان در پاي. به توافق نظر رسيدند

Gates اختالف نظر در . "نيت را برقرار می سازيم و بازسازی براه می ندازيمکه ما ام"  اظهار عقيده نمود که

وزير دفاع آلمان گفت اينکه . ن امريکا و ديگر کشور های عضو پيمان وجود نداردازدياد قوا برای افغانستان بي

  . نفر به اختيار ايساف ميگزارد، نشانۀ از آن است۵٠٠آنکشور طياره های تورنادو و 

من يقين دارم که در : " توضيح نمود  Alliot-Marieگيتس بعد از يک مذاکره با وزير دفاع فرانسه خانم آليوت ماری 

فرانسه مانند آلمان طرفدار ارسال عساکرش در منطقه جنوب کشور ."  مبالغه بعمل آمده بود نظر حقيقتًااتاختالفيان ب

 تصريح داشت که برای پشتی بانی عساکر Brownوزير دفاع برتانيه برون . که جنگها دران ادامه دارند، نيست

نه وسايل را برای تقويه شان از ديگر کشور های عضو برتانيه که اکثرًا در جنوت کشور مستقر هستند، تهيه هرگو

  ."ما بايد ديگران را جرئت بخشيم مارا در مناطق پر خطر ياری رسانند" برون عالوه کرد . پيمان انتظار می برد

  
  پايان

  


