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 11/۱1/2۱1۲ انجنیر عنایت اله حبیب

 استاد تخنیکم ساختمانی هامبورگ 

 خروج قوای نظامی از افغانستان 
 !ترین عمل لوجیستیک برای ناتو استبزرگ

 
 قبول نمود.ید های زیادی باید وع با وعده و افغانستان را شمال والن کشور های همسایهئهمکاری مس

 :مینویسد ٬تحلیل و ارزیابی نمودهاشپیگل خروج قوای ناتو را مفصل  مجله  
یارتگاه احزاب کمونیستی دنبا ولگا قرار دارد به گفته پولیس شهر ز انه  روسیه که در سواحل رودخ  uljanowskشهرک کوچک

 .است
م به فرزند شهر خود مرد و بنام لینین مشهور شد ا  بعد تولد شده و 178۱در سال  waladimir iljitsch uljanow شهرک در این

. این شهرک محل تجمع گروه های کمونسیتی بوده که با بزرگ لینین به نظر میخورد یک رودخانه مجسمه  نزد  . درافتخار دارند
دید  وگ ها میتین مالقات ها٬ ٬اینجا سیمینارها هنوزهم در" weltverbesserer جهان کننده   بهبود تیوری های خود بنام " افکار و

   وبازدید های دارند. 
 ( !نمی دید د) لینین به خو محل تجمع سران نظامی غربی است فعال   ک لینینن شهرعجیب اینکه ای

وسیع  که در گذشته محل میدان هوایی تجهیزات نظامی از  یکتعداد  ٬ددروع گز افغانستان شرقوای ناتو ا زمانیکه خروج 
 ناتو عسکری قوای محل تقاطعبوده و مدرنتزین  غربی ها بزرگ با پول  تحت آبادی  فعال   ٬اتحادشوروی بودنوردی اضپایگاهی ف
 .  صورت خواهد گرفتانتقاالت  به غرب  از اینجا  .خواهد شد

  .  مشغول خواهند شد بسیار خشنود است شغل و کار نین برای اینکه  هزاران شخص به والی شهرک لی
هزار  12۱وسایل نقلیه  هزار و 8۱افه از ضهزارسرباز و ا 1۲۱ف دوسال آینده محل تقاطع نظامی در ظر این پایگاه واز 

از  ریل قطار 0۱پرواز خواهند داشت و ماهانه  روزانه تعداد زیادی هواپیماهای عسکری در اینجا نشست و .کانتینر انتقال میشوند
 .بنادر اروپای غرب فرستاده میشوندبندر شهر لیتوانیا و از آنجا توسط کشتی های بزرگ به اینجا بطرف دریای بالتیک و 

 رونقالر برای ا. ملیاردها دخواهد بودبزرگ  توسعه   ناتو پروگرا م وسیع اقتصادی وتصمیم اتخاذ این  uljanowskبرای شهرک 

 رهبران نادان)بدا بحال  .است ملیون دالر برای مدرن سازی خط آهن تعین شده 25۱و Infrastrucktur ی شهر ها مانساخت
 ( کشورجنوب افغانستان

گفته  وجود سخنان زیادی که دراین مورد با .بزرگ است که بعد از سالهای زیاد افغانستان را ترک میکنندمشکل برای ناتوهم  
 !فق بودسفانه اظهار داشت که ماموریت شان ناموأ٬ باید متاست شده

 !این سرزمین نجات داد از دست دادن آن از ( را بدون فقدان وجان و مال) اسلحه ست که عسکر وحاال وقتی
 1782زمانیکه انگلیس ها در  تاریخ نشان میدهد .نیستساده حال و در گذشته کاری  زمان خروج قوای نظامی از افغانستان در

فقط چند نفر خوشبخت شان جان به سالمت بردند و بقیه عسکر  18۱۱ترک مینمودند از جمله خود کشور را جنگ در اولین 
 .را از دست دادند دربین راه جان خود

از راه پر برف را از دست دادند. خروج قوای شوروی  نفر خود 15۱۱شوروئ ها هم در زمان خروج قشون شان  بیش از 
 .صدها نفر به قتل رسیدند بی نظمی ومرج  و سالنگ  تحت حمله مجاهدین  قرار گرفتند  در این هرج 

اینبار برای ناتو و ایساف همچنان خواهد بود.  .برسند در افغانستان  آرزوهای خود انگلیس ها وشوروی ها نتوانستند به آمال و
برسانند چرا ناتو روج  فرصت های زیادی دارند  تا ضربه  به قوا ی بین المللی با تمام قدرت در زمان خ راضی گروه های نا

 !برای صید و شکار طالب و القاعده از بیشترین و مدرنترین اسلحه استفاده نمودند  نسبت به شوروی ها و انگلیس ها
تانک را  18۱۱آلمان تنها  یچیده بودهخروج قوا از نگاه نظامی و سیاسی بسیار حساس و از نگاه لوجیستیک  یک عمل بسیار پ

 .میدهدقال انت
. پاکستان راه از راه پاکستان اعتمادی نیست .سمت شمال افغانستان صورت میگیرد انتقال تجهیزات عسکری از طریق کشورهای

 .()بسیار ناوقترند دوباره آنرا باز کنند ضا چندی قبل مسدود نمود و حاال حاترانزیت ر
بوده  دولت ن هم آسان اتحاد شورویترانسپورت اموال و اسلحه ارراه کشورهای سابق  wiliam  fraser    امریکایجنرال  بگفته  
ه با ایشان مناسبات و در گذشت حقوق بشر را جدی نمیگیرند اه این و یا قزاقستان همه ٬تاجیکستان٬ ازبکستان آسیای میانه های

 .حسنه نداشتیم
ن رهبران ای تا ید ها میکنندمعامله میکنند و وعده وع ٬ کشورها رفته اینبرای چانه زدن به  غربیامورین در این اواخر م

قرارداد اجاره میدان هوایی در  مثآل در قرغزستان ندبا مشکالت روبرو هستبه همه جا و  ٬را به همکاری دعوت کنند کشورها
 ؟میگرددمیدان هوایی تمدید  افغانستان در اوج خود بوده معلوم نیست که اجاره  زمانی به اتمام میرسد که خروج قوای امریکا از
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پل  آ مو از مزار شریف تا  بندرحیرتان و از انجا از سر   با قطارتا رورت  دارد ضازبکستان به کمک  امریکا شدید   آنعالوه بر
چندین بار تبدیل بارها از یک وسیله به وسیله و  صورت گرفته ترانسپورت تجهیزات به روسیه   ا  به ازبکستان و بعد یدریا

 !دیگری صورت میگیرد
 مناسبات امریکا و خونین خاموش ساخت از همان زمان تا حالبه شکل  زمانیکه کریموف رهبر ازبکستان احتجاج شورشیان را

. جنرال و اقتصادی راکاهش دهند تشنج های سیاسی و بهتر سازند را با کریموف آنها  ا  حاال مجبور ازبکستان خوب نبوده
در افغانستان  2۱۱1امریکا  در این کشور بدتراز زمانی است که طالبان قبل از حمله  امریکایی عالوه نمود که شرایط حقوق بشر 

 .داشتند
 
 
. ازبکستان بکستان بگذارنداز نرا در اختیارآتان خارج میکنند ناگزیر یکتعداد که امریکایان از افغانس تجهیزات عسکری را 

٬ شاید هم نیوی٬ افزار جوی نارنجکو  ٬ وسایل جستکوچکاسلحه ٬ مانند واگن های زره پوش بوده  خواهان این اسلحه ها
 .(سرنشیندروهن ها ) هواپیمای بدون 

 .یشان ازبکستان را نا امن میداننداین عمل امریکا دولت ها ی چین وروسیه  را ناراض ساخته ا
 فراطیان ناگوار خواهد شد ودولت چین وروسیه در ترس اند که با خروج قوای ناتو از افغانستان شرایط سیاسی در اسیای میانه 

 !٬ قزاقستان راه بیابندقرغزستان ٬دوکش به کشورهای آسیایی ازبکستانمذهبی یا فوندامینتالیست ها  از راه هن
 ٬ازبکستان کریموف دوست غیر روسیه  با رهبر uljanowsk  رافغانستان به شه زامریکایان میخواهند با پروازهای هوایی ا

 مثال   ازبکستان انتقال دهند چرا پروازها بسیار گران بوده هرا از را مقدار زیاد اسلحه خود ا  ما بآنهم مجبورار نداشته باشند اسروک
 .هزار یورو پرداخت میکنند 82۱آلمان به افغانستان از توسط هواپیمای انتو نوف  خود تجهیزات آلمانها برای هرپرواز

ذهان مردم را د پرواز های  ناتو را از سر زمین شان بیشتر جنبه تجاری و اقتصا دی وانمود کنند تا ادولت  روسیه  کوشش میکن
 نامندمی خایین درجه اول را را شروع نموده و وزیر دفاع روسیه  ها رهبران کمونیست روسیه مخالفت ا  آشفته نسازند خصو ص

 .برا ی قوای  ناتو باز نموده اند را که راه ها
چاره و امکانات دیگری  اما کداماستفاده از راه ترانزیت  روسیه برای خروج  قشون امریکا از افغانستان  هم چندان گوارا نبوده 

به روس  امکانات دیگری میداشتیم و محتاج تحت شرایط نورمال اگر ٬امریکایی گفت یستراتیژی بین المللسخنگوی  .وجود ندرد
 !(بود می اه جنوبی افغانستان  بهترین ) ر !بودیم البته بهتر و خوبتر میبود ها نمی

اه روسیه به المان انتقال را بدون جنجال های سیاسی از ر بر خالف آلمانها مناسبات خوبتری با روس ها دارند تمام قشون خود
 روسیه    krasnodarاز مزار شریف پرواز و با یک توقف در شهر  transall هواپیماهای نظامی آلمان  بنام ترانس آل .میدهند

 ه تسلیم میکنند یا کشورهای آسیای میان یک تعداد اسلحه رابه افغانستان و ناتو اینکه  .میکنندانتقال  به کشور  المان تجهیزات را
 ! ن چندان خوشبین نیستندس ها به آرو

ملت  کهایران که با غرب خصومت اتومی دارد ( ) ندمیبود برای خودشان  ما وبرای خوش آیند گان پاکستان  همسای اگر رهبران 
باهمین ملیاردها   ٬استفاده مینمودند صتفر ت ژولیده از تعقل ود چه میشد که رهبران این ملنهم دارپوش گشنه و ژنده  ٬فقیر
زی راه های ترانزیتی دوکشور فقیر را مدرنی تمام میشود (  روسیه و به سود کشور های آسیای میانه ) که فعال   رغربلاد

جان مردمان ٬  چون تعقل نیست. نده این دوکشور فقیر صورت میگرفت٬ سیاسی در حال و آیصدها سهولت اقتصادی  ٬مینمودند
  !در عذاب است ما
 

 بقیه دارد ...

 

 

 

      

 

 


