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 2از  1 :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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 ناتو در باتالق هندوکش
 

به ) ناتو ( يک شمالی  سال هجوم کشور های عضو پيمان آتالنت6 چنين به نظر ميرسد که پس از گذشت بيشتر از 
افغانستان ، اوضاع کشور نتنها بهبود حاصل نکرد ، بلکه آنها به چالش های جديد و بيشتر در اوضاع سياسی ـ نظامی 

. .مواجه ميشوند   
در ميدان بازی افغانستان ، اخيرا در سر خط » خارجی« گزارشات مبنی بر اختالفات و عدم هماهنگی بازيکنان اصلی 

.رسانه های گروهی جهان قرار گرفته استاخبار داغ   
با طالبان در موسی قلعه و به دنبال نه پذيرفتن !" مشکوک  " پس از اخراج دو ديپلمات بريتانيايی به اتهام داشتن روابط 

نش انتصاب آقای پدی آشدوان بريتانيايی به پست نماينده ويژه سازمان ملل متحد ،از جانب کرزی ،روابط لندن ـ کابل به ت
های جدی و غير قابل پيشبينی مواجه گرديد اگرچه آقای کرزی طی کنفرانس مطبوعاتی در حضور وز رای خارجه 
اياالت متحده و انگلستان چنين توجيه نمود گويا مبارزه با پر بلم فساد اداری از وظايف افغانها ميباشد ، اما پاسخ آقای 

. دوان و موفقيت های وی در اين راستا در بوسنيا به ميان می آوردکرزی پرسش های جديدی را مبنی بر تجارب آقای آش
اما آقای کرزی   هيچ گاهی نه توانسته و نخواهد توانست به اين پرسش پاسخ درست بدهد ، چون از ياد ميبرند که دولت 

.شان تا گلو در فساد اداری غرق بوده و توانمندی مبارزه با اين مرض خانمانسوز را ندارند  
صحنه افغانستان به ويژه آلمان و . جانب ديگر درخواست اياالت متحده ،انگلستان ،کانادا و هلند از  دگر بازيگران  از

فرانسه مبنی بر سهم گيری بيشتر آنها در عمليات جنگی عليه جنگ جويان طالبان و پاسخ منفی آنها به اين درخواست 
ت که در هفته گذشته وزير دفاع اياالت متحده طی نامه ای از همتای قابل ياد آوری اس. درز ميان ناتو را بزرگتر ساخت 

. آلمانی خود اين تقاضا را نمود که پاسخ منفی به دست آورد   
  پرسش به ميان می آيد  که چرا موضع گيری آلمان در جنگ عراق ، در ارتباط با مخالفت آن کشور در فرستادن ارتش 

؟ که هم اکنون در سهم .به هم پيمان ناتو، اياالت متحده را زياد ناراحت نساختهو تجهيزات نظامی به آن کشور به مثا
. گيری بيشتر نظامی از آلمان و فرانسه پيهم گله مند است  

  همچنان در اين اواخر سر و صدای تهديد گونه ای از کانادا ، که گويا اگر هم پيما نان ديگر با فرستادن نيرو های شان 
 نفری خود را از افغانستان برون 2500وب افغانستان از آنها حمايت نکنند ، آن کشور نيرو های جن! در مناطق داغ 

از جانب ديگر پيام ها و تماس های ديپلماتيک ميان بازيگران ميدان افغانستان به کدام نتيجه ای نه انجاميد .خواهد نمود 
بعد از . يلنوس و کنفرانس امنيت در شهر مونشن بود پيامد آن، نشست ويژه ای کشور های پيمان آتالنتيک شمالی در و

نيرو ديگر به !  سپردند که در آينده يکی دو هزار بزرگ به آلمان و فرانسه ، اين کشور ها تعهد! فشار آوردن دوستان 
، اما نه بايد از ياد برد که تعهد مقامات حکومت آلمان مبنی بر فرستادن نيرو های بيشتر به افغانستان ، .افغانستان بفرستند

پارلمان افغانستان بستگی به تصميم ) جنوب و شرق ! ( و سهم گيری اين نيرو ها در عمليات جنگی ای مناطق داغ 
! به اين خواست دوستان و تعهد حکومت داران کشورشان چراغ سبز " بوندستاگ " کشور دارد آيا نماينده های مردم در 

 2،3" زود دويج سايتونگ" به اساس گزارش روزنامه معتبر آلمانی .نشان خواهند داد ، در پرده ای ابهام قرار دارد 
ارلمان کشور و بسياری از نماينده گان احزاب حاکم ، مخالف هرگونه فيبروری ، فراکسيون های اپوزيسيونی در پ

.گسترش تعهدات کشور شان در راستای عمليات نظامی در جنوب و شرق افغانستان ميباشند   
ناظر ين تصميم دولت ناروی را مبنی به  برون نمودن ارتش چند صد نفری آن کشور از افغانستان را و پاسخ منفی 

ر ارتباط با ارسال نيرو های کمکی برای نظاميان کانادايی ، يکی از چالش های جديد ناتو در صحنه دولت پولند ، د
قابل ياد آوری ست ، که کشور پولند فقط با فرستادن دو هلی کوپتر دگر به ... سياسی ـ نظامی افغانستان می خوانند 

.افغانستان بسنده شد   
از جانب ديگر  درز ايجاد شده ميان بازيگران پيمان ناتو در . پايان يافت  اجالس ناتو بدون کدام نتيجه ای چشمگيری 

کشور ما ، روز تا روز ابعاد وسيعتر به خود گرفته و در نتيجه دور نمای اوضاع سياسی ـ نظامی در پرده ابهامات 
.بيشتر قرار ميگيرد   

:با اوضاع افغانستان چنين مينويسد   مفسر روز نامه ای تايمز چاپ لندن ، در هفته ای گذشته ، در رابطه   
امريکا ، آلمان ، فرانسه و ايتاليا خود ميدانند ، اما بريتانيا توان اعزام نيروی بيشتر به افغانستان را ندارد ، در حاليکه "   

که رهبران سياسی در پی يافتن راه حل هستند ،سربازان ما جان های خود را می بازند ، پس تنها گزينه عملی آنست 
...."سربازان ما کوله پشتی های شان را بسته و افغانستان را ترک کنند   
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بدون شک شنيدن همچو سر و صدا ها در آينده ، از کشور های دگر که پايشان در باتالق  افغانستان گير مانده خارج از 
.تصور نخواهد بود   

 
  
 

 پاورقی 
8.02.2008 زود دويچ سايتونگ  مورخ 1  

:ای کشور های عضو پيمان ناتو و تعداد تلفات آنان   تعداد نيرو ه  
 

  نفر26 نفر قرارگاه در کندوز و مزارشريف  تلفات 3333آلمان 
  نفر483 نفر قرارگاه بگرام تلفات 31000اياالت متحده 

  نفر 14 نفر قرارگاه ترين کوت تلفات 1650هاليند 
  نفر78 نفر قرارگاه قندهار تلفات 2500کانادا 
  نفر 87 نفر قرارگاه لشکرگاه تلفات 7800 بريتانيا
  نفر11 نفر قرارگاه هرات تلفات 2880ايتاليا 

  نفر3 نفر قرارگاه ميمنه تلفات 495ناروی 
 

         
 
 

 


