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 2021جوالی    26فریده نوری                                                       دوشنبه                     

 افغانستان 
 ( از تصمیم خود در مورد امنیت Erdoganاردوغان )

 میدان هوایی کابل اطمینان داد 

 (Le Mondeمنبع: اخبار لو ماند )

 از استامبول  (Marie Jégoخبرنگار: ماری ِجگو )

 مترجم: فریده نوری 

 رئیس جمهور ترکیه، تهدید طالبان را نسبی میداند 

 داخل چوکات ناتو اشغالگران می نامند در   را  طالبان حضور نظامیان

افغنستان را ترک می کنند، ترکیه می خواهد    ،در حالیکه امریکا و متحدینش بعد از بیست سال جنگ 

  راه اساسی ورود در کشور برای دیپلومات های غربی که  برای امنیت میدان هوایی بین المللی کابل،  

 . حضور خود را دوام بدهد  و کارکنان کمک های بشری می باشد،

از جملۀ او لویت    اردوی امریکا  خروج محافظت و امنیت این نقطۀ دخولی ستراتیژیکی، در هنگام   

   رو به افزایش است. باالی قلمرو طالبان هر روز   ، زیرا پیشرویها محسوب می گردد 

به عهده  را  یت ناتو  از همین حاال مئسولیت امنیت میدان هوایی در داخل چوکات مامور  نظامیان ترک

 دارند.

 خود را خواهان می باشد.  حمایت لوژیستیکی و مادی متحدین ،ترکیه در مقابل حضور خود 

امنیت میدان    رئیس جمهور طیب اردوغان، واشنگتن و انقره باالی چگونگی نگهداریاظهارات  قرار  

ابتکار خود، رئیس  ساحه موافقه نمودند. با این    درتوسط پنجصد نظامی ترک حاضر    هوائی کابل 

با ادارجمهور   تا دوباره روابط اش را که  که بعد از    ۀترکیه  امیدوار است  امریکا و مخصوصاً 
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  به سردی گرائیده بود،  روس ساخت    ( Missiles S - 400، )400اس ـ    های   راکت خریداری   

   .دوباره برقرار نماید 

شان    ۀ ز پروژالکن طالبان حضور ترک ها را نمی پذیرند. در این ماه های اخیر مسلسل آن ها را ا

هوشدار می دهند، و تأکید می کنند که عساکر ترکیه با وجودی    است،  امنیت میدان هوایی کابل  که

، و  »اشغالگر« شمرده می شوند مانند دیگران  که نمایندگی از »یک ملت بزرگ مسلمان« می کنند،  

جوالی رئیس جمهور    وز دوشنبه نزدهمر باید مانند امریکایی ها و دیگران از افغانستان خارج شوند.  

ترکیه اردوغان این تهدید را نسبی دانسته و تشریح نمود که طالبان نگفته اند »که آن ها ترکیه را  

قلمرو افغانستان    در داخلاز بنیادگرایان طالب تقاضا نمود »جنگ و اشغالگری را  و    نمی خواهند«.

 «. ماست ختم کنید و به تمام دنیا نشان بدهید که صلح در افغانستان حکمفر

 تحکیم رول انقره:  

جمهوری    سویبا خبر نگاران روز دوشنبه قبل از رفتنش به    )طیب اردوغان(  قرار گفته های وی

همین حاال  از  ،  ی)این جمهوری تنها از طرف انقره به رسمیت شناخته شده است(شمال  ترکی قبرس 

خارجه باشد و یا به سویۀ  گو ها که به سویۀ وزیر امور  و    گو ها جریان دارد » این گفت و    گفت 

بحث و    ه نوع چ . »ما می کوشیم تا ببینیم که  است   رفع نمودن شک و تردید طالبان برای    خودش« 

 .مذاکره به آن ها می توانیم داشته باشیم، و یا آیا این تبادل افکار ما به جایی می رسد«

ت ناتو نمی تواند ماموریت  طالبان، ترکیه با حفظ چندین صد عسکر در چوکا  بابدون موافقۀ قبلی  

قرار دارند که می خواهند مالک    ی خود را به پیش ببرد. مشکالت واضح می باشد. طالبان در وضع

آن ها می توانند از فاصله های دور با فیر راکت ها  میدان هوای کابل را هدف  افغانستان شوند،  

 حمالت راکتی شان قرار دهند. 

 . است  شده قرار گرفته هدفو حمالت   گزاریها بمب با در سال های اخیر چندین بار این مکان 

میالدی، یک حملۀ انتحاری، که هدف حمله مذکور معاون رئیس جمهور آن زمان    2018در سال  

لیت آن را دولت اسالمی یا داعش  سؤم  ه بود، و ت که از یک سفر ترکیه برگش  بود،  عبدالرشید دوستم

 گرفت.  به عهده 

رئیس جمهور ترکیه طیب اردوغان نگران از تصویرش در صحنۀ بین المللی می کوشد  تا دوباره  

اعتماد از دست رفته اش را در نزد متحدینش  یعنی ائتالف اتالنتیک به دست بیاورد، برای این کار  

 زد. اردوی خود را در آن جا مستقر ساامنیت میدان هوایی کابل  تا جهت گرفتن ،نمود تعهد 
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انقره در همین نزدیکی ها پاکستان و قطر، متحدین منطقوی خود را  تشویق نمود تا از نفوذ شان  

       باالی طالبان جهت قبول نمودن پالن ترکیه استفاده کنند. 

 

 


