
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 
 12/۰1/2۰1۳  دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 

 ۱۱/۱۱/۳۱۱۲شپیگل آنالین 

 

 باز ماندن ،نخست برآمدن ،ستراتیژی اوباما در افغانستان
 واشنگتن ،نوشتٔه از: زبستیان فیشر

 

 
 «دیگر Missionک میشن ی» اوباما:  ،رئیس جمهور کرزی

 

شده است: بعد از ختم وظیفٔه همترین سؤال هنوز توضیح نند. لیکن مامنیت کشور خود را در دست گیر آینده افغان ها باید در بهار

را  رار خواهد بود؟ یک دیل )جور آمد( با رئیس جمهور کرزی خواهد توانست اضالع متحدٔه امریکاجریان از چه ق ۳۱۱۲ناتو در 

 در جنگ با تروریزم اطمینان بخشد.

 

  رال مکمسه ساعت  تمام قبل از ظهردر ین روز جمعه در هم ،حامد کرزی ،بارک اوباما و رهبر افغانستان ،ارئیس جمهور امریک

در  شخصی  جوبایدن در اطاق کابینٔه قصر سفید بعداً یک مذاکرهٔ  ،نخست یک دیدار با معاون رئیس جمهور: با یک دیگر گذشتاندند

  .طعام چاشتدر دوباره هر سه داردیباآلخره  ،دفتر بیضوی

 

اتی بعد از ظهر پیش آمد آنها باهم ن اوباما و کرزی هنوز هم مانند دو رفیق سیاسی به نظر نمی آمدند. در کنفرانس مطبوعآ بعد از

 فشردند. "دراز شده"با بازوان تقریبا ً  رادست های یک دیگر بود. در آخیر سرد

 

 جنگ امریکایی های ماندهٔ 
ز بزودی احتی االمکان که هدف مشترک دارند: اوباما می خواهد  همچنان دو طرف مایوسلی و ،بیگانه از هم دیگر تصاویر

ی اتی اش وعده کرده بود; وکرزی می خواهد حتکه به امریکایی های خسته از جنگ در مبارزٔه انتخاب افغانستان خارج گردد

 زیرا عقیده دارد که همه چیز بهتر می شود. ،ن استقالل مکمل کشورش رااالمکا

 

 ها در این روز جمعه یک قدم پیشتر گذاشته اند.افغانایی ها و به این ترتیب امریک

 

 را تیدر بهار آینده تمام مسئولیت امنیحتی ساند: اردوی امریکا  و متحدینش باید اطالع می ر خی را بهٔه تأریزیرا اوباما یک لحظ

 در نظر گرفته شده بود. آینده و برای تابستاناین موضوع از طرف نات اساساً  د.نبه اردوی افغانستان بسپار

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_strategie_obama.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_strategie_obama.pdf


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

راپور پنتاگون گفته شده زیرا در آخرین  ،بل یادهانی استاین قا اردوی افغان سخن می گوید. "پیشرفت های"ولی اوباما اکنون از 

افغان که از طرف ناتو تربیه  بریگاد ۳۲از مجموعا ً  نفری( ۰۱۱۱تقریبا ً  نظامی  )یک واحدک بریگادب است که تاحال صرف 

اوباما اکنون توضیح می دارد که در آینده عساکر امریکایی  ایف اش برآمده می تواند.دیگران از عهدٔه وظ بدون کمک ،اند شده

 :د بودنخواهعهده دار  "وظیفٔه دیگری را"

نی این بدان معلیکن  ".پرمسئولیت می رسد نتهای"یک اجنگ در افغانستان به  قدرت های افغانی". یکمک برا ،مشوره ،" تربیه

 طلبان دخالت نه خواهند کرد.در برابر  عساکر امریکایی دیگر در جنگنیست که 

 

 چه می شود؟ ۳۱۱۲بعد از سال 

مسئولیت امنیتی خروج دیگری قوای بین المللی را ممکن می سازد. ناتو در کنفرانس سران دول در قال تان ،رئیس جمهور می گوید

ید قطعات جنگی دامنٔه هندوکش را ترک کرده باشند. فکر می شود که این با ۳۱۱۲( تأکید کرد که الی اخیر ۳۱۱۳گو)سال شیکا

 باشد.مطابق به فکر حکومت امریکا مکمل این  اقال ًکه  جام پذیردخروج باید همچنان قدری سریعتر ان

 

دید که اکنون بزودی افغانها مسئولیت زندانهای قوای امریکایی را بر دوش خواهند زی از جانب خود چند مرتبه متذکر گرکر

لبان امید وار است. لیکن الو او از مذاکرات صلح با طابرع باشد.می به فکر او آشکارا این به قطعیت عالمٔه از استقالل او گرفت. 

 ذاکره با نمایندگان حکومت افغانستان خود داری کرده اند.آنها تا حال از م

 

 ،ه پایان برسدوظیفٔه جنگی ناتو ب ۳۱۱۲سال  کرزی نتوانستند توضیح نمایند: جریان بعد از اینکه درال قطعی را اوباما و یک سؤ

و ر برابر تروریستان بجنگند ذارد تا دگدر افغانستان برا  هد بود؟ حکومت امریکا آماده است باز هم عساکر خودچه نوع خوا

   یک وظیفٔه محدود نامید.این را روز جمعه بیه نمایند. اوباما تر را ی کشورهزار نفر ۲۰۱ تخمنا ًاردوی 

 

 موافقه کردند "دیل"روی یک ئیت اواشنگتن و کابل به رض
 عساکر امریکاییبرای مشروط به آن خواهد بود که افغانها   باید تحت مذاکره قرار گیردامنیتی که  ین یک موافقتاین چنولی 

دپلومات ها از آن مستفید می گردند. مطابق به آن را اوباما قبل از دو سال  مصونیت جزائی را تضمین کنند. یک حمایتی که تقریبا ً

خروج کلی  صورت گرفت. این  ،از حکومت عراق تقاضا کرده بود که جواب مثبت نداشت. از این لحاظ در عوض یک موافقت

پاشان  ،نظر به افغانستان ،"بن رودس" ،اوباما معاون مشاورت امنیتی ،ار کرزیقبل از دید " راصفر به اصطالح  گزینه()اوپشن"

 کرد.

 

آتی موافقت کرده باشند: د)دیل(به جورآم قصر سفیدکرزی در مذاکرات  اوباما وکه معلوم می شود اکنون زیرا ممکن نه بدون تأثیر. 

"من می  ،ی بعد از آن در اشاره به زندان ها گفت: اکنون چون این مسایل حل گردیده اندبرابر مصونیت. کرز زندان های نظامی در

 .دفاع کنم"  ها رابر ملت افغان از مصونیت امریکاییتوانم در ب

 

 ۳۱۱۲کر بعد از سال د چه تعداد عسوره می کنمشت دفاع وزار اوباما از طرف خود به اطالع رسانید که او با جنراالنش و

انس در کنفر این افغانسکر امریکایی حساب می کند. هزار ع ۱۰ با کرزی ،راپور می دهد "نیویارک تایمز" ضرورت خواهد بود.

 که  افکار به دوران بوداین گذشته در واشنگتن ای ود داری کرد. قبال ً در هفته هاز تذکر یک عدد ثابت خ ،تی در قطر سفیدامطبوع

پنتاگون یک ی محسوس است. اکنون متر خوشنودر سفید کقص کایی سخن در میان بود. درهزار عسکر امری ۳۱ماندن الی از 

   هزار عسکر را پیشنهاد دارد. ۹الی  ۲قدرت 

 

 اوباما شکار تروریستان اشد ضروت استاز نظر 
او   ه است.اخطار داد "بازی با اعداد"از چنین  "ستواشنگتن پ"در  ، Ronald E. Neumann ،سفیر قبلی امریکا در افغانستان

ی یک مقابله با ترور هزار عسکر معن ۶هزار تا  ۲متفاوت کدام معنی را در بر دارند: " دقت گردد که اعداد بیشتر  باید ،می گوید

می تواند ولی این   رد و به کشتار دشمنان ما متمرکز می باشد. "را در بر دارد که پشتیبانی جدی اردوی افغان را کنار می گذا

ب ه با ترور از نگاه سطحی گرچه جالکند: " آغاز مقاب ه میبر داشته باشد. او عالو خطرات جدید را درو  سقوط دولت افغانستان

 مخرب." ،است ولی از نظر انتخاب ستراتیژی

 

 پایان
  


