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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     غوث جانباز: ترجمه    ٢٠-١١-٢٠١٠ ني
  

  عودت قوا به تعويق می افتد
  )والديمير سکوساريوف: نويسنده (

 
قطعات . دلی که در عراق به کار گرفته شده است خاتمه خواهد يافتنگ در افغانستان با استفاده از ُمبه گمان اغلب ج

 عمليات های جنگی خود افغانها نظامی امريکا در قلمرو افغانستان در پايگاه های خويش باقی مانده در حاليکه در
است، فقه کرده امنابع روزنامۀ ما خبر ميدهند که پيمان ناتو با توسعۀ نفوذ مسکو در افغانستتان مو. گماشته خواهند شد

  .را که روسيه به اين کشور ميفرستد، بپردازد ولی حاضر نيست قيمت تسليحات
.  تدوين و آماده نموده است٢٠١۴ی جنگی را در افغانستان الی ادارۀ رئيس جمهور براک اوبامه پالن ختم عمليات ها

ۀ قطع اشتراک نيروهای نظامی امريکائی در عمليات ها ميباشد، دارای چند مرحله بوده و قرار يرندگالن دربرپاين 
اطالع به  "شورای ناتو" پالن مذکور در پايان هفتۀ جاری در مالقات لزبن  جزئيات.است طی چهار سال تطبيق گردد

  .شودميده يهمه گان رسان
 ٢٠٠٧در عراق ازدياد کميت قوای امريکائی در سال .  تجربۀ امريکايها را در عراق تکرار ميکندبخش اعظم پالن 

 پی ديگر به به ائتالف بين المللی که در رأس آن امريکا قرار داشت موقع داد تا به صورت تدريجی مناطق را يکی
 حصۀ نيروهای خويش را از عراق ٢/٣ نتيجه واشنگتن توانست الی تابستان سال جاری  در.دنظاميان عراقی بسپار

  مکلفيت های محاربوی خود را به انجامافزون برآن قوماندانی نظامی امريکا اعالم کرد که قوای شان. بيرون نمايد
  .رسانيده اند

 : گفت New York Times گردد به خبرنگار   يکی از مأمورين عاليرتبۀ ادارۀ واشنگتن که نخواسته است اسمش افشأ
مرحلۀ گذار . تکرار و استفاده از آن در افغانستانتجربۀ که ما در عراق به دست آورده ايم مثالی خوبی است برای "
د يجاد قوای مسلح در اينکشور است، قوای که قادر باشند به همين گونه باشد، اما مسئلۀ اساسی در افغانستان، اواميت

  ."دعدی را به دوش خود بگيرت بمسوولي
ميتوان خود فريبی نمود و اعالم کرد که .   واگذاری عمليات های نظامی به خود افغانها خطرات متعددی در قبال دارد

لهذا سرعت واگذاری . قطعات افغان برای پيشبرد مستقالنۀ عمليات نظامی آمادگی دارند، مگر اين ادعا عينی نميباشد
  .ع و شرايط در مناطق مختلف اين کشور خواهد بود، و نبايد از واشنگتن ديکته گردندها مرتبط به اوضا

ارزيابی های مقدماتی در مورد واگذاری های مناطق مختلف به نيروهای امنيتی افغان همين اکنون در ادارۀ واشنگتن 
دشوار خوست در شرق و  مناطق پرخطر و . پايان يابد٢٠١٢در نظر است پروسۀ مذکور الی اخير . جريان دارد

ش اساسی را در واليات به دست خود   اما حتی بعد از آنکه نيروهای امنيتی افغان نق.قندهار در جنوب ياد شده اند
 و در صورت لزوم به کمک اشتدخواهند   قرار "افق های نه چندان دور" در بگيرند، قوای امريکائی و ناتو 

، ريکا افغانستان را ترک ميگويند قطعات محاربوی ام٢٠١۴ با آنکه در اخير بدينترتيب. متحدين افغان خواهند شتافت
 .ده ها هزار عسکر امريکائی در اين کشور کماکان باقی ميماند

در نظر است قطعات نظامی امريکائی و ناتو به آموزش نظاميان افغان و اجرای سائر وظايف ادامه بدهند، کار های 
  .دامريکا در عراق انجام ميدهری  هزا۵٠را که همين اکنون قوای 

کرزی حين مصاحبۀ با خبرنگار .   در اين ميان معلوم شد که پالن مذکور قابل قبول رئيس جمهور کرزی نيست
Washington Post  که در آنها نظاميان افغان  د تا امريکايها عمليات های هوائی شبانۀ خويش را در صورت تقاضا کر

 تا کميت عمليات ها در مجموع وقتی آن فرارسيده است: "  کرزی عالو کرد.شرکت نداشته باشند متوقف سازند
  ."کاهش يابند و خروج قوای خارجی از افغانستان در سال آينده شروع شود

د اخير کرزی را از فعاليت های نظاميان  سر قوماندان نيروهای ائتالف بين المللی در اين کشور انتقاوسديويد پيتري
او تأکيد کرد که در صورت اطاعت از توصيه های کرزی اياالت . خارجی متأثر کننده و متاسف کننده ارزيابی نمود

  .شتاپيشبرد عمليات های نظامی را نخواهند د امکان متحدۀ امريکا 
سال پيش اوبامه از آغاز .  دارد قراروت جدیاتف  درمقايسۀ پالن کنونی براک اوبامه با اظهارات يک سال قبل او

  . حرف ميزد٢٠١١پروسۀ عودت قوا در سال 
روز تصورات نامطلوب در بعضی از کشورهای آسيائی در بارۀ ترک عجوالنۀ نيروه ها نظامی، امريکا را واداشته  ب

  .تا يک سلسله اصالحات را در ستراتيژی خويش وارد نمايد
آيا اين پالن در شراط اين کشور نتيجه خواهد . کان تطبيق پالن عراق در افغانستان استموضوع ديگر عبارت از ام

به جواب اين  ويکتور کارگون) در ترکيب اکادمی علوم روسيه(داد؟ آمر بخش افغانستان انستيتوت شرق شناسی 



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

اليات به نيروهای افغان پالن مذکور عملی و عينی نيست، پروسۀ واگذاری مناطق و و " :سوال چنين اظهار نظر کرد
از جانب . اين پروسه عملی نبوده و دربر گيرندۀ مجمعۀ از مسائل ديگر است. کم از کم سه سال طول خواهد کشيد

تاريخ خروج نيروهای . ديگر فراموش نکنيد که حکومت کابل همين اکنون با طالبان مذاکرات را به راه انداخته است
  ."درتباط دارمذکور نيز اخارجی به چگونگی نتايج مذاکرات 

در اينصورت روسيه امکان آنرا خواهد : " ويکتور کارگون در رابطه به تأثير تغيير ستراتيژی بر روسيه افزود
ما موقع بيشتر برای جلوگيری از ترافيک مواد مخدر و رخنۀ گروپ . داشت تا نفوذش را در افغانستان ازدياد بخشد

واشنگتن سعی ميکند تا همکاری هايش را در رابطه با افغانستان با مسکو هرچه . مهای تندرو به آسيای مرکزی مييابي
اين عالقمندی و تالش امريکايها را من حين گفتگوهای که چند روز پيش با سياسيون و تحليلگران . نزديکتر بسازد

ما با امريکايها . نمودممشاهده داشت  قرار توماس پيکيرينگ آن سفير اسبق امريکا در روسيه امريکائی که در رأس
ولی به شرط آنکه اين . همين اکنون به تفاهم رسيده ايم که پيلوت ها و سائر متخصصين نظامی افغان را آموزش دهيم

رهبری . مداخلۀ نظامی روسيه در افغانستان در آجندای روز قرار ندارد. آموزش ها در قلمرو روسيه صورت بگيرند
  .مسئله را رد ميکندن روسيه اي

در .  به افغانستان است  موضوع ديگری که تا هنوز حل و فصل نگرديده است عبارت از ارسال تسليحات روسی
 گرديده  ارسال، دستگاه های راديو وغيره"کاماز"الری های :   به افغانستان وسايل تخنيکی غير نظامی٢٠٠۶سال 
ما حاضر استيم هيليکوپتر ها را در .  دست استهمين اکنون ارسال بيست بال هيليکوپتر به افغانستان روی. بودند

  .صورت که ناتو قيمت آنرا بپردازد بفرستيم، ولی تا هنوز در اينباره فيصله صورت نگرفته است
آنها صرف به .   بايد در نظر داشت که امريکايها به افغانها تسليحات ثقيل از قبيل تانک، طياره و توپخانه نميدهند

  ."روسيه نيز همين مسير را دنبال ميکند. خفيفه موافقت دارندبوی و سالح ارسال ماشين های محار
  پايان

  
  "نی زاويسيمايا گازيته"روزنامۀ : منبع

  ٢٠١٠ نومبر ١۶: تاريخ نشر
 Вывод войск откладывается :عنوان مضمون به زبان روسی

 
   
 

  


