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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

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

  ٢٠٠٩نومبر ١٣اشپيگل آنالين 
  م١٧/١١/٢٠٠٩                       ديپلوم انجينير کريم عطائی

  
  

  اوبامه در جستجوی ستراتيژی خروج
  راپور از توکيو
 ضمن سفر او به آسيا واضحتر می گردد که رئيس . اوبامه می خواهد عساکر امريکائی را از افغانسنان برگرداند

  .وج می باشدجمهور در جستجوی يک ستراتيژی خر
  .برای اين منظور ضرورت است تا نخست قطعات تقويه شوند: پارا دوکسسياست 

  

  
اين موضوع در حاشيۀ سفر . ارج سازدخائی را از افغانستان می خواهد هر چه زودتر قطعات امريکبارک اوبامه 

امريکا نمی : " توياما گفتاو در ختم يک مذاکره با صدر اعظم جاپان ، يوکو ها.   بوداحساسقابل رئيس جمهور 

  ."تواند برای دايم در افغانستان بماند

پيام واضحی خواهد داشت مبنی براينکه مردم "اوبامه : تصميم در مورد ستراتيژی افغانستان بزودی بايد اتخاذ گردد

  ."افغانستان بايد اين توانمندی را پيدا کند تا امينت خود را خود تآمين نمايد

  مختلف  رسانه های هفته های گذشتۀ بال فاصله در برابر ژورناليستان از راپورهای، قصر سفيد نطاق،روبرت گيبس

قاضای جنرال اين ت.  تنقيد نمودعسکراضافی برای افغانستان ،٤٠٠٠٠ ازدياد تشبثهای گمراه کنندۀ امريکائی در مورد

حلقۀ محدود مشاورين رئيس مذاکرات س گيب.  است که تحقق پيدا نخواهد کرد،، مک کريستالمسؤل برای افغانستان

ما صرف نمی بينيم که چطورعساکر بيشتر ارسال نمايم بلکه ما هم در اين مورد : " جمهور را با اين کلمات بيان کرد

ما برای دايم آنجا ماندنی « او گفتۀ رئيس جمهور را . "  که چطور عساکر خود را از آنجا بکشيمداريم مذاکره 

  . دتکرار کر» نيستيم

ما : "  ، که خواهش دارد ناشناخنه باند، در حاشيۀ مذاکرات توکيو تو ضيح کردملی يگ همکار شورای امنيت

تجوی يک ستراتيژی خروج از ولی در عين زمان در جس.  ست دهيم همچنان در نظر داريم القاعده را بيابيم و شک

اين . را به ارگان های امنيتی افغان انتقال داده بتوانيم هدف اين است تا بزودی ممکنه مسؤليت ".هستيم نيز افغانستان 
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موضوع را جنرال جامس جونس آمر شورای امنيت ملی که دفتر کارش در قصر سفيد است دريک مصاحه با مجلۀ 

  .اشپيگل نيز اظهار داشته است

 بافتد، نيز لدر جنجاخروج تدريجی قوا از طرف محافظه کاران که نمی خواهند کشور شان بايک ويتنام دومی 

داشته راه ) سی آی ِا(محرم يک سرشناس جمهوری خواه که از طرف رئيس جمهور به اطالعات . پشتيبانی می گردد

نامطلوب در حال صرف تصاميم : "  در اختيار قرار دارد، می گويد، خارج از شورای امنيت ملی،و به حيث مشاور

هزار ٢٠٠اين جنگ با . انستان دريک طريق مارپيچ گرفتار است افغ موضوعرئيس جمهور در.  می گردنداتخاذ

 آنچه آرزواست مورد بحث نيست بلکه آنچه در ،در اتخاذ تصاميم حاضر. عسکر زيادی هم به مؤفقيت نمی انجامد

  ."توان است

 اکثر . هزار عسکر را ايجاب می کند٢٠ هزار تا ١٠خروج امريکا يک عقب نشينی تدريجی خواهد بود که ازدياد 

 بلکه بايد اردوی افغان را تعليم و تمرين دهند تا مسؤليت امنيت کشور را يابند به ميدان جنگ سوقنبايد اين عساکر 

گيبس سؤال دارد که چطور می تواند اين مسؤليت انتقال يابد؟ همه پرسی اخير نشانۀ از خسته شدن . بدوش گيرند

سال اتخاذ و آنرا  امبس می گويد، رئيس جمهور تصميم خود را همينگي . انتخاب کنندگان امريکائی از جنگ می باشد

بسرعت فيصله نبايد :  استهاوبامه خود مردم را به حوصله خواست. در يک خطابۀ مفصل و مکمل بيان می نمايد

  . گرددبعد از سفر هشت روزۀ آسيائی مجددًا شورای منيت ملی دايرمی . باشد" بهترين شکل"اتخاذ گردد بلکه بايد به 

**********  

  ٢٠٠٩ نومبر ١٢مجلۀ اشپيگل مؤرخ 

  کرزی دريک مصاحبه با تلويزيون امريکانی پی بی ِاس

کرزی که با وجود اتهامات گستردۀ تقلب در انتخابات در وظيفۀ فعلی اش تائيد گرديد حکومت امريکا را در يک 

ب دلچسپی چندانی به افغانستان ندارد و گفته است ، غراو در اين مصاحبه . مصاحبۀ تلويزيونی ناراحت ساخت

به اساس نوشتۀ واشنگتن پست کرزی بايد گفته . رستاده استفصرف از لحاظ عاليق خويش قطعات را بدين جا 

را نابود غرب در درجۀ نخست اين جا نيامده که به افغانستان دلچسپی دارد، بلکه اين جا آمده است تا تروريزم " :باشد

  .بود ولی هيچکس را متأثر نمی ساخت" دوزخ" سپتمر نيز ١١قبل از  حمالت افغانستان . " کند

  

  پايان

 
 
  

  

  
 
 
 
 
 
 


