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 2تر1له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

  
 

 1۱/12/2۱13        یوسفی اکبر محمد دوکتور: مترجم
 

 !«نمایند می عقد پیمان ایران و افغانستان: جدید اتحاد»
 

: کند می جو و جست جدید متحد آنجا افغانستان  - کنند می عودت غربی های نیرو»
 توافق ایران با وسیع همکاری روی کرزی جمهور رئیس تهران، در دیدار یک در

  .«است نموده
 

. بگذرانم نظر از بموقع را «آنالین شپیگل» تازۀ مطالب نتوانستم دیگر، های مصروفیت بنابر: مترجم یادداشت
 م2۱13 «دسمبر» ۸ بتأریخ فوق عنوان تحت که شدم مطلع ،«آنالین جرمن افغان پورتال» دوستان بکمک

 نیز بار این ،«نالین جرمن افغان پورتال» دوستان قبلی خواهشات طبق. است شده سپرده نشر به گزارشی
  باشد نشده دیر محترم، خوانندگان برای است، امید گرفتم، بدوش را «ترجمۀ»
 

 کرزی حامد جمهور رئیس. اند نموده توافق وسیع های همکاری به ایران و افغانستان – کابل:» اصلی متن ترجمۀ
 برین. است داده مثبت جواب روحانی حسن ایران، حکومت رئیس پیمان یک پیشنهاد به سخنگوی، اظهار طبق بر

 .اند نموده موافقت امنیتی چنان هم و  فرهنگی و اقتصادی سیاسی، سطوح در  المدت طویل همکاری یک بر اساس
 

 از امریکا. دهد می نشان  مطابقت امریکا متحدۀ ایاالت با افغانستان رد جواب یک با زمان عین در ایران با نزدیکی
 مدت برای المدت طویل قرارداد و سازد متقاعد  امنیتی توافق بیک را کرزی تا ورزد، می تالش اکنون تا ها مدت
 . نمایند عقد آینده، سال اخیر در افغانستان، از  «ناتو» قوای عودت از بعد
 

 برای افغانستان، در را متحده ایاالت عسکر۸۱۱۱ حدود ماندن باقی امکان امریکا، متحدۀ ایاالت جانبۀ دو قرارداد
 .کرد خواهد تأمین ساحه، درین را غرب نفوذ تداوم  توافق، چنین یک.  کند می بینی پیش سال، ده زمان مدت یک

 
  شرایط بر تا  کرد، خواهد تأئید زمانی را امریکا متحدۀ ایاالت با توافق که است، داشته  اعالم گذشته ماه در کرزی

 خواهد نمی واشنگتن با را قررداد هیچ اساسا   م،2۱1۲ اپریل ماه انتخابات از قبل. گیرد صورت مذاکره مجددا   آن،
 . کند امضاء
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 german.de-maqalat@afghanئښت تاسُ ٌمکارۍ تً رابُلي.  پً دغً پتٍلً مُږ سري اړیکً ټیىگً کړوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یُ خپلً لیکىً لً رالیږلُ مخکې پً ځیر َ لُلـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازَالي د لیکُال پً غاړي دي : یادونه

 

 .است بوده قوا تمام خروج خواهان روحانی
 

. است داشته برحذز امریکا متحدۀ ایاالت با نزدیک همکاری از علناء   را کرزی کشور، یگانه بحیث ایران همزمان
 حساب» در. است آورده بعمل تأکید دیگر یکبار افغانستان، جمهور رئیس با دیدار از پس روحانی رفتار، این بر

 دست در باید افغانستان امنیت. »«گردند خارج منطقه از باید بیگانه های قوت همه: »نوشت خویش رسمی «تویتر
 .«شود سپرده  ها افغان

 
 اظهار، اساس بر اما. اند رسیده بتوافق ،«ستراتیژیک» مشارکت  بیک افغانستان و ایران آگست، ماه در حاضر

 یک  است، بوده تهران در یکشنبه روز کرزی آنجائیکه از. است وسیعتر خیلی جدید  توافق گویا کرزی، سخنگوی
 خبر بدون شنبه روز «هاگل.  »نگرفت صورت ،«هاگل چک» امریکا، متحدۀ ایاالت دفاع وزیر با ممکن دیدار
 («cst) تی.اس.سی/ «رویتر. »شد کابل  پایتخت، وارد دیدار جهت قبلی

 
 پایان


