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 ۰۳/12/2۳1۰        مترجم: دوکتور محمد اکبر یوسفی
 

 «وضعیت می تواند خیلی بسرعت به خرابی انجامد»
 

، روز «واشنگتن پوست»، چاپ آلمان، بر اساس گزارش «شپیگل آنالین»است که « خبری»این مطلب محتوای 
قبل از ظهر بدست نشر سپرده است. این منبع در گزارش خود، هم چنان،  1۳م، ساعت 2۳1۰دسمبر،  2۲یکشنبه، 

ار داده است. از ترچمۀ متن ، در اختیار قر«انگلیسی»رابزبان « واشنگتن پوست»"لینک" مطالب منتشره در 
، «افغان جرمن آنالین»صرفنظر شده است، تنها ترجمۀ متن خبر، بزبان آلمانی، بنا بخواهش دوستان « انگلیسی»

    تهیه شده است.  
 

 
 «""وضعیت می تواند خیلی بسرعت به خرابی انجامد«( : تصویرارشیف)»عسکر ایاالت متحده در افغانستان »

 
خرابی قابل  ،، بعد از خروج قوای غربی از افغانستانبرای خدمات مخفی ایاالت متحده –واشنگتن »متن خبر: 

ست"، بر اساس اظهارات مأموران حکومتی حظۀ وضعیت امنیتی غیر منتظره نخواهد بود. این خبر را "واشنگتن پومال
 که گویا، آگاهی از منابع خدمات مخفی داشته اند، منتشر ساخته است.  

 

بر اساس آن، کارشناسان درین به اصطالح ارزیابی استخبارات ملی برین عقیده اند، که وضعیت بسرعت به خرابی 
ندهد و کمک مالی  قطع گردد. هرگاه افغانستان و خواهد انجامید، در صورتیکه قوا به اقامت در آنکشور ادامه 

 ایاالت متحدۀ بر پیمان امنیتی بتوافق نرسد، افغانستان خیلی سریع دربی نظمی غرق خواهد شد.

 
حکومت ها در کابل و واشنگتن  تا بحال در مورد پیمان امنیتی بتفاهم نرسیده اند، که بحیث فرضیه و پیش شرط  

زار از قوای ایاالت متحده و هم چنان تأمین کمک ها به حجم  میلیارد ها صدق کند. بدون برای ادامۀ اقامت چند ه
ور خارج کنند. شک عسکرشانرا بطور مکمل ازین ۰۰۳۳۳توافق، ایاالت متحدۀ امریکا و "ناتو" می خواهند، تمام 

 1۱ا و اطالعات تمام ، گزارش داده است، آگاهی ه«واشنگتن پوست»ارزیابی استخبارات ملی، که در بارۀ آن 
اده تبطور منظم به مراجع تصمیم گیرنده در واشنگتن فرس  ،خدمات مخفی امریکائی را  توحید نموده است. "راپورا"

 می شود. اکثراً قبل از اتخاذ تصامیم روی موضوعات اساسی مهم، صورت می پذیرد.
  

دمات مخفی می نویسد،  حتی در صورتیکه قوا در کشور بماند، بسیاری از پیشرفت ها، که خدر مطالعات تازه، 
، پس در جایش خواهد بود. حکومت رئیس جمهور"بارک اوباما"، 2۳1۲درسالهای اخیر حاصل شده باشد، تاسال 

عیت امنیتی را م، در هندوکش تقویت بخشید، تا قیام طالبان را سرکوب نماید و وض2۳۳۲قوای خود را در سال 
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بهبود  ببخشد.  بر اساس اخبار روزنامه ها،  یکتعداد درونی ها، درین گزارش، خیلی بد بینانه نتیجگیری نموده اند. 
م  بصورت غیر قابل امتناع، تغییر خواهد یافت، لیکن 2۳1۰از یک طرف، در تقسیم  قدرت و مناطق  بعد از 

رین ارتباط  قوت قوای امنیتی افغانستان، بقیمت کم گرفته  می شود. تقویت طالبان یک امر اجباری نخواهد بود. د
(ab/Reuters) 
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