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 30/03/2019       ، ترجمه س.سهیلتیاسم یا کلیما

عمده در  گریباز کیحتا بدون هزاران سرباز،  کایامر
 ماند یم یافغانستان باق

 

 کنندیاز افغانستان دارند و تصور م ییکایامر یروهایاز خروج ن یفراوان تشویشدر واشنگتن  یادیز گرانلیتحل

که خروج  ندیگوی. آنها مشودیدر افغانستان م کایامر ژیمسأله منجر به از دست رفتن اقتدار، نفوذ و پرست نیکه ا

 یجنگ یرویرنگ نحضور کم یعنیافغانستان است؛  «نترک کرد» ای «ینینشعقب» یبه معنا ییکایامر یروهاین

که  هیو روس رانیتا نقش پاکستان، ا شودیسبب م نی. اشودیبه نفوذ کمتر منجر م یدر خاک افغانستان، مساو

 یروهایبا بازگشت ن گران،لیتحل نی. به استدالل اابدی شیشان ندارند، افزا منافع مردم افغانستان را در دل یپروا

 .شودیشکسته م کند،یم نیرا تأم کایامر یمل تیموجود که منافع امن یحفاظت هیبه خانه، ال ییکایامر ینظام

 کایامر یمل تیرهبران امن یتیکالج ترب سییو ر کایامر یبحر یروهاین نیشیپ قوماندان ت،یاسم یا کلیما

 می نگارد: کیوزوین

 (لیسنجر سه: ترجمه)

 یروهاینش دو که دوشا ییکایشد. دو سرباز امر داریب یبا خبر ناگوار کایمارچ، امر دومو ستیروز ب بامداد“

 یدو تن، شمار مجموع نیجان باختند. با جان باختن ا دند،یجنگ یکندز م یشمال تیافغانستان در وال یتیامن

از شروع  ییکایتلفات امر یاند، به چهار تن و شمار کل جان باخته یالدیم دیکه در سال جد ییکایامر یروهاین

که به خاطر  یاست که پس از هژده سال از جنگ نیا انگریرقم درشت از تلفات ب نی. ادیتن رس 2۴21جنگ به 

مسأله سبب شده است  نیاست. هم ریهنوز در باتالق درگ کایشان آغاز شده، امر طالب زبانانیالقاعده و م دنیبرچ

 .ردیبگ یقربان ییکایاز دختران و پسران امر انچنجنگ هم نیکه تداوم ا

. مردم آرزو ابدیخاتمه  یجنگ به زود نیدر ا کایامر ینقش نظام خواهندیم کایکه مردم امر داندیترمپ م ۀادار

 نیا شان، اتیمال یها و به عوض تلف کردن پول ییکایامر ترشیشدن خون سربازان ب ختهیدارند تا قبل از ر

صد از مردم  در ۶1منتشر شد،  201۸که در اکتوبر سال  «YouGov» نهاد یاتفاق رخ بدهد. براساس سرو

 یروهایاند تا دستور کاهش ن جمهور ترمپ خواسته سییجنگ از ر نیسربازان ا درصد از کهنه ۶9و  کایامر

در امور مصالحه به  کایخاص امر ۀندیکه به واسطه نما یدر افغانستان را صادر کند. مذاکرات جار ییکایامر

 .شده است یطراح ،یبه چنان هدف یابیاست که به منظور دست یا برنامه زا یراه انداخته شده است، در واقع بخش

 کنندیاز افغانستان دارند و تصور م ییکایامر یروهایاز خروج ن یفراوان تشویشدر واشنگتن  یادیز گرانلیتحل

که خروج  ندیگویم . آنهاشودیدر افغانستان م کایامر ژیمسأله منجر به از دست رفتن اقتدار، نفوذ و پرست نیکه ا
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 یرویرنگ نحضور کم یعنیافغانستان است؛  «نترک کرد» ای «ینینشعقب» یبه معنا ییکایامر یروهاین

 هیو روس رانیتا نقش پاکستان، ا شودیسبب م نی. اشودیبه نفوذ کمتر منجر م یدر خاک افغانستان، مساو یجنگ

با بازگشت  ران،گلیتحل نی. به استدالل اابدی شیشان ندارند، افزا منافع مردم افغانستان را در دل یکه پروا

شکسته  کند،یم نیرا تأم کایامر یمل تیموجود که منافع امن یحفاظت هیبه خانه، ال ییکایامر ینظام یروهاین

  .شودیم

منحصر به  کایامر یساختار لرزان استوار است. قدرت مل کیبر  دید نیا انیاست، اما بن یجالب طرز دید نیا

قدرت وابسته به شمار  نینان اچ. همستیکشور در خارج از قلمرو خود دارد، ن نیکه ا ییروهایداشتن شمار ن

ما در افغانستان،  یروهایحضور دوامدار ن ،. در واقعستین ،ییدر جا روهاین نیو مدت حضور ا ینظام یروین

از  یناش نیاز طالبان بردارد. ا تیتا دست از حما میاوریب یبر پاکستان فشار کاف میکه ما نتوانسبب شده است 

 .پاکستان است یو تدارکات یما به راه مواصالت یروهاین یگوابست

پاکستان، نفوذ پاکستان در افغانستان  یو تدارکات یبه راه مواصالت یگاست که با کاهش وابست نیاستدالل ا کی

بر پاکستان فشار  یاسیو س یاقتصاد یروین شیکه با افزا شودیمسأله سبب م نیا گر،ید ی. از سوابدییکاهش م زین

 کیدر صدد کاهش استراتژ کایکه امر میبدان دی. ما باکندن دیکشور ثبات در افغانستان را تهد نیانداخته شود تا ا

معنا که کاهش  نیخواهد ماند؛ به ا یعمده در آن کشور باق گریباز کیدر افغانستان است و در کنار آن  ها روین

  .اند گریکدیصورت متقابل و مکمل  ،یو اقتصاد یاسیس تیحما شیو افزا ینظام یروهاین

 ممکن است؟  یزیچ نیچن چگونه

 یهااز ابزار یکیکه دارد، تنها  یو تخصص ییبا تمام توانا کایارتش امر کهنیسوال ساده است و آن ا نیجواب ا

 .است کایامر یخارج استیس

 یها کمک گانکنند افتیدر نیتر از عمده یکیکشور  نیدر مسأله افغانستان آشکار است. ا ینکته به خوب نیا

کشور  نیاز ا کایامر زیندارد و  کیپلماتیو د یاستخبارات یگسترده یبا افغانستان همکار کایاست. امر کایامر

 یروهایکه با خروج ن میبه خاطر داشته باش دیبا. ندکیم تیحما کیپلماتید قیاز طر یالمللنیدر مجامع مختلف ب

از  ییکایامر یروهایبا خروج ن گر،یمتوقف نخواهد شد. از جانب د شبهکیبه صورت  ها یهمکار نیا ،ینظام

 زیو ن یاقتصاد ک،یپلماتید یها را در عرصه شیخو یها ییترمپ قادر خواهد شد تا توانا یافغانستان، اداره

  .خوردار است بر یخود را در افغانستان از نو کشف کرده و بداند که چه مقدار از چنان نفوذ یاسیس هیسرما

 خاصی اریبس تیدر موقع نیزم یکشور رو نیتراقتدار با یاسیاز لحاظ س زیو ن نیبه عنوان ثروتمندتر کایامر

 کایامر ۀکه در کابل بر سر قدرت است، بخواهد تا اهداف عمد یقرار دارد که قادر است تا از هرگونه حکومت

افغانستان در منطقه به شمول  یها هیهمسا از کی چیمواجه نسازد. ه دیرا با تهد زمیمبارزه با ترور نهیدر زم

در افغانستان  کایمواجه است، قدرت رقابت با قدرت امر یدالر اردیلیم 9۶کشور پاکستان که با کمبود بودجه 

 یها تیاولو هوده،یصرف ابتکارات ب کایامر یدالر اردیلیم 132از کمک  یندارد. درست است که بخش بزرگ

و  کیها سبب شده است تا حکومت افغانستان به رابطه نزد کمک نیحال هم نینادرست و فساد شده است، با ا

 رابطه نیتا چن ستندیخواهان آن ن زیافغان ن مداراناستیروشن است که س زین نی. اابدیبا واشنگتن دست ب یقیعم

مواجه  خطراست، با  یتوافق صلح ضرور کیبه  یابیدست یو برا ندهیآ یها ها و سال را که در طول ماه یا

  .سازند
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 یها تیکشور اکنون جزو اولو نیا بود،یمسأله افغانستان نم ریکمتر از دو دهه گذشته درگ یدر ط کایامر اگر

است  ییها دالر کمک ها اردیلیم گانکنند افتیاز در یکی. حکومت افغانستان هنوز آمد یبه شمار نم یالمللنیب

 تیچنان حما بود،ینم لیدر مسأله افغانستان دخ کایر. اگر امشودیم نیکشور تأم نیا یالملل نیب انیحام یکه از سو

 یها دگاهید یکه دارا یچون انگلستان و عربستان سعود ییرهاکشو یاز سو ژهیکشور به و نیگسترده از ا

 تیافغانستان چنان حما یجمهور یاز رؤسا یکی میریمتفاوت و متضاد هستند، ممکن نبود. سخت است که بپذ

 تیحما گر،ید ینداشته باشد. از سو زین گرید فیالترنات گونهچیکه ه یدر حال دهد،را از دست ب یا گسترده

 ییگرامبارزه با افراط زیکشور و ن نیتداوم ثبات در ا یبرا کیاز افغانستان به لحاظ استراتژ کایار امرددوام

 .افغانستان است یبرا

 ییو شگوفا یدلکیبه صلح مطلق،  ستیافغانستان قرار ن ،ییکایامر یروهاینکته روشن است که با خروج ن نیا

 یها و با وجود سخاوت اند ستهیسو در جنگ ز نیاقل از چهار دهه به ا . مردم افغانستان حدابدیدست  یاقتصاد

 یکشورها نیتر و فاسد نیتر افتهی توسعه ماز ک یکیکشور هنوز هم  نیا کا،یامر یها کمک طور خاص یالمللنیب

مبدل  انهیم یایدر آس سیسو هیمدل شب کیتوقع داشته باشد که افغانستان به  دینبا کسچی. هدیآیجهان به حساب م

 یسایمشکالت س یمدن یها مناظره قیگذاران از طر قانون سیکه در کشور سو میبه خاطر داشته باش دیشود. با

 یقبل یها از مقام یکه شمار ستین ی. شک(ستین نیکه در افغانستان چن یدر حال) کنند یشان را حل م خود

غرب  تیو هدا رکفالتیتأث ریدر افغانستان ز کیجامعه دموکرات کی جادیباور داشتند که ا کایامر یها حکومت

 .تسا ادیبن یب یتصور نیبود که چن دهیممکن است، اما از همان اول مشخص گرد

که مذاکرات صلح در رابطه به افغانستان به کجا  میدان یما نم شود، یها نگاشته م سطر نیلحظه که ا نیهم تا

رداد صلح که سبب شود قرا کی یمنجر به امضا یجار یگوها و گفت ایکه آ میدانینم زیرا ن نی. ادیخواهد انجام

 تیکه با قاطع یزی. تنها چریخ ایخواهد شد  ،مردم افغانستان مد نظر گرفته شوند یازهایو ن کایتا منافع امر

در  یا از نفوذ گسترده ش،یهزاران سرباز خو حضور یچه با حضور و چه ب کایاست که امر نیگفت، ا توانیم

جنگ  کیدادن به  انیدر افغانستان تنها عامل پا کایاز کاهش نفوذ امرتشویش دار است. اگر  خور افغانستان بر

 .است ییجا یب یراننگ نیاست، ا انیپا یب

 کی یبرا یبه مناطق جنگ ییکایامر پوش فورمیونیتنها به فرستادن پسران و دختران  کایامر یخارج استیس

 سییر کیمسأله که  نیتنها و تنها به ا زین کایامر کیو نفوذ استراتژ ی. قدرت جهانستیمدت نامعلوم، وابسته ن

 ”.باشد یمن (محدود) زند،یم ینظام ییآرا و چطور دست به صف یجمهور چه زمان

 

 

 

 


