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 30/11/2019                  عنایت شریف
 

 مهور امریکا به افغانستانج ئیسسفر ر
 

 

رده کال برانگیزش به پایگاه بگرام گفت طالبان حاال قبول ؤرئیس جمهور امریکا در جریان سفر س" دانولد ترمپ  "

مانع ، کردند و همین مشکل . دانولد ترمپ گفت در گذشته طالبان به آتش بس توافق نمیاند که آتش بس را می پذیرند

جمهور دیگر رئیس با این صراحت هر اگر این حرف را  .رسیدن به توافق با آنها بود

 ۀاف بزرگ و روزنیک انکش ۀانولد ترمپ بر زبان می آورد نشانامریکا به غیر از د

. اما مانند سخنان بی شمار دیگِر دانولد ترمپ که شد امید برای آینده پنداشته می

 همواره بدون توجه به واقعیت داشتن آن و بدون توجه به معنا و تفسیر آن بر زبان

که روی آن زیاد حساب  ، سخنان او در بگرام نیر از آن حرف هایی نیستمی آرد

 . شده بتواند

 ته هم حاصل شده بود و، این توافق در گذشتنها میان طالبان و امریکا باشد ، پایان آتشباریاگر منظور از آتش بس

اما آتش بس میان طالبان و امریکایی ها نه تنها  .کنند گفته بودند که بعد از امضای توافق آنرا رعایت می طالبان قبلا 

البان ر بسیاری از حملت ط. دنیت افغانستان زیان بخش نیز باشدتواند برای ام کند بلکه می مشکل امنیت را حل نمی

 های امریکایی به کمکویر به عقب نشینی شده اند که نیر، طالبان تنها پس از آن ناگزبه شهرهای بزرگ در گذشته

ود که یش این خواهد ب. در صورتیکه میان امریکاییان و طالبان آتش بس برقرار باشد معنایرو های افغان شتافته اندن

 .حمله های طالبان به شهر های بزرگ، مداخله نخواهند کردهای امریکایی در پس از توافق، نیرو

ن و قطع بمگزاری ها و خونریزی در کشور ارتباط های امنیتی افغاکه به آتش بس میان طالبان و نیرویی اما تا جا

ه ب( طالبان و حامیان پنهان شان آنرا به آسانی نمی پذیرند و وابسته اصلی همین موضوع است ۀالئکه مسگیرد ) می

، صرف بعد از حل شدن مشکل شان با امریکایی ها صورت مذاکرات بین االفغانی میدانند. آن مذاکرات از نظر طالبان

 کایی ها بسیار مشکل تر، در مقایسه با توافق طالبان و امریرسیدن به توافق در آن مذاکرات همتواند و  ه میگرفت

 . خواهد بود
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کنند که خواسته های شان در آنسوی خط های سرخی  ، طالبان تنها در صورتی به آتش بس توافق میها در مذاکرات بین افغان

 .مت شبیه حکومت طالبانی توافق شودبرگشت امارت طالبان و یا یک حکوکه ما کشیده ایم پذیرفته شود یعنی به 

 .را با خود ندارد به این ترتیب سخنان دانولد ترمپ در بگرام نکته های امیدوار کننده ای

 

سفر را  ین، درست نخواهد بود اگر اگیرد که به سفر دانولد ترمپ به پایگاه امریکایی ها در بگرام ارتباط میی یدر ضمن تا جا

 . یا توافق به آتش بس ارتباط دهیم به مذاکرات با طالبان و

روز شکرگزاری و یا کرسمس، در امریکا  ۀجا شده بیرون از امریکا در آستانجاب ران امریکا با سربازان امریکاییدیدار رهب

ا و نیز امریک ۀمبارزات انتخاباتی آیند خاطر آمادگی برایه . همچنان دانولد ترمپ بسیاسی تبدیل شده است ۀاکنون به یک عنعن

یک   .اردوی امریکا تیره شده است، به چنین سفری نیاز داشت ۀابط قصر سفید با افسران بلند پایخاطر آنکه درین اواخر روه ب

ایی را کدلیل تیره شدن نسبی روابط بین دانولد ترمپ و اردوی امریکا این است که دانولد ترمپ چند روز پیش چند سرباز امری

، خلف خواسته های بسیاری از جنرال به اساس طبیعت تبعیض طلبانه خود ،جرایم جنگی مجرم شناخته شده اند که به ارتکاب

د یک ممیان آه ، بعفو کرد و در جنجالی که در نتیجه، عسکری بودند ۀکه طرفدار تطبیق انضباط سختگیرانهای امریکایی 

 .کرد قوای بحری را برکنار ۀول عمدؤمس

گر دی ۀورت گرفت که بسیار بی درد سر است: عنعن، در همین دو روز عفو دیگری هم صدر پهلوی این عفو جنجال برانگیز

 ها فیل مرغ در خانه ها نوش جمهور امریکا در چنین روزی که ملیون رئیس در روز شکر گزاری در امریکا این است که 

و آنها از دم تیغ رهایی می یابند. دانولد شوند مورد عفو قرار میدهد  فید آورده میرا که به قصر س یی، فیل مرغ هاشود جان می

، از آن فیل مرغ های ناتوان ان از دم تیغ شان قربانی شده اندمگر آن عساکر مجرم جنگی که دیگر .ترمپ این کار را هم کرد

 .رنوشت شان در گرو تیغ دیگران است، متفاوت اندکه س

پ وهر دو گرهرچند  -دیگر نیز مجرمین جنگی را با فیل مرغ ها در یک ردیف نشماریم  اشیم که در موارد مشابهِ یاد داشته به ب

 ورین . و.فیس بوگ جناب عالیقدر عنایت شریف افتخار مطبوعات افغانستان ۀسپاس و تشکر از صفح با    !!!مورد عفو قرار بگیرند
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