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 تبصرۀ مترجم و ناشر:

د روزنامۀ "لومون دراین نوشتۀ مهم و مربوط واقعات جگر خراش افغانستان عزیز و مردم بیچاره و بدبخت آنرا که دو ماه قبل 

( چاپ پاریس نشر شده بود، ترجمه کرده بودم ولی به اثر مصروفیت زیادم Le Monde Diplomatiqueدیپلوماتیک" )

در وبسایت آریانا افغانستان آنالین و کهولت و پرابلیم های صحی نتوانسته بودم به دست نشر بسپارم، امروز به نظرم خورد 

ر آن سرزمین آبایی ما خونریزی و کشتار و وحشت ادامه دارد و افق صلح تاریک، با تأسف و چون هنوز هم که هنوز است د

 می سپارم شبا تعویق به دست نشر

 

 و جداگانه با طالبان در تماس اند  طرف خود  کدام از سیه هر امریکا و رو

 .و در جست و جوی راه حل
 

در افغانستان است  نزدیک به بیست سال که این همه به خاطری که اضالع متحدۀ امریکا و متحدان آن در جنگی 

با حل و فصل سیاسی   خود را خارج خواهند کرد.  حد اقل، آقای دونالد ترامپ وعده داد:جریان دارد، عساکر و قوای 

  .این جنگ را جلوگیری کند ها هزار مرگ و میر ناشی از ده میتواند از در نهایت و دیپلوماتیک در جنگ افغانستان 

 .نددست دراز می کنمریکایی ها به طالبان که امعکوس تعجب کشور روسیه از این اتفاق تاریخی 

( Donald Trump" )ونالد ترامپ"رکه  ند، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال اعالم کرد 2018 دسامبربیستم 

در پی خروج از  از افغانستان عسکر خویشهفت هزار خویش را در مورد کشیدن تصمیم امریکا رئیس جمهور 

 سوریه روز گذشته اعالم کرد
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 سه قطعه فوتو های وحشتناک انفجارات اخیر کابل از صد های دیگر

 

ساعت بعد، دولت استعفا داد. چند از وظیفه اش  (James Mattis" )جیمز ماتیسامریکا "همان روز، وزیر دفاع 

هرج  تشویشبرخی از  . شدندو از شنیدن این خبر حیرت زده بیدار از خواب در کابل  ی مقیمافغانستان و دیپلمات ها

انتظار چنین تصمیمی را از طرف رونالد ترامپ نداشتند زیرا  ، هراسان شدنداین تصمیم غیر منتظره بخاطر و مرج 

 تنرا با چهار هزار امریکا که حضور نظامی  بودمریکا، بی تردید پذیرفته ا، رئیس جمهور 2017در سال چون 

ً که افزایش دهد. کر دیگر عس در ، و توجیه آنرا خود این ارادۀ، حفظ از این تصمیمش انتقاد با وجودمخصوصا

چه باید : "خواهیم دید که با طالبان تکرار نمود و اضافه نمود که (CBS) چنل تلویزیون کولمبیا روی سخنرانی اش 

فکر می کنم همه خسته اند ما باید از این جنگ بی پایان  شده اند.خسته از جنگ آنها خواهان صلح هستند؛ آنها  کرد؟

 " .برگردانیمرا به خانه  ما خارج شویم و بچه های

وضعیت در  به راه انداخت، ؤفقیسعی نام( با James Mattis" )جیمز ماتیس"که مخالفتی سه روز، ظرف در 

رابر در بآورد و به طور کامل تغییر دیگر ائتالف بین المللی سی و هشت کشور  ۀ امریکا بامشارکت ایاالت متحد

 . تغییراتی روی داد "دوحه"در گفت و گو با آنها در تابستان  یو محتوا طالبان،

)که خودش هم با کار های نامناسب ملی کشور خودش و رئیس جمهور رو سیه تین، ژی والدیمیر پویستراتهمچنین 

از سازمان  و طالبان راکرده است  آغاز با طالبان 2016 از سال  کهامور بین المللی جهانی رو سیه است. ناشر( 

بت و به همین مناس، ترسیم میکند ، و آنها را به عنوان یک نیروی اجتناب ناپذیر سیاسیمیداندکمتر خطرناک داعش 

والدیمیر این حالت موجود، ستراتیژی  .استشروع نموده افغانستان  ۀخی از نمایندگان جامعبا بررا نیز مذاکره باب 

قویتر می از شده است، بدین طرف آغ 2016از با طالبان که   ویروابط  دررا و طرز و پروسه رقابت او پوتین 

 و در تماس های طالبان با برخی از نمایندگان جامعۀ افغانستان کمک بیشتر می کند. سازد 

به عنوان نماینده را لمی خلیلزاد ځآقای  رونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، آقای 2018چند ماه قبل، در سپتامبر سال 

آغاز شده  با طالبانهایی که گوو  در گفت پیشرفت و بهبودبرای مصالحه در افغانستان انتخاب کرد، فقط برای  خاص

 (ه نوروزیقبیلاز تبار پشتون مریکایی ایک و )شناخته شده است، ، که اکنون در صحنه منطقه لمی خلیلزادځآقای  بود

 05/05/2019(...) یکا مرااست. مدیر یک شاخه تحقیقات مخزن 

 ادامه دارد
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