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 آیا ترمپ جنگ طوالنی افغانستان را خاتمه خواهد داد
 
امریکا برای مذاکرات صلح  با طالبان  پس از  ایاالت متحدۀ ستادۀ خاصرار است مذاکرات زلمی خلیلزاد فرق))

ه قبل در تویتی  پس از یک حملۀ مپ رئیس جمهور ایاالت متحده سه ماسه ماه از سر گرفته شود. دونالد تر
ا که این مذاکرات ر ،نفر به شمول یک سرباز امریکائی کشته شدند دوازدهدر کابل که دران  طالبان تروریستی

ولی در پشت پرده مشوره ها و نظریات  ،در اثر این حرکت طالبان قطع نمود ظاهراً  ،تا اندازۀ پیش رفته بود 
از طالبان دعوت شده بود که به  در این تصمیم بی اثر نبوده است. ،جنراالن و سیاستمداران بر حال و سابقه

 فقات مهم در تاریخ امریکاتوا ذاکرات عمدۀ سیاسی وم ر کمپ دیوید که مهمترین محل درامریکا سفر نموده و د
سپتمبر  17در  رلح بین اسرائیل و مصهدۀ صمعاجمله از  این موافقتنامه را امضا کنند. در کمپ دیوید ،است

ر به خروج منج بیگن صدر اعظم اسرائیل امضا شد کهناخیم السادات رئیس جمهور مصر و مبین انور 1978
. دعوت از گروه دهشت افگنی چون طالبان در چنین محلی مغایر موازین مصر گردید اسرائیل از صحرای سینا

 ،نمود رمپ فسخاین مراسم را دونالد ت ی که در پهلوی سایر دالیل نسته شده و شاید یکی از دالیلدیپلوماتیک دا
   .همین بوده باشد

اشرف غنی رئیس جمهور و عبدهللا عبید هللا رئیس اجرائیه و زلمی خلیلزاد  روز چهار شنبه وارد کابل شد و با 
طالبان دنبال با این مذاکرات را  م داد و سپس به دوحه می ورد تاون  در کابل مالقاتهای انجاتعدادی از  سیاسی

داده موقف ایاالت متحدۀ امریکا،  تذکربا عنوانی که در باال « تایم  »معتبر پر تیراژ وامریکائی نماید. مجلۀ 
و نظری بر گذشته ای این مذاکرات و  ،داردطالبان و حکومت افغانستان را با پیچیدگی های که این مذاکرات  

 ((ورد تحلیل و بر رسی قرار داده است که تقدیم میگرددم ،تجدید نظر بر موقف های امریکا و جوانب دیگر
 متن گزارش تحلیلی مجلۀ تایم:

ترمپ برای مدت کوتاه چند ساعت محدود  در بیست و هشتم نومبر به افغانستان رفت  تا در  رئیس جمهور
 و در ضمن با اشرف غنی رئیسابگرام شرکت کند. هوائی مراسم شکر گزاری  با سربازان امریکائی در پایگاه 

 آیندهدر روز های » و گفت  الم نموداو در بگرام سه موضوع عمده را اعت مختصری داشت. اجمهور نیز مالق
ولی وی همچنان به  « و مذاکرات صلح از سر گرفته خواهد شد ن حمالت خود را متوقف خواهند ساختطالبا

عساکر خود را در افغانستان برای همیش حفظ خواهد کرد. کمتر ایاالت متحده تعداد » غانستان گفت مامورین اف
  «می خواستند آتش بس کنند ولی حاال می خواهند  آتش بس کنند.طالبان ن

 رای توافقب ترمپ پیش کرده دونالدکه  نظریاتی ترکیب ت که طالبان به آن موافق باشند.متاسفانه این  چیزی نیس
این طرف می جنگند. در قدم  ها سال بهعساکر خارجی  از ده علیه حکومت افغانستان و روانی است که  با تند
ن سالح شانرا به زمی ،از افغانستان کامل عساکر امریکائیطالبان  قبل از رسیدن به توافقی برای خروج  اول

  نباقی ماندن به هر تعدادی از عساکر امریکائی در افغانستامذاکرات صلح و سوم از سر گیری دوم   نمی گذارند.
مانعی در پیشبرد مذاکرات خواهد بود. سهیل  شاهین سخنگوی طالبان می گوید آتش بس تنها پس از االً ماحت

او بود چون  ترمپ باشد گوید هر گونه مصالحه باید از جانبهمچنان می ویز خواهد شد. امضای موافقتنامه آغا
شاهین می گوید به نظر ما اکنون توپ در میدان ایاالت  فسخ نمود. سپتمبر 7 در را در کمپ دیوید که کنفرانس 
به راه حل صلح آمیز را می خواهند   آنها  مذاکرات را قطع کردند  و به آنها مربوط است  که اگر متحده است

 میز مذاکره بر گردند.
ۀ بدهد. ترمپ درین بیام خویش بیانی یپیغامن چنیلذا مشکل است گفته شود که ترمپ به چه کسانی می خواست 

که دخالت ایاالت  هد کردکانگرس ایراد نمود و دران تع که امسال در مریکا و جهانه اش را در مورد اساالن
گفته اند گر چه مناصفۀ  او متحده را در جنگ بی پایان خاتمه خواهد داد، نا دیده گرفت. یقیناً همکاران ترمپ به

به آنها داده است، اعالم علنی  از جانب رئیس جمهور  که وی در بارۀ از سر گیری  میخواستندآنچه طالبان 
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 امید را ه. این وضع هر گونپیش برود ،شرایطی  که او وضع کردهفکر نمی شود  تحت  ،مذاکرات  جدی است
وام . با دبه جائی نخواهد برد ،جائیکه ترمپ کرسی ریاست جمهور را اشغال کرد ازبرای یک موافقتنامۀ صلح 

( ماه 9ده که در نه ). ملل متحد گزارش دات  به تلفات بیشتر خواهد انجامیدها درین مذاکراتاخیر  ،مذاکرات
 .رسیده استنفر  8200به بیش از   ملکی های امسال  تعداد تلفات کشته شدگان و زخمی

ه ک ه روز چهار شنبه چهارم دسمبر به کابل رسید،کاست  همه ای این نا بسامانی ها اکنون بدوش زلمی خلیلزاد
باید با طالبان برای  کاهش حمالت بر قوای ایاالت متحده و افغان، بدون آنکه آنرا آتش بس  آنها را پاک کند،باید 

آتش بسی را بدون اینکه را متقاعد بسازد که و حکومت افغانستان مذاکره کند و در عین حال ترمپ  بخوانند،
 رده شود به دست آورده است.نامی از آن ب

به ت. شده اس تر نو سنگی این تعهدی که ترمپ  به رئیس جمهور افغانستان داده پیچیده تر باوظیفۀ خلیلزاد 
دونالد ترمپ به  در جریان سفر کوتاه  رهبران دو کشورمذاکرات در بارۀ  مامورین فعلی و سابقۀ افغانستان

 یندهآنقش بزرگتری در مذاکرات  معلومات داده شده و گفته شده که ترمپ  به حکومت افغانستان   ،افغانستان
است، نظری که از مدتها به این طرف طالبان رد کرده اند. آنها همچنان گفته اند ترمپ به حکومت  داده وعده 

ابی از باز ت در افغانستان حفظ خواهد کرد که تعدادی از عساکر امریکائی راحضور افغانستان گفته است  که 
حفظ خواهیم کرد. ما حضور خود  درآنجاما حضور خود را » است که گفته بود درین سال های قبلی او تبصره

در ماه آگست  این مطلب را ترمپ« کاهش خواهیم داد  و ما همیشه حضور خواهیم داشت چشمگیریرا به نحو 
 جواب ندادند. ،خواست توضیحاتی درین زمینهولی  مامورین امریکا به در .اظهار داشتکس نیوز به رادیوی فا

دۀ از مسو راهر دو موضوع یک برگشت عمده  به مجلۀ تایم گفت در ماه اکتوبر سهیل شاهین سخنگوی طالبان
نشان می  ،یک سال گفت و گو تسوید گردید بعد از تقریباموافقتنامۀ قبلی  بین ایاالت متحدۀ امریکا و طالبان  که 

 .دبواز افغانستان  استخباراتیخاص و  عملیات همچنانه ایاالت متحد این مسوده شامل خروج کامل عساکر دهد.
در جریان خارج شدن از افغانستان مورد  را طالبان موافقه میکردند که قوای ایاالت متحده ،به موجب آن شرایط

گانه ات رهبران افغانستان جدو هیاروان  در حالی که تند ،با قوای افغانستان گ شانهند، ولی به جنحمله قرار ند
 قوای افغانستان ادامه می دادند.  رسیدند علیهدایر می شد به توافقی می در اسلو  در مذاکراتی که بعداً 

ن این پال .را در کمپ دیوید فسخ کرد سران طالبان  با کنفرانس سری را رد نمود و این توافق ترمپ ناگهان
و اشرف  بین تند روان طالب توافق برای )بین اسرائیل و مصر( 1978به سبک معاهدات سال  ی بودکوشش

 . ترمپ طالبان را  مسؤل شکستدرین کنفرانس را می پذیرفتدعوت اشتراک  که  افغانستان غنی رئیس جمهور
اما  امریکائی کشته شدند عسکرنفر به شمول یک  12این مذاکرات در بم گذاری  در کابل دانست که دران 

 تامین آتش بس رد نمودند.یک توافق و   بدون ن را شنگتسفر به واشاهین می گوید طالبان بودند که 
رمپ ت سختانۀسر موضع گیری  ،بر مال شد روز شکر گزاری ترمپ در از سفر کوتاه و با شتاب  چیزی که پس

های متقاعد و اعضای کانگرس  مانند  سناتور لنزی گراهام بوده انتقاد نتیجۀ  شایدکه  است برابر طالبان در
ات را از مذاکر اند نکردهتقبیح  تا زمانیکه خشونت را ما  با طالباننمی دانم چرا هیچ » :مجلۀ تایم گفتباشد. گراهام به 

 «.گیریمسر 

آتش بس نخواهد شد و هیچ گونه موافقتی  ،هیات طالبان در دوحه همواره اصرار می کنند که بدون یک موافقتنامه
وصله و بی عالقه و خسته از جنگ بی ح  ولی آنها نیز با افراد جنگی واهد بود.نخ بدوم خروج تمام عساکر

 مواجه هستند  که از قطع مذاکرات در ماه سپتمر  مایوس گردیده اند.
و برای اکثریت افغانها ابهام و سر در گمی تازه که ترمپ در عملیۀ صلح ایجاد نموده  چندان تغییری نخواهد 

یکی از مایوسیت ها در یک »مفسرین افغانستان در کابل می گوید:  آورد. کیت کالرک یکی از آمرین  شبکۀ
سال گذشته آنست که مذاکرات دوام داشت ولی برای اکثریت در اطراف و اکناف افغانستان  چنین احساس می 

 از و هم و جانب ایاالت متحده افغانستانهم از جانب طالبان و یا حکومت  شود که جنگ گسترش یافته است
     «پرسان نمی شودهیچ کسی از مالت هوائی تا تهاجمات شبانه و ح ناحیۀ

      
 پایان
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