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 کاهش دهند افغانستان را در قواچرا ترمپ و بایدن نمی توانند 
 

و دخیل درین  دمراجع عالقمن با طالبان و سایر ت متددۀ امریکابیش از ده روز می شود که مذاکرات ایاال
دکومت امریکا برای این مذاکرات صلح  در قطر و کابل و  مذاکرات از سر گرفته شده و آقای خلیلزاد فرستادۀ

در رفت و آمد بوده و کوشش دارد  هر چه  زود تر بتواند توافقی با طالبان برای قطع جنگ و آتش   داسالم آبا
که یکی از وعده های مبارزات انتخاباتی دونالد ترمپ رئیس  ،بس و خروج عساکر امریکائی از افغانستان

آخرین گزارش ها داکیست که طالبان به یک آتش بس  .دست آورده ب ،بود 2018خابات سال جمهور در انت
و برای امضای این موافقتنامۀ صلح و پس از آن مذاکره با جانب افغانی  موافقه کرده ، هادتماالً ده روز ،مؤقت

 .اند و قرار است این موافقتنامه طی چند روز آینده امضا شود
از افغانستان یکی از خواسته های عمده و نخستین طالبان از افغانستان پس از  مریکائیخروج کامل عساکر ا

تا کنون امریکا  به خارج ولی  دده از قدرت خلع گردیدکه  نظام طالبی به کمک ایاالت متبوده است  2001سال 
ار  هز ددود سیزدهساختن تمام قوایش از افغانستان موافقه نکرده است. در دال داضر ایاالت متددۀ امریکا در 

سر باز در افغانستان دارد و گفته می شود که به خروج تعدادی از این سربازان  طی چند ماه آینده موافقه کرده 
اما جنراالن بر دال  در افغانستان نگه خواهد داشت. را قوای نظامی اش و در ددود هشت هزار و ششصد نفر 

نالد ترمپ از خروج کامل قوای نظامی امریکا از افغانستان و سابقه و مشاورین نظامی و  متددین سیاسی  دو
هشدار داده و معتقد اند که اینصورت افغانستان بار دیگر  مرکز دهشت افگنی و جنگ  داخلی و هرج و مرج 

شد و بار دیگر امریکا و متددین آن در جهان هدف دمالت دهشت افگنی  مانند سالهای قبل از  دسیاسی خواه
 اهند گرفت.قرار خو 2001
خبر  Kattie Bo Williams  در بیست  سوم دسمبر گزارش تدلیلی را به قلم بانو   Defense Oneنشریۀ 

نشریۀ  ایبر «کاهش دهند افغانستان را در قواچرا ترمپ و بایدن نمی توانند »وان عن باامنیت ملی نگار بلند پایۀ 
ریکا در خروج عساکر امریکائی از که ایاالت متددۀ امرا ) دیفنس ون ( نشر کرده که چگونگی مشکالتی 

 بر رسی کرده است. ،درین طوالنی ترین جنگ آن کشور مواجه است ،افغانستان
ی در انتخابات ریاست جمهور او بایدن  کاندید پیشتاز  دموکرات هنالد ترمپ  رئیس جمهور فعلی که جنه تنها دو

ارج خ نمی توانند  تعداد زیادی از عساکر امریکائی را از افغانستاننیز با بر داشت این خبر نگار  2020سال  
. کار شناسان و نظامیان  با تجربه و تدلیل گران نظامی  به این باور هستند که کمترین تعداد ممکن سازند.

ی پرسونل برای جمع عساکر که سیزده هزار است در دال داضر در افغانستان تعبیه شده اند چون تعداد دتم
ت دهشت افگنی و ماموریت مبارزه با دهشت از طرح و دمالاستخباراتی  به منظور جلو گیری آوری اطالعات 

رئیس جمهور امریکا بود با تصمیم  مازمانی که به دیث معاون بارک اوبا در  جو بایدن الزمی است. افگنی
رئیس جمهور اوباما و جنراالن نظامی برای افزایش قوا در افغانستان مخالفت نمود ولی رئیس جمهور اوبا ما 

 ،نظامی و سیاسی را در افغانستان  ارزیابی داشتند ۀهای موضوع و اوضاع شکنند یریکبه توصیۀ نظامیان که با
برای اینکه بار دیگر  افغانستان  با در نظر داشت ضعیف بودن قوای امنیتی و دکومت افغانستان به مرکز 

تی یجۀ مثببا این تصمیم  رئیس جمهور موافقه نمودند و از آن نت ،دهشت افگنی و هرج مرج دیگر سقوط نکند
دیگران کاندیدان  دزب دموکرات  اظهار  رهم دران زمان گرفتند. ُداال هم جو بایدن در مناظرۀ تلویزیونی با

بایدن می گوید از همان « کشور و در مجموع  ملیت سازی از ظرفیت ما فراتر است  باز سازی آن» داشت 
اد کمی از قوا  که بتوانند عملیات خاص را ضد دهشت افگنی با تعد پالیسیاول  استدالل میکرد که تنها یک 

 کنیم.  یانجام دهند و از تهدید های ادتمالی  از افغانستان  به ایاالت متدده جلو گیری نمایند، پیروی م
د  کاهش سه هزار تا جهار هزار سر باز امریکائی را ترمپ  می خواه می نویسد که  در عین زماناین مقاله 

اما وزارت دفاع و جنراالن بر دال و سابقه به این عقیده هستند که برای جمع آوری اطالعات و  اعالم نماید.
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به دد اقل دضور هشت هزار و نهصد  ،موفقیت ماموریت مبارزه با دهشت افگنی  در پهنای قلمرو افغانستان
یگری مانند آنچه در در جنگ عیله دهشت افگنی و جلو گیری از طرح و دملۀ دپرسونل  نظامی و استخباراتی 

 نیاز است.  ،رخ داد  2001سپتمبر سال  11
«  دادن  به جنگ در افغانستان خاتمه» مامورین سابقۀ وزارت دفاع ایاالت متدده استدالل می کنند که پیشنهاد های 

یک کاهش اجباری و کامالً   ،و بجا گذاشتن قوای عملیات خاصجنگی خارج ساختن  تعداد زیاد  عساکر  با
 مراه کنند ه است.گ

دونالد ترمپ رئیس جمهور ایاالت متددۀ امریکا که اخیراً  خموشانه در ددود یک هزار عسکر امریکائی را از 
در عین زمان  اذعان داشت  ،افغانستان خارج ساخت و ادعا کرد که تعداد قابل مالدظۀ عساکر را  کاهش داده

» ترمپ  در ماه آگست گفت  یک ضرورت است.اطالعات استخباراتی  درین کشور جنگ زده آوری که جمع 
 «نجا دضور خواهیم داشتا درآم
پالیسی سازان و نظامیان بلند پایه  اصرار داشته اند که جنگ تمام عیار هجده سال گذشته  در افغانستان  برای  

و نظامیان سابقه هشدار داده اند که  ترک کردن  ضروری بوده است. دیپلوماتها 9/11جلو گیری  از تکرار 
همه دست آورد های  امنیتی  را که ایاالت متددۀ امریکا  از سال  ،افغانستان  بدون تأمین یک صلح دوامدار

نُه دیپلومات بلند پایۀ  امریکا در تابستان امسال در مقالۀ  از بین خواهد برد.  ،به اینطرف  بدست آورده 2001
 القاعده  و نگ داخلی و جا خالی کردن بهتصور خروج کامل  به معنی بر گشت به ج» ند نوشتندکه نشر نمود

 « رشد داعش است
قول نویسندۀ این گزارش، روایت دیگری می گوید این تصور که افغانستان  به دیث پناه گاه اقارب گروه ه ولی ب

ائید به دست آمده  آنرا ت یک افسانه است  که اطالعات  ،باشد براه انداختن دمالت  بین المللی القاعده  با ظرفیت
می گوید  CATOاز انستیتیوت  John Glaserآن طوری که بعضی از مخالفین مداخله ادعا دارند.  ،نمی کند

از  بر اهداف غربی روان اسالمی دمالت تنداکثر ساً در جرمنی طرح ریزی شده بلکه اسا 9/11نه تنها دمالت 
 ر مناطقی درد 2016، در بروکسل و استانبول2015، در پاریس 2005 ر لندن، د2004، در مادرید بعدآن به 
به نوشته ای  .شرق میانه جنوب آسیا و یا شده است نه پناه گاه های مصؤن  در طرح ریزی و هم آهنگیغرب 

افگنی  در ایاالت متددۀ  دهشت توسیعی  از دمال تیاطالعات دست داشته  نظر می دهد که  اکثر ،این گزارش
از اسالم  و گرایش به تند روی  هامال امریکائی ها بوده است که یابه اینطرف  از جانب خود  9/11امریکا  از 

 ظه کاران دستفمدا اسالمی از طریق انتر نیت بوده است  و یا دهشت افگنی داخلی  در ارتباط با سیاست های
نشان می دهد که به عمل آمده   Heritage Foundationلعۀ که از جانب  بنیاد مدافظه کار مطا .راستی
بوده اند.  2013تا  2001بر ضد ایاالت متددۀ امریکا  از سال دسایس و دمالت  در صد 50 مسؤل ئیان امریکا

 . در صد 21ن برتانیه با پس از آ
تا کنون بیش از    2001سال  طوری که سر مفتش امریکا برای باز سازی افغانستان، سیگر، گزارش داده از

سرباز و نظامی امریکا در افغانستان کشته شده اند. این ارقام را واشنگتن پوست با بدست آوردن گزارش  2400
  ،وزارت دفاع امریکا  نشر کرده است  که نشان می دهد مامورین امریکائی  یک ارزیابی خوش آیندی  از جنگ

 عرضه کردند.  ان میداد،ی که دقایق میدان نبرد نشنه آن چنان
Duglas Lute    جنرال سه ستاره متقاعد  و مسؤل جنگ افغانستان در  قصر سفید در دوران ریاست جمهوری

ً  2015باما  در سال های جارج بوش و بارک او مسایل  مربوط به افغانستان را  نمی دانستیم  ما  گفت: ما اساسا
نجا انجام دهیم؟  ما درک مغشوش و مبهمی هم  که چه انجام می آ ر< چه می خواهیم دنمی دانستیم  چه می کنیم

 «نداشتیم  ،دهیم
لوی درستیز قوای مسلح ایاالت متددۀ امریکا جمعۀ گذشته بیست و یکم دسمبر از    Mark Milleyجنرال  اما

جنگ در افغانستان دفاع نمود. او اصرار نمود  این جنگ هدف کلی خود را که جلو گیری از یک دملۀ ویرانگر 
  «خون عساکر امریکائی هدر نرفته است»دیگر  بر ایاالت متددۀ امریکا بود، به دست آورد  او گفت 

هیچ یک ما جنگ های بی پایان را نمی خواهیم عمدتاً آنانی که  در جنگ ها خدمت » لوی درستیز امریکا گفت 
 «کرده اند و آنانی که از زخمی های ما مراقبت کرده اند  و کشته شدگان ما را دفن نموده اند

ولی طوری که دیده می شود نه طالبان به این هدف شان رسیده اند و نه دونالد ترمپ توانسته است به وعدۀ خود  
  .ایفا کند ختم طوالنی ترین جنگ امریکا وبرای خروج تمام عساکر امریکائی از افغانستان 
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