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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
    ۰۷/۱۰/۲۰۱۸                                                                              داكتر حیدر عدل

 !افغانستان ۀیندآستراتیژي امریكا در قبال تغییر 
 

 نمودن محار مورد در پنتاگون ارشد مشاورین كمك به را خود نظامي دكترین اطمینان نهایت با ترمپ اقاي قبل سال
 در ها بار ترامپ اقاي. گذاشتند اجرا به و طرح داعش و طالبان جمله از مسلح مخالف هاي گروه با افغانستان جنگ
 دولت مخالفین برابر در ما كه است داشته بیان و نموده یاد تمام رضایت با ستراتیژي این مورد در ، مدت این طول

 سراسر در نظامي و جنگي وضعیت عمال اما. ایم برده را جنگ و هستیم موفق داعش و طالب جمله از افغانستان
 در كه گزارشي در تایمز نیویارك امریكایي معروف روزنامه زمانیكه بخصوص. میدهد نشان را مسله عكس بر كشور

 هاي نیرو از تن ٤۰ تا ٣۰ بین حداقل روزانه میانگین صورت به كه كرده نشر را امار این روان سال سپتمبر ۲۱
 با ناتو و امریكا ، جنگ سال هفده از بعد ، تایمز نیویارك گزارش این بربنیاد. میبازند جان طالبان با نبرد در امنیتي

 را بیشتري مناطق گروه این زیرا. است برخوردار بیشتري قدرت از طالبان گروه هم باز افغانستان، در شان متحدین
 .است رسیده باالیي سطح به نیز امنیتي نیروهاي تلفات چنان هم و گرفته كنترول تحت نیز
 در افغانستان امنیتی نیروهای تلفات شمار شده، منتشر تایمز نیورک روزنامه سوی از که دیگر گزارش یک اساس بر

 .است شده برابر دو تقریبا قبل، سال دو با مقایسه در طالبان با جنگ
 و است دقیق ارقام این که نماید اعالم رسما تا گردید مجبور قبل روز چند افغانستان دفاع وزیر بهرامی، شاه طارق
 و کشته طالبان با جنگ در ملی اردوی نیروهای از تن ۵۰۰ از بیش نیز اخیر هفته در ، روزانه تلفات این بر عالوه
 .اندشده زخمی دیگر ۷۰۰ از بیش
 
 هاي صحبت ادامه در وي ، عساكر و منصبان صاحب بین رزمي روحیه ارتقاع بمنظور ظاهرا تمام رویي پر با اما

 ارگانهاي به ملكي افراد پیوستن بخاطر مردم مراجعه هم باز ، تلفات از باالي رقم این وجود با كه داد تذكر خود
 .است نیامده پایین نظامي

 افغان امنیتي نیروهاي. است دردناك بسیار طالبان ضد حوزه براي است، گرفته شكل افغانستان در كه نظامي بست بن
 قبول را دولت مشروعیت حداقل مناطق ان. ندارند نفوذ ان در داعش و طالبان گروه كه میكنند سربازگیري مناطقي از

 . میكنند خدمت امنیتي هاي نیرو در انان جوانان كه است دلیل همین به و دارند
 بیرق زیر خدمت انان هاي خانواده. است واقعیت رخ یك نمیر بخور انهم معاش دریافت و امنیتي نیروهاي در استخدام

 انها هاي فداكاري این ما دولتمردان ولي. است نامشروع طالبان جنگ انان براي. نمیدانند نامشروع امر را افغانستان
 .نمایند نمي درك را

 دقت گردید نشر روان سال سپتمبر ۲٦ مورخ شنبه چهار روز كه «پیک» تحقیقی خبرنگاری مرکز گزارش به هرگاه
 .است حد چه تا كشور دفاع وزارت راس در مسلح قواي رهبري سطح در خیانت عمق كه میشود دیده ، نمایم
 کابل در کشور ملی اردوی افسران و سربازان ماهوار معاش نام تحت افغانی هامیلیون که است امده گزارش درین
 سربازان و افسران بانکی حساب ده هر از که است نوشته تحقیقی خبرنگاری مرکز این است شده ومیلحیف نو، بانک

 .است خیالی آن یکی ملی، دفاع وزارت
 ملی، اردوی سربازان و افسران خیالی هاینامبه جعلی بانکی حساب یکصد طریق از ماهانه پیک، گزارش اساس بر

 اختالس نو بانک کابل مسئوالن از برخی همکاری با ملی دفاع وزارت مالی مسئوالن توسط افغانی میلیون چهل حدود
 .شودمی

 جیب به و شده بیرون هاحساب این از افغانی هامیلیون تاکنون، ۱٣۹۱ سال از كه، است امده همچنان گزارش درین
 افغانی میلیون شش که است نوشته خود گزارش از بخشی در تحقیقی خبرنگاری مرکز این (است رفته نامشخص افراد

 و بیرون فرقه، این دارخزانه توسط ملی، دفاع وزارت ۱۱۱ فرقه افسران از شماری ماهوار معاش هایحساب از
 .است شده ومیلحیف
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 به مربوط سربازان و افسران ماهوار معاش افغانی میلیون چهل کمدست ماهانه اختالس از اسنادی نیز گذشته ماه پیک
 حساب ۲۵۰ و شخص یک نامبه بانکی حساب ۱۸ طریق از پول مقدار این. بود کرده منتشر را کشور داخله وزارت
 .بود شده ومیلحیف بانک،کابل در دیگر خیالی
 این عزیزان وقتي. میكنند حس بیشتر باخته جان سربازان و منصبان صاحب هاي خانواده را نظامي بست بن رنج

 .میشود تحمیل انان به پایان بي رنج ، میروند دست از ها خانواده
 با تباني در پولي هاي زدوبند مصروف هم باز ها فداكاري و ها رنج این برابر در امنیتي ارگانهاي این رهبري اما

 .مینمایند میل و حیف را سربازان این حقه حقوق دولتي غیر و دولتي مافیاي
 حمله توانایي داعش و طالبان زیرا. است اور رنج بسیار بست بن تحمل هم افغانستان بزرگ هاي شهر ساكنان براي
 شهر ساكنان ارعاب هدف به طالبان انتحاري هاي حمله. دارند را پایتخت جمله از بزرگ هاي شهر به انتحاري هاي

 شده سبب ها شهر بر انتحاري هاي حمله. میشود اندازي راه امنیتي هاي نهاد از زدایي مشروعیت و نمایي ،قدرت ها
 .باشند شان جان نگران لحظه هر و بدانند اتفاق یك را ماندن زنده ها شهر ساكنان كه است

 اندازي راه با تا نمودند تالش اینبار و داده تغییر را خود جنگي تكتیك نیز طالبان ، امریكا استراتیژي تغییر با همزمان
 بیشتر كارایي شبانه هاي عملیات در و دارند اختیار در كه نظامي پیشرفته وسایل با اسا برق چریكي جدید هاي حمله
 نیرومند حضور میخواهند و بیاورند بدست مهمات و اسلحه نموده، وارد امنیتي نیروهاي به را سنگیني تلفات ، دارد
 .باشند داشته رسانه در

 .است همین والیات از بعضي موقتي تسخیر و سقوط از طالبان هدف
 درین ندارد، موثریت طالبان با جنگ در بیشتر ازین ترمپ اقاي نظامي دوكتورین ان كه دریافتند ها امریكایي زمانیكه

 وزیر طوریكه. است بلند افغانستان دولت مخالفین برابر در جنگي جدید استراتیژي تغییر از حرف هم باز ها روز
 که کرد اعالم است، استوار جنگ ادامه بر افغانستان در طالبان رویکرد هم هنوز کهاین به اشاره با امریکا دفاع

 .كرد خواهد استفاده گروه این برابر در جنگی تازه شیوه یک امریکا
 حضور و شد خواهد گرفته کار طالبان برابر در جنگی تازه شیوه یک از گفته خود اظهارات ترینتازه در متیس جیمز

 .یافت خواهد افزایش تهدید زیر مناطق در امریکا نظامی
 .شد خواهد افغانستان نظامیان تلفات کاهش به منجر جنگی تازه شیوه این که گفته وی

 در الزم امکانات برنامه، این بنیاد بر که گفته اما کرده، خودداری جدیدش برنامه جزئیات دادن از امریکا دفاع وزیر
 .بجنگند طالبان با بلند تهدید زیر ساحات در تا گرفت خواهد قرار افغان نظامیان اختیار

 دالر ترلیون ۷ هزینه نام زیر...؟! اش اسالف جنایات از ترامپ صریح های اعتراف اخرین وجود با دیگر جانب از
 در خود ؟کشور! اشتباه بدترین آمریکا جمهور رئیس ترامپ، دونالد..؟! دفاع وبی گناه بی انسان ملیونها کشتن بخاطر

 .کرد ذکر را تاریخ طول تمام
 سوي از میانه خاور به امریكا مسلح هاي نیرو اعزام ، اشتباه بدترین این: گفت the hill نشریه با مصاحبه در ترمپ
 .است بوده وقت جمهور ،رییس بوش دبلیو جرج

 تلفات تعداد و کرد خرچ میانه خاور در خود عملیات برای دالر تریلیون 7 آمریکا ، داشت اظهار توضیح در ترامپ
 .بود نفر ها میلیون مجموع در ها درگیری در

 ، عراق در كشور این جنگي عملیات مخارج امریكا دفاع وزارت ارزیابي طبق میسازد، نشان خاطر the hill نشریه
 براون دانشگاه اما. است شده براورد دالر ملیارد هزار ۱.٥۲ بر بالغ ۲۰۱۸ سال تا ۲۰۰۱ سال از سوریه و افغانستان

 كه، میشود یاداور ادامه در ترامپ اقاي. میكند ذكر ۲۰۱۷ سپتمبر تا را مخارج دالر ملیارد هزار ٥.٦ درشت رقم
 به متحده ایاالت مسلح نیروهای ورود دستور 2001 سال اکتبر در امریکا وقت جمهور رئیس بوش، دبیلو جرج

 پنهان آنجا در القاعده سرکرده الدن، بن اوسامه امریکا اطالعات سازمان های داده طبق که کرد صادر را افغانستان
 .کرد حمله عراق به حسین صدام سرنگونی هدف با امریکا ارتش بعد سال دو. بود شده

 نمیخواهد هم باز خود، اسالف غلط هاي عملكرد از انتقاد با ها روز درین ترامپ اقاي ، تجاوزات همه این وجود با
 ازین باید زودتر هرچه و است قانوني غیر و اشتباه نیز ها كشور دیگر و افغانستان در ما حضور ادامه كه بگوید
 افغانستان در امریكا جدید هاي استراتیژي تغییر یا و دوكتورین از روز هر برعكس اما وي. شویم خارج ها كشور
 .دارد تاكیید خود حضور ادامه به و میزند حرف

نخستین برای که اندداده گزارش کشور این نظامی هایمقام قول از امریکایی هایرسانه برخی که است حالی در این
 افغانستان وارد رزمی غیر مأموریت یک برای رو پیش زمستان در کشور این ملی گارد واحد سرباز ۴۰۰ بار

 .شد خواهند
 نخستین این و داشته حضور عراق جنگ و اول جهانی هایجنگ در که است مشهور سرخ قطعه به امریکا ملی گارد

 .بود خواهد افغانستان در هاآن مأموریت
 و نظامي هاي استراتیژي در ناسنجیده و متواتر تغییرات وجود با منطقه و افغانستان در امریكا نظامي حضور اینكه

 دیپلوماسي سبك " گفتند، نیویارك در مالزیا مانند امریكا متحد هاي كشور رهبران حتي ، یانه است امد كار خود سیاسي
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 باثبات كسانیكه با كنش. دارد مكرر هاي رفتار تغییر ترامپ. نیست امد كار و نمیكند كار خوب خیلي اسیا در ترامپ
 ." است بزرگ مساله یك نیستند
 در امریكا عالقه ، كه داشت بیان صراحت به ترامپ اقاي ، شود خارج افغانستان از نمیخواهد چرا امریكا اینكه

 كه میرسیم نتیجه این به ما پس. منطقه در ان استراتیژیك موقعیت جمع انست طبیعي سرشار منابع صرف افغانستان
 این و. میشود دگرگون كشور در انها حضور شرایط ولي. نشوند كشیده بزور تا نمیشوند خارج افغانستان از دیگر انها

 . كرد خواهد باز افغانستان جمله از و منطقه هاي كشور همه با امریكا مناسبات در را جدیدي كامال مسایل دگرگوني
 صورت روسیه با تفاهم در انكشافات این ، كه اید مي بر چنین روسیه با امریكا پیچیده و بغرنج مناسبات از ولي

 هند، هاي كشور به امریكا پایه بلند مقامات جدي و بیشمار هاي مسافرت شاهد ما اواخر درین زیرا. گرفت نخواهد
 .بودیم افغانستان و پاكستان

 لوي با امریكا خارجه وزیر انطرف و گردید پاكستان و طالبان با دایمي صلح خواستار كابل در امریكا دفاع وزیر
 از امریكایي هیات بازدید عالیترین این.  میكرد همرایي را انها سفر درین نیز خلیلزاد اقاي كه ان مسلح قواي درستیز
 عادي دوباره را پاكستان با مناسبات تا دارد وظیفه پمپو اقاي كه داشت بیان ان ان سي. بود اخیر سالهاي در پاكستان

 قابل پاكستان كه داشت بیان صراحت به كابل در خود اخیر هاي صحبت در سفر ازین بعد خلیلزاد اقاي همزمان. سازد
 انها واسطه به تا دارد دست در معتبري اسناد امریكا كه اید برمي چنین خلیلزاد اقاي صحبت طرز ازین. است كنترول
 .پاكستان به كشور ان مالي هاي كمك دراوردن تعلیق به جمله از. كند مهار را پاكستان

 بها را ها فشار این پاكستان مقامات ، كه میرساند نمود درز پاكستان هاي رسانه در ها مالقات ازین بعد خبرهایكه اما
 ملي منافع باالي بیشتر ها مالقات درین ها پاكستاني تاكید و. نمودند استقبال امریكایي هیات از سردي با و نداده

 ما دولتي رهبران جانب از سال هفده درین ملي منافع مورد در حرفي اصال كه ما كشور عكس بر. میچرخید پاكستان
 .است نبوده مطرح

 خواست براي نیز پاكستان ، مقابل در تا باشد داده پاكستان جانب به امتیازاتي خود مذاكرات درین باید امریكا پس
 .پاكستان به تاپي پروژه امتیاز دادن جمله از. دهد نشان سبز چراغ امریكا
 شامل و امده پیش صلح در از ها پاكستاني با كه بدهند قناعت را ها هندي تا نمودند سفر هند به بعدا هیات همین زیرا

 .گردند پاكستان طریق از تاپي پروژه
 قویتر هرچه طالبان تحریك به اینكه یا و. بود خواهند خاموش تصامیم همه این برابر در ایران اخوندي رژیم اینكه

 .ایند موفق ها پروژه درین ها امریكایي كه نگذارد تا پرداخته
 با افغانستان امنیتي پیمان صداي سرو نیز اقدام اولین و شده گرفته افغانستان سازي بیطرف به تصمیم كه ازینجاست

 .گیرد صورت ان در نظر تجدید باید كه میباشد امریكا
 و مجددي اقاي یعني پیمان این امضا اول درجه موافقین حلقوم از ابتدا در صدا این امریكا اشاره با و دلیل همین به

 به بازنگري این مطلق اكثریت راي با نیز وار طوطي كشور پارلمان و سنا در ان متعاقب و شد بیرون اتمر اقاي
 .رسید تصویب

 به وابسته ها پروژه این شدن عملي و میباشد منطقه در امریكا بزرگ هاي كمپني منافع بخاطر همه و همه ها تالش این
 .است پاكستان با امریكا روابط سازي عادي
 از ناچیز مفاد تقسیم جمع مردم شخصي هاي مالكیت و ها زمین غصب و قدرت در بودن با صرف افغاني جانب

 . ندارند بیشتري توقع كشور در امریكا هاي دستبرد
 خواسته ، مردم گي زنده سطع ارتقاع غرض ، امده پیش هاي فرصت ازین استفاده با میتوانند دولت رهبران حالیكه در

 . ببرند بهره ان از و دهند قرار ها امریكایي برابر در را معیني هاي
 /افغانستان در امریكا سیاست تغییر دلیل اینست

 ٢٠١٨ اكتوبر لندن
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