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

 
 

 ۰۹/۰1/۲۰1۹            جانباز غوثتتبع و ترجمه: 
 

 از افغانستان کایامر یخروج قوا یغوغا ۀپشت پرد
 نظر متفاوت از مسکو

 

 یظامن یبر کاهش قوا یواشنگتن مبن یکه پالنها دهدیما نشان م ۀدست داشت معلومات
و  کایوزارت دفاع امر انیدر زد و بندها م شهیر قتیدر افغانستان در حق کایامر

" یبزرگ نظام یها ی"کمپنآنکشور دارد."ینظام یبزرگ خصوص یها ی"کمپن
و  یمحاربو یپالنها یاجرانوع جدال با حکومت در قسمت  کیاکنون در  نیهم

 . قرار دارند یجنگ یها اتیبخاطر اشتراک در عمل شاتیفرما
 

 را از شیقوا ۀدر نظر دارد مناصف کایامر ۀمتحد االتیرسانه ها خبر دادند که ا قبالً 
که واشنگتن قصد دارد قطعات  دیگردیم دیحال ق نیسازد، در ع رونیغانستان باف

ها به ضد طالبان و گروه داعش در  اتیعمل شبردیپ یو خاص خود را برا یتهاجم
 .افغانستان نگهدارد

 غوث جانبازاغلی ش             
" و وزارت دفاع ینظام یخصوص یها ی"کمپن انیم کایامر یگزار نظام ریاشاره شد در درون حلقات تأث کهیطور

 رونیدر مورد ب کایامر ۀچند قبل ادار یۀدارد. اعالم انیجر دیشد ۀحضور در نقاط داغ جهان مجادل یبرا کشور نیا
" ینظام یخصوص یها یاست که منافع "کمپن یمراکز تیفعال ۀجینت قتیساختن بخش از قواء از افغانستان در حق

 .دهندیرا انعکاس م
 نینموده و بد ضیرا در نقاط پُر تشنج تعو کایامر یسخت عالقمند اند قطعات اردو ینظام یخصوص یها یکمپن
 .اورندیبدست ب یدولت ۀرا از خزان یهنگفت یپول ها بیترت

 ساختن رونیب لیاز قب یها هی. اعالمرسدیاز وقت به نظر م شیهنوز پ هیقواء از افغانستان و سور یقطع عودت
 ی" به خاطر کسب قرارداد هاینظام یخصوص یها یوزارت دفاع و "کمپن انیممجادله  یاز اجزا یکیقواء  یقسم

 ۀمتحد االتیدر خارج از قلمرو ا ینظام یها اتیعمل یهنگفت و اشتراک در اجرا یکسب پولها ،یبزرگ نظام
 .باشد یم کایامر

 یمنافع "کمپن یاست که برا یهمان کس کایامر ۀجمهور دونالد ترامپ عجالتاً در ادار سیشود، رئ یمشاهده م کهیطور
 یروزافزون ترامپ به طرف "کمپن شیو گرا لیآنها آغاز نموده است. تما یبرا یگری" به البینظام یخصوص یها
 .است دهیگرد یا یآ یو س عبا وزارت دفا ی" باعث متشنج شدن مناسبات وینظام یخصوص یها

 نبض اذهان یو بررس یابیرا ارز رسدیبه نشر م گاهیگاه و ب کایاز جانب حکومت امر کهیهائ هیاعالم یاساس هدف
 .کدام وجهه مشترک ندارد یداده و با اجراآت عمل لیعامه تشک

هرگ افغانستان شا کهیباشد. از آنجائ ینم کایبه نفع امر یکنون طیاست که خروج قوا از افغانستان در شرا مبرهن
 نیسازد تا قواء در کوتاه تر یآنرا مساعد م ۀنیآن زم کیژیبا ارزش و سترات تی" بوده و موقعایشیروایبراعظم "ا

 تی" )جمهوریدسته جمع تیعضو "سازمان قرارداد امن یهند... اعزام گردد، و کشورها ن،یچ ران،یا یزمان به سو
 .صورت نخواهد گرفت کایامر انینظام یو فور عیاخراج سر رند،ی( مورد فشار قرار گیاسبق اتحاد شورو یها
 

 هیروس ینظام – یاسیس تحیلگرعضو مرکز  ف،یینجیریالکساندر پ:  سندهینو
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