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لیسی و انگو، دري، هاي پشتاست که به زبانوار ین نشریه مجموعۀ تحلیل رویدادهاي مهم سیاسی و اقتصادي هفتها

ن استفاده نمایند.آاز گذار، تا نهادهاي سیاستگرددعربی، توسط مرکز مطالعات استراتژیک و منطقوي تهیه و نشر می
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ه کې الندې مطلبونه لولئ:په دې 

الره یواله ت د اوباما د باندنیو چارو نوې ن
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۳... ....................................................................................د اوباما باندن چارې·

الره· یواله ت ۴.............. .................................................د اوباما د باندنیو چارو نوې ن
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پایان مسؤوالنۀ یک جنگ نامسؤوالنه

۸................................................................... روند مذاکرات مستقیم میان طالبان و امریکا

۹.................. ...............................................جنگ افغانستانپایان دادن برنامۀ امریکا برای 

ACKU



3

یواله د باندنیو چارو نوې د اوباما  الرهن ت

مقدمه

ن کې پرتهخرب ورکولو لهته پوړو چارواکوجافغاناو سفارتستانافغاندد امریکا ولسمرش بارک اوباما په واشن

یانو رسه یې وکتلپله خپلو اوته راغیرامب د افغانستان په اړه خپله نوې . دغه نابليل مېلمه په دغه سفر کېو

ه او  الره اعالن ک تد مالقات لپاره ور رام تهبيېحامد کرزیسيالکوربهخپل ت ه يوازې وغو . خو له دغه هر

ه. نوې خپله بارک اوباما يوه ورځ وروسته الره اعالن ک یواله ت ن

ۍ کې د امریکا د نوي رول په  ۍ په هکله او په ن الره په،اړهبارک اوباما د ن نيويارک کې خپله او د امریکا نوې ت

نه ه، چېکې داسې مهال اعالن ک (West Point)پوهنتون وېس پويند امريکا د متحده اياالتو په نظامي

ي-ورځ وهفراغتمحصلینو د نظامي حر پوهنتون د د امریکا د یوازې  ه بلل کې واک ن - چې د امریکا د 

یو انزوايي ويا چې ،دیهمالندېونیوکترخوا ه بلکې اوباما پکې د کانزرویتانو او نورو امریکايي چارپوهانو ل

الرې موخه دا وه.سياست مخته وړي ۍ کې د اسیايس ېدونکېپه بدلچې ،د دغې نوې ت مریکا لپاره راتلونکی ن

ای .يشرول وضع ک

ولي الرهد افغانستان په اړه د ده ډول د بارک اوباما باندن چارې،زپه  وله کېاو ت د اوباما د باندنيو چارو نوې په 

ل شوي دي: ې الره، د احمد بالل خليل په تحليل کې  يواله ت ن

د اوباما باندن چارې

ېمرشانو پر مهال د امریکا د د واکمنشو ورج ډبلیو ببارک اوباما چې کله د ج ی و، نو د عراق او جر غ

ې به پرنستانافغا نو د خپلو انتخابا ؛اکنو ته ودرېدودی ولسمرشیز . وروسته چېيې تل نيوکې کولېج

ACKU



4

ي رس کې یېکمپای و،وسيالپکې ، چې جان مکېن یې نونو په لوم يوالو چارو کې د شيکا (شوراپه ن
1

کې د ) 

الرې موخ اکلې، چې دخپلې باندن ت ې پای ته رسول عراقې و .وپه رس کې شامل و هغه نومل دد ج

ه؛کال کې یې لوړه ۲۰۰۹او په اکنو کې بارک اوباما بریالی شووکال په ولسمرشیز ميالدي ۲۰۰۸د چېکله نو وک

ۍ په جیو و شولېیکي چاپپولی-د ن یوال اقتصادي ۲۰۰۸د . لکه ریال کې خورا ډېر بدلونونه ترسرت بحران، د کال ن

د +یو هېوادونو خربې اترې، هنېېغه السوهنه، له ایران رسه د پیورو بحران، په جورجیا کې د روسانو او پوتین ن

ني ختی کې د عکس ېبریدونه، د ویکي لالوتکو ډرون  )لیپرس ربوغوغا، په من ، په لیبیا او سوریه (ربيع العر

ې، د امریکايي استخباراتو پ خه د لهه د سنوډن افشا شوي رازونه، ه اړ کې کورن ج یانو امريکايي پعراق  و

يل افریقا کې د القاعدې  کاره کېدلوتل، په ش ې را ون ې، له افغانستان رسه د سرتاتشبکې ن السلیک د ژيک ت

نور.داسېاومع

خه د راوستلو او ناکنې د بدلو ېکال ولسمرشیز ۲۰۰۸اوباما د  یانو پله عراق  لې د ايستلو تر شعار الندې و و

اکنې یې له افغانستانه د ۲۰۱۲او د  يانو د امريکايي پکال  الره ايستلو له ژمنو رسهو لې. د اوباما افغان ت و

کار وه، په بريده)تر ډېره ۲۰۰۸-۲۰۱۴( يانو پپه افغانستان کې د مېشتو کال کې یې ۲۰۰۹د تذبذب  ره ېشمپر و

لنور رستېري همهزر ۳۰ یانو پکال کې یې د ۲۰۱۲، په ورزيات ک ه، په ېپرد ايستلوو ه وک کال کې یې ۲۰۱۳ک

ون ېسرتاتدواړو هېوادونو تر من دد رام کې اعالن ۲۰۱۴او اوس په د السليک تکل وکژيک ت کال کې یې په با

، چې د  کال کې له ۲۰۱۶او دا به هم په پاتې يشري ېرست۹۸۰۰کال په پای کې به په افغانستان کې ۲۰۱۴وک

وبايس.افغانستانه 

الرهد اوباما د  یواله ت باندنیو چارو نوې ن

ې پيل آ اوباما په دې پوه شوی، چې  ران کار دی. د افغانستان د ج اوباما د افغانستان سانه خو پای ته رسول يې 

رامسيمه (په هغه  دنونو او ) کېبا ، چې ډو یو تاریخي تسلسل لري، اعالن انظامي چې د  په افغانستان کې به وک

۲۰۱۶او له ويپورې کال ۲۰۱۶و موده به یې تر وي، چې د پاتې کېدمېشتريېرست۹۸۰۰يهکال تر پا۲۰۱۴د 

ول امریکا وروستی اوباما د ولسمرشۍ د ستانه يش، چې خپل هېواد ته داسې مهال يي رستېريکال وروسته به بیا 

به وي.کال

1 Chicago Council on Global Affairs

ACKU



5

ېریه، چې د ډ کې د امریکا د راتلونکي رول په اړه خپله پالیيس اعالن ک ينپه وېس پود نيويارک اوباما وروسته 

یوال رول په هکله پر دغې خوا ه امریکایانو ل نيوکې وشوې.پالیس د امریکا د نظامي او ن

يويناد اوباما  دئ«: له دې خربې پېل کې راتلونکو کلونو لپاره د امریکا او د نظامیانو د رول د چې خپل وختپرې

م. »په جوړلو کې تېر ک

چې د امریکا او د متحدینو ږ هغه مهال نظامي تعرض کاوه،موپه تېرو وختونو کې به چې وړاندې وويل،اوباما 

و الندې شوې ۍ کې باید مواوسنخو په ؛ې به تر پ توږ په تنقیدين ه وپو تناسب، ږ عملآیا زموچې،تو

یوال لید ؟اغیزه او انصاف لرونکی دی او کنهب مهم دی.ډېر که ن

ن؛ل غواړييووتعريض نظامي عملیاتد که له یوې خوا نوموړی   یې بیا زیاتوي، چې هر کله د دویخو تر

الره تر خطر الندې رايش .هې اجازو ته اړتیا نشتهنو بیا،خلک، هېواد او د ژوند ت

همود افغانستان په اړه وايي، هلته  په هغه هېواد کې چې ل،او هغه شورشونه مو لرې ک د القاعدې مال ورماته ک

ونهمو . د همدې لپاره يمنحرص دپورېوړتیاپه افغانانودچارې قابو کول دغېد. اوس روان وو افغان زرهسل

ه یې د هموکراتیکېافغانانو رایه وکاروله او په درسهوده پېل کېلوروزل. د بهار واکونه دتاریخي واکتو ته لې

ي.ېشن به پای ته ورسېه پای کې به نوی رئیس جمهور رايش او د امریکا نظامي مل پ. د دغه کاهپرانيستالره 

و ه له افغانستان يانو پد وتلو او د ل خه یې موخه دا دهاساتلو او لهو ني ختیخپله پاملرنه ، چېډو   او د افریقا من

يل برخو ته  وي،ش ر او د ،ډلېاو اسالمي"قزاقان"د سومالیې "بوکو حرام"د نایجریا که هلته يېورو

يانتظار بايسالقاعدې بیا راپورته کېدنه  ه د امریکا د امنیت لپاره خطر  .او دی هم، دغه هر 

ه هم اوباما پ الره له خطر رسه مخ خلکهېواد،رې د امریکا ېکې وویل، چې که چه ويناخپله که  او د ژوند ت

خه ډډه ونلهوي، نو دوی به  يه نظامي/تعريض سیاست خپلولو  ن یې دی زیاتوي، چې دا ؛ک خو تر

وي!نظامي/تعريض سیاست باید داسې وي، چې  منان ونه زی امریکا ته نوي د

ه که  یزه او کُيل تو ه ولويل نو جوته به يش، چېويناک د اوباما و په بنس له یوې خوا واوري او یا یې په لیکنیزه ب

خه ډډه ونچې دی دا غواړي،  و په خاطر له عملیاتو  يه د امریکا د  ن یې باید د ؛ک هېوادوالوخو تر

خه ژغورنه هم په پام کې ونیول يشلهتلفات او  و  ۍ په هر غوايې او په بل اړخ کې .اوږدو ج ه ړي، چې د ن

ي؛ان او امریکا همکېهېپ ه نه دي ویل شوي، ويناکه خو یې په کېل نه ک کې د ډېرو هېوادونو په اړه 

ه پکې ویل شوي و  . یچې باید یو 
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(فارن ریلیشننکونسل آ (د امريکا د بانفوذه تحقيقا انستيتوت 
2

په مرش ریچارد هاس )يا د بهرنيو اړيکو د شورا)

ه تې پهم۲۸دد می ،اند ه، کومپاملرنه ډېرهوینا کې اوباما هغه  ول او ل یې ه وک ه ه یې نه خو پر هغه 

، ېدل یې.فوکس وک چې خو

الره د امریکا باوليزه په  ه دا نوې ت رضوريلهدا اوندنیو چارو ته یو نوی لید ورکويتو ریوې/تنظامي عملیاتوغ

ل دي.خه ژغور سیاستيي انزوالهاو 

الرې ته د نکسننوېېغشنونکي د اوباما دېریډ وري، هغه چې نکسن د هود کیسنجر - ت ه  الرې په تو یار ت

تل؛ په ایر پر م او ډيپلوماس کیسنجر د ول غو منان پر ان کې یې شاه ته یو د نورو هېوادونو په مرسته خپل د

پاکستان او د رسدار داؤد خان په افغانستان په و تېره بیا د ذولفقار عيل بو په،کېاو ده بیا په سیمهنوی رول ورک

ل شوی پالن تعقیب ککې خ هله ډېرې ترخې راووتلې، چې په ایران کې شاه بې تاجه بیا خو پایلې یې؛پل ورک

و اعدام خانې ته راوستل شوشو ولې کورن رسهلهاو رسدار داؤد خان ، بو ته والړ.کومي مرګ دخپلې 

يچې په سومالیه او مايل کې د فرانسویانو په مرسته ع،اوباما هم اوس غواړي يل افریقا او په شملیات تررسه ک

ي۵کې د القاعدې پرخالف  واکونو په مرسته .ملیارده ډالر وضع ک یوالو  غواړي چې په لیبیا کې حاالت د ن

یانو اون ي، په سوریه کې د سوریې له  ې کول غواړي(ترکیه، عراق)راقابو ک که همدوی دي، ؛رسه اړیکې 

ې دهته یې والوچې د سوریې  پو پر ساحل واقع دي.پناه ورک او د تروریزم د 

2 Council on Foreign Relations
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والنهیک جنگ نامسؤۀ والنپایان مسؤ

اتفاقات اخیر، چون تبادلۀ زندانیان طالبان با یک سرباز امریکایی، برنامۀ امریکا براي پایان دادن جنگ افغانستان و 
موضوعات دیگر را، وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی تحلیل کرده است:

دایمی و دشمنی دایمی وجود ندارد بلکه آنچه که وجود دارد، منافع این مسئله را باربار شنیده ایم که در سیاست دوستی 
اگر چنین هدف بدون دایمی است. منافع دراز مدت امریکا در افغانستان الزاما به معنی حضور طویل المدت نظامی نیست و

زد.سامیتحوالت اخیر این مسایل را تا حدي روشنجنگ وحضور نظامی برآورده شود، بهتر خواهد بود.

قرار داشت تا طرفدار امریکا در داخلهاي ورسانهها و گروهچند ماه قبل حامدکرزي تحت فشارهاي شدید از جانب امریکا
اگر این کار عملی نشود، امریکا مجبور خواهد شد تا تمام نیروهایش را ا نماید وتر قرارداد امنیتی با امریکا را امضهرچه زود

به این باور بودند که ها با وجود تنش در روابط میان کرزي و قصر سفید، بعضیاز افغانستان خارج کند.2014در پایان سال 
بست افغانستان است.، براي خروج از بنخود امریکاهاي بخشی از برنامه» جنگ زرگري«عامیانه ة این کشمکش یا بعبار

صفر هم مطرح است و آن ۀ افغانستان دارد، گزینة ا در مورد آیندی که امریکهایشد که در میان گزینهمیاز مدتها قبل گفته
همیشه این گزینه را ،ران امریکا در افغانستانااما هواد؛ی در افغانستان باقی نگذارداینکه ممکن است امریکا اصال نیروی

موجب شد تا ها آورد. این فشارمیمریکا بر حامدکرزي واردکردند که امیفشاري تلقیۀ دانستند و آنرا وسیلمیناممکن
د نثار حامدکرزي و کسانی گرد،کشوروابسته به آنهاي ران امریکا بخصوص رسانهاهرچه فحش و دشنام بود از جانب هواد

که مخالف امضاي قرارداد امنیتی با امریکا بودند.

المدت نظامی در این کشور محاط به امریکا براي افغانستان، حضور طویلۀ شود که برناممیاما اکنون به تدریج مشخص
ۀ پایان مسوالن«خشکه نبود. اوباما بارها گفته بود که جنگ افغانستان را مسوالنه به پایان خواهد رسانید. ابهام در تعبیر

موجب شد تا هرکسی از آن برداشت خاص خود را داشته باشد.» جنگ
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اي ندارد. امریکا که براي اجراي عملیات نظامی مدکرزي رابطهغانستان به خواست حاامریکا براي افۀ مشخص بود که برنام
هرگز حامدکرزي و حکومت افغانستان را جدي نگرفته بود، براي ماندن نظامی نیز نیازي به اجازه از کرزي نداشت. با اعالم 

ایان این جنگ با ، مشخص شد که امریکا طرحی براي پ2016جدید اوباما براي خروج کامل از افغانستان در پایان سال 
مخالفین دارد.

میان طالبان و امریکامذاکرات مستقیمروند 

حضور امریکا در افغانستان را به چالش ،از جانب دیگر طالبان بعنوان یگانه نیروي مخالف نظامی که در طول دوازده سال
که 2010صلح را خروج کامل نیروهاي خارجی از افغانستان اعالم نمودند. از سال ۀ کشیدند، یگانه شرط پیوستن به پروس

ن کشور نخستین نشست میان مستقیم میان طالبان و امریکا آغاز شد و با وساطت دولت آلمان در ایهاي نخستین تماس
جنگ خواندند و از امریکا دواماصلیخارجی را بعنوان عاملهاي طرف صورت گرفت، طالبان حضور نیروگان دونماینده

خواستند تا تاریخ خروج نیروهاي خود از افغانستان را اعالم نماید.

داشت، نیازي به توافق با طالبان بر نمیبود و قصد خروج کامل از افغانستان رامیاگر امریکا به این خواست طالبان بی توجه
نتیجه بود.خواست اول طالبان، مذاکرات بیقق زیرا بدون تح؛کردنمیسر ایجاد دفتري در قطر احساس

اما در مذاکرات ؛بر خروج عاجل وبدون قید وشرط نیروهاي خارجی تاکید داشتند،رسمی خودهاي هرچند طالبان در اعالمیه
و خارجی استهاي گفتند که افغانستان نیازمند کمکها یها به امریکایگیر نبودند. آنهمه سخت، اینو رویارويمستقیم

به امریکا اطمینان دادند هاغانستان متعهد باقی بماند. آنکمک به افنیز به،روج نیروهایش از افغانستانامریکا باید بعد از خ
که در صورت خروج کامل نیروهاي خارجی از افغانستان، طالبان مانع حضور مخالفین مسلح امریکا در افغانستان خواهند شد 

مورد استفاده قرار گیرد.،ك افغانستان علیه کشور دیگرو اجازه نخواهند داد تا خا

ی را مربوط یافت. طالبان ایجاد چنین فضایمیشد تا مذاکرات ادامهمیدر این رابطه باید میان دوطرف فضاي اعتماد ایجاد
بردارند و در صدد ذهنیت خواستند بسرعت گام ها نمییزندان گوانتانامو ساختند. امریکایاز ،به آزادي پنج تن از یاران شان

ی سازي هایبه همین دلیل دست به صحنهبراي تغییر آماده گردد.ها سازي بودند تا هم در افغانستان و هم در خارج، ذهنیت
ول آن دولت افغانستان و طالبان شناخته شوند. در شرایطی که امریکا با دولت ؤاما مس،هم زدند تا مذاکرات به تعویق افتد

،شدن دفتر طالبان در قطرعنوان امارت اسالمی را نخواهد داشت، بازطالبان در قطردفترتوافق کتبی داشت کهافغانستان 
در مورد بازشدن براي طالبانهیچ قیدوشرطی راهایمریکایازیرا ؛امریکا صورت گرفتامارت اسالمی افغانستان باتحت نام

. ار مشکل شدهم دچطر دولت ق،شدن دفتردلیل هم بعد از بازو به همین دفتر در دوحه مشخص نکرده بودند
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جنگ افغانستانپایان دادن برنامۀ امریکا براي 

در امریکا فراوان به آنها ها ادامه یافت که رسانهبر سر امضاي قرارداد امنیتی ماهکشمکش میان حامدکرزي و امریکا
ساالنه در امریکا نشان داد هاي نظر پرسی،در عین حالگفتند ومیسخنپرداختند و حتی از خروج کامل از افغانستان می

کنند.میکمتر از جنگ افغانستان حمایت،که مردم امریکا هرسال در مقایسه با سال قبل

شد. ولیت امنیتی تمام افغانستان به نیروهاي افغان سپرده ؤمس،سال تغییر در افغانستان خوانده شد و در این سال2014سال 
» که به دلیل حمالت سبز بر آبی از رمق افتاده بود«الزم هاي نیروهاي افغان علی الرغم نداشتن تجهیزات کافی و آموزش

ین نیروها در عمل به اثبات برسد که میدان ولیت را بعهده بگیرند. حاال زمان آن فرا رسیده بود تا کفایت اؤتوانستند این مس
.عملی این آزمایش انتخابات بود

اي که قبل از ، اما به دلیل حملههرچند طالبان در جریان انتخابات دست به حمالت زیادي در سراسر افغانستان زدند
تان نشر اش کشته شدند، خبرنگاران در افغانست و یک خبرنگار افغان با خانوادهانتخابات به هوتل کابل سرینا صورت گرف

از میان رفتن اند و توان ترتیب طالبان بعنوان گروهی که ضعیف شده و حتی در حالدند و به این اخبار طالبان را تحریم نمو
افغانستان در این رابطه به چنان تبلیغات وسیع دست زدند که هاي ی با نیروهاي افغان را ندارند، معرفی شدند. رسانهرویاروی

طالبان در روز انتخابات خاموش شد.ۀ سروصداي بیش از یک هزار حمل

به آنان بودند، کسانی که به هااینجاست که کسانی که خواهان حضور طویل المدت نیروهاي خارجی و دادن پایگاهجالب 
ی از افغانستان خارج شوند، افغانستان به جنگ داخلی برخواهد گشت، کسانی که اور بودند که اگر نیروهاي امریکایاین ب

ن جریان بصورت ناخودآگاه در ایجاد جو وفضادادند، در ایمیهش قرارکرزي را بخاطر عدم امضاي قرارداد امنیتی مورد نکو
، نقش بازي کردند!توسط اوبامای از افغانستاناعالم خروج کامل نیروهاي امریکایبراي

به ی بگرام از کرزي دعوت و اوباما در سفر به میدان هوایحاال زمینه براي اعالم خروج کامل نیروها از افغانستان مساعد بود 
از قبل گفته بودند که دیگر نیازي به امضاي این قرارداد با ها یامریکایمالقات نمود که از طرف رئیس جمهور کرزي رد شد.

با رئیس جمهور جدید به امضا خواهند رسانید.،کرزي نیست و این قرارداد را

افغانستان باقی نخواهد ماند، سرنوشت قرارداد ی در هیچ سرباز جنگی امریکای2016گوید بعد از سال میاکنون که اوباما
اشاره شده 2024تا سال ،یقرارداد به حضور نیروهاي امریکایامنیتی که قرار بود به امضا برسد، مواجه به ابهام است. در این

تا پایان سال ،سرباز9800مستقر باقی بمانند. اما اکنون اعالم شده که ،پایگاه در مناطق مختلف افغانستان9بود که باید در 
به نیروهاي افغان سپرده خواهد شد.ها سایر پایگاهة مانند و ادارمیدر پایگاه بگرام باقی2016
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جدیدي از شرق میانه گرفته تا شرق دور و از شرق اروپا گرفته تا هاي شرایط دنیاي ما در حال تغییر است و امریکا با چالش
توان با نیروي نظامی از میان برداشت.نمیکه هر چالشی راگویدمیافریقا مواجه است. اوباما

گام برداریم و ما ،تر از شرایط جهان معاصر، در جهت تامین صلح و تفاهم میان خودهاست تا شناخت دقیقما افغاناکنون بر
اندیشید.و درگیري نظامیجنگتهدید نباید فقط به گزینههم به همان باور برسیم که اوباما رسیده است؛ براي مقابله با هر 

پایان
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