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 جو بایدن، افغانستان را از حمایت امریکا اطمینان می دهد  

 ر سفید پذیرایی به عمل آمد صاز رئیس جمهور غنی در ق

 مشارکت ُکلی گردید  یکخواستار    اشرف غنی

   (le Mondeمنبع خبر: اخبار لو ماند ) 

 جون  28و دوشنبه  27تاریخ: یکشنبه  

 فرستاده شده در واشنگتن  خبرنگار  

 ( Gilles PARISجیل پاریس ) 

 مترجم: فریده نوری 

ماه جون    در بیستم  تاریخ  به  از واشنگتن  به  از  ،میالدی  2021دیدار  افغانی  رئیس    ریاست هئیت 

 پذیرایی گردید.  در قصر سفید  ینات ئ به سادگی و بدون زرق و برق و تز جمهور اشرف غنی، 

  در مورد   نخواست   ( Jen Psakiجو بایدن، جن پساکی )   رئیس جمهور دو روز قبل، سخنگوی  

 تبصره نماید.   (،Wall Street Journalورنال ) ژ مضمون وال ستریت 

سازمان های جهادیست    در مقابلاستخباراتی امریکا حکومت افغانستان    ارزیابی سرویسبر حسب  که  

ظرف شش ماه بعد از خروج عساکر امریکایی که از بیست سال به این طرف در آن جا مستقر    در  ها 

رئیس  جو بایدن و اشرف غنی که    ،می باشند، سقوط می نماید. بعد از ختم دیدار دو رئیس جمهور

افغانستان   عبدهللاجمهور  عبدهللا  رقیبش  ملی  را  مصالحۀ  نوع    نیز  رئیس  هیچ  نمود،  می  همرایی 

 مطبوعاتی در قصر سفید به این دیدار نقطۀ پایان نگذاشت. کنفرانس 

  تاریخ خروج عساکر امریکایی نهایی در این  سپتامبر که   میازده مانده است تا   از دو ماه  بیشتر کمی  

 .، در حالیکه شورشیان طالب ضعیف نشده اند د ش خواهد 
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  و اطمینان می دهد،   می کوشد خود را خوشبین نشان بدهد   با پذیرایی همتای افغان خود   جو بایدن  

»همکاری و مشارکت بین افغانستان و امریکا  ختم نشده است و دوامدار است، شما می دانید که  

نظامیان ما می روند، مگر حمایت ما از افغانستان آنچه مربوط می شود  به کمک های نظامی،  

»افغان ها باید در مورد آینده شان    و می افزاید   اقتصادی و سیاسی دوام می نماید«،   همچنین کمک 

هند خود شان تصمیم بگرید و عالوه نمود که این خشونت نا معقول باید ختم  او این که چه می خو

 شود«. 

 : ها احتمال خطر جهادیست

و مکان    ه تبدیل شدن افغانستان به النواشنگتن می خواهد که با همکاری و مشارکت با افغانستان، از  

 . د، جلوگیری نماید نآن جا امریکا را مورد هدف قرار بده جهادیست ها که از 

به این  د.  ناستفاده می نمای  می باشد،  گ جهادیست ها، که یک خطر بزر  تهدید این    مئسولین افغان از 

(  Americaine Associated Pressد پرس )یتش وسترتیب عبدهللا عبدهللا به آژانس امریکایی ا

 می گوید: 

»اگر افغانستان مطلقاً رها شود، بدون حمایت و بدون تعهد، در این صورت احتمال خطر این که  

   .«، موجود است دوباره به مکان تروریست ها تبدیل گردد 

 (، رئیس جمهور افغانستاناشرف غنی) ما در یک فصل جدید روابط با امریکا داخل می شویم«»

جو بایدن، اشرف غنی نیز سعی و تالش می ورزد که با گفتن این که از نقطۀ نظر نظامی    کنار   در

ساحه پیشرفت های زیادی صورت گرفته است، خود را با اراده نشان بدهد، »ما در یک    داخلدر  

ع  اما ارتباط می گیرد به مناف   ،فصل نو همکاری با امریکا داخل می شویم. این همکاری نظامی نبوده

بسیار قناعت   این همکاریبرای ما موجودیت    و  دو طرف، این همکاری همه جانبه و ُکلی می باشد 

 «. است بخش 

ادارۀ بایدن به این تصمیم شان که عبارت از خروج نظامیان شان از افغانستان است با وجود مخالفت  

البان بسیار قوی شده  طجمهوری خواهان در کانگرس امریکا پابند میباشد، با وجودی که می دانند  

 اند. 

مهمات و نظامیان امریکایی ساحه را ترک نموده اند. واشنگتن  نیم  گفته می شود که ساحه    داخلدر  

حدود   در  خواهد  همچنین   650می  و  امریکا  دیپلوماتیک  های  نمایندگی  نگهداری  برای    عسکر 

 د. نبمانوی ترک ها در آن جا باقی د میدان هوایی کابل به اتکاء به ار نگهداری
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خرابکاری   میزان  حالیکه  س  در  سقوط  از  بعد  )امشابه،  جمهوری  Saigonیگون  سابق  پایتخت   )

 گر وقایع بعدی خواهد بود. ویتنام، بعد از خروج امریکا نمایان

 دستیاران: ترس برای 

آن    اند،برای اشخاصی که با اردوی امریکا کار نموده  اعالن نمودند که به تاریخ هفت جون طالبان 

شان به خطر مواجه    ی ، و برای شان اطمینان داد که جان هاها هیچ نوع تشویش را به خود راه ندهند 

 نمی باشد. 

کم ننمود و    شان توسط طالبان دارند،  تیک  ابین بردن سیستم  ، از از را که آن ها  این اعالمیه ترس  

تخمین    نفر   ده هزارژه  در حدود تعداد شان    ،را به خاک امریکا تکرار نمودند تقاضای استقبال شان  

 می شود. 

س  Seth Moulton) ست مولتون (،  Massachussettsوست )اچ (، یک منتخب دیموکرات از م 

افشا و بر مال    حمایت شده بود   که توسط رزمندگان اسبق مانند خود وی  آن   یک پالن را با جزئیات 

 ساخت. 

از  در آن صورت  وی پیشنهاد نمود که برای دادن ویزه که پروسیجر آن بسیار طوالنی می باشد،  

( برای این منظور استفاده گردد. این جزیره قبالً این رول را  Guenقلمروی امریکا جزیرۀ گوین )

 و عراق بازی نموده است.   بعد از خروج از ویتنام 

 یدن اطمینان داد ه » کسانی که ما را کمک نموده اند، آن ها را تنها نمی گذاریم«. در عین روز، جو با 

 تأیید نمود.   ن اظهارات را ای (Jen Psakiهمچنان جن پساکی ) 

  » ما یک گروپ متقاضیان ویزه مخصوص مهاجرت را که به حیث ترجمان و دیگر کتگوری های 

قبل از    ده ایم«. » آن هاخطر برای شان متصور است، شناسایی نمو  با ما کمک نموده اند و   که

، از حاال  در یک محل خارج از افغانستان انتقال داده می شوند   تکمیل شدن خروج کامل نظامیان ما،  

 تقاضای ویزه«.   عملیۀ تا به سپتامبر، تا  

جو بایدن با وجودی که خود را امیدوار نشان می داد، روز جمعه نتوانست وسعت و بزرگی وظیفۀ  

 کنندگانش انتظار آن را دارند، مخفی نماید.  را که دیدار

 جو بایدن عالوه نمود: 

وظایف خطیری را به عهده دارند، هر مرتبه که من فکر می کنم که یک کار  »هر دوی این ها  

 کر می نمایم«. فپیشرو دارم، در آن هنگام به رئیس جمهور اشرف غنی  لمشک

 بان:لتهدید طا
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 ز آن ذکر به عمل آمده است:ادر وال ستریت ژورنال  قرار تحلیل استخبارات امریکا که 

بعد از ختم خروج اردوی امریکا، طالبان شاید بتوانند بین شش تا دوازده ماه کنترول تمام افغانستان  

به حمالت خود شروع کردند.    میالدی در دهات   2021روع ماه می  شاز  طالبان  را به دست بگیرند.  

کردند و کنترول پوستۀ سرحدی مهم با تاجکستان را    مخصوصاً پایتخت والیتی قندوز را محاصره

   به دست آوردند. 

      _______________________________________________ 

 خپلواکی:  –یادداشت استقالل  

رخ داد و این یادداشت هم  در نشر این ترجمه اندک تأخیر    ،با عرض معذرت که نظر به مشکالت 

 نه ترجمۀ باال.  و  دارد ارتباط به سفر متذکره 

ن به واشنتگتن، گفته می شود که هیئت افغان که رئیس جمهور اشرف غنی  افغا  مقامات    در این سفر    

 . ر میرسید ( نف60را همرائی میکردند، تعداد شان به شصت) 

اون اول  و مع   رئیس جمهور طبق معمول عبدهللا عبدهللا که به روال معمول دپلوماتیک باید از عقب  

 یشان ا

رئیس جمهور باشد و در حالیکه امرهللا  بعد از  " امرهللا صالح" روان می بود، با عجله تالش داشت تا  

موفق نشد. به بوت های  که    قرار گیرد بود، می کوشید قبل از اشرف غنی    ه لح را عقب گذاشتاص

   هم باید دقت کرد.   هللا د عبدهللا عب

ونا بود  نفرۀ رئیس جمهور، موضوع امتحان ویروس کر  60وضوع مهم دیگر در این سفر هیئت  م

از هیئت متذکره مثبت نشان می داد و از تماس آنها با مقامات امریکائی  چندین نفر  در نتیجه  که  

 " حنیف اتمر" نیز شامل بود. ه رجیر خاجلوگیری بعمل آمد که در جمله وز 

گفته می شود که مقامات امریکائی به این بهانه از تماس با"حنیف اتمر" خودداری ورزیدند. آنان  

هنوز هم به آنها وفادار است،  کامالً واقف بودند که"حنیف اتمر" جاسوس کارکشتۀ روس ها بوده و  

سمی امریکا جلوگیری بعمل آمد. او و گروپ متذکرۀ همراه  پس بدین بهانه از مالقات او با مقامات ر

 ردند.او از روز نخست تا روز آخر در قرنطین کامل بسر ب 

   

                


