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 از افغانستان خارج نشویدآقای رئیس جمهور 
 

من و جک کین که روز سه شنبه دوم جون در روزنامۀ  عنوان مقاله ای است به قلم سناتور سابقه جو لیبر
 واشنگتن پُست نشر شده است.

بود و جک کین جنرال متقاعد اردوی   2013تا  1989جو لیبر من سناتور مستقل از ایالت کنتیکت از سال 
در  ایاالت متحده است. هر دوی آنها عضو هیات رهبری انستیتیوت مطالعات جنگ  هستند که از تحلیل آنها

 نگاشتن این مقاله  استفاده شده است. 
در اوضاعی که از یکطرف طالبان قدرت نمائی میکنند و امضای موافقتنامۀ صلح دوحه بین زلمی خلیلزاد و 

در بزرگ نمائی این گروه دهشت افگن نقش قابل توجهی داشت و  2020فبروری  29گروه طالبان  به تاریخ 
لبان علیه  مردم افغانستان، به خصوص حمالت انتحاری و انفجار ها، از جانب دیگر خشونت ها و جنگ طا

افزایش یافت که شنیع ترین آنها حمله بر زایشگاهی در غرب کابل و کشته شدن زنان حامله و اطفال معصوم 
د اتازه متولد، حمله بر مراسم تدفین یک قوماندان در جالل آباد  و کشته شدن در حدود یکصد نفر  و جراحات تعد

زیادی از اشتراک کنندگان و همچنان در لغمان بود، نشان داد که طالبان نه تنها به تعهدات شان با امریکا و یا 
هر مرجع و قدرت دیگر وفادار نیستند، بلکه به خشونت ها و کشتار مردم بیگناه افغانستان ادامه می دهند با 

د ولی به کشتار مردم بیگناه افغانستان ادامه می دهند و امریکا موافقه کرده اند که علیه قوای آنها  حمله نکنن
بسیار طفالنه و وقیحانه ادعا میکنند که در موافقتنامه با امریکا قطع حمالت علیه مردم افغانستان شامل نیست. 

با سقوط این نظام قرون وسطائی و متحجر در افغانستان طالبان برای جنگ شان  2001یگانه دلیلی گه از سال 
افغانستان بر آن اتمام حجت میکردند، حضور قوای خارجی و جنگ علیه این  قوا بود ولی حاال جنگ را با در 

 این قوا متوقف نموده و علیه مردم  افغانستان شدت بخشیده اند. وقاحت و دروغ گوئی و دو روئی هم اندازۀ دارد. 
طرف دونالد ترمپ رئیس جمهور ایاالت متحده،  اعالم خروج  قوای امریکا از افغانستان در آینده های نزدیک از

نگرانی های بین سیاستمداران و نظامیان ایاالت متحده و متحدین آنها در جامعۀ جهانی و همچنان افغانستان به 
خروج » وجود آورده است. و حتی مارک اسپیر وزیر دفاع ایاالت متحده بعد از اظهارات دونالد ترمپ گفت

 «یک انتخاب قوی نیست کامل سر بازان امریکا
در صحبت با خبرنگاران تاریخی را برای  2020می  2۶، رییس جمهور ایاالت متحده به تاریخ دونالد ترمپ

ی نظامیان امریکایبه سرعت هرچه مناسب »اما گفت که  دامریکایی از افغانستان مشخص نکر خروج کامل قوای
 «افغانستان را ترک خواهند کرد

لیبر من و جک کین  به رئیس ایاالت متحده سفارش شده که از افغانستان خارج نشوید و خروج قایان آدر مقالۀ 
به معنی تسلیمی تحقیر آمیزی  یه دشمنی خواهد بود که آنرا عمدتاً شکست داده » از افغانستان در مرحلۀ کنونی 

 « ایم و همچنان اشتباه فاجعه باری خواهد بود
یل هدف رفتن قوای امریکائی را به افغانستان که مبارزه با دهشت افگنی، جو لیبر من و جک کین درین تحل

القاعده و متحدین آن و جلو گیری از طرح حمالت دهشت افگنی علیه امریکا و متحدین آن بود، توضیح داده و 
« اند نقش پولیس را داشته» یاد آور شده اند که قوای امریکا در افغانستان آن طوری که آقای ترمپ می گوید

پولیس نبوده و مشغول ملت سازی در افغانستان نیستند بلکه ماموریت های را انجام می دهند که قوای مسلح 
اگر قوای امریکا  قبل از وقت از افغانستان خارج شوند » امریکا باید انجام دهد. آنها همچنان یاد آور شده اند که 
 «. می بینند نه تنها افغانهااین امریکائی ها خواهند بود که از عواقب آن صدمه 

لیبر  من و جک کین بعد از تشریح ماموریت قوای امریکا در افغانستان به منظور سر کوب نمودن القاعده و 
مبدل شده که ایاالت متحدۀ امریکا باید خود  مردابی به افغانستان» متحدین آن و داعشی ها، اعتراف میکنند که

به «  ان صحنه ای است که ایاالت متحده  باید بر دشمن مهلکی غالب شودرا از آن به رهاند ولی در عین زم
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د تهدی را منافع آن ین کشورافگن که با طرح و انجام حمالت بر علیه ا دهشتمتحده باید بر گروه های نظر آنها ایاالت 

 غالب آید.  ،میکنند

، ایاالت متحده  می تواند به سرعت و با قوت بیشتر  به نافغانستااز  خروجدونالد ترمپ می گوید بعد از 
 غانستانافافغانستان بر گردد. ولی درین تحلیل  توضیح شده که با در نظر داشت جغرافیای محاط به خشکه ای 

بر گشت به افغانستان بسیار پر مصرف تر و با موانع بیشتر از طریق پاکستان خواهد بود و اگر قوای امریکا 
ستان خارج ساخته شود  بر  گشت آنها با موانع جواز عبور و پر هزینه تر و احتماالً خروج قوای امریکا از افغان

 از افغانستان بر گشت نا پذیر خواهد بود.
ند هزار محدود چدرین تحلیل آمده است که ایاالت متحده توانائی  جنگ علیه القاعده را در افغانستان دارد و 

 احتوا خواهدبرای مبارزه علیه القاعده در افغانستان ش کوچکی از بودجۀ نظامی را سربازان امریکائی که بخ
 کرد.

! آقای رئیس جمهور» و تحلیل گر نظامی ایاالت متحده در بخشی از تحلیل شان می نگارند:  سیاستمداراین دو 
یک  ر، و عقب نشینی ازلطفاً شکست غیر الزمی را بر قوای ایاالت متحده تحمیل نکنید و در تسلیمی حقارت با

ترین دشمنان ما دخیل نباشید. شما می گوئید که ما نباید  برای همیش در  جبهۀ مهم علیه بعضی از مهلک
افغانستان بمانیم که فقط افغانها را در ملت سازی کمک کنیم. این هدفی نبود که بر مبنای آن  آنجا رفتیم و دلیل 

  با تعداد کمی ،ما می توانیم و باید آنجا تا آنگاهی که ضرورت است نجا نیست. ولیآ حضور امروزی ما نیز در
بمانیم تا امریکائی ها را در برابر آنانی که ما را خواهند کشت، حفاظت نمائیم. شما درست  ،از قوای مورد نیاز

ا ر خویشت گفته اید که سر بازان ما در افغانستان و هر جای دیگری که آنها تعبیه شده اند، بگذارید ماموری
 «انجام دهند 

 ،یکی دیگر از متحدین شان ،و شبکۀ حقانی هدر عین زمان ملل متحد می گوید طالبان ارتباط شانرا با القاعد 
قطع نکرده و با آنها جلساتی داشته و مشوره های انجام داده اند. در گزارشی که روز دو شنبه دوم جون در بی 

براساس یافته این نهاد، طالبان به حمایت خود از شبکه گفته است  گزارشیبی سی نشر گردید ملل متحد طی 
القاعده ادامه داده است. طالبان براساس توافقنامه صلح میان این گروه و آمریکا متعهد به قطع ارتباط با این شبکه 

 .شده بود
ارشد القاعده و صدها های سازمان ملل به شورای امنیت آمده است که رهبران  در گزارش تیم نظارت بر تحریم

 .جنگجوی این گروه هنوز در افغانستان فعالیت دارند
در گزارش جدید خود گفته که گروه طالبان ارتباط نزدیک با القاعده دارد و در زمان مذاکرات متحد سازمان ملل 

ی روابط تاریخصلح با آمریکا بارها با شبکه القاعده مشورت و رایزنی کرده است و به آنها ضمانت داده که به 
دهد  های تیم نظارت این گروه نشان می در این گزارش تازه آمده که یافته .گذارد خود با این شبکه احترام می

سازمان ملل گفته که شبکه القاعده  .که شبکه القاعده بدون سر و صدا با حمایت طالبان در حال قدرت گرفتن است
د بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، قندوز، لوگر، ننگرهار، والیت افغانستان مانن 12به صورت مخفی در 

 .نیمروز، نورستان، پکتیا و زابل فعال هستند
آمریکا در امور صلح افغانستان که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را نیز امضا  زلمی خلیلزاد، نماینده

دهد، یعنی دو هفته بعد از  را پوشش می 2020سال  مارچ 1۵کرد، به خبرنگاران گفته که این گزارش قبل از 
 .برد تا طالبان از القاعده جدا شود امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان. او گفته زمان می
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