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2021اپریل  26دوشنبه       نوری                                                        ریدهف             

 Jacques Follorouجک فولورو  نویسنده:     

   Le Mondeمنبع: اخبار لوماند      

 اپریل  23 نشر تاریخ   

 مترجم: فریده نوری   

 از ادارۀ بایدن در مورد افغانستان  اولین یأس و نا امیدی

 جلسه یی که با شخصیت های مهم در استانبول پیش بینی شده بود 

 به تعویق افتاد 

 دوباره مستقر شدن در منطقه آمادگی می گیرد مریکا برای ااردوی 

برای خروج از افغانستان بعد از بیست سال، ظاهراً با نشان دادن یک نظم، اما بدون   پالن واشنگتن

 نتیجه. 

اپریل اعالن نمود    14اوالً به تاریخ    ،(Joe Bidenرئیس جمهور جو بایدن )   ، در مورد پالن نظامی

 خواهد بود. کرش از افغانستان اعس  خروج کامل   که تاریخ سمبولیک یازده سپتامبر

اپریل در استانبول ترکیه با بازیگران اصلی افغان و بین    24یک کنفرانس به تاریخ  برگزاری  سپس  

 المللی این بحراِن بدون انتها، جهت تضمین سیاسی انتقال مسالمت آمیز به طرف یک صلح. 

شنبه   سه  خارجۀ    20شب  امور  وزیر  ) اپریل،  چووسوگلو  مولود  آقای   Mevludترکیه 

Cavusoglu  )  خاطر نشان ساخت که این جلسه که با همکاری ملل متحد و قطر به راه انداخته می

 در اواسط ماه می به تأخیر افتاد.  ،ختم رمضانتا  شد، صورت نگرفته و  

تی را  ال طقه اهتمااین یک خبر نا امید کننده برای ادارۀ امریکا بود زیرا برای حضور خود در من 

 روی دست گرفته بودند. 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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  ، س صلح بین طالبان و رژیم کابلاین فصل جدید یا این رویداد جدید زمانی واقع می شود که پروسِ 

میالدی    2020فبروری    29به قرار معاهدۀ که تنها بین اضالع متحده امریکا و طالبان به تاریخ  

 جامید.  به ناکامی ان صورت می گرفت،  امضاء شده بود،

ً( بلینکن  انتونی  مارچ  ماه  شروع  امریکا    (Antony Blinkenدر  خارجۀ  امور  یک    طیوزیر 

که باید در ماه های آینده تعقیب نماید،    ی را مکتوب به رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، پروگرام

می فرستد و برای وی خاطر نشان می کند که امریکا تصمیم قاطع برای خروج فوری عساکرش از  

که در آن همه احزاب داخل بوده و هم    می باشد   خاک افغانستان دارد، و منتظر یک حکومت مؤقت 

، و در عین زمان هدف دیگر وی آتش  پروسه دوباره نگری قانون اساسی باید در نظر گرفته شود 

 بس دوامدار می باشد. 

وزیر خارجه امریکا خاطر نشان می کند که وی از انقره تقاضا می کند که هئیت دولت افغانستان و  

 طالبان را برای گفتگو بین االفغانی پذیرایی نماید. 

 یک آرزویست که هیچ وقت به مقصد نمی رسد.  

فکر کردیم که ثمر بخش خواهد بود که این جلسه را تا مشوره نمودن  »ما    یه: وزیر امور خارجه ترک

دوحه و ملل متحد به تعویق بیاندازیم«، و اطمینان می دهد »که هیچ عجله نیست، و چنین نشان    با

به یک   ارتباط می گیرد  انداختن  به تعویق  دهد که  اشتراک  «(یعدم روشن)می  در لست هئیت   ،

 کنفرانس . کنندگان هر دو طرف، در  

در حقیقت دلیل این به تعویق انداختن رد نمودن طالبان از اشتراک در جلسه می باشد. زیرا طالبان  

که تمامی اردوی خارجی تا اول ماه می به قرار معاهدۀ دوحه،  زمانی  کرات تکرار می کنند، تا    هب

 خاک افغانستان را ترک ننمایند، جنگ دوباره آغاز می شود. 

ی ها و ملل متحد فکر می کردند که با اعالن نمودن خروج عساکر امریکایی  رک ها، امریکایاما ت  

د داد. اما این  نتاریخ یازده سپتامبر، افکار طالبان را تغییر خواهتا    دن به صورت قطعی توسط جو بای

 طور نیست. 

تا خ  13شورشیان به تاریخ   روج  اپریل اطمینان دادند که در جلسه آینده در مورد آینده افغانستان 

 مکمل تمام عساکر خارجی اشتراک نمی کنند. 

   وسیله و شیوۀ نظارت و مراقبت:

 در کابل رجعت نمودن به نقطۀ صفر باعث تشویش و ترِس از بد بدتر گردیده است.
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ادارات ممالک غربی نگرانی خود را از بی ثباتی که در آینده افغانستان حکمفرما می باشد، پنهان  

ن ساختن کارکنان شان و احتماالً بسته نمودن سفارت های شان تا به آخر  و یر ننموده و آمادگی برای ب

 د. سال می باش

حکومت افغانستان مالحظه می نماید که بعد از این اعالن از طرف ممالک غربی ، طالبان به جنگ  

 دوام می دهند. 

برای صلح، خاطر نشان کرد که دلیل واقعی به  منصور نادری وزیر دولت    چهار شنبه سید سعادت 

 تعویق انداختن جلسه توسط طالبان این است که آن ها هیچ نوع عالقه برای صلح ندارند.  

تماس گرفته شد، »طالبان احساس    قرار گفته های یک دیپلومات امریکایی که توسط اخبار لو ماند 

 می کنند که در یک دام می افتند«. 

 : گفته می شود 

احتمال دارد که واشنگتن برای برگزاری جلسۀ استانبول در چوکات ملل متحد قبل از ماه می فشار  

  ، میگوید   . دیپلومات امریکاییآورده باشد، تا این که معاهدۀ دوحه به طور سمبولیک به حقیقت بپیوندد 

 . نظر طالبان »حرف های امریکایی ها قابل باور نمی باشد« در

نمودن پایگاه های نظامی در چندین    ز صلح مبهم و نا معلوم، اردوی امریکا آمادۀ با  ۀ در مقابل پروس

 افغانستان، مخصوصاً ازبکستان و تاجکستان می باشد. با هم سرحد   مملکت 

 قوای هوایی و طیاره های بی پیلوت نظامی در آنجا مستقر خواهند شد. 

(، سه شنبه در  Kenneth Mc Kenzieاردوی امریکا، جنرال کینت مکنزی )  قومندان مرکزی

مقابل کانگرس اظهار نمود، که واشنگتن می خواهد وسیلۀ مراقبت و نظارت و حتی مداخله برای  

مرج بیفتد  و  جلوگیری از رجعت دوبارۀ القاعده در این منطقه باشد. »اگر در افغانستان دوباره هرج  

 ، ما به سه چیز ضرورت داریم: حضور یابد ه در آن جا دوبار  مجبور شود و امریکا 

 از بین بردن آن«.  ت درشاسایی هدف، پیدا نمودن هدف و ق

 Lloydعالوه نمود که در اخیر اپریل چندین انتخاب باالی میز دفتر وزیر دفاع للوید اوستین )وی  

Austin .گذاشته می شود ) 

و شناسایی    جست و جو نیز در این عمل  که آن ها    نمودند انگلیس ها روز چهار شنبه خاطر نشان  

 هدف اشتراک خواهند کرد. 
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(  William Burns، ویلیم ب رنس ) CIAبه تاریخ چهارده اپریل در مقابل کمیتۀ اطالت سنا، رئیس  

از خروج امریکایی ها تأسف نموده و گفت »خروج امریکایی ها ظرفیت دولت را جهت جمع نمودن  

 اطالعات کم می نماید«. 

، سرویس معلوماتی خود را در افغانستان حفظ می نماید. یک تعداد  CIAبعداً عالوه نمود، که ادارۀ 

   آن جا می مانند و یک تعداد دیگر ایجاد خواهد شد.

 

 


