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انتقاد شدید رییس کمیته روابط خارجی سنای امریکا از عملکرد دولت بایدن در
افغانستان
سناتور باب منندز ،رییس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا ،در یک بیانه
شدیداللحن از آن چه نقشه معیوب دولت جو بایدن برای خروج نظامیان امریکایی از افغانستان خوانده
انتقاد کرده است .او گفت که قصد دارد تحقیقات درباره عملکرد رییس جمهوری آمریکا در افغانستان
را آغاز کند.
سناتور منندز گفت :من متاسفم که دولت بایدن با اجرای این نقشه معیوب به وضوح پیامد های خروج
سریع ایاالت متحده را ارزیابی نکرده است .ما اکنون شاهد نتایج هولناک سالها شکست سیاسی و
اطالعاتی هستیم.
این سناتور دموکرات افزود تحقیقات مد نظر وی همچنین به چگونگی سقوط "حیرت انگیز" اردوی
افغانستان خواهد پرداخت.
سناتور منندز گفت :بارها به کانگرس گفته شد که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توان انجام
وظیفه خود را دارند ...آشکار است که به مردم امریکا و افغانستان حقیقت گفته نشده است.
جو بایدن روز گذشته قویا از تصمیم خود برای ترک افغانستان دفاع کرد و اردو و دولت افغانستان
را مسوول بحران جاری دانست.
تبصرۀ استقالل  -خپلواکی :با وجود اوضاع ویران و بی ثباتی روز افزون در افغانستان وحمالت
چپ و راست گروه های تروریستی ،بازهم بصورت عموم نظم و روال اجتماعی تا حدی در شهر
ها و والیات برقرار بود .ولی با اعالن خروج عساکر امریکا و ناتو از جانب جو بایدن رئیس جمهور
جدید امریکا و ترک مخفی یانه و عجوالنۀ آخرین گروپ های نظامی آنکشور از مقر شان که میدان
هوایی بگرام و ملحقات آن باشد ،شیرازۀ یک آسایش و امنیت نسبی طوری برهم خورد که از یکسو
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روحیۀ چنان «فرار عجوالنۀ نیمه شبی» که حتی قوماندان های افغان در بیخبری ماندند ،ضعیف
گردید و از جانب دیگر طالبان جسارت بیشتری برای پیشروی و تصرف مراکز والیات بدست
آوردند که نتیجۀ سرسام آور آن را شاهد گردیدیم.
یکی از سواالتی که به حدس و گمان های نزدیک به یقین می پیوند ،اینست که از تقریبا ً نزدیک به
سه صد هزار عسکر منظم ،مجهز و تربیت یافته ،چگونه هیچ جدال و مقاومتی در هفته های اخیر
به مفابل گروه های طالب به مشاهده نرسید؟ قوماندان های اردوی ملی و قرار گاه هایی که با نام
های بلند باال قشله های عسکری پایتخت و والیات باشد ،چگونه به خاموش خانه ها مبدل شدند و
هیچ مقاومت جدی از قوای حکومتی و دولتی به عمل نیامد؟!
عده ای را ن ظر برین است که ضد و بند های سیاسی که نمونۀ آن در فروری سال قبل در دوحه با
پیمان امریکا و طالبان مشاهده گردید؛ شاید موجود باشد .دران توافق عجیب طرف اصلی که دولت
افغانستان باشد در سایه قرار گرفت و امریکا با گروهی که اکثر اعضای آن را قبالً به لست سیاه
کشانیده و قسمتی را در شکنجه خانۀ «گوانتانامو» حبس نموده بود ،پیمان خروج از افغانستان و
رهایی هزاران محبوس قاتل و تروریست را به امضاء رسانید .در حقیقت در عصر « دونالد ترمپ»،
آب ابتداء از همان سرچشمه کثیف گردید.
هموطنی که در سفارت امریکا در کابل وظیفه داشت بیان میدارد که تصمیم خروج عجوالنه و قطعی
 2500نفر عسکر باقی مانده ذریعۀ «جو بایدن» باعث نا امیدی وتعجب اعضای سفارت در آنجا
گردید ،چون این مختصر مصارف زیادی برای امریکا نداشت و در اصل وظیفۀ تعلیم عساکر افغان
بر عهدۀ شان بود که خار چشمی برای دشمنان دولت بشمار میرفت.
خالصه رئیس جمهور که در اشغال والیات و شهر کابل ذریعۀ هجوم طالبان و البته سقوط دولت در
افغانستان ،خونسردی اختیار نمود ،چنین تغییر فاحشی را که شکست سیاسی و نظامی امریکا
بصورت قطعی در آن مضمر بود ،به گردن عدم مقاومت اردوی ملی افغان به مقابل دشمن شان و
عدم اتفاق اعضای دولت وانمود کرد.
میدیا و مطبوعات امریکایی به این نظر هستند که اشتباه و خودخواهی سختی را «جو بایدن» در
مورد سقوط افغانستان مرتکب گردیده است و با مقایسه به حالت ترک ویتنام و سقوط « سایگون»،
که گویا تاریخ تکرار می گردد ،معتقدند که رئیس جمهور وقت «ریچارد نکسن» اقالً به اشتباه
خویش نزد ملت امریکا اعتراف نمود.
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