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 2021می   14جمعه         فریده نوری                                                                       

 امریکایی ها به خارج شدن از افغانستان سرعت بخشیدند

 به جلو انداخته شد جوالی  4سپتامبر اعالن شده بود، به   مخروجی که به تاریخ یازده 

 حیرت زدگی مقامات را برانگیخت  که بهت و

 ( Le Mondeمنبع: اخبار لوماند ) 

   2021تاریخ نشر هفت ماه می  

 ( Jacques Follorouخبر نگار: جک فولورو)

 مترجم: فریده نوری 

 خبرنگار در ساحه   کابل:

کابل امریکا،  فرازاز    در  )  گذشتن  سفارت  شینوک  طیارۀ  های  Chinookهفده  هلیکوپتر   ،)

 یچ کس را  بی تفاوت نگذاشت. ه  نظامی  یتر ترانسپو

به صورت    در ختم جنگ ویتنام،   ( Saigonیگون )امانند س ،  اپریل آن ها هیچ کس را  25اما در این  

 بیرون نمی کنند. فاجعه آمیز  

که با خطرات زیاد مواجه خواهد بود، نیروی    ،به خروج عنقریب خود   بخشیدن برای امنیت  آن ها  

 کمکی آوردند. 

سال حضور، که توسط    20سپتامبر بعد از    مبه تاریخ یازده   زیرا خروج اردوی امریکا از افغانستان

به    ، سپتامبر  م عوض یازدهه  به صورت مخفیانه ب  اعالن شده بود،  و بایدن رئیس جمهور امریکا ج 

 چهارم جوالی پیش انداخته شد. تاریخ  

گنکس از این که بدون گذار و انتقال،  این تاریخ جدید باعث بهت و حیرت مقامات افغان گردید.  

  ح صل   سۀسرنوشت خود را به دست بگیرد، در حالی که طالبان فشار های خود را باال برده اند و پرو

 دوازدۀ سپتامبر، در نقطه صفر قرار دارد. بین االفغانی تاریخ 

 بین المللی نیز یک شوک تولید نموده است.   متحدینهمچنین این اعالن در بین  
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اردوی امریکایی ها ابالغ گردید،    در اخیر اپریل  برای سفارت های مهم در کابل توسطمعلومات  

لوژیستیک  پیمانان شان از خود واشنگتن خود را اعیار نمایند، زیرا که هم  أجند آبا که آن ها نیز باید  

 ندارند.  

ما  اگر پایتخت افغانستان در یک حالت وحشت قرار ندارد، اما یک حالت بی ثباتی و ناپایداری حکمفر

 است.

 می کند که: » در سه، چهار ماه آینده معلوم می گردد«. بلند رتبه ناتو خالصه فرد یک  

 یز در ماه جون ختم خواهد شد:چهمه 

اردوی امریکا و ناتو در افغانستان دیپلومات های ممالک غربی را    ماندان قو  ( Millerجنرال میلر ) 

در معرض  حد ممکن    تا مطمئن ساخت، که این اقدام برای این است » که در هنگام خروج اردو  

 گیرند«، به قرار گفتۀ یک شاهد که در محل حضور داشت. نخطر قرار  

  باالی میز مذاکره،   دوباره   متقاعد سازد که آن ها  را  طالبان   که دولت افغانستان  واشنگتن آرزومند است 

ار  زاپریل باید برگ  24در استانبول که به تاریخ   بعد از رد نمودن اشتراک در جلسۀ صلح افغانستان 

  29که  در دوحه بین واشنگتن و طالبان به تاریخ   ۀدر حالی که در معاهد  ،، حاضر گردند می گشت 

  2021اول ماه می  امضاء گردید، اضالح متحده امریکا مشخص نموده بود که تا    2020وری  فبر

 خاک افغانستان نخواهد بود.  داخلیک عسکر امریکایی در 

قوای خارجی    مقابل  شان به  ت فلهذا دوباره به حمال  ،هده ارج گذاشته نشد ا طالبان فکر کردند که به مع

 الت در افغانستان شدت گرفت.حم پرداختند. در فردای اول ماه می 

، تأیید نمود: » که از  صلح نظارت می کند  ۀعبدهللا عبدهللا رئیس شورای مصالحه ملی، که از پروس 

اول ماه می در بعضی قسمت های مملکت، طالب ها راه ها را مسدود نموده اند و یک دو ولسوالی  

 را گرفته اند«.  

اپریل به   30واد انفجاری در لهوگر ]که به تاریخ توسط الری پر از م لهعالوه می کند که» حموی 

 وقوع پیوست[ به طالبان ارتباط می گیرد«. 

تر باالی مذاکره تمرکز  ، فکر خود را زیاد می داشتند وی »اگر آن ها واقعاً به صلح دلچسپی    به نظر

 «. نمودند به صلح دلچسپی ندارند در آن صورت حمالت خود را تشدید   چون»  «، می دادند 

تاریخ استقالل    که  هارم جوالی،چباالی میز مذاکره از برکت اخراج پیش از وقت به تاریخ    طالبان   آیا

ماه می[« به قرار جواب   12؟ شاید بعد از ختم رمضان.]به تاریخ حاضر خواهند شد است،  امریکا

 گوی صلح نشان نداده اند.« و  وقت عالقه حقیقی و جدی برای گفت عبدهللا عبدهللا، » هیچ  
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جوالی نشان می دهد که همه    م اخراج به تاریخ چهار  ، این مالحظات سیاسی ـ دیپلوماتیک   ر عالوه ب

جون، به قسمی که یکی از تشکیالت امنیتی    ۀ چیز در ماه جون تمام می شود، برای ناتو نیز تا نیم

 ویران می شود.  کابل«  clusterدر پایتخت می گوید که »

 کالن ترین پایگاه امریکا در افغانستان که در بگرام موقعیت دارد بسته و به افغان ها منتقل می گردد. 

باالخره کلید کارتۀ وسیع ناتو، در قلب منطقۀ سبز، به سفارت امریکا تحویل داده خواهد شد، که قبالً  

ن، نماینده های دیپلوماتیک در آن جا مسکن گزین  با همپیمانانش پیش بینی شده که در صورت بحرا 

 خواهند شد. 

هایی    یلا فرستادن میسختم  به دلیل عدم موجودیت متخصصین،    ،برای افغان ها این خروج شتابزده

در ماه جون  به قرار گفتۀ یک عضوء ناتو که    . ر رهنمایی می شود زیکه توسط ل  را به دنبال دارد  

. در حالیکه تسلط قوای هوایی  هوایی افغانستان ظرفیت پرواز را خواهد داشت   قوای   تنها سی فیصد 

 یک فکتور مهم در مقابل طالبان برای دولت افغانستان می باشد. 

بنا ها قبالً به دولت افغانستان سپرده شده است، از طرف دیگر،  چنین معلوم می شود که بعضی زیر 

 ب شده اند. یخر توقت  آن ها  ۀهم

 نگران کننده:پیش بینی 

میدان هوایی قندهار برگشت به حالت قبلی اش، یعنی قبل از ورود ناتو. طیاره های ملل متحد و  

 . تکافو نمی کنند مواد  لیب سرخ بین المللی، مایحتاج خود را از آن جا به دلیل خراب بودن کیفت ص

            :دارند  خوب قراردر مؤقف  ها  امریکاییمیالدی، به قرار معلومات   1996طالبان نظر به سال 

میالدی،   1996طالبان در یک مؤقف بسیار بهتر نظر به سال  ،به نظر سرویس استخباراتی امریکا

، طالبان در  2021قبل از گرفتن کابل، قرار دارند، در آن هنگام تنها در جنوب تسلط داشتند، در  

 شمال نیز حضور دارند. 

و    نی؛ قندوززمنجمله غ    یک پالن طرح ریزی نموده اند،  والیتی،  مرکزت  برای سقوط هف  آن ها

 . به طرف کابل را قطع نمایند  ات تدارک  یو می کوشند که راه ها   ،وت کترین

د که قدرت تسخیر تمام  هستنفکر  آن ها به این    می دهد که    نشان   دستیابی به ارتباطات تیلفونی شان 

بکار  احتیاط    دقت و   ،این پیش بینی نگران کننده  به  دارند. الکن روز«    45مملکت را »در ظرف  

یک شهر کامالً ویران شده، بدون فیر یک    میالدی، طالبان در کابل در  1996در سال    ، زیرا است 

در مقابل آن ها یک اردوی فنی، قسمی که فعالً افغانستان امروز به دسترس    داخل شدند، و   مرمی
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، که توسط  می باشد   ر قوای خاص و تخصصیپنجاه هزا فعلی دارایهمچنان افغانستان    دارد، نبود. 

 مؤثر شناخته شده اند. خیلی  و  امریکایی ها تعلیم داده شده اند 

 نیست، نفوس تقریباً دو چند شده است.   1996مانند   2021باالخره افغانستان 

پیدا کرده اند، تحصیالت  به غرب تمایل    و باشندگان آن   ا ه  اگر طالبان در قریه جات هستند، شهر 

 شده اند . و باسواد نموده اند و تعلیم یافته  

                 

 


