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امریکا خطاب به متحدینش :برویم ،دوستان!
امریکا خطاب به افغان ها ،کار به عهدۀ خود تان ،جور بیایید ،و چانس خوب.
خروج شتاب زده و عجولنۀ اردوی امریکایی ها از افغانستان ،که به تاریخ دوم جولی انجام یافت،
برای جو بایدن یک معاملۀ خوب است ،با وجودی که یک زمانی از آن به اشتیاق کامل حمایت می
نمود« ،ماموریت متمدن سازی» امریکا در منطقه.
یک سنگچل کمتر در بوت.
باوجودی که کانگرس امریکا هیج وقت خروج کامل را تقاضا نکرده بود .در این صورت امریکا
می توانست تعدادی از نظامیان خود را در افغانستان بگذارد تا طالبان را از گرفتن کابل مانع شوند،
با این کار ،زن ها و اقلیت های قومی ،آینده و سرنوشت «نا مطلوب» در انتظار شان می باشد.
آه ،پیچیدگی دیپلوماتیک.......
این خروج شتابزده می تواند هرج و مرج و آشوب را در تمام منظقه به بار آورد .کشیدگی میان
افغانستان و پاکستان به اندازۀ می باشد که هر دو کشور سفرای خود را فراخواندند .برای دولت کابل
فرستادن جهادیست ها برای حمایت و تقویت شورشیان طالب توسط پاکستان غیر قابل قبول است.
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روسیه در افغانستان از ماجراجویی سابق خود صدمات زیادی را متحمل شده اند ،صدمات مالی و
جانی ،آنها از رفتن امریکایی ها نگران هستند.
درگیری در پوسته های سرحدی همسایه های افغانستان ،تاجکستان و ترکمنستان با طالبان رو به
افزایش است.
(«لو فیگارو  18جولی»).
چین که مرتبا ً حضور امریکا را در کابل مورد انتقاد قرار می داد ،به حالت آماده باش است ،قرار
گزارش مجلۀ هفته وار اوبسوروتور« 20( »Observateurجولی) :چین سرحد کوچک با
افغانستان در ولیت سین کیانگ ( )Xinjiangدارد که این منطقه مقر یا مرکز دشوار و پر درد سر
ترین منطقه است .سوال « اویغور ،که به مسلمانان منطقۀ سینکیانگ که اکثرا ً سنی مذهب و در
اقلیت قرار دارند» گفته می شود.
اروپا و مخصوصا ً آلمان ،از سرازیر شدن قابل مالحظۀ مهاجرین در هراس اند (« هفته نامۀ Le
 22 »Pointجولی).
تقریبا ً تمام خارجی ها کابل را ترک کرده اند .به تاریخ بیست جولی یک تعداد راکت در نزدیکی
قصر ریاست جمهوری در یک منطقۀ فوق العاده امن اصابت نمود.
منطقۀ امن ،چه شوخی با مزه ،اردوی دولتی افغان کامالً و مطلقا ً بسیج نیستند و «دوستان» غربی
شان همه در جای های امن و مطمئن برگشته اند .رئیس جمهور اشرف غنی اوضاع را چنین تحلیل
نمود« :طالبان نشان دادند که آن ها نه آرزو و نه هم نیت و قصد به صلح دارند».
مشکل است که خالف آن را بگویم!
خوب ،جو بایدن رخصتی های خوب می گذارند؟  ،دور از از لنۀ زنبورها .راحت و آسوده.
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