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 مریکا و معضل افغانستان اسابق   ریرونالد نیومن سف 
 

اخیر در    ی(  آمریکا در افغانستان در  سالهایسفیر آمریکا در افغانستان و پسر سفیرسابق ) زمان شاه ومنین رونالد
جو بایدن، هنوز هم در    یدر تفاوت به آقا  قیاز حقا  یداشته که با درک بعض  یونیمورد افغانستان مصاحبهء تلویز 

 !نبرده است یپبه عمق معضل و مشکل در افغانستان و منطقه  ریګ بخش د
حامد   دیاستخبارات پاکستان ) جنرال ز  ریسفیر، امور را هنوز هم تحت تأث  یافغانستان با تأسف خالف درک آقا  در

 ی و عمل  میتنظ  ،یآنرا را موفقانه طراح  دنیکه پاکستان د  بینند،ی جو بایدن به خطاء و همان تصویر م  یها( مانند آقا
 کرده.

  ینطقه با وجود درک بخش حقایق به صورت متفاوت نسبت به آقام  یبه اصطالح متخصص آمریکایي در قضایا  این
 .دهیاصال نه فهمیده و نه رس ایبایدن، به عمق بخش قضا

اش   یرو  شیکه پاکستان پ  کندینوش جان م  شقابیافغانستان در بخش موارد از همان ب  یایعمق بحران در قضا  به
 !ذاشتهګ

وزیر خارجهء پاکستان باشد،    شيی ( پسر قریریمشاور ارشد وزیر خارجهء آمریکا ) مشاور جان ک  کهیکشور  در
افغانستان در آمریکا دفاع کرده باشد،   یساز  یخود  را در تجزیه و فدرال   یدوکتورا  زسېوقت پاکستان ت  ینطاق اردو

ر و به پاکستان و در پاکستان نشو و  به دال   ګاتن ګ در همکاري تن  ی سال اخیر افغان و جهاد  ستیب  یرهبران پراشوت
رهبر جهادي امروز را در عقب دفتر خورد   یو مستندات انتظار سه ساعته ا  ریتصاو  کهینمو کرده باشند،  پاکستان 

جهان بدست آورده) حد اقل مراجعه شود به    یاستخوان از کمک ها  یاس ا  یدارد و از دست ا  یاس ا  یضابط ا
حامد کرز نطاق  ح  سیرئ  ی اظهارات  در  ته  ن یجمهور  در   پاکستان  هیاختالف  جانب  با  در  یاعالمیه مشترک   ،  )

زنده ماندن   یتوسط آمریکا و ایران ساخته و بوجود آمده اند و آنها  ذشتهګسال    ستیافراد مطرح ب  تیاکثر   کهیکشور
 نیترګدر افغانستان،  بزر  ساله  ۴۰  ګکه در جن  اریحکمت   یمراجعه شود حد اقل به اظهارات آقا  )  خواستیکه پاکستان م

پاکستان   یاز فضا  یالظواهر  منی را پاکستان داد واظهارات چند  روز قبل اش که طیارات درون جهت کشتن أ  یقربان
است. به صورت واضح ودر   ریدوسند تأکید اخ  یک یداخل خاک افغانستان نه شده( به صورت قطع از هزار ها   سند  

آحمقانه   آمریکا    یاکثر موارد از عینک ها و چینل ها  در موارد زیاد به صورت  مردم    ویاګپاکستان در جهان و 
سال از هریک طرف    یسالها  یدر تالش کسب اجماع منطقو  شده اند،  رفتهګافغانستان مورد تفقد قرار داده شده و  

موارد  زیاد صرف    درکرده اند! در افغانستان در حل قضایا    یمردم افغانستان عمل  یتباه   متیقضیه و منافع خود به ق
افغان در    تیتمرکز داشته اند! حاکم  یو اقتصاد  ینظام  ،یاسیس  لیها (  در مسا  یو صرف به منافع خود) خارج 

توافق بر    ونهګ توافقات دوحه عمال آنزمان سقوط کردکه در مورد أمور داخلي، عدالت و محاکمات بدون هیچ  جریان
  ۶۰۰۰  ییرها  یخطا ول  یاسیس  یزندان  کی) وجود  رفتندګ  صمیمو طالب ت  کایآمر  ، یاس ا  یجانب آ  یاصول کار

 بود و شد.(  یداکتر أشرف غن -نظام و حاکمیت افغان  یآغاز پروپاش ګجن دانیآورده شده از م یزندان
با سیاست منطبق به منافع پاکستان در افغانستان عمل کرده    رګ روس، چین و عدهء دی  ران،یپاکستان، ا  کهیحال  در

 میامور را در افغانستان از عینک پاکستان تنظ   سیلګ ان  استیاحمقانه چنین عمل کردند  و در س  اهانهیاګباشند و، آ
پاکستان االصل باشند) مراجعه شود به تجارب   سیلګ ان  جهءافغانستان در وزارت خار  یرده باشند و مسوولین قضایاک

مختلف به   یبه مناسبتها  سیلګ ان  یاظهارات سفرا و دیپلوماتها  کهی(،  در حالتلستانګ یار سفیر وقت افغان در ان   یآقا
برابر    رافغان در لندن د  ریو مطابقت داشته باشند) مراجعه شود به اعتراض سف  رفتهګ منافع پاکستان در اولویت قرار  

صدراعظم    مومیتیپاکستان، افغانستان تحت ق  یدر افغانستان پاکستان( ، مذاکرات چندین دوره ا  سیلګ اظهارات سفیر ان
هم حضور    یجلسات جناب داکتر غن  اد یکمرون که در تعداد ز  ، یزردار  ،ی) حامد کرز  لستانګ در ان  سیلګ وقت ان

  س یلګ کابل به پاکستان،و اینکه پاکستان بود که حافظ منافع ان  رد  سیلګ دادن عمارت سفارت کهنهء ان  لیداشتند( و تحو
و سه حصهء از افغانستان و بفر زون هند برتانوي به صورت   دیردګهند، اعالم    ۱۹۴۷هند در سال    میبعد از تقس

 وضع ایجاد شد و با چنین    رېو پاکستان نامشروع در ملک غ  کجایبه پاکستان امروز به زور    کجانبهی و    یقانون  ریغ
جهان عوض توقف منابع و محالت   استیشد و بالخره س  رفتهګصورت    اهګ از چینل پاکستان عمدتا به افغانستان ن

تمرکز کرد و بخاطر شکست    ذشته ګسال    ۲۰جات افغان در    ه یترور و دهشت در پاکستان به بمباردمان قر  تیترب
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کردند. به تاجران قوم و زبان    میقوم و سمت تقس ان،متعدد  به زب   ی کردن برنامه ها  ادهیوحدت اسالم مردم ما را با پ
قوم اساس باشد(،   ینه بلک   یاسیاقبول کردیم که حزب سرشد دادند) از صد ها سند  و اقدام اظهارات آحمدشا مسعود: م

که تفرقه را چاق کردند و از وحدت   رفتندګدست    یقوت داده و رو   ذشتهګسال    ستیرا در ب  لیدر افغانستان وسا
امن   دند،یکش  یاسلم پاکستان/    یتیمشکل  و  به سودان  ها  بن الدن  دادن  با سوق  را هدفمند  خانوادهء  حاکم سعودي 

  یی وی دی) اظهارات ورفتګاستفاده صورت    رانیا  هیو عل  عهی و  ش  یافغانستان قسما حل ساختند و اختالفات اسالم سن
حکومات متحابهء    تیامن  یانما قرب  ی ! بلمیا  یبانکه ما قر  کندیهمه و همه ثابت م  نی ( اکندیکلنتون ثابت م   یالریه

آتش استفاده    زمېو افغانها مانند ه  یاز اسالم افراط  زمی و بخاطر سقوط دادن کمون  م،یشد  یعرب  یدر کشور ها    کایامر
  یو مستندات جهان  رفتګصورت    زیدوامدار ناجا  یافغانستان مداخله ها  ریسال اخ  ست یشد، در تمام انتخابات در ب

  ۸۰  یمراجع معتبر جهان  ی ها  ريګیکه از هر دالر آورده شده به نام کمک به افغانستان قرار احصایه    داردوجود  
 کایامر  یو تجارت یمال یشرکت ها ریګ سوپریم د یکمأن ی سنت واپس توسط عمال خود شان دزدیده شد ، تخلفات مال

از افغانها در دوحه توافقات به   روهګیک    و  انو باز در غیاب ملت افغان با پاکست  ذشته،ګسال    ۲۰در افغانستان در  
که افغانها   سازدیبه صورت قطع ثابت م  ذاشتنګکامل    ريېګیو بدون پ  مچهینام صلح افغانستان کردن و آنرا هم ن

 شدن را پرداخته و خواهند پرداخت. یقربان نیا متی ق زیاند که مردم جهان ن یقربان
نه شد، پاکستان نه   یبند دوحه هم در مواد به نفع ملت افغان و امر صلح منطقه عمل   می تأسف  همان توافقات صلح ن  با
و رفتن به حاکمیت مردم تامین شود و …. که تخلف و تعدي   ذارګو ایجاد حکومت    یاالفغان  نیتوافقات ب   ذاشتګ

  کیمتګبه توافقات نیم بند دوحه حال راه حل پر  شتګ نه شده. باز  ريیګیو تاحال پ  رفتهګصورت    زیعرصه ن  نیدر
  ی شده ا  فیاستعفاء داده و راه به یک حکومت مؤقت، تعر  یداکتر اشرف غن  یبه صورت قانون  جهیاست که در نت

بر شرارت  استابلشمنت    یشود. وضع و حاالت به مستندات مبن  دهید  هیمشخص آماده و ته  فیبا وظا   ،یزمان  دیمق
و امریکا را در قبال افغانستان به صورت قطع أمر ثابت است. تا حال أمر صلح، در واقعیت   جهان  ګیپاکستان و ساد

پاکستان    یخط اول، با مکاریها  یامر منافع جهان و آمریکا به صورت طویل المدت و منافع ملت افغان مانند قربان
جهان دارد که از    نیها ا    ومنی رونالد ن  ندهم به عمق حل قضا تا حال نه فهمیده مان  مکار و فریبنده و با ساده و یا

 ! سازدیم قتریپاکستان عم ر،ګ سلسله عوامل دی کیو مشکل را با  رویمیم ریګ بحران به بحران د
سخت به امر صلح و استقرار منطقه، به ضد منافع آمریکا، جهان و افغانستان    نیقیدارد به    انیجر  کهی و حالت   کار
 خواهد داشت! یرا در پ شتریب ی داردکه جدا ضرر ها انیجر

هم    ن یاز  دیخل مجبور خواهد کرد! نبا  ی راهها  نیتر  نهیامور را به پرحز  نیمسوول  یو جار   ی قبل  یو خطاها  جهالت
 . دیجنب رید

در   کایامر   شتګباز ها  شرارت  ادامهء  از  پاکستان  استابلشمنت  بازداشتن  منطقه،  افغانستان،  به  خود  تعهدات  به 
و بجا نشاندن متخلف   دیو بالخره تجر  یفویو وظ  یشدهء زمان   فیو موقت تعر  یافغانستان، و رفتن به ادارهء انتقال

که خود مشکل ساز   یت مختلف افغاناز حلقا  انیرګو نه رفتن به انحصار    یدر اطراف دخیل از جانب جامعه جهان
مقاومت !؟!؟( و کار در   یها  یبودند تا حل باشند) منظور من تمامیت خواه  ذشتهګسال    ستی اند و مشکل ساز در ب

سلسله    کیکردن یک بسته کار ها و    یعمل  جابیاست.  حل و راه حل ا  بهی بستهء حل ،  یک وج  کی و بر    کی
 نوشته خارج اند! نین از حوصلهء ادارد که رفتن به آ زین  رګ دی اتیجزی

درجه اول و پاکستان مکار کما کان به مکاري ادامه میدهد، سفارش تطبیق    یقربان  رودارګی  نیما که حاال در  یبل
 توافقات دوحه را به صورت دوامدار خواهانیم.  یریګپ

شوم    سیشود و به ادامهء کار مردم افغانستان به دسا  رفته ګاز افغانستان    شیها  یبا تخلفات و مکار  دیپاکستان با  دست
 کنند! بهیوج ینه شده و جهان باید در قبال مردم افغانستان ادا ذاشتهګپنجاب تنها 

توافقات دوحه به صورت که خود تعهد    قیتطب  یپالتفور و محور نجات در پهلو  کیاتحاد و اتفاق ملت افغان در   یبل
 !تواندیسالت است که اضرار ناشي از وضع موجود را تقلیل داده مو ر بهیوج ی داده اند، عمال ادا

و تدوین قانون    یانتخابات سراسر  ی برا  يګآماد  ،یاجراات ضرور  یحاکمیت تعریف شدهء مؤقت افغان برا  جادیا  یبل
در مطابقت به   یدولتدار  یمدرن عصر  یساختار ها  یبا محتو  یجدید و رفتن به انتخابات و کمک به احیا  یاساس

ساختن ملت افغان  از وجایب جهان است   یصلا  یاز محور ها  یملت افغان و درین راستامحور مل  یاسالم  یارزشها
 .تواندیکه در نهایت امر امنیت خود شان نیز در آن تامین متصور و ممکن شده م

افغانستان    ذاشتنګغانستان و  حل نیمچه و صرف و صرف در ظاهر خالصه شدن به سر زنده کشیدن خود از اف  یراهها
جهان و آمریکاخطرات بس خطرناک   یمغرض منطقه برا  رانیګ باز  رګ پنجاب و دی  یها  بکاريیو مردم آن به فر

موقف    ریګ و چین د  ه یفراموش کرد. هند، روس  دیدر منطقه را نبا  یجهان  دیانکشافات جد  دیو دارد. با  تواندېداشته م
 ندارند.  ی و جهان یمنطقو روزیومقام  د

 ما علینا اال البالغ المبین و
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