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 ۰۳/۰۲/۲۰۲۰                  اخترمحمد یوسفی
 

 نزمینه سازی مقابله ایران با امریکا در افغانستا
 
 

حمایت  با  نشبکه های تنظیم های "جهادی" درافغانستا  و اجیران داخلی هک دان هده دنچ  از بیش تیسن تصادفی امر
دشمنان مردم   تدر خدم دبنام "دولت" نام نها  ونظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین نات قوای مالی و کمک مستقیم

    .دقرار دارن بارایران، پاکستان، روسیه، ترکیه، و اع افغانستان مانند
دلو(  ۰۱) امروز پنجشنبه تنیویورک در نشس نپوهنتو المللیهای بینری، عضو مرکز همکا یامریکای نبارنت روبی

ت مطالعات ویآن برای افغانستان" در انست تأثیراتایران و آمریکا و  همقابل در میزگردی با عنوان "ارزیابی
ها و روابط خصمانه این مورد سیاست آمریکا در قبال افغانستان "با وجود تحریم در استراتژیک افغانستان در کابل

  :گفت دکرکشور با ایران" صحبت می
سیاست آن در قبال ایران با سیاست آن در قبال افغانستان سازگار   أخا صت اهای سیاست آمریکبسیاری از جنبه " 

 .  ت نیس
  ".دوجود ندار در سیاست آمریکا در قبال افغانستان شفافیت  
  

 
  

سیاست  تو عدم شفافی یرا گزعدم سا روز اول  از همان این توطیه ها علیه افغانستان حقایق تلخ نآقای روبی بلی
در   یمیالد 2001رماه دسمب در این توطیه ها علیه افغانستان .با خود داشت ار وایاالت متحده امریکا و متحدین نات

این توطیه ها   .تاس هنهاده شد نا بوحشت طالبان  تبن برای افغانستان بعد از سقود حکوم   المللی کنفرانس بین
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غیرعلمی و  ،یخباراتتسجنگ های رقابتی ا ،کپالن های مشکو زناشی ا افغانستان مظلوم و بی دفاع مردم علیه
   .است شما طرح و تصویب گردیده شخص اشتراک مشاوریت و عملی با 

در  افغانستان عدم سازگاری و عدم شفافیت سیاست ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتوعلیه یا این توطیه ه
کامأل  جو نتای تسا نموده گذاری پایه ار نمجدد تداوم جنگ و خونریزی در افعانستا یگذار ساسا  واقعیت

افغانستان  متحدین ناتوعلیهعدم سازگاری و عدم شفافیت سیاست ایاالت متحده امریکا و   یاین توطیه ها  .ستا نروش
افغانستان  عمردم مظلوم و بی دفا  نو راه گم کرد نآ دمجد قیقحضرورت برای ت هیچ و را کامأل ویران نموده

   .دجهانیان دیده نمی شو  و
   .که شما دیگر از مردم افغانستان چی میخوهید؟  مظلوم و بی دفاع افغانستان از شما می پرسند ممرد نآقای روبی

فاسد ترین نظام  یبنا  نقوای نظامی امریکا و متحدین ناتو درافغانستا  حمایت مالی و کمک های مستقیم
حشتگر و ییایماف لحلقات معلوم الحا  سدر دستر با تعصبات مذهبی و تفرقه های قومی اهمر ""دولتی

در    "اجیران داخلی و شبکه های تنظیم های "جهادی کبکم چنین ادارۀ فاسد هک  ،دقرار داده ان یجنگ نجنایتکارا و
   .دخدمت دشمنان مردم افغانستان قرار دار

در  شما  دهمانن یامریکای نصاحب نظرا بخصوص غربی صاحب نظران و شناخت ناقص آگاهی متیوری های عد
اجیران   زمینه تقویت و، برای منافع ملی افغانستان نبوده دوده انبچه عمدی ویا غیرعمدی  نتا مورد افغانس

   .است هبوجود آورد ندرافغانستا  را "تنظیم های "جهادی یمافیای یشبکه ها  و داخلی
مردم افغانستان مستفید نگردیده است  وقوای نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین نات حمایت مالی و کمک مستقیم از

کار  بحیث قباله مورثی خویش نتنظیم های "جهادی" درافغانستا یمافیای یشبکه ها  و اجیران داخلی نو از آ
   .دنرمیگی

نه تنها مانع  یامریکای نصاحب نظرا بخصوص صاحب نظران غربی و شناخت ناقص آگاهی ماین تیوری های عد
گردیده است،  نافغانستا  رد حو تأمین صل تپیشرف یبرا افغانستان های وسیع مردمجدی در امر اشتراک توده 

قوای نظامی امریکا و  از حضور نتنظیم های "جهادی" درافغانستا  یمافیای یشبکه ها  و اجیران داخلی این هبلک
داوم خونریزی و ت یتفرقه های قومی و مذهب ددر تشدی  بمثابۀ باروت بحمایت مالی غر ا همرا ب متحدین ناتو

   .به کار میگریند نبرضد منافع ملی افغانستا  گجن
قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو در  و جنایتکاران جنگی باحضور و حمایت دفاس یمافیای ۀغارتگران نای

مردم مظلوم و بیدفاع  دشمنان به تخدم راه در ششخصی و حلقوی خوی منافع نغرض بدست آورد نافغانستا
    .دان هنمود مرقابت ها و خصومات بین المللی را فراه یها  یزمینه ساز عانوا نافغانستا

طالیی دست داشته  از این فرصت بارایران، پاکستان، روسیه، ترکیه، و اع بخصوص ندشمنان مردم افغانستا 
    .نمایند می را یاعظم هاستفادؤس  نتنظیم های "جهادی" درافغانستا  یمافیای یشبکه ها  و ناجیرا همین بکمک نشا 

که میهن آبایی  نقوای نظامی امریکا و متحدین ناتو در افغانستا  کشور های غربی و حضور یها  کاینست نتایج کم
  .تخته اسا س نجهنم روی زمی نآ را برای اتباع

 نه نایاالت متحده امریکا و متحدین غربی آ  ( سال گذشته پیشبرد پالن های مشکوک و غیرعلمی18در طی هژده )
قوای  با ورود بلکه است، هنمود اکامن ندر افغانستا  اشانر و متحدین ایاالت متحده امریکا  تسیاس اینکه تنها 

ایران،   خاینانه کثیف و زیر اماج لگدهای ار یکشور زیبای کوهستان نافغانستارد شان وامریکا و متحدین نات نظامی
   .دندرا بکلی ویران کر ندادند و افغانستا  ب قرارارپاکستان، روسیه، ترکیه، و اع

که به اثر  گنچ  کارقام درشت و جنایات هولنا  این زبرخی ا ا ب مشت نمونۀ خروار بحیث در طی هژده سال گذشته
صورت گرفته است  فغانستانا عبیگناه و بی دفا  ممرد هعلی یمشاورین غرب یه ها رمشو های نادرست ونپال قتطبی

   .نگاه کنید

ی افراد ا تعداد تلفات کشته شدگان و زخمی ه  قوای نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو، مستقیم ربا حضو *

دعوت  ا شم از نمردم مظلوم و بیدفاع افغانستا  .به بیش از یک میلیون انسان بالغ گردیده است ندر افغانستا  یملک
که در نتیجه بمباردمان های طیارات  افراد ملکی مردم بیگناه و بی دفاع افغانستان یکبار به قبرستانهای همیکنند ک

در  دان هملکی بیگناه و بی دفاع افغانستان کشته شد   به خانه های مردم شان ناتو و ایاالت متحده امریکا و عملیات شبانه
مریظان داخل بستر شفاخانه صلیب  به قبر های ولسوالی پنجوایی والیت قتدهار، رد ولسوالی باالبلوک والیت فراه ،

        .ینیدبب ناحمر والیت کندز، ساکنان ولسوالی بلخ که شامل شش زن و یک کودک و سایر محالت در افغانستا
طن ویا در نتیجه جنگ و ایساف به ترک از و وموجودیت قوای نظامی امریکا و متحدین نات در هافغانهای ک تعداد *

   .( میلیون میرسند5مهاجر شده اند به بیش پنج ) رکشو  جدر داخل و خار در داخل کشور از خانه و کاشانه خویش

در جوار شهرهای بزرگ بشمول شهر کابل پایتخت افغانستان در زیر تکه پاره های   بیجاشده گان داخلی جنگ *

با خانواده  هبی جا شد نانسا  ا میلیونه نهمی زا  تعداد  .دبسر میبرن تشکهنه پالستیک و زمین تر بیکار و بی سرنو
    .دنشمی فرو  های شان حتی اطفال خویش در سر سرکهای شهرها 
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در  ربا موجودیت قوای نظامی امریکا و متحدین ناتو نه تنها افغانستان به کشور تولید کننده درجه یک مواد مخد *
  .دنت%( مردم افغانستان معتاد به مواد مخدر هس30کنون بیش از سی درصد )بلکه ا تاس هتبدیل گردید نجها 

بلکه   افغانستان نبوده،  برای مردم مستحق و نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو یکمک های مال *

ن "دولت"  داخل "دولت" چندی نتیجه آن در در هداده می شود ک رجنگساال مافیایی دحلقات متعد هب جداگانه بطور
و اجرای وظایف دولتی  این امر موجودیت دولت را در افغانستان ،دموازی و متخاصم را در افغانستان ایجاد نموده ان

دولت" بجز غارتگری و فساد " هیچ یک از این حلقات موازی مافیایی .است نفی نموده و خدمت برای مردم را گامأل
   .ندهد نمی مانجا  برای مردم افغانستان هیچ کاری را

و نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو به  یکمک های مال  سرنوشت همردم شریف افغانستان بخوبی میدانند ک
بدون پشتوانه مردم افغانستان به  نتنظیم های "جهادی" درافغانستا  یمافیای یشبکه ها  و  رحلقات مافیایی جنگساال

   .می انجامدنقش کنونی پاکستان و طالبان اجیر جنگی آن 
و پرداخت مصارفات سفرهای  ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو با وجود کمک های میلیونها دالر به پاکستان

در طی بیش از یکسال نتوانسته آی. اس. آی پاکستان و طالبان اجیران جنگی آنرا به قطع جنگ قانع  طالبان
        .دسازن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

در جهان را  را "یتدول" نظام دارای یکی از فاسدترین افغانستان ،وموجودیت قوای نظامی امریکا و متحدین نات با  *

    .در اختیار دارد

   .تمسخر تبدیل گردیده است مقوله بک دیموکراسی در افغانستان به ا و متحدین ناتوبا موجودیت قوای نظامی امریک *

      .پای
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