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 ۲۶/۰۳/۲۰۲۰            اخترمحمد یوسفی

 

 امریکا در افغانستانصریح تخطی های 
 

 حلف وفاداری داکتر محمد اشرف غنی بحیث رئیس جمهور ایاد اعالن کمیسیون انتخابات افغانستان و بعد از
 ،مراسم تحلیف دیپلوماتهای کشورهای خارجی آن که درقاضی القضات افغانستان  با حضور داشتافغانستان  منتخب

ان لمبا اعضا پارافغان تن  صد هاو  امریکائی افسران نظامی و دیپلوماتهای  سازمان ملل متحد،نماینده سرمنشی 
حقوق بین الدول از  تخطی صریحوزیر خارجه امریکا و نمایندۀ فوق العاده آن  عملکرد، در آن حضور داشتند آن

مقامات  و اخذ چوکیی زندانیان طالبان و یرها طراخب امریکائی مقامات  و فشارهای ها مالقاتدر افغانستان است. 
ازی از قدرت مو امریکا خود حمایت عبدهللا عبدهللا بنام "تفاهم سیاسی"بغاوتگران و قانون شکنان برای حکومتی 

  در افغانستان است.
 

  
 

خطی ت نزولی خود باسیرچه وقت و چگونه از ، بکجا امریکا از کجاایالت ببنید که اساس چنین تخطی های سیاست 
امریکا از هیچ نوع پالسی قانونی و رعایت حقوق بین ایاالت متحده اکنون  .است طی نموده افغانستانها در قبال 

جنگ دوم جهانی توسط قوأی متحد ضد  نمی کند. پیروی در افغانستان در سیاست خارجی خود و حقوق بشری الدول
ه متضاد اقتصادی و سیاسی در نتیج جدا وود با موجودیت دو سیستم هیتلر که گام بزرگ مؤفقعیت برای بشریت ب

به فغانستان اسفر شاه  امریکا در -انستانغاف متقابل و احترام نمونه دوستیبین المللی بوجود آمده بود.  و دیتانت تفاهم
 نمایان است. میالدی 1963 در سال امریکا

 

  
 

و قسمت اروپایی شوروی وقت دود آتش از ویرانی های جنگ در فضا موجود بود که رقابتهای  یاروپا هنوز در
جنگ سرد در مسیر مسابقات تسلیحاتی بخصوص سالحهای کشندۀ جمعی اتومی میان امریکا و شوروی شدت گرفت. 

ی سیر نزول باقی ماند. پیمان های خلع سالح با وجود تائید شورأی امنیت سازمان ملل متحد بدون عمل در روی کاغذ
آغاز  با حمایت مستقیم از پاکستان میالدی 1970و  1960سیاست امریکا بعد از شکست فاشیزم در در طی سالهای 

 سرحدات شاناز لشکرهای خارج  اب برای توسعۀ نفوذ خویش ها هردو طرف شوروی ها و امریکا گردیده است.
 مستقیم و غیر مسقیم آغاز نمودند.بصورت 
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 :چنین آغاز کردند 1979دسمبر  27در افغانستان بتاریخ خود را یها لشکر کشی تجاوز نظامی شورو
 

  
 

می" جمعیت "اسالاجیران خود در وجود  را مگر پلهای عقب ،شورویها بعد از شکست از میدان جنگ فرار کردند
 و و حزب "وحدت" پیروان خمینی برهبری برهان الدین ربانی، گلمجمان رشید دوستم، رهبری فرقهٔ اسماعلیه کیان،

از حمایت مستقیم ایران، ترکیه و فدراتیف روسیه  هم اکنونتا  اجیر همان گروه های حفظ نمودند،فروخته گان  غیره
 برخوردارهستند.

 طرفیکاز جنگ داخلی در بین طرفداران روسیه و ایران  1992با ورود تنظیمای "جهادی" در افغانستان در سال 
االت ایدر گرفت، آنزمان بود که  داخلی در افغانستان از جانب دیگر جنگبستان سعودی عرطرفداران پاکستان و 

رهبری جنگ افغانستان را بدست پاکستان سپرده  خود را از جنگ بدور تبلیغ مینمودند و یغربو کشورامریکا متحده 
 .ویران گردید کامألقدرت  بر سر "جهادیها" نستان در جنگهای میان تنظیمیا. افغندبود

 

  
 

 با ورود قوای نظامی شورویهمزمان شیخان مست تیل پول بکمک پاکستان و  بیرو اروپای غ جانب امریکا در مقابل
ا ر در افغانستان هامخالفین دولت تحت المایۀ شوروی ،دست بکار شدند میالدی 1980در اوایل سالهای  در افغانستان

قام شکست انتبتوانند امریکا تا  ،مسلح ساخنتد آنان را ودادند چریکی تعلیم  هایجنگبرای یکجا با تروریستان عرب 
  .را از شورویها در افغانستان بگیرندخود ویتنام 

 

 :است توناروسیه با امریکا و کشور های  -شوروی افغانستان چهل سال است که میدان جنگ رقابتی
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بکمک تنظیمهای "جهادی" و طالبان وارد افغانستان و کرنیالن پاکستانی بعد از خروج شوروی ها تروریستان عرب 
فات اختالنگذشته بود که هم دیری  .مذاهبی وهابیت را در افغانستان آغاز کردندهای و اختالفات قومی و جنگ  شدند

میالدی شدت گرفت، القاعده تعداد علمیات  1999و  1998القاعده با امریکا و عربستان سعودی در طی سالهای 
ر بشمول حمله یازدهم سپتمبدر عربستان سعودی و سفارتخانهای امریکا در افریقا های خود را بر تأسیسات امریکا 

 .میالدی را انجام دادند 2001
 

  
 

 بعدکا امری افغانستان بقدرت رساند.ند، اتحاد ضد طالبان را در امریکا دولت طالبان را در افغانستان سرنکون نمود
 .در خانه اش در پاکستان کشتندرا تعداد از رهبران القاعده بشمول اسامه بن االدین  ها

تان پاکس اکنون روسها بکمک ایران و ترکیه میخواهند انتقام شکست خود را در افغانستان از امریکایها بگیرند.
تا  ساختندحفاظت کردند و انانرا در مذاکرات "صلح" با امریکا حاضر  در پاکستان خود را طالباناجیر رهبران 

  جانب امریکا توافقنانه "صلح" را درقطر با طالبان امضا نمودند.
* توافقنامۀ ایاالت متحده امریکا با طالبان درعمل با شرایط موجود و ساختارهای موازی در صحنۀ کنونی سیاسی 

مک کاهش کبرای آنچه را که اکنون جانب مقامات ایاالت امریکا بحیث آلۀ فشار  افغانستان غیرعملی و ناکام است.
 2014ل باالی اشرف غنی مانند انتخابات ساعبدهللا عبذهللا تقسیم قدرت به بغاوتگران قبولی یک میلیون دالری در بدل 

مریکا اایاالت متحده تخطی  وفاجعه نقض صریح قانون اساسی افغانستان  همانتکرار  ،میالدی روی دست گرفته اند
 است. در افغانستان از حقوق بین الدول 

 

  
 

در افغانستان شاخۀ خراسان گروه دولت "اسالمی" داعش در پاکستان خویش جنگ خالی پاکستان برای پر کردن 
از طالبان وحشی شان تب در اعمال جنایی ابمر که جنگ در عوض طالبان به پیش میبرند. داعشتأسیس نمودند 

تن هموطن ما صورت گرفته  26با کشتن شهرکابل در  نافغادرمسال سیکها  داعش حمله اخیر جنایت.ند ستهتر 
 .ستا و داعش جنایت پاکستانیکی از نمونه های 
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د همین مثال درفقط بنام "طالبان  گوانتانامودر مورد زندانیان از حقوق بشر امریکا  حصری برای اثبات تخطی های
 900و: در گوانتانام اسدهللا زندانی افسرده افغانکافی است. راپور مستند بی بی سی ناک ضد قانونی و ضد بشری 

 وسسه خیریۀ بشری است در می بنید.را از یک م او امریکائی م. شما وکیلیافتن وکیل نوشتدر نامه برای 
 

  
 

رت ها معذباید از افغان امریکائی گوید: "به عنوان یکمی (سمیتکلیف ستیفورد ) امریکائی این وکیل مدافع" 
کنند هنوز هم مردم فکر میهفده سال  شوند. پس ازشان بدون محاکمه در زندان نگهداشته می بخواهم که شهروندان

 هارون گل و مریکا اشتباه نکرده و تمامی افرادی که در زندان هستند خالفکارند. در این زندان به شمول اسدهللا وا
اند و باید بسیار  اند. هدفم توهین به کسی نیست اما آنها هیچ کاری نکرده تن دیگر کسانی هستند که هیچ کاره 2۳

 شدند. پیشتر از اینها آزاد می
ر در پشاور قحدر همین کلبه م زندانی در گوانتانامو توسط امریکابیگناه  اسدهللاپدر پیر، دختر و خانم  و مادر

وقتی همه آزاد شدند، چرا "پرسد که  میهمیشه ها گرفته تا حقوقدان و سیاستمدار این سوال را از رسانهپاکستان 
 ."فرزند او هنوز در بند است

 

   
 

افغان از افغانستان و پاکستان بازداشت و به زندان گوانتانامو فرستاده  تبعۀ 220پس از سقوط رژیم طالبان، حدود 
 در این زندان با یک پنج عضو برجسته طالبان شدند. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بیشتر آنها آزاد شدند و

 .نوز روشن نیستشوند، هافغان که غیرنظامی گفته میتبعۀ بیگناه مبادله شد اما سرنوشت دو  امریکائی سرباز
 جنایت فوق جواب مقامات دولت ایاالت متحده امریکا، عبدهللا عبدهللا رهبر بغاوتگران که آماده است این در برابر

 توافقنامۀ ایاالت متحده امریکا با طالبان را امضا کند، بشمولچشم پت  بکمک امریکاامتیاز کسب  بخاطر چوکی و
 خلیج عرب چیست؟ کشورهای دراجیر پاکستان طالبان  انقصر نشین

در  اسدهللاکه چرا امریکایها  بدهید درست لطفآ از روی وجدان بشری به ملت افغانستان جواب سوال فوق را
  .رها نکرده استوی ( هفده سال 17)طی زندانی نموده بودند و چرا در  گوانتانامو

 
 ایپ

mailto:maqalat@afghan-german.de

