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 سیاست ناکام امریکا در افغانستان تصویر
 

افغانستان برای   زا وخود و متحدین نات  یسیاست ناکام ایاالت متحده امریکا برای تأمین "صلح" و خروج قوای نظام
در   خود ت برای مؤفقی قطر با طالبان که بمشوره پاکستان انجام داده اند  اجرأی توافقنامه غیر قانونی و غیرعملی

  ! ندارد ار یچیزی دیگر  چانته
حمله سازمان  ا میالدی همزمان ب 2001یازدهم سپتمبر   لاو همرحل نا مه از ا سیاست ایاالت متحده امریک ناکامی 

نیویاک و مرکز وزارت دفاع ایالت متحده  رشه شآسمان خرا برجهای بر گرای "اسالمی" القاعدهبنیاد 
  .آغاز گردیده است نپنتاگو در ا امریک

 

  
  

تأسیسات ایاالت  رب یطیارات مسافربری ملک زبا استفاده ا القاعده هحمله کنند یها  گروپ یاعضا  تمامی
آی.  نتحت نظر افسرا نپاکستا  یکمپهای تعلیم رتعلیمات تروریستی خود را د که  ،دعرب تبار بودن امریکا  همتحد

اسامه بن االدین و مراکز تعلیمات  بشمول القاعده ناربودند. در حالیکه مقر رهب هزش دیدوآم ناس. آی. پاکستا 
از افغانستان علیه  انظامی خور تملیا ع حدین ناتوو مت ا ایاالت متحده امریک ردر پاکستان بودند مگ نا نتروریستی آ

بصدا  را و متحدین ناتو ا سیاست ایاالت متحده امریک یناکام خطر اولین زنگراینکا  که ،دطالبان آغاز کردن
دارای چندین بعد  نافغانستا زا وو متحدین نات ا ایاالت متحده امریک ینظام انتخات نادرست آغازعملیات .ددرآور

چند موارد آنرا مختصرأ  میخواهم است که تذکر همۀ ناکامی ها در این یاداشت مختصر گنجایش ندارد. فقط یمناکا 
   .تذکر میدهم
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پاکستان اجازه داده  هبدر افغانستان  وو متحدین نات ا ایاالت متحده امریک ینظام عملیات همزمان با جریان اول: 
دوباره مصؤن به پاکستان ار سرگروپهای عرب القاعده و رهبران طالبان  ،نس. آی. پاکستا آی. ا تا افسران تاس دش

قاتلین حرفوی گلم   شاز شمال افغانستان بدو آنها  برای انتقال ینپاکستا  بازکشت امنیت طیارات نظامی .دبرگردانن
   .بودند نجمان رشید دوستم و جمعیت "اسالمی" برهان الدی

قاتلین حرفوی گلم  افغان  به اجیران استخدام شده وو متحدین نات ا ایاالت متحده امریک یات نظامعملی یقوماندان دوم:
صفوف  در ختم عملیات اسیران جنگی  دشتنااجازه د که نجمان رشید دوستم و جمعیت "اسالمی" برهان الدی

بودند در قلعه جنگی  "اسالمی" نا را که تعداد زیادی شان دهقانان بیسواد فریب خورده شعارهای بنیاد گرای  طالبان
   .نددرسان به قتل هو سایر محالت بیرحمان یکنذر و دشت لیل

بیشترین مقامات حکومت بعدی افغانستان را در  میالدی  2001در تأسیس حکومت کنفرانس بن المان در ماه دسامبر  
    .درا تشکیل دادن نبرهان الدیقاتلین حرفوی گلم جمان رشید دوستم و جمعیت "اسالمی"  نعوض طالبان از همی

حامد  ناکنو .دبودن آن هو اشرف غنی وزیر مالی هوزیر امور خارج  عبدهللا عبدهللا رئیس جمهور و بحیث حامد کرزی
با امارت طالبان حکومت ایتالفی و یا ریاست  دموجو ینفی قانون اساس با  که دان شتال در عبدهللا عبدهللا وکرزی 

برای اشغال دفاتر دولتی دست به ماشۀ تفنگ  مو رشید دوست عبدهللا عبدهللا طرفداران .سازندجمهوری دوگانه را ب
       .چوکی های دولتی کشور میراث پدری خود میداند مطرفداران عبدهللا عبدهللا و رشید دوست .انتظار دارند

نستان به ارگانهای حقوق بشر بین با حکومت دست نشانده شان در افغا  وو متحدین نات ا ایاالت متحده امریک  :سوم
اجازه ندادند و حقوق میلیونها   تمجرمین جنایا  المللی بشمول محکمه هاک در مورد تحقیق جنایات بشری و پیگرد

تأمین عدالت صلح  تمجرمین جنایا  اعاده نگردیده است و بدون مجازات افغانستان رقربانی جنگ د
    .ناممکن است نافغانستا  رد

گوانتامو، زندان بیز نظامی   رد وو متحدین نات ا ایاالت متحده امریک ان طالبان در زندانهای تحت نظارترهبر  چهارم: 
ولسوالی بگرام والیت کابل، زندان کراچی پاکستان، مهمانخانه های وزیر اکبرخان شهر کابل افغانستان    میدان هوایی

همان  ه کمک پاکستان در قطر توافقنامه "صلح" را با ب ا ایاالت متحده امریک اکنون  .دنگهداری و محافظت شده ان
    . زمینه علمی برای بدون زور سر نیزه و تفنگ وجود ندارد هیچ نوع که دامضا کردن نزندانیا 

  
متحدین ناتو از  دسیاست ناکام ایاالت متحده امریکا برای تأمین "صلح" و خروج قوای نظامی خو  :مپنج

در چانتۀ خود چیزی دیگری  اکنون ناز افغانستا  برای خروج متحدین ناتو امریکا و  .دعواملل متعدد دار ناافغانست
( نوزده سال 19به بغاوتگران که خود آنها را درطی ) نافغانستا  یهم بحز تقسیم امتیازات چوکی های دولت

بحد نزول کرده  نستادر افغان نکمک ها آ تمام وجود کرده است قانع سازند. سطح اتوریته امریکا با  انهردپ نوازش
از پسر  بمنظور جلوگیری بحران برای امور "صلح" در افغانستان  است که نماینده فوق العاده ایاالت متحده امریکا 

    .پسر رشید دوستم و یا پسر برهان الدین ربانی کمک مطالبه مینماید  نا بالغ احمد شاه مسعود،
رنگ قلم  هنوز بگیرند،  لتی را بر حسب قانونی اساسی کشوراشرف غنی که گاهی هم ناگزیر می شود تصامیم دو

از طریق اطالعات  ارنفرمان خشک نمی شوند که در اثر فشارهای مقامات ایاالت متحده که خبر الغای آ ذروی کاغ رد
 جمعی به نشر میرسد

 یان پا 
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