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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۰/۰۳/۱۵

اخترمحمد یوسفی

تصویر سیاست ناکام امریکا در افغانستان
سیاست ناکام ایاالت متحده امریکا برای تأمین "صلح" و خروج قوای نظامی خود و متحدین ناتو از افغانستان برای
اجرأی توافقنامه غیر قانونی و غیرعملی قطر با طالبان که بمشوره پاکستان انجام داده اند برای مؤفقیت خود در
چانته چیزی دیگری را ندارد !
ناکامی سیاست ایاالت متحده امریکا از همان مرحله اول یازدهم سپتمبر  2001میالدی همزمان با حمله سازمان
بنیاد گرای "اسالمی" القاعده بر برجهای آسمان خراش شهر نیویاک و مرکز وزارت دفاع ایالت متحده
امریکا در پنتاگون آغاز گردیده است .

تمامی اعضای گروپ های حمله کننده القاعده با استفاده از طیارات مسافربری ملکی بر تأسیسات ایاالت
متحده امریکا عرب تبار بودند ،که تعلیمات تروریستی خود را در کمپهای تعلیمی پاکستان تحت نظر افسران آی.
اس .آی .پاکستان آموزش دیده بودند .در حالیکه مقر رهبران القاعده بشمول اسامه بن االدین و مراکز تعلیمات
تروریستی آنان در پاکستان بودند مگر ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو عملیات نظامی خورا از افغانستان علیه
طالبان آغاز کردند ،که اینکاراولین زنگ خطر ناکامی سیاست ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو را بصدا
درآورد .انتخات نادرست آغازعملیات نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو ازافغانستان دارای چندین بعد
ناکامی است که تذکر همۀ ناکامی ها در این یاداشت مختصر گنجایش ندارد .فقط میخواهم چند موارد آنرا مختصرأ
تذکر میدهم .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

اول :همزمان با جریان عملیات نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو در افغانستان به پاکستان اجازه داده
شد است تا افسران آی .اس .آی .پاکستان ،سرگروپهای عرب القاعده و رهبران طالبان رادوباره مصؤن به پاکستان
برگردانند .امنیت طیارات نظامی بازکشت پاکستانی برای انتقال آنها از شمال افغانستان بدوش قاتلین حرفوی گلم
جمان رشید دوستم و جمعیت "اسالمی" برهان الدین بودند .
دوم :قوماندانی عملیات نظامی ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو به اجیران استخدام شده افغان قاتلین حرفوی گلم
جمان رشید دوستم و جمعیت "اسالمی" برهان الدین که اجازه داشتند در ختم عملیات اسیران جنگی صفوف
طالبان را که تعداد زیادی شان دهقانان بیسواد فریب خورده شعارهای بنیاد گرایان" اسالمی "بودند در قلعه جنگی
کنذر و دشت لیلی و سایر محالت بیرحمانه به قتل رساندند .
در تأسیس حکومت کنفرانس بن المان در ماه دسامبر  2001میالدی بیشترین مقامات حکومت بعدی افغانستان را در
عوض طالبان از همین قاتلین حرفوی گلم جمان رشید دوستم و جمعیت "اسالمی" برهان الدین را تشکیل دادند .
حامد کرزی بحیث رئیس جمهور و عبدهللا عبدهللا وزیر امور خارجه و اشرف غنی وزیر مالیه آن بودند .اکنون حامد
کرزی و عبدهللا عبدهللا در تالش اند که با نفی قانون اساسی موجود با امارت طالبان حکومت ایتالفی و یا ریاست
جمهوری دوگانه را بسازند .طرفداران عبدهللا عبدهللا و رشید دوستم برای اشغال دفاتر دولتی دست به ماشۀ تفنگ
.
انتظار دارند  .طرفداران عبدهللا عبدهللا و رشید دوستم چوکی های دولتی کشور میراث پدری خود میداند
سوم :ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو با حکومت دست نشانده شان در افغانستان به ارگانهای حقوق بشر بین
المللی بشمول محکمه هاک در مورد تحقیق جنایات بشری و پیگرد مجرمین جنایات اجازه ندادند و حقوق میلیونها
قربانی جنگ در افغانستان اعاده نگردیده است و بدون مجازات مجرمین جنایات تأمین عدالت صلح
در افغانستان ناممکن است .
چهارم :رهبران طالبان در زندانهای تحت نظارت ایاالت متحده امریکا و متحدین ناتو در گوانتامو ،زندان بیز نظامی
میدان هوایی ولسوالی بگرام والیت کابل ،زندان کراچی پاکستان ،مهمانخانه های وزیر اکبرخان شهر کابل افغانستان
نگهداری و محافظت شده اند .اکنون ایاالت متحده امریکا ب ه کمک پاکستان در قطر توافقنامه "صلح" را با همان
زندانیان امضا کردند که هیچ نوع زمینه علمی برای بدون زور سر نیزه و تفنگ وجود ندارد .
پنجم :سیاست ناکام ایاالت متحده امریکا برای تأمین "صلح" و خروج قوای نظامی خود متحدین ناتو از
افغانستان عواملل متعدد دارد .امریکا و متحدین ناتو برای خروج از افغانستان اکنون در چانتۀ خود چیزی دیگری
هم بحز تقسیم امتیازات چوکی های دولتی افغانستان به بغاوتگران که خود آنها را درطی ( )19نوزده سال
نوازش پدرانه کرده است قانع سازند .سطح اتوریته امریکا با وجود تمام کمک ها آن در افغانستان بحد نزول کرده
است که نماینده فوق العاده ایاالت متحده امریکا برای امور "صلح" در افغانستان بمنظور جلوگیری بحران از پسر
نا بالغ احمد شاه مسعود ،پسر رشید دوستم و یا پسر برهان الدین ربانی کمک مطالبه مینماید .
اشرف غنی که گاهی هم ناگزیر می شود تصامیم دولتی را بر حسب قانونی اساسی کشور بگیرند ،هنوز رنگ قلم
در روی کاغذ فرمان خشک نمی شوند که در اثر فشارهای مقامات ایاالت متحده که خبر الغای آنرا از طریق اطالعات
جمعی به نشر میرسد
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

