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 ۲۵/۰۷/۲۰1۹              یوسفیاخترمحمد 
 

 و نقیض امریکا در مورد افغانستانهای ضد  پالیسی
 

هنگام مالقات خویش با عمران خان صدراعظم پاکستان در قصر سفید  جمهور امریکا آقای دونالد ترامپ در رئیس
 گفته است که "کشورش با پاکستان در تالشند تا راهی برای پایان دادن به جنگ درافغانستان پیدا کنند." 

 

 
 

یکا مراپاکستان گفت که " اگر  صدراعظمژی کشورش در افغانستان در دیدار با یستراتآقای ترامپ درخصوص 
خواهم ده میلیون نفر را بخواهد در جنگ با افغانستان در ظرف یک هفته پیروز خواهد شد. آقای ترامپ گفت: "نمی

 ست از صفحه روزگار حذف شود." بکشم. افغانستان ممکن ا
جمهور امریکا درتضاد با تمام تعهدات امضاشدۀ پیمان ستراتیژیک  رئیس جای نهایت تأسف است که دونالد ترامپ

میالدی با افغانستان وخالف تمام نورمهای حقوقی حقوق بین الدول و دیپلوماتیک درحضور صدراعظم  ۲۰14سال 
ادیده گرفته ن حثیت افغانستان را ن اصلی بدون شک و تردید مردم افغانستان اندکشوری اجیر مانند پاکستان که دشم

 است. 
قای ترامپ آمیالدی درقسمت ازخاک غصب شده افغانستان ایجاد گردیده  1۹48پاکستان از اوان تأسیس خود درسال 

ش لیت را اظهار میکنند. بیبدون توجه بر روایات تاریخی حقوق مردم افغانستان با پاکستان چنین اظهارات بی مسؤ
تربیه  نافغانستان بلکه برای ویرانی جهاسال میشود که پاکستان تروریستان بین المللی را تنها برای ویرانی  45از 

 جمهور ترامپ برخالف واقعیتهاعجیب بنظر میزسند.  رئیسوتجهیز و ارسال مینمایند، ادعای های 
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سال میشود استعمار انگلیس پاکستان این  ۷۰اینرا میدانست که بیش از  جمهور امریکا باید رئیسآقای ترامپ بحیث 
اشته اند. پاکستان بحیث یک دولت اجیر فعالیتهای کزمین افغانستان  دانۀ سرطان را درمنقطه آسیا در قسمت از سر

 مراکز تربیه، اکمال و عملیات تروریستان را به پیش میبرند. 
هیچ باورندارند. افغانها به طالبان مزدوران آی ایس آی احتیاجی  رتأمین صلحافغانها به صداقت و کمک پاکستان د

ندارند. افغانستان فقط از پاکستان و حامیان آن میخواهند که دورویی خود را کنار بگذارند و از فعالیتهای تروریستی 
 افغانستان دست بکشند.     و ویرانی جنگ در

اتمه خقات دوستانه با رهبر جوان کوریا را نابود کنند مگر جنگ وی بامال دونالد ترامپ چند ماه پیش کوریا شمالی
 یلوتپاز روی کره زمین نابود کند اما با سرنکون کردن طیاّرۀ بی  هفته پیش میخواست که ایران را ترامپ دو یافت.

 امریکا توسط ایران  در تنگی هرمز راه مصالحه را با ایران در پیش گرفت.  
ً ناتو وجمعهای کشورامریکا با  سال میشود با عصرترین   18کشور متحد خویش  بشمول پاکستان اجیر بیش از  4۲ ا

 .قوای نظامی مجهز با اسلحه نتوانستند صلح را درافغانستان تأمین کنند
ت حمایت امریکا و متحدین آن قرار دارند خیالی تصور میکنند. تاهنوزهم بگوش فیل که خود تح زمامدران افغانستان

 خواب هستند و چنین اظهارضد و نقیض ترامپ را با کلمات بدون عمل جواب میدهند.
تواند چتر "جمهوریت و حقوق شهروندی"  گوید که هیچ فردی نمی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان می

 ها بگیرد. فغان را از ا
 

 
 

سرطان( در بیست و دومین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام با حضور  31جوالی ) ۲۲غنی روز دوشنبه آقای 
برخی از نمایندگان کشور های خارجی گفت که "هیچ سازشی این دو اصل را زیر پا نخواهد کرد. پیش از این برخی 

گفته بودند که طالبان بر "امارت اسالمی" تاکید داشتند. آقای غنی افزود: االفغانی قطر" کنندگان نشست "بین از شرکت
خواهد اراده یک حلقه مرموز، مبهم  سو می"ما انعطاف پذیر هستیم نه عقبگردپذیر، وضعیت سیاه و سفید است. یک 

سلط داشته خواهد خودش بر سرنوشت خودش تو نقاب پوش را بر ملت تحمیل کند و طرف دیگر ملت است که می 
 باشد."

 :پیش از این نیز حمدهللا محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با باشندگان والیت پروان گفته بود که
ای برای برهم زدن نظام باشد در برابر آن خواهند خواهند، اما اگر این روند، دسیسهها صلح با عزت می  افغان"

 "ا قربانی یک "پروژه" نخواهد کرد.ود که حکومت هیچ گاهی مردم افغانستان رایستاد. آقای محب تاکید کرده ب
 هموطنان گرامی !

با وجود آنکه بهمگان روشن است که پاکستان دشمن اصلی مردم  افغانستان میباشد. بیش از چهل سال میشود که 
ممکن پاکستان یک امرمحال و نا پاکستان جنگ خونین را درافغانستان به پیش میبرند. صلح ودوستی افغانستان با

 است.    
 سوال اساسی دراینجاست که آیا امریکا دوست ستراتیژیک پاکستان اند ویا دوست ستراتیژک افغانستان است ؟
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هرگاه با این بیانات ضد و نقیض یک بام چند هوا زمامداران هردوطرف )امریکا وافغانستان( با دقت نگاه کنید 
 های الف و پوف مطبوعاتی و عمق مسلۀ صلح افغانستان را برخالف ادعا صویر حقیقی پالیسی امریکاید تمیتوان

 طرفین در مورد افغانستان درست درک نمائیم. 
جمهوری امریکا "متحد ستراتیژیک" برای افغانستان ثابت میسازد که تعهدات پیمان  رئیس اظهارات آقای ترامپ

افغانستان ممکن است از وجود دارد، ترامپ گفته اند که " انستان صرف در روی کاغذستراتیژیک امریکا در افغ
  صفحه روزگار حذف شود."

یکی ازمصاحبات اخیر تلویزونی خویش گفته اند که قرارداد "صلح"  زلمی خلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه امریکا در
طالبان که ازحمایت مستقم پاکستان برخوردارهستند در ماه سپتمبر امسال قبل از تدویر انتخابات ریاست امریکا با 

 جمهوری افغانستان به امضا میرسد. 
 

 پای
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