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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 ۲1/1۰/۲۰1۹            اخترمحمد یوسفی

 

 امریکاملی متوازن منافع 

 دارند!ارتباط  ها کشوردیگر حقوقی با  قابلمتروابط  در
 

 
 

ا توافق سیاسی با طالبان، جز منافع ملی امریک» :گویدخاص امریکا برای صلح افغانستان می لمی خلیلزاد، فرستادهز

 «.است

ما توافق کردیم که یک توافق سیاسی که امریکا را از تهدید “آقای خلیلزاد در صفحه رسمی تویتر اش، نوشته است: 

های هراس افگنی محافظت کند، به ما مجال دهد تا بار جنگ را از دوش ما کاهش دهیم و از دو دهه پیشرفت در 

 ."افغانستان پاسبانی کنیم، به سود منافع ملی ماست
 

 ! داکتر صاحب خلیلزاد محترم جناب

امتوازن ن چنین توافق یکجانبه ه ابعاد منافع ملی ایاالت متحده امریکا وسیع و ذوالجوانب است.بهترمیدانید ک خود شما

  د.نباش ومتحدین آن ایاالت متحده امریکا ملی منافعمطمین من اضنمیتوانند با طالبان محدود 
 

ند که با القاعده تروریستی هست * طالبان دولت ویا گروپ مستقل سیاسی ملی نیستند، طالبان ترکیبی ازدستهای تخریبی

تروریستان بین المللی ارتباط مستقیم دارند. اسناد معتبر وجود دارند این  و و سایرافراطی ترین حلقاتی "مذهبی"

 لیه دیگرانع یکدیگربا همآهنگی یستی را ترور علمیاتیکجامرکبات تروریستی بین المللی بشمول داعش با اقمارخود 

انجام میدهند. چنین توافق سیاسی ایاالت متحده امریکا با تروریستان افراطی مانند طالبان نمیتوانند هیچ نوع تضمین 

 د. آورن را بدست دایمی برای امنیت و منافع ملی ایاالت متحده امریکا درافغانستان وسایر نقاط درجهان
 

ازطرف پاکستان به قطر فرستاده  کهبا طالبانی  امریکا تحت نظرجناب شما"صلح" درطی سال جاری مذاکرات * 

رافغانستان دجنگهای خونین طالبان باعث شدت بیسابقۀ آن  یجهنت برعکس صورت گرفته استدر قطر شده است نه بار 

  سیده است.رایساف بشمول هزاران تن از افغانهای بیگناه بقتل  سربازان امریکایی وجنگها  این که درگردیده 
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اسناد . دارندن درافغانستان با شما را صالحیت توقف جنگ و آتش بس نیستند وملی  –نیروی مستقلی سیاسی بان الط* 

وسط تدر پس پرده  و ناتو درافغانستان بنام طالبجنگ علیه قوای نظامی ایاالت متحده امریکا د که کافی وجود دار

ا بایاالت متحده امریکا مذاکرات  بارۀآغاز دو بنأ روسیه وعده کشورهای عربی به پیش میبرند. –ایران  –پاکستان 

     ندارد. برای صلح را طالبان هیچ سودی

ً ممستقیکه  هستندایران و روسیه  –پاکستان  مانند دشمنان مردم افغانستاندست  در تخریبی وسیله طالبان*  توسط  ا

را  شورک سیاسی خصوصیات رهبریگروپی وحشی اند که . طالبان تربیه، تجهز، حمایت سیاسی و پولی میشوندآنها 

ضرورت عینی مذاکرات  .ندارنددرعمل شان را و رعایت حقوق بشر جوامع بشری مدنی  و قوانین براساس اصول

 تانبا پاکسخویش مذاکرات خود را برای منافع ملی ایاالت متحده امریکا با طالبان وجود ندارد.  ایاالت متحده امریکا

 ستانغانافدرو ویرانی برای کشتن افراد بیگناه ملکی  عمالً طالبان . ام دهندجان کشورهای ازعربی عدهٔ  روسیه و -ایران 

   .ندکنویران  افغانستان را کامالً که گردیده اند مؤظف  روسیه و عده کشورهای عربی -ایران  -توسط پاکستان 

جود ونیز حقوقی  دالیل فروان مستندند، مگرمیباش دنبال منافع ملی خود شک و تردید وجود ندارد که هر کشور *

ولتی ساختاردکه ازخود تروریستی طالبان  با گروپد که توافق سیاسی مطروحه یک جانبه ایاالت متحده امریکا دار

 هیچ کشوری منافع سیاسی تضمین پایداراین توافق بین المللی ملی و و مراودات مطابق اصول  ندارند یوسیاسی مستقل

 . دنندار وعملی حقوقیجنبۀ نمیتوانند و شده

( سالۀ قوای نظامی امریکا و ناتو در افغانستان 18* بیائید بنابراسناد مستند عادالنه قضاوت نمائید، علل حضورهژده )

تعلق دارند. مردم بیدفاع وبیگناه افغانستان که هرروز رهبران آنوقت ایاالت متحده امریکا و جامعه جهانی  به تصمیم

ش کشورخویه قوای نظامی امریکا ومتحدین ناتو ب دفن مینمایند از ورودبیکفن صدها شهید غرقه درخون خویش را 

عده را اکه کفارۀ الیتناهی جنایات طالبان والق اند، مردم بیچاره افغانستان هیچ گناه را انجام نداده دعودت نکرده بودند

   بپردازند.

عایت ر درافغانستان را حقوق بشر باشند پایبند انسانی بر بنای حقوقیباید ایاالت متحده امریکا و جامعه جهانی * 

ازحل قانونمند  ۀجداگان پروسهعمل در . توافق سیاسی و مذاکرات " صلح" ایاالت متحده امریکا با طالباننمایند

ردم م شده نمیتوانند. یکجانبه حل درافغانستانو تأمین صلح  جنگقطع  مسلۀاشتراک همۀ جوانب نیست.  وعادالنه

 کشتن و ویرانی کشور شان هیچ نوع دخالت ومنفعتیزبج بیگانگانچهل ساله رقابتی  هایمظلوم افغانستان دراین جنگ

  .ندارندهم 
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( سال قبل عامل آغاز جنگ علیه منافع 18هژده ) بودند که اعرابده تحت حمایۀ پاکستان و عهمین طالبان والقابلی *

مذاکرات "صلح" وتوافق سیاسی خویش را انجام روی چی  با آناندوباره اکنون ایاالت متحده امریکا  ندشد ملی امریکا

ورود قوای نظامی امریکا ومتحدین باعث . بلی همین طالبان والقاعده تحت حمایۀ پاکستان و اعراب بودند که میدهند

ا ومتحدین امریک مصارفات هنگفت نظامی جنگ وافغانستان مسؤلیت و فقیر. مردم مظلوم  ندا شدهدرافغانستان آن ناتو 

      رند.اند بعهده شانجنگ زده کشور  در را ناتو
 

مللی القاعده و سایر تروریستان بین ال رابطۀ خود را با کهگروپ تروریستی هستند طالبان وجود دارد که کافی اسناد * 

 ین المللیبا تروریستان ب طالبان قطع رابطۀ د کهنوجود دارنیز اسناد موثق بنابر فلسفۀ وجودی طالبان اند،  قطع ننموده

  .ناممکن است بشمول القاعده
 

 
 

( هفته قبل یکی از رهبران القاعده بنام عاصم عمر تبعۀ پاکستان که با طالبان یکجا درجنایات وجنگهای 3سه )

   کشته شده است. هالیتهای تروریستی بودعتروریستی درافغانستان مصروف ف

لمند در یت هموسی قلعه والداره امنیت ملی افغانستان میگوید در حمله دو هفته قبل به قرارگاه طالبان در ولسوالی  "

جنوب این کشور، "رهبر القاعده برای شبه جزیره هند" کشته شده است عکسهایی گفته است که فرد کشته شده در 

 مریکایی که دراول میزان صورت گرفت، عاصم عمر، شهروند پاکستانی بودهاعملیات مشترک نیروهای افغان و 

 است. 

ایاالت متحده امریکا بخوبی میدانید که رابطۀ طالبان با تروریستان بین المللی افراطی * شما بحیث دیپلومات سابقدار 

"مذهبی" خطرات جدی را برای منافع ملی ایاالت متحده امریکا و تمام جهان بوجود آورده است. تحقیقات معتبر ملی 

شکالت الت متحده امریکا با طالبان مایا و بین المللی بوضاحت نشان میدهند که با حصول چنین توافق سیاسی یکجانبۀ

 موجود تروریستی برضد ایاالت متحده امریکا ومتحدین آن حل شده نمی تواند. 

طالبان که درطی  حشیانۀو مطروحه ایاالت متحده امریکا با تقاضاهای تغییر ناپذیرغیرعملی وتوافق سیاسی  *

گردیده است بهیچ صورت نمیتوانند انچه را  ررأ مطرحمک در قطرمذاکرات جاری ایاالت متحده امریکا با طالبان 

د محافظت ن( هژده ساله درافغانستان در نظر دار18حفظ دستاورد های ) و جامعۀ جهانی که ایاالت متحده امریکا

  نمایند.

است.  ناپایدارمتزلزل و جامعۀ جهانی درافغانستان  ( هژده ساله18دستاورد های )نباید فراموش کرد که حقایق را این 

 موجودیتبا  انتخابات تا حقوق زنان –دیموکراسی نوع جامعۀ جهانی درافغانستان از این دستاورهای روبنایی

شتر در روی کاغذ بی دگری آن درطول تاریخ افغانستان بیساقه استاکه بیدافغانستان کنونی دولتی  فاسددستگاه ساختار

 ایهو قتلاقتصادی ت و تخریت پروژه های عام المنفعه اسقوط والی. ببرکاغذی وجود دارد یک شکلی ببصورت 

 اننمیتوانند در برابر هجوم وحشیانۀ طالبهیچگاهی متزلزل چنین دستاورد ها طالبان ثابت نموده اند که  وحشیانه توسط

   نمایند.مقاومت  شانجی رخا ومتحدین

 کنند امضادر روی کاغذ با طالبان  ی راه نامکملیک جانب سیاسیایاالت متحده امریکا با چنین توافق بازهم  * هرگاه

معاهدۀ همکاری با مفردات بخصوص  ایاالت متحده امریکا( -) افغانستان روابط دولتینو رعایت اصول  مغایر

 دارد. در تضاد قرار میالدی در بین دو کشور به امضا رسیده است  ۲۰14درسال که کنونی مشترک 
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مطروحه ایاالت متحده امریکا با طالبان که درغیاب نمایندگان واقعی قربانیان جنگ وجنایات طالبان * توافق سیاسی 

 امدارانزم با مخالفت اگثریت قاطع مردم افغانستان وحتی با مخالفت، درافغانستان در پس پرده مطرح گردیده است

  دیده است.گر روبرو ناتو قرار دارند متحدینوایاالت متحده امریکا  مستقیم تحت حمایتکه در افغانستان کنونی دولت

پاکستان ن افغانستاهمسایگان مسلۀ با حل تصویر کامل و وسیع جهات  به برای صلح واقعی وپایدار درافغانستان نیاز 

ان تروریست و حمایت طالبان و سایر "اسالمی" مذهبی افراطیت در ترویج کشورهای عربی کهعده روسیه و  -ایران 

  اقدام شوند. نقش برجسته دارند درافغانستانبین المللی 

 کشورهای آن ارتباط دارند وهمسایه کشورهای  بارا که  طالبانخارجی  داخلی وروابط  عینیمشخصات  یدباامریکا 

ین فرصت از ا نموده اندتالش درنظر گرفته شوند. کشورهای همسایۀ افغانستان دارند دیرینه دشمنی  افغانستانمردم  با

 دبگونه مشت نمونه خروار به چن. ه شونددرنظرگرفتجدأ  کردند بایداستفاده  ؤسعمأل برضد منافع ملی افغانستان 

ۀ اشاررا ایران و روسیه  –پاکستان  مردم افغانستان توسط حقۀ وعدم رعایت حقوق بیشرمانه هایتخطی از ۀنمون

 میکنیم. مختصر

  پاکستان الف:

 ،( ساله قوای نظامی ناتو وامریکا18موجودیت دولت مستقل ملی درافغانستان وموجودیت حضورهژده )درعدم * 

خط فرضی امنیتی سال افغانستان را در  خاک داخل اراضی در با دلجمعی کامل توانسته اند تا قسمت ازپاکستان 

را اعمار  خود سیم خاردار حصار خاک افغانستان . پاکستان در داخلتصرف نموده است دیورند برتانیوی 18۹3

 . نموده اند

البان را ط که دارند تالش ، پاکستانافغانستان ادامه میدهندخاک پاکستان جنگ نیابتی خود را با هندوستان درداخل * 

 عملی سازند.  دوستانافغانستان و هنعلیه  در افغانستان بقدرت برسانند تا بتواند اهدف شوم خود را

رای بدر خارج وهم  کشور در داخلچه بین المللی برای مردم افغانستان  بشردوستانه پاکستان از رسیدن کمکهای* 

 مهاجرین افغان که درکمپهای مهاجرین در پاکستان زندگی میکنند جلوگیری مینمایند.

ن المللی راه تجارت بی پاکستانت با ربجرتجا افغانستانبین المللی  تجارتی عنعنوی های مواصالتی راه پاکستان* 

 تاجران ساالنه خسارات .ساخته استمسدود سرار دارند  لمللیات بین رافغان با تجاتاجران  را بروی زمینی و بحری

 متقبل میشوند....... بابتاز این را  هنگفت
 

 : ایران و روسیه ب :

ً مستقیمایران و روسیه *   تهیه میکنند. اسلحه افغانستان  جنگ درطالبان برای  هب ا

در افغانستان لمند ه دریایاعمار بند ها در مسیر  ایران از پیشبرد پروژه های انکشافی اقتصادی بخصوص از* 

 حد گذشته است.  ن ازاایر هٔ می مداخلرجلوگیری میکنند. بیش

ته شاذگاز خود بجای ل ایران مهاجرین افغان را به جنگ عرق و سوریه میفرستند که تا کنون صدها شهید و معلو* 

 است. 

کرده اند، افغانستان کارمزار  در سفیر برحال ایران درافغانستان که درگذشته نیز بحیث کارمند استخباراتی ایران* 

ا از نتایج ت به کمسیون انتخابات رفتهافغانستان درهفتۀ جاری برای تفتیش و نظارت نتایج انتخابات ریاست جمهوری 

       اطمینان حاصل نمایند. عبدهللا عبدهللاکاندید مورد نظر شان 

را دست و اذهان خویش با خود دارند  حقیقی و اسناد معتبر از دورۀ سیاهی حکمروایی طالبان مردم افغانستان دالیل

که طالبان چگونه با وحشت تمام وحمایت مستقیم دشمنان خارجی افغانستان بخصوص جنراالن آی ایس آی پاکستان 

 وارد افغانستان شدند فراموش نکرده اند. 

فراوانی مستند تاریخی و مسایل الینحل موجود که در نتیجۀ عملکرد دشمنانه همسایه های افغانستان برحسب حقایق  

شناخت  بنا عدم ایران و پاکستان علیه منافع ملی مردم افغانستان صورت گرفته اند و تا هنوزهم حل ناشده وجود دارند،

  ناتو درافغانستان جامۀ عمل پوشیده نمیتوانند.خارجیها درافغانستان برخی ازاقدامات ایاالت متحده امریکا و 

  اول:

 توسط مردم افغانستان نامکن است.  فغانستانادر طالبان "اسالمی"قبول داوطلبانه امارات 

 دوم: 

مسایل حقوقی عادالنه و اعادۀ بدون حل  افغانستان، داخلی بدون توقف مداخالت بشرمانۀ پاکستان و ایران درامور

 است.  ناممکن و پاکستان دوستی واقعی مردم افغانستان با ایران روابطو پاکستان افغانستان با ایران 

 انپای
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