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 وینامه سرگشاده به مایک پمپ
 امریکا ۀوزیر خارجه ایاالت متحد

 

 !امریکا ۀو وزیر امور خارجه ایاالت متحدیمحترم مایک پمپ
ن ای مردم افغانستأاشرف غنی به اساس ر و یافت یانانتخابات ریاست جمهوری افغانستان پا ،طوریکه اطالع دارید

خاص وزارت خارجه  ۀنمایند - بدون شک بنا به هدایت شما انتخاب شد. این کشوربرای بار دوم بحیث رئیس جمهور 
قوماندان قوتهای حمایت قاطع در مراسم تحلیف  جنرال اسکات میلر در کابل و امریکازلمی خلیل زاد، سفیر  امریکا

خوشحال و  دگانهرانتخابات برن ساختید. اما میدانید که در تصدیق غنی اشتراک و پیروزی ویرارئیس جمهور 
 ز چندامصالح ملی  قبال منافع و مسؤولیت در درک با گانبازند بدون شک در اکثر مواردناراحت میباشند.  گانبازند
انتخاباتی،  خود، رقیبشخص  با دعوای بیجا یا بجا ، حریف انتخاباتی اش را تبریک گفته،چون بسیاری گذشت نموده و

در انتخابات ریاست  با وجود سؤاالت ایجاد شده بگونه مثال .سازندمیاضافی مبتال ن را به درد سرشان مردم و کشور
 و[ جان فوربس کری]  ،[به ترتیب]البرت آرنولد گور ۲۰16و  ۲۰۰4 - ۲۰۰۰ هایسال ایاالت متحده در جمهوری

ف ته و درد سر اضافی خالریک گفموفقیت حریف شانرا تب ،بزرگواری گذری و[ با ازخودکلنتن دیان رادم هیالری]
ها بخصوص کشورهای جهان دادی از کشورـعـتأسفانه در تـا مـام .وحدت ملی ایاالت متحده ایجاد نکردندمنافع و 

قضیه  ،شان کنترول کنندخواهند روال آتی را به نفع جائیکه سازمانهای استخباراتی کشورهای اجانب فعال و می - سوم
های همسایه  از کشور اشاراتی ،شخصیبه ملحوظات  بنا افغانستان عبدهللا عبدهللا انتخابات اخیربناً در .دیگریستطور
ر شرایط د کشور را به بحران برده و - عدم قبول شکستدر اش، در تیم انتخاباتی و مافیا نفوذ وسیع جنگساالرانو 

یکه طوری هم ئسو از است. ایجاد نموده اضافی دوستان بین المللی درد سربرای مردم افغانستان وقسماً حاد کنونی 
برداشت دارید؛  و معلومات افغانستان رح سیاسی، تنظیمی و اجتماعیشما طی این همه سال از شخصیتهای مط

یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برایتان معلوم و اینرا هم  توانایی هر ظرفیت، کفایت، دانش و
کفایت  و با دانش باال هـکاست  نها شخصیتیـنی تـاشرف غ ،ابات افغانستانتخـانژده کاندید ـیان هـمیدانید که در م

را  مردم افغانستانُکلی  بناً در حالیکه اشرف غنی حمایتتوانایی نجات افغانستان از بحران فعلی را دارد.  - کاری
جویی های عبدهللا ماجرا و تا به ادعا هاوظیفه دادید زلمی خلیلزاد  ، بهغنی شما بجای حمایت قاطع از باخود دارد،

کل رفع مش تا مگر شدید وارد کابل بدنبال آن خود شما .اشرف غنی میانجی شودو  - ویمیان  بها قایل شده،عبدهللا 
ا عبدهللا ر نخواهی کاندید شکست خورده یا عبدهللا –از کاندید برنده، خواهی  د. بدون شک عدم حمایه قاطع شماشو

بعد از ختم سفر شما به افغانستان  امریکا. طوریکه اعالمیه وزارت خارجه کرده است ربیشت تشویق به ماجراجویی
 :استآمده چنین امریکاخارجه ازاعالمیه وزارت  بخشیدر بگونه مثالکرده است.  را مضاعفاین باور 

 به عبدهللا عبدهللا ییسابق اجرا سیو رئ یغن جمهور افغانستان اشرف سیاست که رئ متأسف قاً یمتحده عم االتیا }}
روی ساخت دولت فراگیر ملی به توافق برسند و در  پمپئو اطالع داده اند که نتوانسته اند مایک امریکاخارجه  ریوز

 االتیا. افغانستان مردم سالمت و رفاه شهروندان نیتأم ،تیامن، صلحزمینه رفع مشکل نمایند، تا ضمانتی باشد برای 
ود. ی خواهد بمعن بیمنافع مشترک ما و  افغانستان یرفتار آنها برابدین باور است که  و شده دیما متحده از آنها نا
 یگرسانده است و متأسفانه باعث شرمند بیو افغانستان آس كایمرا روابطرهبران افغانستان به شکست بدون شک این 

 ندهیآ جادیا یبرا تالش را در منابع مالی شانرا شوند كه جان و یائتالف م یها و شرکا ییكایآن دسته از افغانها، آمر
 االتیا یمنافع مل یبرا میمستق دیتهد ی،شکست رهبر نیااز آنجائیکه  .كشور فدا كرده اند نیا یبرا دیجد بهتر و

دید ی و تجبازنگرکمک به دولت افغانستان  امر همکاری و دولت ایاالت متحده بالفاصله در ؛شود یمتحده محسوب م
در افغانستان  سئوالنه مصارف خود راکه م میدارمی، ما امروز اعالم اینکهاز جمله اقدامات . را آغاز خواهد کرد نظر
 در سالو  خواهیم دادکاهش را  به دولت افغانستان دالر کمک اردیلیم کدر سال جاری ی کرده و بالفاصله میتنظ

خود را  یهمه برنامه ها و پروژه ها یبررس همچنان گرفته خواهد شد. نیز رآمادگی کاهش یک ملیارد دیگ ۲۰۲1
؛ همچنان ادامه این وضعیت میزان تعهدات مالی ما به افغانستان دکر میآغاز خواهبیشتر  یکاهش ها ییشناسا یبرا
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کت حرکه از  میروشن کرده اان رهبر یما برا .را در کنفرانس بعدی اهدا کنندگان یا دونر ها نیز متأثر خواهد ساخت
از  ای ،دهند یرا م حرکات نیکه دستور چن یاسیرهبران س آن و از کردهن یبانیپشت یاسیس زهیانگبا نظامی  های

 . {{خواهیم کردن یبانیپشت نیز د،کنن یم تیحماو حامیان آن  دولت موازی
 محترم پمپیو!

ئیس ر معاونین و دستیار اقتصادیکه  آگاه هستید، دارید به تشکیل حکومت فراگیر ملی در افغانستان شما که اصرار
ارند و بدون شک که در کابینه د تشریفعمالً غنی  اشرف هلویاز ملیت های تاجیک، هزاره و ازبک در پ جمهور
 قوم، سمت و زبان حضور فعال خواهند داشت.صیت های با دانش و باکفایت از هردولت غنی شخ آینده

ین همه که اهستید، بدون شک میدانید  قانونمدار و قانونمندکه وزیر خارجه یک کشور پیشرفته،  شمااز سوی دیگر 
ً زائیده قانونمندی، قانونمداری و تطبیق امریکاتالش مردم  و برعالوه کارپیشرفت و ترقی ایاالت متحده  ، قسما

، []بل کلنتن جمهورلگور معاون رئیس دارم هنگامیکه افرد فرد کشور تان میباشد. بخاطر بالمنازعه قانون باالی
 الگور ،رایش تکت جریمه داده شددر اثر تیزرانی توسط پولیس توقف وب امریکاگاهی خالف قانون ترافیک و جاده 

اگر کسی کوچکترین جرم را مرتکب کشور شما  هم در یئاز سو با پیشانی باز از پولیس اطاعت و اعتراضی نکرد.
قانون  ما زورمندان   اما میدانید که در کشور ند.زمیور وی امتناعه ا از دادن کار بشود، حتی کوچکترین بزنس ه

ازهم و ب ؛، اطاعت و سرخم نمیکنندکه توقف در چراغ سرخ میباشد حتی به ساده ترین قوانین ترافیک جاده شکن
 که طی نزده سال اخیر با گروگان گرفتن چوکی های بلند و کلیدی دولت، مانع تطبیق قانون و مافیا ودزدان اند همین

 دو ااشخاص ر شما آمده اید چنین افراد وافغانستان شده اند. حاال چطوربالخره مانع پیشرفت و ترقی کشور جنگزده 
 .اخته شودس به اصطالح دولت فراگیر ملی تحمیل میکنید تا مردم افغانستان و منتخب یباره باالی رئیس جمهور قانون

 ایران و روسیه، چون برای استخبارات کشور های منطقه بگذریم از اینکه تعدادی از این زورمندان و جنگساالران
 .میکنند کار اکستانپ
 

 و!یپمپجناب 
تطبیق قانون اساسی و مردم ساالری؟ و یا هم  -ستای دموکراسی و قانونمداری چیستدید شما به افغانستان در را

 ؟ سمتی ، زبانی وو تیکه داران تنظیمی، قومی ، جنگساالرانشخصی، مافیا ن بنا به خواست هایقانو ضنق
 بعنوان بزرگترین حامی امریکا ۀایاالت متحد ،اشرف غنی مسجل استبرای شما نشانی میکنم؛ در حالیکه پیروزی 

 تا افغانستان بتواند راه اش نمایدباید از پیروزی موصوف حمایت همه جانبه  در افغانستاندموکراسی ومردم ساالری 
اران و آرزوی همک امریکاچیزیکه خواست مردم افغانستان، خواست مردم  -را به سوی پیشرفت و خودکفایی بگشاید 

یرساختها ز عمرانافغانستان با در نظرداشت کفایت، توجه به رئیس جمهور این درحالیست که .بین المللی آن میباشد
اگر  برخوردار است.ملت ت قاطع علیه قانون شکنان از حمایت قاطبه مردم افغانستان و اکثریت خاموش آو اجرا

موجودیت دولت های قانون مدار ، ضامن موفقیت شما در کوریای جنوبی طی هفتاد سال اخیر نگاهی به تاریخ کنیم
شور مذکور بوده است، با آنکه استخبارت شوروی و چین نمیخواستند که مردم ساالری و دموکراسی در کوریای در ک

در دهه  نوبیویتنام ج انتیو درگسیخته دولت نگوین و جنوبی بموفقیت نائل آید. اما توجه داشته باشید که فساد افسار
کهای کمکه  روی این مثال میدانمتنام جنوبی میسازد.را در ویشکست شما  بخشی از شصت واوائل دهه هفتاد میالدی

ً آرزوی  افغانستان بار به امریکاداده شده از سوی  سنگین بروی شانه های مالیه دهندگان کشور تان بوده و حتما
اخل دمشکالت رفع صرف دارید، تا پولهای مالیه دهندگان کشورتان  را در سرافغانستان متکی بخود و خود کفا 

 انعم عمده . اما دو عاملمنطقه ودنیا د از پیشرفت و دموکراسی دریی باشالگوهمزمان افغانستان  شود. متحدهایاالت 
 . رسیدن به این هدف میشود

 

 .وقتل عام مردم بیگناه هعسسات عام المنفؤطالبان به م ونقاب ظاهراً در وجود - حمالت پاکستان -1
 ان دولت وحکومتسطح رهبری دولت بخصوص درجری فساد گسترده در و حضور جنگساالران و مافیا چپاولگر - ۲

در دولت وحدت ملی زیر  ان و مافیاساالرهمان جنگ لی؛ بعد هم موجودیتلحامد کرزی وغارت کمک های بین الم
به  عبدهللا در دولت -عبدهللاشریک شدن  همین تعداد جهت حاالهم رائیه. عبدهللا بعنوان رئیس اجعبدهللا ۀو حمای چتر

 مناصب عمده دولتی وتصرف  صدا راه انداخته و بخاطر و از طریق رسانه های اجتماعی سر وحدت ملی اصطالح
 کمکهای بین المللی دقیقه شماری میکنند. زیر زدن  
ود در راستای شگوفایی وخ کشور موفقیت مردم اینو ظهور افغانستان پیشترفته وقت آنست که شما برای  اما حاال
از رئیس جمهور منتخب مردم  سطح جهانی تان در کشورو اتوریته  یژتپرستضمین بمنظور همزمان  و کفایی

مایت ، حاست جهان و امریکاافغانستان، در سطح  خصیت شناخته شده علمی و اکادمیکافغانستان، اشرف غنی که ش
 همه جانبه نمائید. 
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 !ویپمپ محترم
قبل به مردم افغانستان وعده تأمین دموکراسی و امنیت سراسری  نزده سال امریکارئیس جمهور سابق بوش جورج 

هرگونه کمک داد. اما متأسفانه که دموکراسی و امنیت افغانستان  قول حصه حفظ دست آوردهای مربوط را داده و در
سایه حمایه همه که از سوی تعدادی از کشور های هم است بار ها صریحاً طرف حمالت نیروی های قرار گرفته

 ازان شماقتل سرب و ته خیز علیه امنیت ملی افغانستانوتخبعنوان پناه گاه امن از کشور های مذکور  حتی انبه شده وج
ستند مها سند و مدرک تی و استخباراتی شما در زمینه صد. با آنکه نیرو های امنیمکرراً استفاده شده و استفاده میشود

اما شما طی هژده سال  گسیل شده از پاکستان بدست آورده اند، و اسیر   و داعش   طالباناعضای از و غیرقابل انکار
 ربیه وتوقف تمویل، تجهیز، تجهت انی نداده اید که درسی باشد برای پاکستان اخیر هرگز به پاکستان گوشمالی آنچن

 .هعالمنف ات عامسسؤو تخریب مز پاکستان به افغانستان بمنظور قتل، غارت گسیل تروریستان اعم از داعش و طالب ا
 ا طالبانتا باگر شما طی این همه سال چنین درسی را به پاکستان میدادید، حاال ضرورت نداشتید بدون هرگونه تردید 

تر سلف شما داکدرست پنج دهه قبل که . در حالیبنشینده روی یک میز در قطر دبعنوان شریک مساوی مذاکره کنن
ورشیان بلکه با اسپانسرکننده ش ،نه [ویتکانگها  ]شورشیان ویتنام جنوبی ویتنام با  لهٔ ضعحل م هنری کسینجر جهت

دولت و استخبارات نظامی شما امروز نقش مخرب  ولی متأسفانه که ؛مذاکره کردویتنام شمالی دولت  سران مذکور یا
 رید.ینادیده میگآگاهانه  امر اسپانسر طالبان و داعش دررا  پاکستان
 :نوت

  فرستاده شده است. قبالً  و و روزنامه نیویارک تایمزیآدرس پمپمتن انگلیسی به 
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