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هم یک حدی دارد! ها و تحمیل خواسته و فشار  دتهدی  

 

  دیدار مایک پمپیو وزیر خارجه امریکا با رئیس جمهور غنی و داکتر عبدهللا  که همین چند ساعت قبل  
ی ضمن یک  بی بی س  ، از قول وزیر خارجه پمپیو منتشره ، به اساس اطالعیه ایان یافت پ ل در کاب

متاسفانه  فات میان آقایان غنی و عبدهللا ادامه اختال»: که گفته است  چنین نوشت تبصره کوتاه 
های  جنگ افغانستان است که طی سال  امی شرکای ائتالفها و تمها، آمریکایی احترامی به افغان بی 

از آنجا که ناکامی در   .اند گذشته برای برقراری صلح در این کشور در کنار یکدیگر همکاری کرده 
تحده محدوده  مریکا است، دولت ایاالت م ابرای منافع ملی  رهبری حکومت )افغانستان( تهدیدی مستقیم 

و در کنار   با دولت افغانستان را به طور فوری مورد بازبینی قرار خواهد داد های خود همکاری 
برای سال  ایم که کاهیم و آماده کنیم که از میزان کمک خود یک میلیارد دالر می عالم می ااقدامات دیگر

  های مالی از قاضای خود برای جلب کمک ارد دیگر کاهش دهیم. ما همچنین در تهم یک میلی  2021
 «.های آتی مربوط به کمک به کابل، تجدیدنظر خواهیم کرد سوی کشورها در کنفرانس 

چنان  ما هم»: می نویسد که گفته است مریکا اارجه وزیر خ بی بی سی ازقولدر ادامه این اطالعیه 
اصرار داریم که تنها راه حل اختالف موجود یک توافق سیاسی است. ما متوجهیم که رهبران  

مریکا و افغانستان عمل نمی  اافغانستان همسو با تعهدات خود در قبال توافق دوجانبه همکاری میان 
ی باز مانده اند و یا از تسهیل زمینه  االفغان بین  کیل یک تیم همه جانبه برای گفتگوهای کنند و از تش

برای آزادی زندانیان دوطرف )نیروی های دولتی و طالبان( غافل مانده اند. اقداماتی که قرار است به  
فراهم کردن آتش بس گسترده کمک کند. با این حال ما همچنان مشغول   اسی ویرسیدن به یک توافق س

های ما مطابق شرایط و مفاد توافقی که میان امریکا و  پیش بردن فرآیند خارج کردن مشروط نیرو
گیری یک حکومت  واشنگتن از شکل »  :درپایان این اعالمیه آمده « صورت گرفته هستیم.طالبان 

ست که  مریکا آماده اا دولت و کند ار افغانستان باشد حمایت می شفراگیر که پذیرای همه آحاد و اق
ود به افغانستان آغاز کرده را  های خهایی که از امروز در کمک بینی ها بازضمن حمایت از این تالش 

 «.دوباره مورد توجه قرار دهد 

رسد آقای پومپئو با کاهش یک میلیاردی  به نظر می تصریح میکند که: »  بی بی سی در تبصره خود 
  ها به کابل بنا دارد آقایان اشرف غنی و عبدهللا را برای رسیدن به یک توافق سیاسی تحت کمک

ن دو به روند اجرایی توافق میان کاخ سفید و طالبان  دامه اختالفات میان ای فشار بگذارد چرا که ا
ضربه خواهد زد و ممکن است تصمیم دولت آمریکا برای خروج نیروهایش از خاک افغانستان را به  

 «.چالش بیندازد 

سیاسی دارد و هدف  غیر معمول که شباهت به یک اولتیماتوم وزیر خارجه امریکا فوق الذکر بیانات 
ل از آغاز  آن قاطعانه مجبور ساختن اشرف غنی به قبول رهائی یک دم پنجهزار زندانی طالب قب

غنی و عبدهللا به  یش شرط تحمیلی میباشد و برای این منظور میخواهد از مذاکرات صلح به حیث پ
فق به راضی  موالت موجود و چه بعداً اگر حدر یکی در برابر دیگر چه حیث وسیلۀ فشار متقابل 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/


  
 

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

استفاده نماید و با تحریک یکی در برابر دیگر  ند، ساختن اشرف غنی در تشکیل حکومت دوسره شو
  آن خبرفوری  . با اطالع از بیانات فوق الذکر پمپیو ضمن تبصر بر هدف خود را برآورده سازد 

مطالبی با این عبارت در صفحه فیسبوک خود نوشتم که متن آنرا جهت اطالع خوانندگان عزیز این  
 : ، از اینقرارپورتال وزین نیز تقدیم میدارم

پس از آنکه تهدید ها و فشارهای وارده خلیلزاد بر اشرف غنی در رابطه با تشکیل مجدد حکومت  
د، خلیلزاد ناگزیر از اقای پمپیو وزیر خارجه کشورش تقاضا کرد به کابل  دوسره به ناکامی مواجه ش 

ا عبدهللا راضی سازد، مگر این فشار کارگر  آمده و اشرف غنی راجهت تشکیل حکومت مشترک ب 
نیفتاد و پس از شنیدن جواب رد، پمپیو با شدت لحن غیرمعمول سیاسی گفت که امریکا کمک های  

دالر برای امسال و به عین مبلغ برای سال آینده به افغانستان قطع میکند و   خود را به مبلغ یک ملیارد 
ز همکاری درساحه  اتدویر است،  کمک به افغانستان درحال  نیز در کنفرانس های بین المللی که برای 

 جلب کمکها دریغ میکند.  

ان که باهم  ازنظر سیاسی این کالن ترین تهدید و فشاری است که یک کشور متحد با افغانست 
قراردادهای دو جانبه دارند، به چنین اقدام یک جانبه متوسل میشود. دلیل این فشار بزرگ بر یک  

و اغماض حق حاکمیت ملی افغانستان را  ی حاکمیت ملی از یکطرف سلطه گرائی امریکا کشور دارا
ود که امریکا  معنی میدهد و از طرف دیگر وقتی به انگیزه اصلی این فشار دقت گردد، آشکار میش

زندانی   5000حکومت افغانستان را مجبور به رهائی  ،با طالبانخود میخواهد بر طبق موافقتنامه 
  موافقتنامه آنها با طالبان با حکومت اری که قبول این شرط هیچگاه قبل از امضای طالب بسازد، ک 

ر جز یک تحمیل مزورانه  تورید فشار برای برآوردن اینکا افغانستان در میان گذاشته نشده بود و بناءً 
    .نه بر افغانستان چیز دیگر بوده نمی تواند و حاکما

اگر قبول نکند  حکومت افغانستان اکنون در برابر دو فشار قرار دارد، بزعم این گفته عامیانه که: "
ر  چطور کند و اگر قبول کند در غم بماند" ! امریکائی ها باید بدانند که مردم افغانستان از ظلم و کشتا 

هزار طالب به تعداد جنگنده های  5طالبان به ستوه آمده اند و هیچ تضمینی وجود ندارد که با رهائی 
افر به یکبارگی در صف طالبان پیرو خط  د و یا رها شدگان از زندان با این تعداد وطالب افزوده نشو

  .مال عمر بر ضد امریکا و مخالف حکومت نپیوندند و جنگ را شدید تر نسازند 

ه اشرف غنی زیر بار این فشارها به رهائی یکدم زندانیان طالبان تصمیم میگیرد، خطر بسیج  گاهر
هم حکومت   تصمیم این  با خود و حکومت خود بسیار افزایش میدهد و  ه شخص شدن مردم را علی 

مخالفت مردم با حکومت   در عین زمان در نتیجه قوت طالبان بیشتر میگردد و   میشود و همضعیف تر 
ف  ضع باایران پاکستان و  بدیوسیله داخلی او می اندازد و  اشرف غنی آب را هم به آسیاب مخالفان 

حکومت اشرف غنی خود بخود به کام دل می رسند و حکومت را با بدنامی تاریخی مواجه با سقوط  
 . اهند ساخت خو

تا حد الزم ادامه یابد،  مقاومت اشرف غنی در برابر خواسته های سلطه گرایانه امریکا  هرگاه
از حمایت   او بیش از پیش دم از حکومت او گردد و میتواند از یکطرف موجب حمایت مراینکار

ه توطئه های دشمنان  مردمی برخوردار سازد و از طرف دیگر به اشرف غنی وجاهت ملی بخشید 
 .  ، خنثی سازد عمل میکنند  باهم   در تبانی  بیرونی و درونی را که اکنون 
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ً متوسل شود  خود را قطع و یا به همان  ک های ، کمگمان نمیرود که امریکا با چنین اقدامات واقعا
د و تمام دست آوردهای دو دهه  ر بحران طویل المدت گرد و بگذارد افغانستان دچا پیمانه تقلیل دهد 

 خویش را در افغانستان به نابودی سوق دهد.  

ائی در مقابل داعش استفاده میکند،  اینکه امریکا اگر فکرکند که از طالبان به حیث یک قوه ای ملیش
مصمم   گجویان شاناشتباه است، زیرا طالبان یک گروه متحد و واحد نیستند. همین حاال تعداد بیشترجن

به پیروی از خط مال عمر بوده و اسلحه خود را تا موجودیت آخرین عسکر خارجی به زمین نمی  
د افغانستان را بطور قطعی ترک کند و یا با  گذارند. دراین حال آیا امریکا واقعاً حاضر خواهد بو

 ضعف حکومت خطر تسلط پیروان مال عمر را بیشتر سازد؟ هرگز نه!  

فقط وقتی حاصل میشود   با حفظ ارزش های مدنی که هدف هر فرد افغان است ، ت دوامدارصلح و ثبا
قق آرمان های شان  که مردم متحدانه در راه خواسته های خود از حکومتی حمایت کنند که در راه تح

جهت رد تشکیل حکومت دو  صادقانه و مجدانه عمل میکند و در شرایط موجود مقاومت اشرف غنی 
ر است و مردم  نشانه یک حرکت به نفع مردم و کشو ،اشتباهات گذشته ر راتکجلوگیری از سره و 

 )پایان(   .افغانستان باید این واقعیت را درک نمایند 
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