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 1۱/۹۰/۱۹1۲         لگمن دیجم
 پلومات سابق افغانستان در ملل متحدید 
 

 محترم احمد فواد ارسال لیتحل رامونیپ یحاتیتوض
 کایحکومت امر دیجد یژیراتراجع به ست

 

متحد  رشته ملل یمسلک دیپلومات کی ثیام بح یسابق رسم یگزند ایو  یشخص یگ ، در زند یفرد عاد کی بعنوان
 کیدوستان و همکاران نزد سودمند یمشوره ها ایو  یرامگ هموطنان کین اتی، همواره از نظریالملل نیب لیساو م

  . ام دهیردگ بوده اند استقبال نموده بهره مند زیآم قهاهداف تفر نت واها ،یشخص یها زهیگاز ان یکه عار
 

راجع به  رامیدر مورد مقاله اخ ( رااحمد فواد ارسال) یرامگ هموطن لینوشته و تحل ،اریمع نیبا توجه به ا 
نشر  ( بهتیسا  ویب) نیدر که چند روز قبل «ایراجع به افغانستان و جنوب آس کایحکومت امر دیجد یژیسترات»
باتعجب جلب نمود  یول ازهمان آغاز که توجه مرا در نوشته شان ی. نکته مهمممطالعه نمود یبا دلچسپ است دهیرس
 لیوتحل «کایامر دیجد یژیسترات» یبود که با موضوعات اصل ینا مربوط ایو یضرور ریمفصل غ حاتیتشر

 حاتیوضت دانستم تا زمال ملحوظ نیا یرو . نداشت میارتباط مستق ونهگ چیباره ه ( در آن)قلم نیا نشر شده یابیو ارز
نکات عمده هردو نوشته را در  و میمقاله ام تقد اتیمحتو شتریروشن ساختن ب موضوع و درک بهتر یرا برا یآت

 .( قرار بدهم زینه هموطنان عز طرفایب یابیو ارز معرض ) قضاوت
 

مورد  ایافغانستان و جنوب آس یرا برا کایجمهور امر رئیسحکومت ) ترامپ (  دیجد یژیمن سترات یوقت  -1
ه با صراحت عالو ذاشتمگ انتقاد شتگآن ان یو نظام ی، حقوقیاسیس یاهاگ یبر خال قرار دادم و لیو تحل یابیارز

 یسبه هدف اسا دنیکشور و مساعدت در راه رس یباتوجه به منافع مل افغانفرد  کی ثیکار را بح نیمن ا »که  نمودم
 یسیالپ کایآن روشن است هر کشور بشمول امر ریافغانستان انجام دادم در غ یو نظام ی، اقتصادیتیامن ییخود کفا

ل اهداف قاب دنو دنبال کر یتازه اعالم شده به اساس منافع مل یژیرا بشمول سترات خود یژیسترات اتیها و محتو
حکومات  میتصام اتیو محتو ذشتهگ با توجه به ندارم دیترد که «.دینما یم نیتع کیژیو سترات ی، نظامیاسیدرک س

 . من درست است یابیارز نیشان ا مدت دراز یها یژیسترات نیوو تد ها یسیو دولت ها در قسمت طرح پال
  :قضاوت نموده اند نینرا از عنوان مقاله ام آغاز نموده چنعکس العمل شا احمد فواد ارسالمحترم  

نظر  نیا دیشا  «.سیمرتبط ن فشیوظا و کایامر یجمهور قانون رئیس ثیمنح ) ترمپ (یژیعنوان مقاله به سترات»
 ما وهمه کهیدرحال کرده ام ررا ذک کایمن بعوض نام ) ترامپ ( نام حکومت امر اظهار کرده باشند که یشانرا بخاطر

 يژیسترات» ثیرا بح دیجد یژیسترات جمهور ) ترامپ ( شخصا رئیس که میدیو شن میدیمردمان سراسر جهان د
 . اعالم کردند «ایجنوب آسافغانستان و  یبرا کایحکومت امر

 

 جمهور رئیسحکومت  دیجد یژیسترات اتیمحتو لیبه تحل مربوط و منحصر تنها وتنها مقاله من کهیدر حال - ۱
( اشاره جمهور رئیس یقانون یها تیصالحبه ) ، مناز مقاله ام ییجا چیدر ه و ( راجع به افغانستان استترامپ)

 آنهم محترم وجود با یول رددگ موضوع مطرح نیونه ضرورت آن بود چن ممورد سوال قرار داده ا و نه آنرا نکرده
ترامپ را بر جمهور  رئیس یقانون یتهایشان موضوع صالح خود ی( به اساس وبه ابتکار شخصاحمد فواد ارسال)

ستان راجع به افغان کایحکومت امر دیجد یژیسترات» یعنیداخل موضوع مورد بحث  کجانبهیبصورت  و خالف انتظار
موضوع  کهیدر حال پرداخته اند کایجهمورامر رئیس یها تیکامل بدفاع از صالح تیه با جدنمود «ایو جنوب آس

 نراآ کس بشمول خودم چیشامل نبود و ه کایامر دیجد یژیسترات تایدر محتو زگ( هر)ترامپ یآقا یقانون اراتیاخت
 .قرار نداده است دیترد شک و ،مورد سوال 

ر دارد که د یقانون فهیو ظ جمهور ترمپ حق و رئیس یو قانون یو حقوق یاسیاز نظر س» :ارسالدفاع محترم  نکیا
ورد در م یداخل لیترمپ و مسا یعسکر ای و یاسی. انتقاد به تجربه سردیگب میتصم کایامر یخارج استیمورد س

 یکشور کای. و امرتواندیترمپ را مورد شک قرار داده نم یقانون فهیو ظ صورت حق و چیبه ه کایانتخابات امر
 .«نشده باشد دییقانونا تا یانتخاب و نکهیبدهد بدون ا یرا اجازه رهبر رگیهرکس د ایکه ترمپ  ستین
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 یالریه»چرا  نکهیا مورد در رفته رگید یوی( به اظهارات حاش، آقاي )احمد فواد ارسالهیدفاع نیا بعد از 
 یآور ادیداده بعد از  حاتیشکست خوردند بصورت مفصل تشر کایامر ریدر انتخابات اخ و حزب دموکراتها «نتنیکل
 و ، هم جنس بازنی، و سقط جنلبرال ید هایو سف کایپوستان امر اهیبشمول س ،یاسی، سیمختلف نژاد یفرقه ها از
 هت دارد بهاندازه شبا کیتا  کایاز جامعه امر موکراتهاید لیتحل »: نظر کرده اند اظهار نیچن بیمردم غر کتعدادی

ثلث  کی ثلث تاجک و کیاست و یتیهستند افغانستان کشور چند مل یها در افغانستان که مدع یبعض یافراط لیتحل
 : «.کنند یآن پشتو صحبت نم میثلث پشتون ن کیثلث پشتون و از آن  کی و ازبک و هزاره

حذف شود  یجمهور استیهم شخص ترمپ از ر رگا» :اند ه کردهعالو نیچن ( بعدا  احمد فواد ارسالمحترم ) 
 هلیانتخاب شده به وس نهیو کاب یو لهیحذف شد دولت توسط معاون انتخاب کرده شده به وس «نکسن» که یهمانطور

 نیا دیفرما  . توجه ب«امکان به قدرت آمدن حزب دموکرات وجود ندارد چیه ۱۹۱۹شود و تاسال  یم شبردهیپ یو
 دیدج یژیسترات» اتیمن در مورد محتو یابیو ارز لیتحل رامونی( پارسالرا محترم ) مربوط نا یاظهارات مفصل ول

 .اند اشتهگن «کایامر
 شان یویو حاش یاضاف حاتیتشر نیروشن است که همه ا ( ،احمد فواد ارسال یآقاباهمه احترام به برادر هموطن )

غانستان و اف یبرا کایحکومت امر دیجد یژیسترات»با موضوع  سفانهباشد متا   رفتهگ صورت کین تین اولو آنکه ب
 .ارتباط ندارد چیمذکور ه یژیسترات اتیمن از محتو لیو تحل یابیو ارز «ایجنوب آس

از همه کشور  کایجمهور امر رئیس رگا» :ام فتهگ ت کهرا مورد انتقاد قرار داده اسنظر م نیمحترم ) ارسال ( ا -3
 ( در منطقهینگو دهشت اف زمیترورمبارزه با )  یابیکام ینمود برا یها خصوصا دول همجوار افغانستان تقاضا م

 رقرا رتیدر مغا دیجد یژیموضوع با اهداف سترات نیا ندینما یافغانستان خوددار یاز هر نوع مداخله در امور داخل
 :را ذ کر کرده اند یآت لیمن سه دل شنهادیپ نیرد ا یمحترم ) ارسال ( برا .«رفتگ ینم
افغانستان ، پاکستان و هندوستان که در جنوب  نکهیاست و با در نظر داشت ا ایجنوب آس یبرا یژیسترات نیا اوال»
 .شده است حیدر مورد اظهارات صر تذکر داده شده اند و یژیسترات نیقرار دارند همه در ایآس

 جاندننگ توقع هیدر سور رانیا و هیدر مقابله با روس کایامر یگو جن یاسیس تیبا در نظر داشت وضع نکهیدوما ا
  .نادرست است یژیسترات نیدرا (عدم مداخله بیپرنس یعنیآن موضوع مغلق)

عان ( از نطر مطلستیآن موجود ن رفتنگ دوباره ییچانس طال کهاز همان اشتباهات ) یکی نکهیبادر نظر داشت ا سوما
حکومت ها در  جادیدر ا رانیا یها یریگ و موضع تیبود که حما رانیرول و نقش داددن به ا ییکایو جنراالن امر

 هاشتد یرگید یاسیس لیها دال هیهمسا رگینکردن از د ادیافغانستان بعد از کنفرانس بن به همه واضح است . لذا 
 «از نظر انداخته اند صاحب لگاست که من
 ارسال یآقا فتهگاست که ب«رگید یاسیس لیدال»کدام  نیا ابمیصر خود مراجعه کردم تا درهرقدر به فکر قا 

عدم  بیپرنس» دیالزم د کایکومت امرح آن تیبودند که با رعا تیاهم زیآنقدر حا من آنهارا از نظر انداخته ام که
 .موفق نشدم یول زدخود شامل نسا دیجد یژیرا در سترات «افغانستان یمداخله در امور داخل

 :توانند یمن بوده نم دیئمورد تا یاسیوس یحقوق یات لی( بدال محترم ارسال ) رفوق الذک انتقادات 
حکومت  دیجد یژیرا درسترا ت «افغانستان یعدم مداخله در امور داخل بیپرنس ایاصل » تیامکانات شمول -الف
 شرمانه  یب ، و، دوامدار، همه جانبهمداخالت آشکار جه  یتنستان در ندر مقاله ام مطرح نمودم که افغا یبخاطر کایامر

 یشتسرنو یو ب یتیامن ی، بیحالت بدبخت نیافغانستان در چن یدر امور داخل رانیا پاکستان و هیاهمس یکشورها
 یها روهگ پاکستان از یبانیجمهور ترامپ به پاکستان در مورد پشت رئیس. اخطار است رفتهگ قرار موجوده

 و بت، مثسابقهیمهم ،ب ریتغ کی دی، بدون تردن ( به آنها در داخل خاک پاکستانام یاهاگ ) پنا دادن ( ویستیترور)
و  یاسیتازه در اهداف س یبه قدامت ها شتریدر مورد افغانستان است که ب کایدر موقف حکومت امر قابل توجه

 .در منطقه ارتباط دارد کایامر کیژیسترات
کشور  یاسیو س یتیثبات امن و به نفع مردم افغانستان کایحکومت امر یسیپال ریتغ نیتوان از یم یروشن است وقت

ومت در ساختار حک یو تجربه کار اقتی، لتیل، اهیساالر ستهیشا اصل یبر مبنا یاساس راتیاستفاده نمود که تغ
 یمیتنظ نه اهداف یبا اهداف مل یحکومت مل کیآنرا  ی؟ ( بوجود آمده جای) وحدت مل یمیتنظ تیکفا یموجوده ب

نطقه دنبال و م را در کشور ما کایامر کیژیو سترات یاسیاهداف س تنها ذشتهگ مانند دیجد یژیآن سترات ریدر غ ردیگب
 .کرد هدخوا
و  راجع به افغانستان کایحکومت امر دیجد یژیآنرا در سترات تیشمول تی) قلم ( اهم نیعدم مداخله که ا بیپرنس -ب

ر ها کشو نیروابط ب میالدول در تنظ نیب یاصل مهم و بر جسته حقوق عموم کی ه امنمود دیاکوت انیب ایجنوب آس
. دارند ییبا آن آشنا بهتر یمل تیو امن یاستخبارات لیدر مطالعات تحل ی( با داشتن دوماسترارسال ی)آقا نایقیکه  ست

 وادامه منازعات و مداخالت یگدر حاالت جن لدولا نیب یعمده حقوق عموم بیپرنس نیا تیبر رعا دیاستفاده و تاک
ه در عدم مداخل پیپرنس تیرعا»بر دیو تاک . بر عالوه ذکراست تیاهم زیحا اریبس رگیکدی یکشور ها در امورداخل

 نیمشترک ب یها هی، اعالمکیدیپلومات، .اسناد حکومات یرسم یها هیاعالم تیدر اکثر «کشورها یامور داخل
 .معمول است اری، بسها با اهداف دراز مدت یژیدولت ها و اعالم سترات وحکومات 
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عمل ب «ایافغانستان و جنوب آس یبرا کایحکومت امر دیجد یژیسترات»که من درمورد  یلیتحل و یابیدر ارز -ج 
 نیب یجلب نموده ام که درآن به دو موافقتنامه مهم آت کایامر دیجد یژیمهم در سترات اهگیخال نیآورده ام توجه را به ا

 است : رفتهگصورت ن یاشاره ا کدام دوکشور

 کیژیدراز مدت سترات یها یموافقتنامه همکار -
  ( یا -اس– ی) ب یتیموافقتنامه دو جانبه امن-
 تیمامو ت یمل تی، حاکماحترام به استقالل کایو موا فقتنامه حکومت امرد نیبود که در نیانتقاد من ا نیعمده ا لیدل

 نیچن ()ارسال یآقا ید. ولهد وجود ندارتع نیا دیجد یژیدر سترات کهیذکر کرده است درحال افغانستان را یارض
 اتییصراحت اعالم شده است( انتقاد بر نبودن جز»شان به  فتهگ به کایامر یژیکرده اند که چون سترات دهیاظهارعق

 میامتص نیافغانستان ( از موضوع بدور است وقانونا چن یارض تیو تمام یمل تیبه استقالل ، حاکم ترامح)ایعنی
 .«است  ندهیآ مربوط به

 دیجد یژیدر سترات کاینکته انتقاد کرده ام که حکومت امر نیبر ا کایامر دیجد یژیخود از سترات لیمن در تحل  -د 
 ایآ »نموده است و عالوه کرده ام که  ی، شانه خالاصل کی ثیافغانستان (، بح ی( و ) باز ساز یاز ) ملت ساز
) بن  یکنفرانس ضد مل ریسرنوشت افغانستان بعد از تدو یو ب دهیکرده است که مردم رنجد اموشفر کایحکومت امر

 یمینظو فساد حکومات ت یتیکفا یرا بخاطر ب ییها بتیتا حال چه مص رفتگ صورت کای( که به ابتکار حکومت امر
  «.ندینما یساالران ( ناقض حقوق بشر تحمل نموده و م گ) جن یها یدیو ال ق اتیو جنا

( مربوط به خود مردم و حکومت افغانستان  یملت ساز ای یاسیس ی) باز ساز یاول تیلدرست است که مسو   
 میرا از دست داده و) تنظ ( خود ی) وحدت مل یرانیوو یزیخونر ،گمدت چهل سال جن نیدر کهیکشور یاست ول

و  یهمه جانبه مل ی( به مساع یمل اتی) ح میتنظ ی( برسرنوشت آن حاکم است برا یپشاور یضد مل فاسد یها
 . ضرورت دارد اشد یالملل نیب یمساعدت ها

 ریمغا باشد ، اصل هم کیث یکه بح (افغانستان ولویزساز)با تیاز مسول کایکردن امر یمن شانه خال دهیبعق 
سال ( در افغانستان حضور همه جانبه  1۱از )  شتریب کهیکشور کی ثیبح کایامر یو اخالق یمعنو یها تیمسول

مدت از دست داده است قرار  نیرا در عسکر جوان خود( ۱۰۹۹از )  شتریدارد و ب یو نظام ی، اقتصاد یاسیس
( به اساس مواد منشور ملل  ملل متحد تیامن یشورا یمیدا عضو) ثیبح کایامر رگ ی. از جانب د رفتگ خواهد

در افغانستان  تیصلح و امن نیماساس تا   نیا یدارد . رو یجهان تیصلح و امن نیمدر امر تا   یصخا تیلمتحد مسو  
 یاه یو همکار ( ی. بدون )بازساز باشد کایامر یها تیمسول نیتواند شامل ا یم کشور عضو ملل متحد کی ثیبح

 . رسدیبنظر م دیبع یمیصلح و ثبات دا نیمچون افغانستان امکانات تا   یرانیو زده و گ، در کشور جن یجهان
شان در  یکه من بر خالف ادعا یضرور حیتوض نیمحترم ) احمد فواد ارسال ( در برابر نکته نظر فوق من ، با ا

و  ( انتقاد من در مورد )کنفرانس بن عالوتا   افغانستان را مورد انتقاد قرار نداده ام . ودهموج ینوشته خود اردو چیه
تواند در  یمحروم ساخته نم یحق مشروع و قانون نیرا از رگیهر افغان د ای من و زگکابل هر یمیحکومات تنظ ای

 . میاظهار نظر کرده نتوان رگ یهر کشور د ایو کایامر یها یسیمورد پال
 یدولت و حکومت و اردو چیبا نوشته شان ه لگمحترم من رگا »: مورد نیقضاوت محترم ارسال در نکیا 

ول را قب یساالران و حکومت شراکت سهام گ، اساس کنفرانس )بن( و جنشناسند ینم تیافغانستان را برسم یمل
 یافغانستان دعو یبرا کایجمهور امر رئیسترمپ  یژیسترات اهگیچه ضرورت دارند در مورد خال رگیندارند د

 .دارد انتظار نداشتم یکه دو ماستر یهموطن کیقضاوت ها را از نیچن دی. باور کن«؟کنند
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