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 اخترمحمد یوسفی

 
 ۲۷/۰۷/۲۰۱۹ 

 دپلوماسی دولت اجیر پاکستان
 

 اقای مژده !

 

 پلوماسی به کریکیتباز وغیر کریکیتباز ربطی ندارد. ید اینباید عرض شود که مؤفقیت و شکست  مژده خدمت جناب 

یم چافغانستان می پی در اطراف قضایای جنگ هم بر هنوز ما در تعریف نظام است، بدبختانهما  نخست مشکل اساسی

 نمی گویم.در مورد آن و اصل حقیقت را 

یشبرد پ ۀحیث یک دولت اجیر وسیله های بین المللی و منطقوی بوده و پاکستان ب افغانستان مولود رقابت جنگ در

 ها است.      اهداف خارجی

ت این حال فرق کلی وجود دارد. حکمروای تحت الحمایۀ خارجییک  زعامت ملی وو نقش یک بین عملکرد  درببیند 

 است تاندست پاکس ۀحیث وسیله که ب شول طالبانه افغانستان ب - حکمروایان تحت الحمایۀ خارجی پاکستان بر تمامی

پلوماسی به یشکست د مؤفقیت و تحت الحمایۀ خارجی در یک کشور یصورت داشتن حکمروا درکنند.  صدق می

ی را رهبرها آنتیاتر  انحمایتگردر اصل  و تعلق ندارد مانند پاکستان تحت الحمایۀ خارجی یانحکمروا های سمبول

 . نه ملت میکنند

 درهای موجود  محروم ساخته اند. نظامی مدبرافغانستان، کشور را از داشتن زعامت ملی  وضع جنگی چهل ساله در

مطابق هدایات حمایتگران خویش عمل  گردیده و انتصاب های دستور خارجه ب کهحکمروایان اند و پاکستان افغانستان 

 . کنند می

 لوماسیپید را درها  س پاکستان انگلیسمؤس دنتوانست زعامت ملی داشتند از خود ها افغانکه  یهنگامصد سال پیش 

    آزادی افغانستان را در لندن به اهتزاز آوردند.  ند و بیرقبدهشکست 
  

ی جنگ قربانفقط ها  صلحدوست این جنگ را آغاز نکرده اند. افغان یها افغان گان است وبیگان ، جنگافغانستان در جنگ ثانیأ

با موجودیت چنین وضع مردم افغانستان در تأمین صلح و  د.نشو کار برده میه ب حیث مواد سوخته صرف ب و ندبیگانه است

 د. نندار یقطع جنگ نقش
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میالدی از   2001در نوامبر  عدهآن، باور ندارندها  افغان  یواال همت ملی که به نیروی و ه ایبرخالف تصورات بزدالنه عد

ورود قوای امریکا و ناتو در افغانستان با خوشی استقبال کردند که  گویا با موجودیت قوای امریکا و ناتو در کشور از مداخله 

عد ت مساصدر طول تاریخ حیات پاکستان چنین فرباشند،  مگر برعکس  امان می در امور داخلی افغانستان درو طالبان پاکستان 

پاکستان در موجودیت قوای امریکا و ناتو با اطمینان خاطر  برای پاکستان میسر نبوده است. مداخله و تصرف خاک افغانستان 

      دار اعمار نمودند.ردر داخل خاک افغانستان با سیم خا با افغانستانخود را  هسرحد دلخوا

 تشکر. 
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