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  امریکا ضد و نقیضهای  پالیسی
 در مورد افغانستان

 

 

که  گفته استپاکستان در قصر سفید  درهنگام مالقات خویش با عمران خان صدراعظم ترامپدونالد آقای  امریکاجمهور  رئیس

 " .درافغانستان پیدا کنندکشورش با پاکستان در تالشند تا راهی برای پایان دادن به جنگ "

د در بخواه امریکااگر " پاکستان گفت که  صدراعظمکشورش در افغانستان در دیدار با ستراتیژی خصوص  آقای ترامپ در

خواهم ده میلیون نفر را بکشم. افغانستان ممکن  جنگ با افغانستان در ظرف یک هفته پیروز خواهد شد. آقای ترامپ گفت: "نمی

 " روزگار حذف شود. است از صفحه
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شدۀ پیمان ستراتیژیک سال ء تعهدات امضا تمام تضاد با در امریکاجمهور  رئیس دونالد ترامپ جای نهایت تأسف است که

ر اجی حضور صدراعظم کشور   درو دیپلوماتیک  بین الدول ی حقوقهای حقوق نورمتمام خالف  میالدی با افغانستان و 2014

 . ستنادیده گرفته ا حثیت افغانستان را ستا مردم افغانستان بدون شک و تردید اصلی دشمن که مانند پاکستان

بدون  قای ترامپ آ ایجاد گردیدهافغانستان  غصب شدۀ خاک از یقسمت درمیالدی  1948 سال وان تأسیس خود دراز آ پاکستان

 سال می 45بیش از د. کن میاظهار لیت را ومسؤبی چنین اظهارات افغانستان با پاکستان حقوق مردم بر روایات تاریخی توجه 

 و ارسال می زتجهی تربیه وبلکه برای ویرانی جهان نه  برای ویرانی افغانستانرا تنها بین المللی تروریستان  پاکستان شود که

  .ندسر نظر میه بعجیب ها برخالف واقعیتجمهور ترامپ  رئیسادعای های  د،نمای

سال میشود استعمار انگلیس پاکستان این دانۀ  70دانست که بیش از  را می باید این امریکاجمهور  رئیسآقای ترامپ بحیث 

اکز تربیه، های مر . پاکستان بحیث یک دولت اجیر فعالیتاز سرزمین افغانستان گاشته است یمنقطه آسیا در قسمت سرطان را در

 اکمال و عملیات تروریستان را به پیش میبرند. 

 .احتیاجی ندارند .آی .سا .افغانها به طالبان مزدوران آی ندارند. باورهیچ  تأمین صلح به صداقت و کمک پاکستان درافغانها 

جنگ  وویرانی ، های تروریستی د و از فعالیتخواهد که دورویی خود را کنار بگذار فقط از پاکستان و حامیان آن می افغانستان

 افغانستان دست بکشند.     در

اتمه خقات دوستانه با رهبر جوان کوریا مال د مگر جنگ وی باشمالی را نابود کن یکوریامیخواست چند ماه پیش  ترامپدونالد 

بی سر نشین  طیاّرۀون کردن گکند اما با سرن پاکاز روی کره زمین  ایران را که خواست هفته پیش می دوترامپ  یافت. 

   توسط ایران  در تنگی هرمز راه مصالحه را با ایران در پیش گرفت. امریکا

ای ترین  قوی سال میشود با عصر 18شمول پاکستان اجیر بیش از ه بکشور متحد خویش  42جمعأ  ناتو وهای  با کشور امریکا

   .  غانستاندر اف امریکاو شکست  دافغانستان تأمین کن صلح را در نظامی مجهز با اسلحه نتوانست

آن قرار  و متحدین امریکاتحت حمایت که خود دران افغانستان مزما شرم است بی همتی و بی ننگی هم از خود  اندازه دارد،  

با کلمات بدون عمل  راترامپ ضد و نقیض  هنوزهم بگوش فیل خواب هستند و چنین اظهار . تادکنن تصور میدارند خیالی 

    .جواب میدهند

" را از باشندگانواند چتر "جمهوریت و حقوق ت گوید که هیچ فردی نمی غنی، رئیس جمهور افغانستان می محمد اشرف

  ها بگیرد.افغان 

 

با حضور  بورد مشترک نظارت و انسجام اجالسسرطان( در بیست و دومین  31جوالی ) 22غنی روز دوشنبه اشرف آقای 

 ز این برخی از شرکت"هیچ سازشی این دو اصل را زیر پا نخواهد کرد. پیش اهای خارجی گفت که برخی از نمایندگان کشور

 غنی افزود: اشرف کید داشتند. آقای أالبان بر "امارت اسالمی" تاالفغانی قطر" گفته بودند که ط"بین اجالسکنندگان 
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یک حلقه مرموز، مبهم و نقاب  ۀرادخواهد ا سو میسفید است. یک پذیر، وضعیت سیاه و  "ما انعطاف پذیر هستیم نه عقبگرد

 ."خواهد خودش بر سرنوشت خودش تسلط داشته باشدپوش را بر ملت تحمیل کند و طرف دیگر ملت است که می 

ها  افغان "پیش از این نیز حمدهللا محب، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در دیدار با باشندگان والیت پروان گفته بود که 

ید کأبر آن خواهند ایستاد. آقای محب تای برای برهم زدن نظام باشد در برا خواهند، اما اگر این روند، دسیسه صلح با عزت می

 . "کرده بود که حکومت هیچ گاهی مردم افغانستان را قربانی یک "پروژه" نخواهد کرد

 هموطنان گرامی !

 . بیش از چهل سالباشد میافغانستان و کشور  مردم  اصلی پاکستان دشمن که همگان روشن استه با وجود آنکه ب

 ک امری دوستی افغانستان با پاکستان . صلح وبرند افغانستان به پیش می را در یخونینشود که پاکستان جنگ  می

 .ممکن است نا محال و

 ؟نافغانستادوست ستراتیژک یا  و ستدوست ستراتیژیک پاکستان ا امریکاجاست که آیا  این ال اساسی درؤس

 دنافغانستان( با دقت نگاه کن و امریکاطرف ) دو زمامداران هر یک بام چند هواو  ضد و نقیضبا این بیانات هرگاه 

 ادعاهای الف و پوف مطبوعاتیبرخالف  افغانستان راصلح لۀ ئمس مقعو   امریکاپالیسی  د تصویر حقیقینمیتوان

 . ینددرک نمادرست  طرفین در مورد افغانستان

ان پیم که تعهداتسازد  ثابت میافغانستان  " برایمتحد ستراتیژیک"  امریکا جمهور رئیسآقای ترامپ اظهارات 

 افغانستان ممکن است ازکه "  ستگفته ا ترامپوجود دارد، صرف در روی کاغذ  در افغانستان امریکاستراتیژیک 

  صفحه روزگار حذف شود."

 که قرارداد ستحبات اخیر تلویزونی خویش گفته امصا یکی از در امریکاخلیلزاد نمایندۀ وزارت خارجه ځلمی 

در ماه سپتمبر امسال قبل از تدویر انتخابات  ستا برخوردار مستقم پاکستانحمایت  با طالبان که از امریکا "صلح"

 میرسد.  ءریاست جمهوری افغانستان به امضا

 پای
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