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محمد عارف عباسی
نامهٔ افغان های مقیم ایاالت متحدۀ امریکا
به رئیس جمهور جدید ،جوزف بایدن

جاللتمآب محترم جوزف بایدن
رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا،
افغان های مقیم ایاالت متحدۀ امریکا موفقیت شما و حزب دموکرات را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020م.
که در واقعیت مؤ فقیت ملیون ها امریکایی خواهان عدالت اجتماعی ،بقاء و صیانت ستون ها ،اساسات و اصول پایدار
دموکراتیک امریکا است ،به شما و محترمه معاون شما خانم کامله ه َِرس  Kamala Harrisتبریک می گویند.
نسل امروز و نسل های آیندۀ افغانستان کمک بشری و نظامی امریکا را در برهۀ حساس تأریخ خود هرگز فراموش
نخواهند کرد.
از نگاه ملت افغانستان ،در صدر همه ،دست آورد های عمده ،برازنده ،مهم و ماندگار قیام و مبارزۀ مردم افغانستان،
همراه با سهم فعال ،سنجیده شده و خردمندانۀ امریکا در رهایی کشور شان از غل و زنجیر استعمار شوروی ،متالشی
شدن نظام شورا ها بود .کمک نهایت به موقع امریکا و فداکاری مردم افغانستان پدیده های ماندگار و تحوالت ارزشمند
تأریخی را در جئوپالتیک جهانی در بر داشت.
تغافل بزرگ سیاسی امریکا و عواقب بحران افزای جهانی آن:
به گواهی اسناد معتبر تأریخی ،بعد از شکست شوروی ،امریکا ،افغانستان را که سخت نیازمند حمایت سیاسی و
کمک های بشری امریکا بود از حیطۀ عالیق سیاسی خود بیرون کرد و اندک ترین توجه را به آن مبذول نداشت
ولی پاکستان به حیث یگانه قدرت در تعیین مقدرات افغانستان تبارز نمود که این غفلت ،خالی سیاسی خلق کرد که
خالق بسی حوادث خونبار و هولناک جهانی گردید.
اگر امریکا افغانستان را بعد از فروپاشی شوروی در دهۀ  ۹0تنها نگذاشته ،در سیاست خارجی خود می گنجانید و
 ...رویداد ها و وقایع آنرا تحت مراقبت و نظارت مستقیم قرار داده و ...امور استخباراتی را به دفتر سی آی ای در
پاکستان نمی سپرد و ...تصامیم حکومت پاکستان را در قبال تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان تحت بررسی و نظارت
قرار می داد و ...حوادث حمالت تروریستی را بر سفارت های امریکا در افریقا جدی پی گیری می کرد ،فاجعهٔ 11
سپتمر سال 2001م در امریکا به وقوع نه پیوسته و امریکا و دنیا دچار بحرانات متعاقب این حادثه نمی گردید.
امریکا با این تغافلش مجبور نبود مصرف یک تریلیون دالری را متحمل و  2۵00تن از فرزندان خود را قربانی
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داده و ...پای افغانستان با پرداخت تاوان معتنابه جانی و مالی در این جنگ نافرجام کشانیده نمی شد که به وضاحت
این همه ،مولود سهل انگاری و خبط سیاسیون امریکا بود.
سال 2001و مداخلۀ نظامی امریکا و متحدین ،در افغانستان:
امریکا به منظور مبارزه با تروریزم در تحت پوشش تعهدات پیمان ناتو بر افغانستان تهاجم نظامی نمود .
مردم افغانستان به پاس کمک های دوستانهٔ امریکا به افغانستان در دوران نهضت مقاومت این مداخله را تجاوز بر
حریم سیاسی ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اش تلقی نکرده ،استقالل خود را مصون دانست ،ولو که هیچ افغانی
در فاجعۀ یازدۀ سپتمبر سهم نداشت.
جاللتمآب رئیس جمهور!
ملت افغانستان با شناخت کامل از شخصیت بشر دوستانۀ تان ،شما را به حیث یک دوست دیرینه و یک سیاست مدار
نخبه ،معتقد به آزادی ،مساوات و عدالت بر بنیاد اساسات قوی پدران مؤسس امریکا و به اساس توافق نامۀ ستراتیجیک
بین امریکا و افغانستان به حیث یک شریک ،با حقوق مساوی می شناسد.
تمنیات نیک صدای شما تا حال در گوش ما طنین انداز است که گفته بودید «ما اشتباه خود را تکرار نکرده و دیگر
افغانستان را تنها نمی گذاریم»
ولی انگیزه های خاص سیاسی و تطبیق عجوالنۀ آن با مشوره و توسط آقای زلمی خلیل زاد بیم آن می آفریند که این
انگیزه های نا سنجیده ،نا عاقبت اندیشانه و نا بخردانۀ سیاسی ،بدون در نظر داشت عالیق و منافع امریکا در منطقه،
افغانستان باز تنها گذاشته شده و به یک مرکز خطرناک تروریستی در منطقه و جهان تبدیل گردد:
گفتنی های ما
اول :امریکا و متحدینش با وصف استفاده از مرز و بوم افغانستان مترادف با مبارزه علیه تروریزم ،متأسفانه طرح
مشخصی برای ارتقای سطح زندگی مردم افغانستان برای اعمار پروژه های زیربنایی جدید و یا باز سازی پروژه
های ویران شده ،تشبثات اقتصادی برای استخدام اکثریت بیکار ،خلق عواید و به پا ایستادن این وطن بحران زده از
طریق خود کفافی توجه جدی نه نمودند .ارقام معتبر نشان می دهد که بیش از  60فیصد مردم تحت خط فقر زیسته،
گرسنگی ،بینوایی و بیچارگی بی داد می کند و اطفال معصوم از نبود غذا و شدت سرما تلف می شوند.
دوم :کمک های مالی امریکا به حکومت افغانستان در فقدان ظرفیت های کاری الزم و وجود قوانین برای جواب
گویی ،بیشترین تخصیصیه ها صرف توسعۀ بی موجب تشکیالت و ارتقای بی لزوم پست های دولتی و تجمالت غیر
ضروری گردیده که همه عوامل عمد ٔه گسترش فساد اداری شد و ملت از این کمک ها به کلی بی بهره ماند.
سوم :نقش فعال و تصامیم شخصی آقای خلیل زاد در فقدان آگاهی از واقعیت های عینی اجتماعی افغانستان ،مبادرت
به تشکل دولت تحمیلی برای افغانستان نمود و در کنفرانس بن سال 2001زمینۀ باز گشت جانیان جنگی ،قاتلین ده
ها هزار انسان و ناقضین علنی حقوق بشر( ،شامل راپور جانیان جنگی سازمان حقوق بشر ملل متحد) جنگ ساالران
دهۀ  ۹0را زیر نام اتح اد شمال و مقاومت علیه طالبان با پرداخت ملیون ها دالر و تضمین برای معافیت شان از
مؤاخذه فراهم آورد که در نتیجه ،این اشخاص تا حال در اریکۀ قدرت قرار داشته بیشترین کمک های خارجی را
چپاول نموده و تفرقه های قومی را ایجاد نمودند .این اشخاص یگانه عامل تمام مشکالت ،بدبختی ها و مصائب
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کنونی افغانستان بوده و مانع بزرگ در راه تطبیق قانون و تأمین عدالت اند .جنایات و سرقت های این قماش درج
راپور های سیګار  SIGARاست
چهارم :طرح پی آر تی  PRTو مدیریت آن توسط قوای نظامی متحدین از طریق اعطای قرارداد ها به سود جنگ
ساالران تمام شده ،قشر نیازمند افغانستان از آن مستفید نشد.
توافق نامۀ صلح با طالبان
در طول  20سال جنگ با طالبان مردم و مملکت افغانستان متحمل خسارات زیاد جانی و مالی شده و به قرار راپور
های ملل متحد  150000افراد ملکی و نظامی جان خود را از دست داده اند .مراکز عام المنفعه ویران و خدمات
انکشافی در بسی مناطق متوقف شده است.
مردم افغانستان جدا ً صلح و ختم جنگ می خواهند ولی دور نگ هداشتن نمایندگان مردم افغانستان از مذاکرات صلح
تعجب آور و مأیوس کننده بوده هرگز متضمن تحقق آرمان صلح پایدار در افغانستان نمی گردد .باید مذاکرات صلح
به شکل سه جانبه  Tripartiteصورت می گرفت و نه دو جانبه .Bipartite
امضای توافق نامۀ جداگانۀ امریکا با طالبان را نمی توان توافق نامۀ صلح نامید .در واقعیت این سند امتیاز بخشیدن
سیاسی به طالبان است و دستاویزی برای خروج قوای نظامی امریکا و متحدین از افغانستان.
محول ساختن مسائل مهم ،عمده و اساسی مطابق خواسته های اکثریت ملت افغانستان به مذاکرات بین االفغانی با
آگاهی کامل به ذهنیت ،روش ،اعمال ،کردار و اخالق گروه طالبان و فرمانبرداری شان از آی .اس .آی پاکستان یک
تصمیم کامالً خطا و غیر عملی بوده و امیدواری به مؤفقیت آن خوش بینی بی جا است.
پیشنهاد:
از ادارۀ شما توقع می رود که این توافق نامه با طالبان از لحاظ منافع ملی امریکا ،مصونیت و امنیت منطقه ،توان
مندی و پابندی طالب به تعهداتش و صیانت آزادی ها ،دست آورد ها و حقوق مدنی اتباع افغانستان در پوشش نظام
جمهوری و دموکراسی ،باید مورد بازنگری قرار گیرد.
•

نباید هیچ توافقی برای ایجاد صلح و پایان جنگ بدون اشتراک نمایندگان افغانستان صورت گیرد.

•

شرط اول توافق نامۀ صلح ،باید آتش بس و مسدود شدن دفاتر و قرار ګاه های تربیوی طالبان در پاکستان باشد.

•

ادارۀ شما با انتخاب تدابیر خردمندان ٔه سیاسی از مداخالت علنی پاکستان در امور افغانستان توسط جریان طالبان
جلو گیری نموده و با وساطت و مداخلۀ امریکا ،روابط دوستانۀ عادی بر اساس اعتماد و احترام متقابله بین هردو
مملکت ایجاد گردد.

•

تصمیم به تقلیل و یا خروج عساکر امریکا البته ،حق مسلم و قانونی امریکا است و باید مطابق شرائط و مقتضیات
واقع بینانۀ منطقه و منافع امریکا در آن انجام شود .در تداوم عملیات محاربوی و ازدیاد خشونت ها توسط طالبان
و سائر جریانات تروریستی به حضور یک تعداد مورد ضرورت قوای زمینی و هوایی امریکا در افغانستان نیاز
مبرم و مؤجه وجود دارد.
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•

تطبیق توافق نامۀ نهایی صلح و مراعات شرائط توسط جوانب ذیدخل باید توسط یک مرجع بی طرف سومی
تحت نظارت و مراقبت قرار گیرد.

•

در صورت عقد معاهدۀ صلح یک کنفرانس بین المللی برای تضمین تمامیت ارضی ،حاکمیت ملی و عدم مداخلۀ
هیچ قدرت منطقوی و جهانی در امور افغانستا ن دائر گردیده و قوای صلح ملل متحد متشکل از عساکر ممالک
عضو ناتو در حواشی سرحدات از ورود گروه های مسلح مؤثرانه جلو گیری نماید

•

امریکا و جامعۀ جهانی افغانستان را در مساعی اش برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی کمک نموده زمینۀ خود
کفافی افغانستان را توسط بهره برداری از منابع سرشار طبیعی اش کمک نماید.

جاللتمآب رئیس جمهور!
سپاس از زعامت و خدمات متداوم شما برای ایاالت متحدۀ امریکا.
ما حمایت و پشتی بانی شما را در تالش برای سراغ راه معقول و مناسب که متضمن تحقق آرمان صیانت عالیق
امریکا در منطقه بوده و ارمغانش ایجاد صلح و باهمی برای مردمانی است که محکوم مخمصۀ زعامت نابخرد و فاقد
کفایت مدیریت توسط اشخاص بی خبر و فاقد اهلیت چون خلیل زاد امریکایی و کرزی افغان قرار دارند که شما
شناخت کافی از کرزی و معلومات دقیق از اعمال و کردار دوران کاری اش دارید.
کمال امتنان از خدمات متداوم شما برای ایاالت متحدۀ امریکا و متحدینش در سرتاسر جهان .
ما متیقن استیم که تحت قیادت و رهبری شما پالیسی های امریکا در جهتی مسیر یابد که اکثریت عالم بشریت از آن
بهره بردارند.با تقدیم احترامات فائقه
A

A

برای مطالب بیشتر محمد عارف عباسی ،اینجا کلیک کنید
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