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امریکا یک روزنه امید برای نجات افغانستان چرا ستراتیژی جدید 

  محسوب شده میتواند

اعالن ستراتیژی جدید امریکا در مورد افغانستان و منطقه یکی از مهمترین اقداماتی است که با در نظرداشت شرایط افغانستان  

و راهی ، یک چانس دوباره است برای افغانستان در این مقطع تاریخی، میتواند برای آینده افغانستان یک تاثیر مثبت  داشته باشد 

 .افغانستانبرای ختم جنگ، آبادی و ترقی محسوب شده میتواند 

در این شرایط مشخص و مقطع تاریخی اگر اوضاع افغانستان یک روز قبل از اعالم این ستراتیژی از نظر عینی تحلیل شود، 

 افغانستان شدیداً مایوس کننده بود. در قبال نطقه مو اوضاع اوضاع امنیتی و سیاسی در داخل افغانستان، 

که اینک شرکای نو ایران و )حمایت واضح پاکستان برای همه واضح است که در زمان قبل از اعالن این ستراتیژی جدید ، 

بیچاره  و حمایت پشت پرده از داعش در اکثریت عظیم والیات و در کابل خون مردماز طالبان،  (هم با خود داردرا روسیه 

اگر به جنبه منطقوی افغانستان را روزانه میریخت و ضربه های کشنده و مکرر متداوم را بر پیکرضعیف افغانستان وارد میکرد. 

در این مورد به صد ها اوضاع افغانستان و جنگ و حمایت ها و مداخالت در آن مقطع تاریخی نظر بیاندازیم ، می بینیم که 

ن المللی نشر شده است و آن های که در مورد مسائل عسکری و استخباراتی معلومات دقیق دارند  چه راپور در نشریات معتبر بی

در یک  2017اپریل  13در افغانستان و چه در خارج در مورد اظهار نظر کرده اند. ایرین کنگهم در اخبار واشنگتن پوست 

ن دور کرده است روسیه و ایران نقش های بزرگتری برای خود مقاله زیر عنوان " در آن وقتی که امریکا توجهش را از افغانستا

در افغانستان رقم زده اند" مینویسد" مقامات امریکائی و افغان میگویند که در جریان این مدتی که امریکا در مورد پالیسی آینده 

ت امریکا در افغانستان ازدیاد بخشیده در مقابله کردن با قدررا ، روسیه و ایران فعالیت شان ش در مورد افغانستان نامطمئن بودا

اند و ارتباطات شان را با طالبان توسعه بخشیده اند تا دولت مورد حمایت غرب در افغانستان را تضعیف نمایند..... بلند رتبه ترین 

لناً شروع به ، در اظهاراتش در سنای امریکا تذکر داد که روسها علسن، جنرال جان نیکوی امریکا در افغانستانقومندان ارد

رسمیت دادن به طالبان کرده اند و در تالش هستند تا رول ناتو و امریکا را در افغانستان تضعیف نمایند.... جنرال نیکلسن گفت 

ب رداخل مفاهمه هستند و ایران مستقیماً طالبان را در غو که ما میدانیم که روسیه و ایران در این مورد باهم رابطه داشته 

 ک میکند." افغانستان کم
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امریکا در بحران سوریه در تالش بوده و هستند تا هم ایران و روسیه نظر به سابقه اهداف شان در افغانستان و نظر به نقش 

 اهداف شان را در افغانستان بدست آورند و هم امریکا و ناتو را در یک جانب دیگر غیر از سوریه به مشکل مواجه بسازند. 
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ی پاکستان و نشر شد در مورد همکار 2017می سال  9ساموئل رمانی در یک مقاله در نشریه دیپلومات که در از طرف دیگر، 

روسیه در افغانستان نوشته است که دودلیل برای پافشاری شدید پاکستان در نقش بازی کردن روسیه در افغانستان وجود دارد" 

روسیه در مقابل کوشش های -سیاستگذاران پاکستانی شدیداً از عالقه روسیه در همکاری با طالبان پشتیبانی میکنند. دوم -یک

 مخالفت نشان داده است."در افغانستان ساختن نفوذ پاکستان  امریکا در مورد محدود

afghanistan-on-cooperation-pakistan-russia-driving-/whats2017/05http://thediplomat.com// 

گاهی در تفاهم و گاهی در مقابله با یکدیگر بدون نقش امریکا دست آزاد  90ن روسیه و ایران یکبار دیگر هم درسال های پاکستا

و افغان ها و دنیا قتل و کشتار و تکه و پارچه گشتن افغانستان و بدبختی های حکومت های مجاهدین و ، داشته اند در افغانستان 

شاهد  در نتیجه دست آزاد پاکستان ایران و روسیه در افغانستانه و بدبختی تروریزم جهانی راطالبان و ایجاد و انکشاف القاعد

در مورد این ستراتیژی نو امریکا در افغانستان بوده اند. آیا آن های که امروز استدالالت پاکستانی ها و ایرانی ها و روس ها را 

نویسند آینده افغانستان را بعد از خروج امریکا چیزی بهتر از سال های نشخوار میکنند و برضد ستراتیژی جدید امریکا مقاالت می

و یا فکر میکنند که حالت افغانستان چیزی بهتر از حالت سوریه خواهد بود که بعد از آن همه قتل و کشتار و  ؟میبینند 90

ک سوریه امروز همه ای همسایه ها پالن های اشغال و تکه و پارچ کردن آن را ساخته اند و در اخونریزی و بربادی مردم و خ

 جریان عملی ساختن آن هستند؟ 

و بدون کمک بین الملی نه از نظر اقتصادی ، نه از نظر  دولت فعلی افغانستان به تنهائیدر این مورد همه هم نظر هستند که 

وام را در مقابل آن همه فشار و توطئه های پاکستان ایران و روسیه با عمال دست نشانده ای عسکری و نه از نظر سیاسی توان د

امکان همکاری و شان در داخل افغانستان و نفاق ها و دشمنی های قومی ایجاد شده توسط همین سه قدرت را ندارد. حاال که یک 

احساساتی و تقویه شده توسط پاکستانی ها و ایرانی ها و روس  بوجود آمده است چرا در مقابل آن با استدالالت حمایت افغانستان

 ها برضد این امکان موضعگیری شود؟ 

هیچکس نه در امریکا ، نه در افغانستان و نه در هیچ جای دنیا در این شک ندارد که امریکا برای منافع ستراتیژیک خودش در 

یا دولت اشرف غنی. اما وقتی آن منافع ستراتیژیک امریکا به نفع این مورد تصمیم گرفته است  نه بخاطر آینده افغانستان و 

 چرا از آن استفاده نشود؟  در این مقطع تارخی باشدافغانستان و راه نجات افغانستان 

در حالتی که تمام همسایه ها چشم به نابودی و تضعیف همیشگی افغانستان دارند یک بارقه امید بوجود آمده است که بارقه ای 

 : محسوب شده میتواند به شرطی کهو بسیار امیدوار کننده قوی 

 .در استفاده از آن درست و هوشیارانه عمل شود .1

 منفعت جوئی و عقده های قومی مبارزه درست صورت بگیرد.و با فساد و رشوتخواری و خیانت  .2

از خود و کوشش در ترقی و به دنیا و خاصتاً به امریکا نشان داده شود که این ملت زحمتکش و غیور حاضر به دفاع  .3

 پیشرفت است.

اضی نیستند. اگر از رباید فهمیده شود که طالبان حمایت شده و تقویه شده و دشمن استقالل و ترقی افغانستان برادران نا .4

جمله آنها کسانی به هوش آمده و در راه استقالل صلح و ترقی و پیشرفت افغانستان حاظر به قبول دولت مرکزی و 

 فت و ترقی افغانستان شوند قابل قبول خواهند بود. قبول پیشر

باید افغان ها در داخل و خارج افغانستان در حمایت این حرکت  امریکا که برای افغانستان در این مقطع حساس  .5

تاریخی مثبت و نجات دهنده است صدایشان را بلند کنند و در مقابل تبلیغات وسیع پاکستانی ها و دیگر دشمنان 

 ن موضعگیری نمایند. افغانستا

 
این یک ضرورت تاریخی است که در این مقطع که همه دشمنان چشم به نابودی افغانستان دارند، آن هائی که این تباهی افغانستان 

 را نمیخواهند این ستراتیژی را  به عنوان یک راهی برای خروج افغانستان از تباهی تعبیر کنند. 
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