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 ۰3/۰۹/۲۰1۷                                      لګمن دیمج
 دپلومات سابق افغانستان در ملل متحد 

 
        ای                         ه اهگستراتیژی  جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا  با خا لی

 سیاسی، حقوقی و نظامی
 

ارزیابی ستراتیژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا و تحلیل خالیګاهای سیاسی ، حقوقی  و نظامی آن 
توسط )این قلم( بحیث یک افغان با توجه به منافع ملی کشور و مساعدت در راه رسیدن به هدف اساسی خود کفایی 

فغانستان  صورت ګرفته است  در غیر آن روشن است هر کشوربشمول امریکا پالیسی امنیتی ، اقتصادی و نظامی ا
ها ومحتویات ستراتیژی خودرا بشمول ستراتیژی تازه اعالم شده  به اساس منافع ملی ودنبال کردن اهداف قابل 

 درک  سیاسی ، نظامی و ستراتیژیک  تعیین می نماید .
که  دونالد ترامپ رییس جمهور پر جنجال امریکا بدون داشتن کدام   این حقیقت حاال برهمه روشن ګردیده است

تجربه کاری درامور حکومت داری ، یا عضویت درکانګرس امریکا که تجارب قانونګذاری اندوخته باشد ویا کدام 
سابقه خدمت  در اردوی امریکا ، در نتیجه یک انتخابات پرسروصدا و سوال برانګیز  بصورت غیر مترقبه بر 

 مسند مقام ریاست جمهوری امریکا تکیه زد .   
در پهلوی این کمبودی های  اساسی ، با ګذشت زمان مردم امریکا متوجه شدند که رییس جمهور ) ترامپ( با 
حرکات نادرست  ، شیوه ها ی ناراحت کننده  و اظهارات ضد و نقیض خویش درمورد مسایل ملی و جهانی ، متا 

 .م امریکا از نامبرده بحیث رییس جمهور انتظار داشتند در وی مشاهده نکردندنت  و سنګینی را که مرد
 ازین ګذشته  مناسب بودن وی  برای احراز مقام ریاست جمهوری امریکا  نیز مورد سوال قرار ګرفت  .  

آنها با یکتعداد از اتهام پرآوازه دیګریکه بروی و تیم انتخاباتی اش بشمول پسر و داماد اش وارد شده است اینست که 
( امریکا تعذیرات  اعضای بلند پایه تیم انتخاباتی )ترامپ( با عمال استخباراتی حکومت روسیه در مورد  برداشتن )

علیه روسیه تماس ګرفته و مقامات استخباراتی روسیه درعوض با مداخالت پالن شده  انترنیتی  ) سایبری ( خویش 
( مداخله نموده  ) هیالری کلینتن ه طرفداری ) ترامپ( وبرضد رقیب انتخاباتی ویدر پروسه انتخابات اخیر امریکا ب

 نتایج انتخابات امریکا را به نفع ) ترامپ ( تغیر داد ه اند .
تحقیقات همه جانبه دراین باره  البته  توسط کمیته های مربوطه کانګرس امریکا  وآمر سابق اداره تحقیقات فدرال 

آی(که بحیث یک شخصیت شناخته شده وبا تجربه در مسایل  تحقیقا تی متکی بر رعایت کلی –بی –امریکا یا ) اف 
قوانین مربوطه  شهرت نیک  دارد واخیرا بحیث ) خارنوال خاص ( برای تحقیق این موضوع تعین ګردیده است  

در حالیکه                    باسروصدای کمتر ولی بصورت جدی  ادامه دارد .                                      
رییس جمهور امریکا هرنوع تماس خود و یا تیم انتخاباتی اش را با عمال استخباراتی روسیه در دوران مبارزات 

 انتخاباتی خویش به تکرار رد نموده است  دیده شود که تحقیقات جاری درین مورد به کجا میرسد ؟ 
نظر ها بین مشاورین سیاسی عالیرتبه نزدیک به )رییس جمهور( و یکعده در پهلوی ادامه چنین تحقیقات ،  اختالف 

( ) ترامپ ( هستند ، برطرف کردن های یکعده امنیت ملی  شورایجنرال های سابق امریکا که  اعضای مهم )
مامورین عالیرتبه قصر سفید توسط رییس جمهور و استعفا کردن یکعده دیګر آنها  چنان یک ) فضای ناسالم و 

راګنده ( را در )قصر سفید( بوجود آورده بود که یقینا بر موضوع طرح پالیسی های اساسی اداره جدید  و تدوین پ
ستراتیژی ها ی عمده بشمول ستراتیژی جدید امریکا  راجع به افغانستان وجنوب آسیا  بی تا ثیر نبوده است . شاید 

مریکا برای افغانستان  و جنوب آسیا  نیز همین بی نظمی ها یکی از دالیل  تاخیردوامدار در اعالم ستراتیژي جدید ا
 در) قصر سفید( باشد .   

بحران  روزافزون جدی دیګریکه ریییس جمهور ) ترامپ ( در حال حا ضر به آن مواجه است خرابی بیسابقه   
بین حکومت امریکا  یک جنګ تمام عیاراحتما ل  ( است که  ی شمالی کوریا روابط بین امریکا ورژیم کمونیستی )

 ی شمالی (  بشمول استفاده از سالح های اتومی را  بمیان آورده است .کوریاو رژیم غیر قابل پیشبینی ) 
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اګر مساعی حکومت امریکا وشاید یکعده  کشورهای دیګرکه بیشترمتکی برهمکاری )حکومت چین( واستفاده از   
بجایی  نرسد  احتماالت وقوع جنګ بین دوکشور بیشتر پیش ی شمالی( است  کوریاروابط  نزدیک آن با حکومت ) 

ی شمالی تهدید نمود پایګاه بزر ګ نظامی کوریابینی شده می تواند .  این احتمال وقتی جدی تر ګردید که رژیم 
بم  ( را مورد حمالت راکت های ) بالیستیک (  خویش قرار خواهد داد . آزمایش تازه ) ګوامامریکا در ) 

وادعای توانایی انتقال آن بحیث )سرګلوله اتومی( به راکت های  شمالی ی کوریا( توسط رژیم ی هایدروجن
 )بالیستیک( آنکشور بحران جاری را بیشتر دامن زده است . 

بدیهی است در صورت وقوع چنین جنګ و تاثیرات ناګوار و غیر      قابل پیش بینی آن بر اوضاع جهانی ،  
رای رسیدګی به قضایای عمده دیګر بین المللی و منطقوی بشمول ستراتیژی جدید امریکا امکان و فر صت الزم  ب

    برای افغانستان و جنوب آسیا به آسانی میسر نخواهد ګردید .                                                                      
 ستراتیژی تازه امریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا :  با این مقد مه بر میګردیم به تحلیل خالیګاهای اساسی

 
 خالیګاه سیاسی - 1       

در حالیکه  تغیر قابل مال حظه اخیر در موقف و طرز دید حکومت امریکا در مورد نقش ویرانګر پاکستان    
ستان، بدون تردید یک درامر تربیه و تجهیز تروریستان و دادن ) پناه ګاهای امن ( به آنها در داخل خاک پاک

انکشاف بیسابقه میباشد ،  در ستراتیژي جدید امریکا  هیچګونه اشاره ای  به وضع ناګوار سیاسی و امنیتی 
افغانستان وقدرت های محلی  تنظیمی ضد ملی که  موازی با حکومت فعالیت می نمایند و نیز سرنوشت آینده خود  

ستراتیژی جدید امریکا نیز مطابقت میداشت صورت نګرفته است  حکومت )  وحدت ملی ؟ ( که با اهداف عمومی
( حکومت مذ کورکه زاده سیاست و ستراتیژی حکومت ) اوباما  ( و نتیجه مهندسی شراکت سهامیزیرا ازعمر ) 

 ( وزیر امور خارجه سابق امریکاست مدت زیادی باقی نمانده است .   جان کری  سیاسی )
                                                                                                                                                                 

(( باز سازی ( و ))ملت سازی  با وجودیکه  رییس جمهور امریکا در ستراتیژی جدید خویش  بحیث یک اصل از )
ده است ولی آیا حکومت وی فراموش کرده است  که مردم رنجدیده  و بی سرنوشت افغانستان شانه خالی نمو

که به ابتکار حکومت امریکا صورت ګرفت تا ( ۲۰۰1درسال )بن (  افغانستان بعد از تدویر کنفرانس ضد ملی  )
) جنګ حال چه مصیبت هایی را بخاطر بی کفایتی و فساد حکومات فاسد تنظیمی  وجنا یات وال قیدیهای    

ساالران ( ناقض حقوق بشر تحمل نموده و می نمایند  ، حکوما ت سهامی که به اساس) اراده مستقل ( مردم 
افغانستان بوجود نیامده بودند .  با آنهم حمایت سیاسی ، نظامی و اقتصادی حکومت ) دانالد ترامپ ( از حکومت 

   کابل در ستراتیژی جدید هیچګونه  قاطعیت وصراحت  ندارد .
از جانب دیګر اګررییس جمهور امریکا از همه کشور ها خصوصا دول همجوار افغانستان تقاضا می نمود برای 

( در منطقه از هر نوع مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری تروریزم و دهشت افګنیکامیابی مبارزه با ) 
 ګرفت .   نمایند این موضوع با اهداف ستراتیژی جدید در مغایرت قرار نمی

                                                                                                                                                                              
 خالیګاه حقوقی :- ۲
) بارک اوباما ( دو موافقتنامه مهم آتی را با حکومت اضالع متحده امریکا در دوران ریاست جمهوری       

                                                                         ( وحکومت )وحدت ملی ؟ ( موجوده  کابل به امضا رسانیده است : حامد کرزیحکومت فاسد ) 
 موافقتنامه همکاری های دراز مدت ستراتیژیک .   -
 ای (-اس-موافقتنامه دو جانبه امنیتی یا ) بی  -

با وجود ارتباط نزدیک مفاهیم حقوقی مندرج در ا ین دو موافقتنامه  و اهداف عمومی ستراتیژی جدید ، در 
ستراتیژی جدید کدام اشاره ای به این دو موافقتنامه  خاصتا  این تعهد امریکا که در موقع انجام عملیات نظامی 

وریستان در قلمرو افغانستان ، به استقالل ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان احترام خواهد خویش برعلیه تر
دوام  ګذاشت ،  وجود ندارد .  این موضوع یک سوال دیګر اساسی را درمورد موقف حکو مت ) ترامپ( راجع به

امپ ( این دو موفقتنامه دوران ) اوباما این دو موافقتنامه  بمیان می اورد که آیا در نزد حکومت ) تر اعتبار حقوقی
( کدام اعتبار حقوقی دارد  ویا نه ؟ باوجودیکه هردو کشور  تاحال در مورد دوام ویا عدم دوام اعتبار حقوقی 
موافقت نا مه های  مذ کورکدام موقف رسمی اتخاذ ننموده اند ، که در نتیجه این مساله مهم  دریک ابهام دوامدار 

 قرار ګرفته است  .    حقوقی و سیاسی
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 :خالیګاه نظامی    -3

در چوکات مفاهیم ستراتیژی جدید هیچګونه  اشاره ای در مورد  نقش اردوی افغانستان و سایر قوای امنیتی کشور 
( و یا  تروریزم و دهشت افګنی  ( بین قوای نظامی  دو کشور در مبارزه با )صل هم  آ هنګیویا ضرورت تامین  )ا

( بنظر نمی رسد  . همچنان موضوع  رسیدن به موافقه نهایی طرفین تلفات ملکی ضرورت جلوګیری از )تاکید بر 
( عساکرامریکایی در انجام عملیات نظامی در مصونیت قضایی درمورد رعایت قوانین بشری ومساله مهم  ) 

جمهور امریکا درباره  دوام   )افغانستان ( در ستراتیژی ترامپ ذکر نشده است .    با وجود اشاره عمومی  رییس
حمایت آنکشور از دولت واردو ی افغانستان ، کدام  تعهد واضح  برای تقویه و تجهیز اساسی اردوی افغانستان با 
سالح های  پیشرفته و عصری  خاصتا تقویه  قوای هوایی که افغانستان را قادر بسازد به تنهایی با تهدید ات امنیتی 

(  مبارزه  نماید  در ستراتیژی جدید وجود ندارد . بدون تردید  تروریستی و دهشت  افګنی اعمال مقابله  و با )
اعالم این تعهد اساسی از جانب امریکا در چوکات ستراتیژی جدید هوشدار قبلی خوب و موثری برای تروریستان و 

 دهشت افګنان ضد اسالم ، ضد صلح  و ضد آزادی بشمار میرفت 
 

 )ختم(
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