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 لوماسی از پشتوانه نیرومند نظامیدیپقوی ترین . ګیرد سیاست بین المللی در چوکات معادله قدرت شکل می

 . برخوردار است

مذاکرات اخیر ترمپ با عمران خان، صدراعظم پاکستان رویاروئی دیپلوماتیک دو قدرت ذروی روی منازعه 

اما تعجب در اینست که به . خشمګین است ترمپ از شیوه برخورد پاکستان به قضیه افغانستان .افغانستان است

. آنهم مردم و جغرافیای افغانستان را. ، افغانستان را معروض به قهر و غضب خود ساختعوض تهدید پاکستان

کشور افغانستان و پاکستان ګواه آنست که دیپلوماسی امریکا از  موضعګیری غیر متعادل ترمپ در برابر دو

 . کند و طرف ضعیف را هدف قرار میدهد مقابله با قوی حذر می

 :های عقب مانده شده استجاوز کارانه ابر قدرت ها در کشورقدرت همیشه منبع جنګ های ت ءخال

همین بیست سال قبل فقدان ظرفیت های دفاعی در امارت . مثال های زیاد تاریخی در زمینه میتوان ارائه کرد

ویارک یر نعوض حمله بر عربستان سعودی که اتباعش در انفجاه اسالمی طالبان موجب شد که امریکا ب

 . مسئول شناخته شدند، افغانستان را اشغال کند

آور و حمله بر ضعیف،  از زور سمناسبات بین المللی بر مبنای تر برخورد ابر قدرت های ذروی به ۀنحو

بخشد و موقف ممالکی مانند ایران را در رابطه به دوسیه ذروی  خطر مسابقه تسلیحات ذروی را سرعت می

 .سازد قابل توجیه می

 : ستان یک واقعیت ناګفته پنهان استدر عمق بیانات ترمپ در رابطه به تهدید افغان

لیم در برابر متجاوز امریکا با استفاده از کلیه افزار کالسیک جنګ نتوانسته است، مردم افغانستان را به تس

ردم با استفاده از نیروی ماند، قلع و قمع فزیکی م راهی که برای اعالم فیروزی در جنګ باقی می ء  بنا. وادارد

 . ذروی است

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Osman_taraki_61_tromp_wa_estefaada_az_bam_atom.pdf
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وقتی مقاومت : ین عصبانیت مظهر شکست در جنګ استا. ترمپ را عصبانی ساخته است مقاومت طالبان

و از جانب  هزار سرباز بومی محو نشد ۲۴۰کشور جهان، جمع  ۴۴هزار لشکر  ۱۴۰مسلح  در جنګ با 

ر نیست، نتیجه این میشود  که ِاعمال زور در برابر ملتی ذروی در نبرد ضد ملیشیا مقدو ۀدیګر استفاده از اسلح

 .کند، ماجراجویی و سبکسری است که از حق خود دفاع می

عنوان به یل کرده است، قوانین بین المللی جنګی را که امریکا به بهانه های مختلف بر مردم افغانستان تحم

ن به جنګ تجاوزکارانه احترام به قوانین راه عقالنی پایان داد. شناسد جنګ تعرضی و جنایت ضد صلح می

. بین المللی و شناخت حق حاکمیت ملی کشور معروض به تعرض است، نه پاک کاری آن از صفحه نقشه جهان

 . یعنی استمرار بستر یک جنایت برای ارتکاب جنایت نو

ها مبتنی بر راتیژیک کشوریانا  همکاری های ستقوانین بین المللی احکام دقیقی برای تنظیم مناسبات عادی و اح

 .ماند و تهدید باقی نمیاشته است، که جائی برای زورګویی منافع متقابل در اختیار ما ګذ

ک و غیر دیپلوماتیک ترمپ به آدرس مردم افغانستان مظهر نمک حرامی و ناسپاسی در برابر ب  بیانات س  

کمونیست نجات داد و زمینه تشخص امریکا مردمی است که  با خون خود امریکا و متحدین غربی را از شر 

 . را در رأس دنیای یک قطبی مساعد ګردانید

 «پایان » 
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 : تذکر
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