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 نظامی در صورت نا کامی مذاکرات صلحاستفاده 
 

 Press  Trust ofرسانی ) رانس خببه استناد گزارشی از خبر نگار آژ (Business Standard) هندی نشریۀ

India) دونالد ،ددر واشنگتن می نگارد  که اگر مذاکرات صلح  ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان ناکام گرد 
مور یک مانظامی باشد.  استفادهداشته باشد که شامل  پالنهای روی دستشاید ترمپ رئیس جمهور ایاالت متحده 

 قصر سفید توضیح کرده است که  ایاالت متحده امید وار موفقیت عملیۀ  صلح بود.
 تفرستادۀ خاص او مذاکرا  مساعی صلح افغانستان  اولویت داده و به نشریه به ادامه می نگارد که دونالد ترمپ 

را در  «معاملۀ بد»ولی رئیس جمهور ایاالت متحده یک قصر سفید گفته است  ، مستقیم را با طالبان دایر نمود
 .نخواهد پذیرفت ،طوالنی ترین جنگ امریکا ن بهن کوشش ها  برای خاتمه دادای

 در صورتی که دیگری نیز  احتمالی طرح های کا حکومت ایاالت متحده امریلیرتبۀ به گفته ای یک مامور عا
 زاد فرستادۀ خاصزلمی خلیل .باشد «نظامی استفاده»دارد که شاید شامل  این مذاکرات به نتیجۀ مطلوب نرسد،

بروز های  لح از مذاکرات جاری ص المللی ینجلب حمایت ببرای در گوشش   ت متحده برای افغانستانایاال
ذاکره دور م ا کنون سهۀ اروپا مذاکره می کند. خلیلزاد تهمپایگانش از روسیه، چین و اتحادیپنجشنبه و جمعه با 

افغانستان  و خاتمه متحده از  زمینۀ خروج قوای ایاالت  حل  که با طالبان افغان  به منظور رسیدن به یک راه
 انجام داده است.  ،میسر خواهد ساخت رادادن به این جنگ هفده ساله 

اولویت  ی صلح در افغانستانما یقیناً به مساع»این مامور قصر سفید روز چهار شنبۀ گذشته  به خبر نگاران گفت 
ح ، ما طرمنافع حیاتی امنیتی ایاالت متحده  دخیل است ،درین قضیه در همه انواع گفت و گو ها  داده ایم، ولی 

او همچنان نتیجه از این مذاکرات است، ولی  مهور گفته است که امید وار بهترینهای احتمالی داریم. رئیس ج
 امیدوار موفقیت  این ایاالت متحده»این مامور قصر سفید  توضیح داد که «. یک معاملۀ بد را نخواهد پذیرفت

 ،تاندر افغانسفع حیاتی امنیتی خود ری نیست که ما برای حفاظت از مناعملیۀ صلح بود ولی این یگانه مسی
 «تعقیب می کنیم

و باشد « گزینه های نظامی»صحبت می کنیم  شاید شامل این مامور گفت طرح های احتمالی که  در بارۀ آن 
گردید که  ایاالت متحده هنوز هم با تهدید های دهشت افگنی در افغانستان  مواجه است و امریکا به آنچه  متذکر 

 .ظت از منافع ما الزمی باشد ادامه خواهد دادابرای حف
یاالت متحده گزینه های زیادی دارد  و عالوه نمود که  در حالی که تا کنون این مامور حکومت امریکا گفت ا

رئیس جمهور ترمپ می خواهد  که عساکر امریکا اتخاذ نشده، در رابطه با خروج قوای امریکا کدام تصمیمی 
ی نمنافعی در جنگ با دهشت افگرئیس جمهور همچنان تشخیص میکند که ما » را به کشور بر گرداند. وی گفت

ن منافع ای حفاظت در افغانستان داریم و یقیناً بر مصؤنیت امریکا تمرکز دارد. لذا آنچه الزم باشد  برای تأمین
 «.انجام می دهیم حیاتی امنیتی

هر گونه موافقتنامۀ صلح که » این مامور گفت حکومت رئیس جمهور ترمپ  همچنان تشخیص می کند  برای 
پیشبرد عملیۀ صلح مذاکره در مورد   مطرح یو سایر افغانها« حکومت افغانستان ن باید  بادوامدار باشد طالبا

 کنند.
گفت  ایاالت متحده دست آورد های هجده سال گذشته  ،نامش افشا شود نخواست که امریکااین مامور حکومت 

» اصرار کرد که:  او .نخواهد کرد قربانیبه خصوص  حقوق زنان، در میز مذاکره  را  به شمول حقوق بشر،
 «ما آن دست آورد ها را قربانی نخواهیم کرد

که با مامورین حکومت ، ترتیب دهد با طالبان وی گفت خلیلزاد سخت می کوشد که مذاکرات بین االفغانی را
خلیلزاد عقیده دارد  که در رسیدن به این هدف نزدیک  او گفتافغانستان و سایر سیاسیون مطرح مذاکره کنند. 

 .شده است

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_estefada_nezami
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/herawi_j_estefada_nezami


  

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ر د ،فتگدو اوایل سال جاری  خطابۀ سالیانۀ رئیس جمهور ترمپ به کانگرس ایاالت متحده  وی ضمن اشاره به
کر خود را در حالی که  ایاالت متحده در مذاکرات پیشرفت می کند، امریکا قادر خواهد شد  که حضور عسا

او  هرئیس جمهور گفت» وی گفت  ماموریت ضد دهشت افگنی  توجه نماید.بیشتر بر  و افغانستان کاهش دهد
 «نمی داند که درین مذاکرات مؤفق خواهیم بود ولی یقیناً ارزش امتحان را دارد

قات شورای امنیت قصر سفید را با حمد هللا محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی که هفتۀ گذشته  قصر سفید مال
یکائی در بارۀ  این بر افروختگی حمد هللا ر امروقتی از این مامومود، فسخ کرد. علیه خلیلزاد حمل شخصی ن

کا حکومت امری ،سوال شد گفت ه تشنج بین افغانستان و ایاالت متحده گردید،که منجر ب محب  علیه خلیلزاد
بین   سباتاولی او  گفت این مسأله بر من اعتراض قوی علیه حمالت شخصی  مشاور امنیت ملی افغانستان نمود.

  تاثیری نخواهد داشت. افغانستانایاالت متحده و 
ی دهیم ما شانه به شانه در میدان نبرد با  قوای امنیتی افغانستان ما عمیقاً به این روابط ارزش م» وی افروز: 

ابی از این سخنان بازت ولی. نجا مشترکاً کار می کنیمآ و دفع تهدید دربات ساختن کشور گیم ما برای با ثمی جن
تقاعد ان را مرامی به نسبت عدم اشتراک در مذاکرات بین امریکا و طالبان است. لذا باید به عجله طالباحساس نا آ

 .«ساخت که با حکومت افغانستان و سایر افغانها به نشینند و در عملیۀ صلح دخیل شوند
این مامور امریکا تکرار نمود که  هر گونه راه حل نمی تواند دوامدار باشد  تا زمانیکه  طالبان موافقه نکنند  که 

 کنند.با افغانهای مطرح  نه نشینند و روی یک راه حل سیاسی مذاکره ن
طالبان  باید  با حکومت افغانستان و سایر افغانها  برای کار روی این مسایل به نشینند. فکر میکنم »  گفت او

 «این موضوع بر ضرورت عاجل بودن  این امر در عملیۀ صلح ارتباط می گیرد
رات ر رابطه با مذاکغانستان دمامور قصر سفید متذکر گردید که  ایاالت متحدۀ امریکا  از نزدیک با حکومت اف

به مفاهمه  بین دو حکومت  ما راه های را  برای بهبود بخشیدن » صلح با طالبان مشوره خواهد نمود. او گفت: 
 «جست و جو خواهیم کرد

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

