
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  

 

 

 3تر 1 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

                       2017 آگست 26                                                                  کاظمداکتر سیدعبدهللا 

 

"چرا ترمپ حق دارد بر پاکستان سخت بگیرد؟"  

یکی از او دوسه روز قبل در روزنامه نیویارک تایمز به نشر رسانید.ای است که زلمی خلیلزاد  هباال مقالعنوان 
  ، چنانکه اوکه ضرورت به معرفی ندارد و همه او را می شناسند استافغان تبار مشهور و سرشناس یامریکائی ها

حیث سفیر و نماینده فوق العاده  در اداره جارج بوش بهو بعداً  نقش عمده داشت 2001در تدویر کنفرانس بن در سال 

 ویسرای""از جانب رسانه ها مسماء به و به دلیل صالحیت فراوان در افغانستان خدمت کرد  امریکاررئیس جمهو
متحد و نیز بعدتر به حیث سفیر و نماینده دائمی امریکا در ملل بدوش داشت گردید و از آن پس عین عهده را در عراق 

دوران ریاست جمهوری اوباما وظیفۀ رسمی نداشت و اما بعد از پیروزی دونالد ترامپ آوازه های خدمت کرد. در 
این معلوم میشود که ارت خارجه امریکا خواهد بود که تحقق نپذیرفت. از ی از کاندید های وززیاد در راه بود که او یک

طالب مشوره میشود. خلیلزاد  در امور افغانستان ازویرئیس جمهور ترامپ بدون آنکه برای خلیلزاد مقام رسمی بدهد، 
ها و  نا امنیایجاد ن کشور در آنقش پاکستان در ایجاد بی ثباتی در افغانستان و دست داشتن در گذشته نیز در برابر 

جدید امریکا  همیشه به صراحت ابراز نظر کرده و اکنون نیز پس از اعالم استرتژی یتروریستهای حمایت از گروه 
به  ترامپ صورت گرفت، رئیس جمهورت طی یک سخنرانی آگس 21مورخ ام دوشنبه در قبال افغانستان که در ش

سید نجیب  مز به نشر رسانید که ترجمه دری آن بوسیلهیتأسی و حمایت از این استراتژی اخیراً مقالۀ در نیو یارک تا
به اهمیت موضوع . نظر چاپ شدصبح   8( در روزنامه وزین 1396سنبلۀ  4) 2017آگست  25هللا مصعب بروز 

 رم:عیناً اقتباس و خدمت عالقمندان موضوع تقدیم میدارا اینک با تشکر از روزنامه مذکور متن مقاله 

 

 
 

 ؟"، می نویسد:د"چرا ترامپ حق دارد برپاکستان سخت بگیر  خلیلزاد در مقاله خود تحت عنوانزلمی 

انداز جمهور ترمپ در افغانستان مستحق امتیاز عالی است. این تصمیم جسورانه و منطقی است و چشماستراتژی جدید رییس»
رحمانه نسبت به این جمهور باید تعهد بیکند. رییسگرا در منطقه روشن میآمیز اسالمهای خشونتموفقیت را در برابر گروه

 . کننده دشمنان باشدهای مختلدادن به حرکتخموضوع از خود نشان بدهد و آماده پاس

ای بررسی کرد و روند مشورتی برای رسیدن به این استراتژی نتیجه خوبی داد. دولت منافع و اهداف امریکا را به طور گسترده
ریع از های کلیدی مشارکت موثر داشتند. پذیرفتن رییس جمهور مبنی بر تغییر دیدگاه و صرف نظر از خروج ستمامی نهاد

 . گر جدیت و دقت در هدف استافغانستان، نشان
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آقای ترمپ، حاال سومین رییس جمهور منتخبی است که منافع امنیت ملی امریکا را در افغانستان و منطقه اعالم کرد. منافعی که 
داد که رهاکردن  شود. او تشخیصای میگرایی اسالمی، تروریزم و حتا به صورت بالقوه تروریزم هستهشامل تهدید افراط

 دهد. های شان را میگاهالمللی تروریستی اجازه ظهور دوباره در پناههای بینافغانستان به سازمان

جمهور اظهار داشت او بلکه تحولی بزرگ در مسیر سیاست امریکا است. رییساستراتژی جدید نه تنها جامع و فراگیر است 
کند. برخالف خطایی که دولت اوباما انجام داد، وی آمار مشخصی شمار زیادی از نیروی ایاالت متحده را به افغانستان اعزام می

 . ارایه نکرد و از برنامه خروج حرفی نزد

های جنگ داده است. این است که آقای ترمپ به فرماندهان امریکایی صالحیت در میدان تغییر عمده دیگر نسبت به دوره اوباما
های دیگر به ها از دیر زمانی در صدد این بودند که بتوانند از این طریق به نیروهای افغان کمک کنند تا با طالبان و شورشیآن

جمهور اوباما مورد مذاکرات صلح گرفت. برخالف رییس بینانه درنبرد بپردازند. رییس جمهور ترمپ همچنان یک موقف واقع
 . گیر مصالحه و مذاکره بودکه بدون توجه به بدترشدن وضعیت نظامی پی

یکی از عناصر کلیدی استراتژی جدید، تشخیص این است که امریکا در قبال پاکستان نیاز به رویکرد جدید دارد. بر خالف دو 
مریکا، آقای ترمپ تصمیم گرفته است تا به این واقعیت که پاکستان بازی دوگانه انجام رییس قبلی در دفتر ریاست جمهوری ا

های امریکا را در مقیاس بزرگ دریافت کند و کمکدهد بپردازد. ترمپ صراحتاً اعالم کرد که پاکستان تظاهر به همکاری میمی
 کشند.ها را میها و افغانها امریکاییکند و آنتیبانی میکند، در حالی که برای طالبان و شبکه تروریستی حقانی خدمات و پشمی

دهد. او اعالمیه آقای ترمپ برای تغییر، دال بر این است که ایاالت متحده امریکا پشتیبانی و کمک خود را به پاکستان خاتمه می
تر میان امریکا و ی استراتژیک قویهای پاکستان بیشتر از این مانع توسعه یک همکارهمچنان هشدار داد که احترام به حساسیت

  . تواند. همکاری در مورد افغانستان و فراتر از آنهند شده نمی

جمهور اهدافش را محقق کند، به هر حال او باید روی سه محور اصلی تمرکز کند. نخست اینکه، برای که رییسبرای این
تواند سفیر امریکا در کابل یا جمهور میدیپلماتیک باشد. رییس آهنگی بهتر، افزایش نیروی نظامی باید توام با یک فشار قویهم

جمهور برای این مسوولیت است. یکی کار، گماردن یک نماینده ویژه رییسفرمانده قوای ناتو را مسوول تعیین کند. اما بهترین راه
ها به تعهدات خویش برای ل کند آناز وظایف کلیدی برای این نماینده کارکردن با رهبران افغانستان است که اطمینان حاص

 . بند انداصالحات و توسعه اقتصادی پای

زند. جمهور برای اجرای این برنامه محک میجمهور باید آماده مقاومت پاکستان باشد. پاکستان اراده رییسدوم این که، رییس
یا دخالت در مسیرهای اکماالتی در سراسر مرز های امریکا در افغانستان احتمال دارد مقاومت پاکستان به شکل حمله بر دارایی

پاکستان، ظاهر شود. دستگاه امنیتی پاکستان کوشش خواهد کرد تا ثابت کند که امریکا بدون پذیرش شرایط پاکستان  -افغانستان
 . تواند موفق شودنمی

های برای گاهودش در مورد تهیه پناهاش هشدار داد که اگر پاکستان نتواند سیاست خآقای اوباما نیز در اواخر ریاست جمهوری
م نیز او هشدار داد که هواپیماهای ۲۰۱۶کردن پاکستان خواهد شد. در سال ها تغییر دهد، ایاالت متحده در صدد منزویتروریست

. با این سرنشینی که مال اخترمحمد منصور را کشتند به دنبال حمالت بیشتر در قلمرو پاکستان برای اهداف مشابه خواهد بودبی
 . حال آقای اوباما هرگز به این موضوع نپرداخت

تواند اقدامات مخالف و موثر پاکستان در صدد آن خواهد شد تا سیکل قبلی بازی را وارد دولت ترمپ کند، ولی رییس جمهور می
ها ش مستقیم در تروریستهای ارشد ارتش و سرویس اطالعاتی پاکستان که نقروی دست بگیرد. ایاالت متحده باید در برابر مقام

های متحد آن باشد و ها باید شامل ممنوعیت سفر به ایاالت متحده و کشورگراها دارند، تحریم اعمال کند. )این تحریمو افراط
 های امریکا به پاکستان را به حالت تعلیق در آورد و ازها شود.( واشنگتن باید همه کمکهای بانکی آنکردن حسابهمچنان بلوکه

ها نیز اقدامات مشابه انجام دهند. باید یک ارزیابی امنیتی المللی پول استفاده کند تا آننفوذ خود بر بانک جهانی و صندوق بین
های تروریستی صورت بگیرد. و در نهایت ایاالت متحده باید حمالت را های حامی گروهبرای قراردادن پاکستان در لیست دولت

  سم در پاکستان انجام دهد.های تروریگاهعلیه مخفی

آباد واضح سازد که بهتر است تا از این حرکات دست بردارد و روابطش را ترمیم کند. همیشه به دولت ترمپ باید برای اسالم
 .محضی که پاکستان تغییری در رفتار خود نشان داده است، نتیجه روشنی در کاهش خشونت در افغانستان داشته است

داری در افغانستان کار کنند، به دادن به رهبران افغانستان باشد که با ما در توسعه حکومتمهور باید انگیزهسومین اقدام رییس ج
های سیاسی بر اهداف طلبد و یک تعهد از گروهخصوص در نهادهای امنیتی. پیروزی در افغانستان، همکاری جامعه افغان را می

، به صورت خاص نسل جوان آن، بهترین متحدان ما هستند. ایاالت متحده باید ملی به جای اهداف گروهی و سمتی. جامعه افغان
 بد.راهی برای رهایی بالفعل این ظرفیت بیا
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استراتیژیی که ممکن است همکارانش رضایت -ای را روی دست گرفته است جمهور ترمپ استراتژی جدید و جسورانهرییس 
که راهکار وی در مبارزه با تهدید کردن اینهای سیاسی داخلی را با ثابترضایتیتواند ناکامل نسبت به آن نداشته باشند. او می

داند که او با نتیجه تروریسم اسالمی موثر افتاده، محدود کند. تهدیدی که حامیان ترمپ نیز به آن معتقد اند. رییس جمهور می
 (خلیلزادزلمی )پایان مقاله « شود.عملش قضاوت می
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