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 دادن به جنگ افغانستان انیدر جهت پا یهمکار یو پاکستان برا کایاقدام امر
 2۰1۹ یجوال 2۸ نیپنچ ال نی: اندمنبع

 

 
 

 یفن تیحما نیجهت تام یدالر ونیمل 125 یبسته کمک کی بیروز جمعه تصو کایمتحد امر االتیخارجه ا وزارت
که  دیرس دیجد یبه دهل یخبر هنگام نیپاکستان را اعالم نمود. از قضا ا" 16 –جنگنده "اف  تاطیاراز واحد 

س از سقوط پ" توسط هند لی"کارگ یپسته نظام یاز در دست گرفتن مجدد فرمانده لیسالروز تجل نیستمیمصادف با ب
درت، ق»شده است که از  انیب یمود ندایهند روز شنبه در اظهارات نار یروزیپ نیآن در دست پاکستان بود. ونماد چن

 .دآور انیاقدامات خصمانه پاکستان سخن به م دنیگردان یدر خنث« هند یبائیانضباط و شک ت،یقابل م،یتصم
 یماه جوال 22 خیجمهور ترامپ با عمران خان به تار سیرئ نیگفت وگوها ب یواشنگتن در راستا یطور واضح به

 .به پاکستان نموده است« دادن زهیانگ»شروع به  د،یدر کاخ سف
 دهازیاز  ریگیپ تیحما یبرا یشنهادیدر مورد برنامه پ کایمتحد امر االتیزمان به روزجمعه وزارت دفاع ا نیع در

 دواریبه هند فروخته اند. واشنگتن ام کایامر ریاخ ید که در سالهاتذکر دا" ۳گلوبمستر  1۷-یس نگی" بوئ یمایهواپ
 یاست( ، م انیتوسط چارپا یانجام کار ی"زردک و چماق" برا زهیزردک ) اشاره با انگ نیاست با بلند نگهداشتن ا

 .باشد یم زین یکه جانبدار دهل بدیخواهد هند را بفر
اهش به پاکستان ک کایمتحد امر االتیا یکمک نظام یایرا از اح یواشنگتن قصد دارد تا با مهارت انتقاد دهل نجایا در

 تیهند و پاکستان پنداشته شود. در واقع نیتوازن در کمکها ب جادیامر ا نیفکر توهم بار خواهد بود که ا کیدهد.البته 
است که موجب داد  یمعامله تجار کیراتب فروش آن صرف م یپس از ط کا،یهند به وزارت دفاع امر شنهادیامر پ

 یکیتلوژس تیبه پاکستان و حما یکه کمک نظام ستیدر حال نیگردد. ا یم یکائیفروشندگان امر یو ستد خوب برا
 یبزرگ م یاسیس میتصم کی انگریقائل شدن بوده و ب ازیامت یآن کشور، به معن" 16 –جت "اف  یاز جنگنده ها

 .باشد
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 یم شیآن کشور را افزا یتهاجم تیبه پاکستان ظرف کایمتحد امر االتیا ینظام یمتوجه خواهد شد که کمکها یدهل
 .را دارند یهسته ئ یحمل سالحها یتوانائ" 16-" اف  یاز جتها یبرخ رایدهد . ز

 در یهمکار یسوو پاکستان به  کایمتحد امر االتیدهد که ا یاوضاع " نشان م نیاز ا ی"چشم انداز کل تیواقع در
 جنگ افغانستان عیدادن سر انیپا یدر حال حرکت اند که توسط ترامپ و عمران خان برا یمیساختن تصام یاجرائ

ً یاتخاذ شده است. تقر  زیدرست یرا ترک نمود، جنرال جو دانفورد لو تنواشنگ یجوال 2۳عمران خان در  نکهیهم با
 .دیناتو و افغانستان مشورت نما ،یکائیافغانستان سفر کرد تا با مقامات امر تختیبه کابل پا کایمتحد امر االتیا

و همه آنچه ا نیدر افغانستان در قسمت تام کایمانده امروق لریاس م نیخواهد به جنرال اوست یگفت که او م دانفورد
. در واقع دینما نهیدر افغانستان را معا یامنظ اتیخواهد نبض عمل یبدهد. او عالوه نمود که م نانیدارد، اطم ازین

 .رو قرار دارد شیاز افغانستان در پ یکائیامر یروهایخروج ن رایاست، ز ادیسرعت نبض ز
روز  تیمامور» نداده است. او گفت:  رییدر افغانستان را تغ ینظام تیمامور یاسینمود که مذاکرات س دیتاک دانفورد

 یم تیافغانستان حما یجنگند و از اردو ینکرده است و آنها هنوز با طالبان م رییاش تغ میو ت لریمره جنرال م
 «.کنند
معاون  لیمور کلیگذاشته شود. اما چنان که ما شیچهره آرام و شجاع از خود به نما کیمنظور آنست تا  نجایا در

 کی »جانبدار  کایمتحد امر االتی" گفته است، اومیگز( به "ایا یآ ی)سکایامر یسازمان استخبارات مرکز نیشیپ
مواصلت  امیپ نیا کایمتحد امر االتیوزارت دفاع ا وبه وزارت خارجه « راه خروج آبرومندانه از افغانستان است.

 لیداده شود. مور انیبرود که به جنگ افغانستان پا یمعامله ا یبه سو عیسر اریخواهد بس ینموده است که ترامپ م
ً یعم  .کند نیتواند صلح را تام یبا طالبان م یمعامله ا ایشک دارد که آ نیبه ا قا
دانند  یم یبه خوب اریبس کایمتحد امر االتیا یاسیو خط گذاران س یبندم که جامعه استخبارات یمن شرط م» گفت: او

برو فظ آح یکه فقط برا میباش یم یکه در حال انجام دادن معامله ا میدان یما م ن،یطالبان کدامها اند. بنابرا اتیکه ن
 میبه تقس لیما کیدئولوژیطالبان از لحاظ ا» اخطارش در گذشته را تکرار نمود که :  لیمور« مان است. تیثیو ح

 «.ستندیقدرت ن
 تیمامور کیبرگرداند. در  مشیتواند واشنگتن را از تصم ینم نیاز ا شیفاجعه بار، ب یدور نما کی نهم،یا با

از واشنگتن عازم کابل شد) در  یجوال 2۳افغانستان در  یبرا کایمتحد امر االتیا ژهیو ندهینما لیخل یزلم ،یمواز
 انیم ،یاالفغان نیب یگفت وگوها بیترغ یاو رو رایز د،ینما یحکومت افغانستان مذاکره م یحال حاضر او با اعضا

 کند.( یطالبان و حکومت افغانستان کار م
 ً البان ط جهیکه عمران خان به ترامپ داده است و در نت دیوفا نما یعده ازاد انتظار دارد که پاکستان به و لیخل عجالتا
 با عمران خان استقبال نموده اند.( ینشست نیطالبان از چن.)دیکه با حکومت افغانستان مذاکره نما دینما بیرا ترغ
جمهور ترامپ برگردم ... با طالبان مالقات  سیکه پس از مالقات با رئ یحاال ، وقت:» خان گفته است که  عمران

انتخابات در  رایکوشش را به عمل در خواهم آورد که با حکومت افغانستان مذاکره کنند، ز نیشتریخواهم نمود، ب
 «.ددر آن شرکت کنن زیباشد و طالبان ن ریفراگ دیافغانستان با

قبالً  پاکستان دیکه شا ندینما یاز آن م تیرسند حکا یکه از کابل م یرسد، اما اخبار یبه نظر م یدشوار یگپ نیچن
 :که صلح روز شنبه اعالم نمود یدولت افغانستان برا ریوز یمینموده باشد. عبدالسالم رح یشرفتهائیپ نهیزم نیدر ا

 ئتیه کی. حکومت توسط میبا طالبان( هست) میمستق یگوهاگفت و یما )حکومت افغانستان( در حال تدارک برا»
ر نشست د نیا ندهیتا دو هفته آ میدواریو ام میشود. ما با همه جناحها در حال کار کردن است یم یندگینما یعضو 15

 «.برگزار شود یکشور اروپائ کی
البان شده است. ط ادیحکومت افغانستان و طالبان  ندگانینما نینشست مهم ب نیا یمحل برگزار ینارو تختیپا اسلو

ورت توافق ص کایمتحد امر االتیبا ا دیرو گردان نشده اند که نخست با نیبرا ریشان دا یمیدق یتا هنوز از تقاضا
رو  شیبا طالبان دردوحه در هفته پ کایمتحد امر االتیا یهابعد از دور نهم گفت وگو یتوافق نی. امکان دارد چنردیگ

 .اعالم گردد
عمده  رگیپنج باز نیکه هم توسط و هم در ب میهست ریسراپا جالب و چشمگ کیپلوماتیچرخش د کیواقع ما شاهد  در

رود که عمران  یاز افغانستان است، توقع م کایخروج شتابان امر کیمعنا که: ترامپ خواهان  نیشود. بد یاجرا م
و  دینما یم دنیشیاند یبه عقالن بیطالبان را ترغ یتاقداما قیعمران خان از طر یعنی د،یخان به وعده اش وفا نما

 یخود را با منافع پاکستان انطباق دهد. اشرف غن یبه طور سخاوتمندانه ا کایمتحد امر االتیالً انتظار دارد که امتقاب
هم  نوزه ند،یب یرا م کایمتحد امر االتیا ریخروج درنگ نا پذ وار،یکه بر لوحه د یجمهور افغانستان در حال سیرئ
 افغانستان لیم یورزد تا حکومت ب یزاد تالش م لیجمهور افغانستان گردد. خل سیدور دوم رئ یاست برا دواریام

 االتیخروج منظم ا کیزمان با طالبان در مورد  نیکه درع یبا طالبان سازد، در حال کایرا متقاعد به توافق امر
 یس اند.مسائل بررسمحسو یروزیپ کیبه  دواریو طالبان ام ف،یالبته از موضع ضع -دینما یمذاکره م کایمتحد امر

 شده است. میوجود دارند. اما قطب نما قبالً تنظ یناشده فراوان
 پایان
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