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 سفر رسمی عمران خان به امریکا!
 

 

در طول هژده سال گذشته دیدار های متواتری بین دولت مردان افغانستان و زعمای پاکستان به سویۀ رؤسای 

جمهور و صدراعظمان و رهبران حکومت نظامی پاکستان و زرای خارجه و کمیسیون عالی صلح افغانستان 

 کشور در کابل ویا اسالم آباد و یا در کنفرانس ها و مجامع منطقوی و بین المللیو نمایندگان پارلمان دو 

 است. صورت گرفته

 داکتر اشرف غنی احمدزی چند روز قبل برای مذاکرات رسمی با عمران خان به پاکستان رفت.

ولی اگر من به جای رئیس جمهور افغانستان می  ،نظر احساساتی و غیر دپلوماتیک بنماید تذکر شاید این )

شخصی پائین مقامی عوض عمران خان استقبال می خالف اصول دپلوماتیک بودم و از من در میدان هوایی 

 کرد،سفرم را به پاکستان قطع و به خانه بر می گشتم، خوب سیاست نازکی های خودرا دارد. مترجم(.

مذاکرات مثمر ثمری واقع نشده و کم ترین تغییری در سیاست عمق  متأسفانه هیچ یک از این مالقات ها و

. پاکستان همواره با قباحت، پر رویی و دیده درایی از کردهستراتیجیک پاکستان در برابر افغانستان وارد ن

در مورد پناه دادن مخالفین مسلح افغانستان انکار نموده و بر عکس  یک حقیقت شناخته شدۀ بین المللی

 عمل مشابه نموده. در عین زمان پاکستان با خدعه، توطئه و حیله به موال و حامی خودتان را متهم به افغانس

 امریکا خیانت کرده. به

باالخره کاسۀ صبر ابر قدرتی لبریز شد و "دونالد ترمپ" رئیس جمهور امریکا در اوائل سال جاری به 

م گرفتن بلیون ها دالر کمک امریکا بطور علنی وضاحت آمیخته با غضب اظهار داشت که پاکستان علی الرغ

و بی ثباتی در  ا در خاک خود پناه داده و سبب نا امنیرضد منافع امریکا فعالیت نموده دهشت افگنان 
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ۀ طی اعالمیسربازان امریکا گردیده. ترمپ به پاکستان  ، معلول و معیوب شدن افغانستان و کشته شدن

 اخطار جدی داد که به سیاست های کنونی اش تجدید نظر نماید. شدیداللحنی 

 ،که احتماالٌ به نضرع پاکستان بوده باشد ،شرائط به نحوی تغییر کرداما قبل از مذاکرات صلح افغانستان 

 .گردیدترمپ نامۀ به عمران خان ارسال و خواهان کمک پاکستان در آمدن صلح به افغانستان 

"دونالد ترمپ" رئیس حمهور امریکا برای یک دیدار قبل صدای امریکا از اسالم آباد روز  چندبه قرار خبر 

صدراعظم پاکستان دعوت نموده. گرچه مقامات امریکایی در این مورد تا حال چیزی  نرسمی از عمران خا

 نگفته اند.

 به روابط عادی و و تار کنونی مملکتین همقامات پاکستانی می گویند که در این مالقات اعادۀ روابط تیر

 یابد. می دوستانه و رفع اختالفات و سوء تفاهمات تمرکز

محراق بحث دو زمام دار را تشکیل خواهد داد، چه افغانستان  در سیاسیون پاکستان به این باور اند که صلح

رچ خاعی قابل مالحظه به سپاکستان در مساعد ساختن زمینه برای مذاکرات مستقیم بین امریکا و طالبان م

 .داده و شرائط این مذاکرات را مساعد گردانیده اند

 همراه است. در یک فضای انزجار با نگرانی هایی به قول صدای امریکا مذاکره بین دو زعیم قوی

روی مناسبات تیره  خان با اغتنام از فرصت رت خواهد گرفت، عمرانجوالی صو 22این سفر که به تأریخ 

 مپ مذاکره خواهد نمود.با تر امریکا و ایرانو وخیم 

 :تبصرۀ مترجم

، اگر هدف ختم جنگ و تأمین یک صلح پایدار، عادالنه با صیانت منافع ملی و آسودگی در مورد افغانستان

 ، شرائط کنونی پاکستانادۀ قاطع و جدی سیاسی داشته باشدمردم افغانستان باشد و در حصول آن امریکا ار

ساخته که هم روابط خود را با پاکستان بهبود بخشد و هم افغانستان را از این زمینه را برای امریکا مساعد 

وسط ت را پاکستان و این  زمانی دستیاب می گردد که این مصیبت جانکاه هفده سال جنگ تحمیلی وارهاند.

ن اسازد که سیاست فعلی خود را در قبال افغانست وادارهر فشاری که در اختیار دارد، اقتصادی و یا نظامی، 

 تغییر دهد.

بخواهد. نه تنها که فاجعۀ و اما اگر امریکا مدد پاکستان را در فراهم آوری زمینه برای برآمدن از افغانستان 

 خطرات بس وخیم منطقوی قابل پیش بینی است.افغانستان پایان نیافته بلکه 

ستان اقتصاد پاک ،های مستندنیازمند ایجاد روابط حسنه با امریکا است. بر اساس راپور جداً جانب پاکستان 

رو به زوال و نظام مالی اش مواجه به ورشکست است. اگر کمک های اخیر امارات عربی و عربستان 

مده نمی توانست. آسعودی نمی بود پاکستان از عهدۀ پرداخت اقساط قرضۀ صندوق وجهی بین المللی بر
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از وزارت خزانه اش به حساب بانکی کمک های چین به پاکستان همگون به پرداخت های نقدی امریکا 

 حکومت پاکستان نیست.

پاکستان از لحاظ اقتصادی در وضع ناگوار قرار دارد و از جانبی اسلحه و وسائط ثقیلۀ هوایی و زمینی اش 

 و برای حفظ و مراقبت آن به پرزه جات فالتو و کمک مالی و تخنیکی امریکا ضرورت ساخت امریکا است

ً  شدید  برای تداوم رقابت نظامی با هندوستان به اسلحۀ عصری امریکا نیازمند است. دارد و عالوتا

که باالی پاکستان اعمال نفوذ نموده آن را به یک شریک  استفرصت بس مناسبی برای امریکا  یک البته این

اقع و تیجیک خود تبدیل نماید که این وضع برای تأمین امن و ثبات در افغانستان مؤثراصادق و وفادار ستر

 می شود.

( پاکستان همواره در بند زنجیر اسارت یولی شرائط عینی مبین آن است که حکومت های غیر نظامی)انتخاب

م، قوه تنظیآی اس آی و دستگاه نظامی پاکستان بوده و سیاست های افغانستان و هندوستان توسط این دو 

تضمینی بدهد.  به ترمپ رف این دو قوت. آیا عمران خان در موقفی است که از طشود تدوین و رهبری می

 و به قرار راپور ها عمران خان را نظامیان پاکستان به قدرت رسانیده و حمایت می نمایند.

اما درب های امیدواری برای ملت افغانستان باز شده و دیده شود که مالقات ترمپ و عمران خان تاچه حد 

 یدواری ها را به حقیقت مبدل می سازد.ماین ا

 

 

 

 تذکر: 
 

متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسندۀ معزز را مطالعه کنند، می توانند با هرگاه خوانندگان محترم 
 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند "کلیکی" بر
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