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 کایامر یخبر از صدا کی ۀترجم
 .دهیدسمبر به نشر رس 3 خیاز اسالم آباد به تأر ازگلیکه توسط ا

 
 

 

 داشته و در لیعمران خان صدراعظم پاکستان گس یعنوان ۀنام کایجمهور امر سیخبر دونالد ترمپ رئ نیاساس ا به

 .دهیصلح در افغانستان خواستدار گرد نیتأم یمذاکره برا زیپاکستان را در آوردن طالبان به م یآن همکار

را به روز دوشنبه گرفته، ووعده سپرد که پاکستان  ۀنام نیچن یو یبل»خبر نگاران گفت،  تیخان در جمع عمران

 .«ح در افغانستان ممد واقع شوداستقرارصل انیدهد تا در جر یممکنه را انجام م یمساع

موضوع  نیا رامونیفزونتر را پ حاتیتوض یرسم یۀانیپاکستان توسط ب ۀوزارت خارج یسخن گو صلیمحمد ف متعاقبا  

 نیاز مهمتر یکیصدر اعظم پاکستان اظهار داشته که  یدر نامه اش عنوان کایجمهور امر سیرئ» ارائه نموده گفت 

 تیاملحوظ او حم نیا یدر افغانستان بوده. رو ذاکراتم ادیصلح بر بن ۀتوافق نام کیبه  دنیاو رس یرجحانات منطقو

 «هدف تقاضا نموده نیحصول ا یپاکستان را برا یساز نهیو زم

جنگ متحمل مصارف گزاف شده  نیاذعان داشت که هردو کشور در اثر ا کایافزود که زمام دار امر صلیف محمد

باشند که باهم مشترکا  عمل  ییها و فرصت ها نهیزم یدر صدد جستجو دیردو کشور بانمود که ه دیاند. ترمپ تأک

 «گردد دیتجد ینموده تا شراکت)رفاقت( قبل

 صلح در نیتأم یبرا یاسیراه حل س کینمودن  دایپ یو محرک قو یحام کیپاکستان همواره »گفت  صلیف محمد

 یفایا یبرا تیپاکستان تعهد خود را با حسن ن» افزود ی. ودینما یاستقبال م کایامر شنهادیپ نیافغانستان بوده، لذا از ا

غانستان صلح در اف نیتأم»و گفت  «دینما یمکررا  ابراز م ناستقرارصلح در افغانستا یساز نهینقش سازنده در زم کی

 .«مشترک است تیمسؤول کی

 .کرد یارخبر خود د نیا دیدر اسالم آباد از تائ کایسفارت امر ۀندینما

حالت  رفته فیو تار بوده روبه تزلزل و تضع رهیت تیکه مناسبات دو کشور نها ردیگ یصورت م یتحول زمان نیا

م بوده در افغانستان مته ینا امن جادیپناه دان به طالبان و ا یبرا کایبه خود گرفته بود. پاکستان از طرف امر یبحران
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اکستان خود را بر پ یهمان انتقادات سلسلو تریویو نوشتن به ت یونیزیتلو ۀمصاحب یو دونالد ترمپ در ماه گذشته ط

تند دانس یگفت در پاکستان همه م یو حت»نمود  هیپاکستان توج یرا برا کایامر ینظام یوارد نموده و قطع کمک ها

 یتیامن یکه قوا بار اول اعتراف کرد یپنهان کرده بودند و پاکستان برا کایاز امر یکه رهبر القاعده کجاست ول

  .«را کمک نمود مترجم کایپاکستان در قتل بن الدن امر

ترمپ  دیو عمران خان ضمن انتقاد شد ختیپاکستان را بر انگ ۀترمپ خشم صدراعظم و وزارت خارج اناتیب نیا

 زمیترور هیعلمبارزات پاکستان را  دیاندازد و نبا یخود را به گردن پاکستان م یشکست نظام یمالمت کایامر»گفت که 

 .«مورد سؤال قرار دهد

 .دالر را متحمل شده ونیلیتر کیافراد خود و مصارف  2400تلفات  کایجنگ هفده ساله امر نیدرا

 .دوارد نموده ان کایامر یۀرا بر حکومت مورد حما یجان ادیتوأم با تلفات ز نیاواخر طالبان ضربات بس سنگ نیا در

 نیمخالف شمول ۀنیبه اسالم آباد دارد تا زم یسفر تشیاز مأمور یبا تأس ندهیآ ۀهفت کایصلح امر ۀندیزاد نما لیخل یزلم

 .سازد سریم یاالفغان نیمذاکرات صلح ب یمسلح را برا

  ده،یدر افغانستان در سال گذشته به اوج خود رس یکه تلفات جان مخصوصا  

 .دینما قیتشو یاسیلبان را در شمول در مذاکرات سخود با طالبان برقرار ساخته تا طا میمستق یهم چنان تماس ها یو 

 قیاز طر تیاستقرار صلح و امن یالزم را برا یتحقق آرمان صلح مردم افغانستان متعهد بوده و مساع یبرا کایامر

 .طالبان با حکومت افغانستان فراهم سازد میمذاکرات مستق

منستان ازبکستان ترک ه،یبه کابل، روس یسفر تشیمأمور تیموفق یزاد برا لیخل یگفت که زلم کایامر ۀخارج وزارت

 .طالبان، خواهد داشت یاسیو قطر، محل دفتر س یعرب راتیام می، بلج

 یاسیس زیتعجب برانگ ۀدیپد کیدو مملکت  نیمترقبه و تماس ها در سطح بلند ب ریو غ یتحول آن نیمترجم: ا ۀتبصر

پاکستان  موقف ایافغانستان است، و یبرا یبخش دیام دینو ای،که آ کایاز جانب امر یانعطاف نیچن لیبوده و دانستن دل

معضله است، که اظهار  کیدر آن نهفته مشکل بوده و  یگرید یراسرا ایداده و  کایبه امر ینانینموده و اطم رییتغ

 .قلم باالتر است نینظر بر آن فعال  از فهم ا

 

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر

 

 


