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 ست امریکا است و یا دشمن امریکا؟دوآیا پاکستان 

 سؤالیست که تعدادی از اعضای کانگرس امریکا می پرسند.

 پاکستان Dawnمنبع: روزنامۀ  - انور اقبال نویسنده: 

 مترجم: عارف عباسی
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دور هم جمع آمدند تا   Capitol Hill درهد ها سازان متقدم امریکا و شا واشنگتن : به روز سه شنبه قانون

 ؟ست و یا دشمندوست امریکا که از پاکستان بپرسندبازهم 

بی شنیدن و ارزیاجلسۀ مشترک قیانوسیه آسیا و اوکمیته های فرعی تروریزم، غیر اتومی شدن، تجارت و 

این مورد  تا آنها را در اتخاذ تصامیم و برخورد با پاکستان کمک نماید، متحد دیرینۀ که بیشتر از را دائر

رئیس یکی از کمیته های فرعی مقنن حزب جمهوری خواه  اعتماد بسیاری از اعضای کانگرس نیست،

بدبینی اش را در برابر پاکستان پنهان  هیچگاه سعی بجا نمی آورد که که Ted Poeبه نام  کانگرس عضو

 .گفت کند

این بررسی و شنیدن برای اعضای کانگرس فرصتی را میسر می سازد که در مورد روابط دیرینۀ پاکستان » 

ر سیاست خارجی امریکا د آگاهانهرسی مجدد شتر بدانند و زمینۀ بازنگری و بربیبا گروه های تروریستی 

این جلسۀ  انعقاد اظهار داشت، و این دلیلی است که من تقاضای  Poeبرابر پاکستان میسر گردد." آقای 

 شنیدن را کرده ام.

از جملۀ سه شاهد حضور یافته در این جلسه در افغانستان و ملل متحد ا امریک سابقزلمی خلیل زاد سفیر 

 .توضیح دهد ش  به مقننینسیاست های پاکستان و بارۀ خواسته شد تا در او که از بود
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 2از 2

 Tiricia Baconو  Long War Journal مدیر مسؤول متقدم Bill Roggio دو شاهد دیگر عبارت بودند از

 . American University اسیستانت پروفیسور

وده  مطلق انزوایی را تطبیق نمشهادت مصرانه از ایاالت متحده خواست که در برابر پاکستان پالیسی لیل زاد در این خ

 .افغانستان شود اتا مجبور به همکاری ب بدل سازدم« مکوریای شمالی دوبه » را پاکستان

Matt Salmon تا حال ده ها  11/9از امریکا »سیا و پاسفیک و عضو کانگرس گفت رئیس کمیتۀ فرعی آ

ادارۀ استخباراتی و سال تا هنوز 15به پاکستان کمک کرده و بعد از گذشت  پول مالیه پردازان را بلیون دالر

با شبکه های تروریستی ارتباط داشته و کم ترین موفقیت در تأمین ثبات در منطقه مشهود نظامی این کشور 

 «است

ه و مصرف معاونت های خود در منطقه نگریست ، توقعات وامریکا به اهداف ما باید عمیقا  » وی افزود که

ناکامی های حکومت را در قبال سیاست هایش در برابر پاکستان مورد بحث قرار داده بهترین راه را در 

 «آینده در پیش گیریم
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