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 25/8/2017          بارزنعیم م، 
 

 از کس که ندانی بدان،
 بارۀ افغانستان! تصامیم رئیس جمهور ترامپ در

 

ونالد ددانستم بسیار کسانی پیروزی  میآنکه با  خوش،تحت عنوان یک صبح خوب، یک خبر  9/11/2016تاریخ به 

که در جهت بلپذیرند  مینو جهان  فغانستاناامریکا، ترامپ را در برابر خانم کلینتون خبر خوش و مثبت به نفع مردم 

 تلقی می کنند. خطرناک  حتیمنفی و 

شت گذ ر؟خیخواهد رساند یا مردم امریکا را به خواست های شان با برنامه هایش اینکه آیا پیروزی ترامپ : من نوشتم

بار به گهر لحظه در هراس مرهشت سال در گیر جنگ و  زمان نشان خواهد داد ولی برای مردم افغانستان که سی و

فته گردر جهت ختم جنگ که شاید یک تصمیم خوب و منطقی یک امید تازه ای  ۀبه مثابآن  ازتوان  می ،برده اند سر

  استقبال نمود.شود 

ال امریکا از س آگاه ارزیابی من از پیروزی دونالد ترامپ در برابر خانم کلینتون این بود که بخشی مردم اصلی و

 موکرات و جمهوریک نواخت و زیان بار هر دو حزب )دسو با سیاست های کجدار و مریز، ی ینه اهای زیادی ب

به قرار گیرد که کسی در مقام ریاست جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا می خواهند و اند خواه( خسته و بیزار شده 

 بشکند.آن کشور ت های داخلی و خارجی را در زمینه سیاسنسبی راه و روند یک نواخت صورت 

نهاد های باور به قانونمند و  ۀته بودم بلکه با درکی از جامعرا مثل یک فال بین رمل اندازه نگفیم من آن حرف ها

ا و ه وار بودم که به رغم بعضی بی مباالتیو امیدگفته بودم استوار و با قدرت در دفاع از منافع کل مردم آن کشور 

 گام بر دارد.از بارک اوباما درست نسبتاً در مسیر خواهد بود، یر زمپ ناگآقای رئیس جمهور ترا ، ندانم کاری ها

ان در بارۀ افغانستیس جمهور ترامپ ئرهای فراوان سر انجام و گفت و گوها بحث و اینک خوش بختانه پس از چند ماه 

لین وؤناتو، مس عضوهای ست مداران امریکایی، رهبران کشوراکثراً سیاکه مورد تائید اتخاذ نموده تصامیم خوبی 

ت تی و دولسرورییقاطع علیه گروه های تۀ دیگری در مبارزو عالقمند زیربط امور سیاسی افغانستان و دولت های 

 توافق نشان داده اند. ابراز تائید وپاکستان، از خود  و مشخصاً دولتهای حامی آن ها 

ن سر جهان انعکاس وسیع یافته و م در سر تا افغانستان  د ستراتیژی جدید امریکا در مورپیرامون خبر و توضیحات 

ولی ضمن نهایت خوشی که از این  بپردازم. جز به جز شرح آنچه تصمیم گرفته شده به در اینجا نیاز نمی بینم تا 
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ۀ بارتصمیم در همچو که چرا سال ها قبل رساند ال ذهنم را بسیار آزار می ؤاین س تصمیم امریکا برایم دست داده، 

 پاکستان گرفته نشد. در قبال افغانستان و بخصوص 

به افغانستان و یا در کنفرانس های متعدد های ائتالف بین المللی کشوراگر در همان سال های نخست لشکر کشی 

درازا نمی کشید و هر سال هزاران شانزده سال به جنگ شاید  ،شد دیگر در قضیه افغانستان همچو تصامیم گرفته می

 هزار و چهار و همین طور دو ندافغان به قتل نمی رسید بیگناهافراد ملکی مرد و زن و طفل عسکر، پولیس ملی و 

با  و ممکنشان را از دست نمی دادند های تالف بین المللی جان ئریکایی و صد ها نفر از کشور های اامنفر صد 

ثل داعش مسه سال عملیات تروریستی پایان می یافت و این همه گروه های تروریستی  تلفات بسیار کمتر در مدت دو

صورت نمی در افغانستان و در سراسر جهان حشتناک و جنایات وجرم زیاد تبارز نمی یافت و آن همه رقم و غیره 

به پاکستان این کشور اصلی حامی گونۀ باج ه بخره ضرور نبود از سوی دولت امریکا میلیارد ها دالر الاب گرفت و

 شد.می ه تروریزم پرداخت

خاطر به ان جوان نون امریکا هزارقادر حالیکه طبق کند این است،  که در ذهنم خطور می دیگری هم و یک پرسش 

آن  ازو معرفی شده به محکمه لیس دستگیر و وتوسط پهای روز مره جنگ  وخورد یا در اثر برچیز و سرقت نایک 

یکا امرملی حافظ امنیت به اصطالح کسانی در آن کشور قانونمند اما . ددو سه سالی به زندان انداخته می شونطریق 

زند به راه می اندا اعراق و لیبی مثل جنگ ویتنام،را  یجنگ هایناسنجیده و بدون ارزیابی دقیق پاسداران نظم جهان و 

به عناوین مختلف را امریکا دالر پول مالیه دهندگان صد ها میلیارد خون های زیادی را می ریزند و آن برای ادامه و 

چرا مورد   ،می زنندخود  یه جیب های شخصزیاد آن را بات که بخشی مصارفمعاشات و نام خرید سالح و زیر 

 ؟قرار نمی گیرندکمه حام باز پرس و

جنگ افغانستان این همه سال ها جای تأسف است که اما  ،هر جنگی باالخره روزی پایان می یابداین درست است که 

بحث در این زمینه جواب و البته   .است ریخ جنگ هایش بی سابقه بودهأبرای امریکا هم در تکه  هبه درازا کشید

بر اساس ستراتیژی جدید رئیس جمهور ترامپ در حال اما   .علمی را می نمایدو ایجاب تحقیقات همه جانبه تخصصی 

سال ها برای پرداخت معاشات اردوی خود که دولت پاکستان  ،پس از گذشت پنج شش ماه در عمل دیده خواهد شد

 :متکی به امریکا بوده

o بال و دنگرفت یا مسیر جنگ و دشمنی گذشته را با افغانستان  تعقیب  در پیش خواهد هیآیا راه صلح را

  ؟خواهد کرد

o حتی رویا روی با نیروهای خواهد شد کند و حاضر  آیا از ستراتیژی جدید امریکا احساس خطر نمی

  امریکایی در گیر جنگ شود؟

حیث حامی جدید خود زیاد حساب کرده باشد که حتی اگر جنگی بین پاکستان و امریکا ه اگر پاکستان روی دولت چین ب

سخت دچار اشتباه بوده زیرا بر کنم  فکر می  !!ی و اقتصادی آن کشور خواهد شتافتنظامدر گیرد چین به حمایت 

اقتصاد و رونق  جهت برقراری صلح با جهان و رشد که اساس سیاست دولت چین بیشتر دراست همه معلوم شده 

ه ی را نصیب شده و بکه در کمترین زمان رشد بی سابقۀ اقتصادبوده ادامه همین سیاست  ۀو بر پایمی باشد تجارت 

 قدرت اقتصادی درجه دوم جهان رسیده است. 
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بناًء دولت مذکور به خود اجازه نخواهد داد که در تحت هر شرایطی از دولت تروریست پرور پاکستان حمایت همه 

 جانبه نماید.

ه وج به هیچاقتصادی کشور های غرب و امریکا قرار گرفته و  تعذیراتسو تحت  دولت روسیه هم از چندی بدین

گیر شده و جنگ سوم جهانی را با استعمال سالح اتمی به راه ت نظامی از پاکستان با امریکا درحمایبا نمی خواهد 

 اندازد که منجر به نابودی بشریت و همه چیز شود. 

 افغانستان و آنقابل قبول نخواهد بود که پس از شانزده سال جنگ در هم برای دولت امریکا منطقاً از سوی دیگر 

ی الد که خراه فرار را در پیش گیرد و اجازه دهبه ناکامی  ، همه تلفات انسانی و مصارف بیش از یک ترلیون دالر

اور من به بپر کنند. آن را گروه های تروریستی که در غیاب نیرو های امریکایی و ناتو در افغانستان بوجود می آید 

م اکه قبالً پیش بینی نموده  طوری همانبلکه خواهد داد، نخواهند پذیرفت  ی را که حتماً رویوضعیتچنین وقوع 

دولت امریکا، افغانستان در همه جا زیر ضربات پیهم سال دیگر گروه های طالبان و داعش  در مدت یکی دواحتماالً 

ستراتیژی جدید رئیس جمهور ترامپ نقش زمان در اکنون البته  .شدخواهند داده شکست بود و  ناو دولت های دیگر 

 درریاست جمهوری آینده مبارزات انتخاباتی ز اآغتا قبل از بخصوص و  خواهد بودهم از هر لحاظ بسیار با اهمیت 

خواهند کوشید جنگ افغانستان را به موفقیت رئیس جمهور ترامپ و حزب جمهوری خواه  ،ه سال بعد در امریکاس

 به خود داشته باشند.در تبلیغات افتخار بزرگ را که آن به پایان رسانده 

 رهبران دولت پاکستان به حمایت ازلذا از هر لحاظ به نفع کشور پاکستان و صلح منطقه و جهان خواهد بود که 

را  تی و اقتصادیعملیات گروه های تروریستی علیه افغانستان پایان داده و در عوض راه صلح و فعالیت های تجار

 خارجییا گیر شدن در جنگ با گروه های داخلی و در پیش گیرد و الی به غیر از در منطقه و جهانبا همه کشورهای 

 رفتن به سوی تجزیه چیز دیگری را نصیب نخواهد شد. جز
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