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  ٢ -ترمپ و افغانستان
  ستايش از پاکستان

   
ًاخيرا يک قسمت از ". يری استپاليسی ترمپ نسبت به افغانستان در حال شکل گ"در مضمون قبلی نگاشته بودم که 

زمانی ترمپ پاکستان را يک کشور خطرناک و غير قابل . ترجيح پاکستان بر افغانستان: روش ترمپ آشکار  شده است

جھان . برخاسته و پاکستان را يک کشور خارق العاده می داند" خطرناک"اعتماد ناميده بود، اکنون به ستايش اين کشور 

چه شد که ترمپ  بعد از چند روزی به يک بارگی . ھد پرورش تروريسم و تند روان اسالمی استداند که پاکستان م می

درين بازی جديد، افغانستان مستعمره و اشغال شده بازندۀ . در مورد پاکستان تغيير عقيده داده  و ذھنيتش مثبت شده است

  .اصلی است

نی با نواز شريف صدراعظم پاکستان از حمايت امريکا دونالد ترمپ رئيس جمھور منتخب امريکا طی يک تماس تيليفو

لحن صحبت غير رسمی اما بسيار صميمی ترمپ با نواز شريف مطبوعات امريکا و . از آن کشور اطمينان داده است

کار شما . شما يک شخص با اعتبار و فوق العاده ھستيد"ترمپ به نواز شريف گفت . جھان  را  دچار تعجب ساخته است

ترمپ به صحبت خود با ". اميدوارم که به زودی با شما مالقات نمايم. شود لۀ ھر روز آشکار میأت و اين مسعالی اس

اين برای من . آماده ام  ھر کاری که بخواھيد برای حل و يافتن مشکالت کنونی انجام دھم: " نواز شريف چنين ادامه داد

من .  مردم پاکستان بگوئيد که آنھا مردم شگفت انگيزی ھستندبه... ً افتخار است و شخصا اين کار را خواھم کردۀماي

  ". آماده ام که به اسالم  آباد سفر نمايم

 ادارۀ نواز شريف جريان صحبت ترمپ با او  را به نشر رساند تا به ھند و افغانستان نشان دھد که پاکستان ھنوز ھم 

ه کشش در روابط ذات البينی دو متحد جنگ سرد، ھر گون. نزد امريکا از اھميت و اعبتار خاصی برخوردار است

نواز شريف  با استفاده از . رود صرف موقتی است و تداوم دوستی بين اين دو کشور يک اصل پايدار به شمار می

اين . موفقيت ترمپ در انتخابات، تيليفونی به او تبريک گفت و ترمپ ھم دھن به ستايش نواز شريف و پاکستان گشود

اخبار واشنگتن پوست نوشت . رمپ نسبت به پاکستان مايۀ حيرت ھمه در داخل و خارج امريکا شده استتغيير روش ت

 گفته بود که ٢٠١٢دونالد ترمپ يک بار در سال ". اين متن و طرز غير معمولی مختص خود ترمپ است" که 

اما ". و در عوض فقط خيانت چيزی ديگر نديديمر به آن کشور پول داده ايم الچند بيليون د. پاکستان دوست ما نيست"

اکنون مشاھده می نمائيم که ھمه ديد ھا به يک بارگی عوض  می شود و سيمای سياست مداران رنگ ديگری به خود 
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دارند که افشای عمدی مکالمۀ دونالد ترمپ با نواز شريف  متخصصين امور پاکستان در امريکا اظھار می. می گيرد

. شيدن به پاکستان، برای ادارۀ ترمپ خوش آيند نخواھد بود و عکس العملی در قبال خواھد داشتبرای اعتبار بخ

  .  ھمچنان محتمل است که پاکستان اصل مکالمه را طبق ميل خود تفسير و تعبير کرده باشد

د که اين شو ًبه ھر حال، ترمپ به زودی خواھد فھميد که پاکستان واقعا يک کشور خطرناک است، اما تصور نمی

در امريکا دارد که به نفع پاکستان داخل ) Lobbying(پاکستان دفاتری . کشور خطرناک را به آسانی  از دست بدھد

ين صحبت خودمانی ترمپ با نواز  ابه يقين که ھند از. دھند شوند و سياست مداران اين کشور را  مشوره می فعاليت می

نيائی است که می تواند به آسانی از عھدۀ پاکستان برآيد و تاب و شريف ناراضی است، الکن ھند خود يک قدرت د

بازندۀ اصلی باز ھم افغانستان اشغال شده است که نه . طاقت نشيب و فراز سياست منطقه ئی و جھانی را داشته باشد

ی که افغانستان در به يقين که مقامات دولت مستعمراتی کابل فکر می نمايند تا زمان. مستقل است و نه يار و ياور دارد

 سال اخير بايد برای زعامت ضد ملی کابل ١۵. تواند که ما را متضرر بسازد اشغال امريکا قرار دارد، پاکستان نمی

ر کشور را نظر به وزن روشن ساخته باشد که امريکا با افغانستان  و پاکستان يک سان معامله نمی نمايد، بلکه ھ

 در اشغال امريکا ًافغانستان عمالکه   زمانی. بق آن روش خود را عيار می سازدش ارزيابی می کند و برطجيوپوليتيک

حيث  يک کشور  درآمد و دولت دست نشاندۀ کابل از جانب واشنگتن تعيين شد، افغانستان ارزش جھانی خود را من

  . ًمستقل نزد واشنگتن از دست داد و کال تابع و سر سپردۀ اين کشور گرديد

ونالد ترمپ با نواز شريف و ستايش از پاکستان نشاندھندۀ اين واقعيت است که ادارۀ ترمپ به بحران تماس تيليفونی د

 در اختيار ٩٠ين است که امريکا بار ديگر افغانستان را مانند دھۀ  اھراس از. افغانستان ارزش خاصی قايل نخواھد شد

  .  پاکستان بگذارد و مقدراتش را به دست اسالم آباد بسپارد

  

  

 

 


