
 !استراتیژیی دونالد ترومپ ماهیت                                    
 ؟وصلح با خوارج  ی قدرتبازی                                           

 

 فصل دوم بخش هشتم :پیوسته به گذشته 

یلم بازی چون من در آن ف! فیلم سینمائی را ببینند  نشخصی به دوستان اش گفت ، حتمأ فال آورده اند

کرده ام یکی از حاضران گفت که ما آن فیلم را از سر تا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود ، آن مرد با 

آنجا که هنرپیشه اول فیلم میخواهد از یک بلندی بپرد من هم حضورداشتم ، ! قهروتندی جواب داد چرا 

: ، آن مرد بازهم گفت ردید که هیچ دیده نه می شدید دوستانش پرسیدند ، شما در کجای فیلم بازی میک

!  برو بچه : درپشت صحنه ودریک گوشه ایستاده بودم ، که کارگردان به پشت شانه ام محکم زد وگفت 

 . که ما فیلم برداری می کنیم اینجا را خلوت کن 
http://www.dailymotion.com/video/x5ycqgj 

که پس !!! صلح با خوارج نوشته ایم األ درباره این که تاکنون درباره ء هرچیز، یک مختصر مطالبی 

نوب غرب آسیا از سوی دونالد ترومپ رئیس جمهور اعالم استراتیژیی نظامی برای افغانستان و جاز 

رسیده است امریکا که به صورت جنجال برانگیز وبا نگاه تجاری به حکومت داری بر اریکه قدرت 

وان استراتیژیی امنیتی امریکا برای افغانستان و جنوب غرب آسیا اعالم گردید پس ازتأخیر فر وأآخیر

که از شهر تاریخی کندهار در پیشگاه حکومت وحدت ملی  ی رئیسجناب اشرف خان غنی سابق احمدز

طبق معمول و عادت همیشه گی اش که القاب سرقوماندانی اعلی و ریاست جمهوری  کندهارمردم غیور

یگفت افغانستان افغانستان را در هرچند دقیقه صحبت تکرار میکرد برخالف گذشته ریاکارانه اش که م

  از هیچکسی صدقه نه می خواهد
http://www.dailymotion.com/video/x5yff5o 

امروز که  وگفت  سپاسگذاری کردپ رئیس کاخ سفید ترومدونالد ناگهان تغییر موضع داده و از 

یک سخنرانی نمود ، آقای دمحم روزتاریخی خاصی است که رئیس جمهور امریکا چند ساعت قبل 

اشرف غنی درهمین سخنرانی اش اعالم نمود که امید است که این سخنرانی را شنیده باشید اگر نه 

غانستان تا آخیر اشته و امریکا با مردم افکه پس از این قید وشرط زمانی ندشنیده اید پیام اش را بشنوید 

 ایستاده میشود ، 
http://www.dailymotion.com/video/x5ycror 

که پس از این قید وقتی آقای رئیس غنی به این بخشی از تفسیر سخنرانی دونالد ترومپ که میگفت 

بطور و بر این سخنان رسید ایستاده میشود ، غانستان تا آخیراشته و امریکا با مردم افوشرط زمانی ند

برای شنیدن سخنان وی از شهر و برخاست که هلهله ای در میان هواداران اش  مینمود بینظیری تأکید 

 . بازار جمع آوری و آورده شده بودند 

http://www.dailymotion.com/video/x5ycqgj
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 ! با خوارج  رآیند صلح رئیس غنی و ف                     
دمحم اشرف غنی برای اثبات این سناریوی معیوب که گویا براستی هم مافیای جهانی بی خود نکرده که 

و با اعالم استراتیژیی امنیتی دونالد ترومپ رئیس جمهور کر جهان نامیده است وی را دومین متف

، هیچکسی ندانیست که میان یک سیاست موفق بوده است  سیاست خارجی اشامریکا ثابت شد که 

و مذکر را در صحبت های مؤنث رامریی قواعد گ نه میتواند حتی  سخنان پارادُکسیال رئیس غنی که

درچه است ؟ اما وی ایاالت متحده امریکا دونالد ترومپ رئیس جمهور و استراتیژیی خود رعایت کند 

درحالیکه ضمن  صلح نامیدبا آنها را  آشتی استخباراتی با آنهم  خواند پس از آنکه مخالفان را خوارج 

 ..د میکرد ادامه مبارزه با تروریست ها تأکی
http://www.dailymotion.com/video/x5ycror 

ی که دمحم دهی مذهبی به تاالرمشروعیت  در راستای که   آنها را خوارج معاصر خواند و از علمای

خواست که برای نشان دهی فتنه گران به آواز بلند آورده شده بودند  اشرف غنی در آن صحبت میکرد 

  کشنده فرزندان ما را درمساجد می؟ کسانی کخوارج کی ها اندچیست وعامه بگویند که فتنه محضردر

  ...این خط مشی اسالم را نه گرفته است 

 

 :سوی امریکا ازپاکستان  نازک نارنجی خلیل زاد و تأدیب های 
افغان سائرهم آهنگی با بسیار زود و دری رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان دمحم اشرف خان غن

 –افغانستان العاده امریکا و جامعه جهانی در سابق سفیر فوق تبارهای امریکائی مانند زلمی خلیل زاد

ژورنالیست ها از ظریف نظربا دونالد ترومپ استراتیژیی  ماهیت  که ضمن بیان و سازمان ملل عراق 

 و چین –روسیه  -پاکستان راجع به حمایت کشورهای چون سخن میگفت دیو آزادی را ارشد  مسؤالنو

را اینگونه بیان کرد و بصورت غیر مستقیم  همچنان عواقب این استراتیژیی برای پاکستان   ایران

 مسأله پاکستان نسبت به همه مسائل مهمتر بوده است که  اعتراف نمود 
http://www.dailymotion.com/video/x5yfoyb 

http://www.dailymotion.com/video/x5ycror
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وقتی سابق سفیر تام االختیار امریکا وجامعه جهانی و از طراحان اصلی کنفرانس بن آقای خلیلزاد 

کارتونی مجازات های تأدیبی مسخره و  بصورت گفت میدرباره تغییر استراتیژیی پاکستان سخن 

گویا اگر احیأ نأ پاکستان درنتیجه این استراتیژیی سیاست هایشان بیان داشت که شور پاکستان را ک

چندین و به گفته خلیلزاد طالبان را به میز مذاکره حاضر نه سازند میتوان درقبال افغانستان تغییر ندهند 

 : د که از آنجملهرا مورد بررسی قرار دااقدام دیگری 

اه گدر دستوتروریستها آن عناصر و اشخاصیکه درکمک به افراطیت ، طالبان و گروپ حقانی   -: ۱

وچه در قوای نظامی پاکستان این ها را لیست شان ساخته شود   ISIدارند ، چه در  رولپاکستان های 

به اینها معلوم شوند که کی هستند ؟ و اینها روی یک لیست سیاه گذشته شود که حق سفر رانداشته باشند 

میل شان به غرب سفرکرده نتوانند این را میتوان در اوالد ها وفاغرب ، حساب بانکی داشته نتوانند ، 

 .قدم اول درنظر گرفت 

 میشود که بغیر کمک های بشری کمک های امریکا را بر پاکستان قطع نمود  -: ۲

که کمک های انها  IMFو فشار های از سوی امریکا بردوستان امریکا مانند بانک جهانی  میوان : ۳

 . هم بر پاکستان قطع شود 

 گیرند مورد حمله قراردرپاکستان د تروریستها و افراطیون تربیه میشونآن را که درمراکز تمامی  -:  ۴

ده شاید آغا خلیل زاد این وایسرای ورشکسته سیاسی امریکا نه میداند و یاهم میداند خودرا به نه فهمی ز

با است که اعالم حمایت ها ی کشور های منطقه نه تنها امروز بلکه از همان آغاز جهاد مردم افغانستان 

زمامداران  امریکا و در برابر هرنوع دهن کجی هایاکستان پتوجه به مؤقیعت نظامی و استراتیژیک 

برای فعالیت پاکستان  سرزمین که زاد فراموش کرده خلیلجناب زلمی آیا . آنکشور وجود داشته است 

یار قرارداده شده بود امریکا ئی ها در حوزه جهاد و مجاهدین مطابق با شرائط امضأ نا شده ای دراخت

داستان شاید آقای خلیل زاد . مجاهد بپردازد که امریکا حق نداشت بصورت مستقل به تقویت جنگجویان 

در بلخ که به اثر دستور مستقیم زلمی خلیل زاد توسط پیتر زب اسالمی ححمایت یکی از فرماندهان 

و توسط همین سفیر چند صد هزار میکرد  افغانستان ایفای وظیفهای مجاهدین ربتامسن سفیر امریکا 

با سخنان دریافت نموده بود از یاد برده باشد که چگونه همین قوماندان مجاهدین ی نقد را بصورت دالر

گاه هیچبازی میکرد  ISIکه در میدان ارتش و سازمان استخبارات نظامی حکمتیار گلبدین شخص 

مقرب دربار استخبارات پاکستان واقع نه شد تا باالخره با تغییر شرائط عمومی وکوتاه ساختن دست 

سفیر امریکا از تقویت مستقیم فرماندهان جهاد و مجاهدین این فرمانده دوباره به حیث یک مهره 

 .پراعتبارنظامی مورد قبول قرار گرفت 

 
که افغان تبار امریکائی ای  دیپلمات برجستهد خلیلزاازنظرآگاهان امور هیچکسی نه میداند که چرا  

و  با مسائل مربوط به افغانستانبرعالوه مأموریت آخیرش درافغانستان عمأل از چهار دهه بدینسو 

 را که بالقوه آن کشورهای  منجمله ظرفیت استراتیژیی پاکستاننقش فعالی داشته نتوانیسته  پاکستان 

کشورو مردمی را که وی  با انتن های دیپلماتیک هوش شناسائی نموده ومیباشد ی هستو دارنده قدرت 

تنها حمایت نه میکند نه در آن به دنیا آمده و درنتیجه ظلم و فشار بیگانه گان مجبوربه ترک وطن شده 

ن این سرزمین فکروذهن فرزنداکه از اوضاع جامعه ومردم دارد آمیزی بلکه با این تحلیل های مسخره 

 . را مغشوش می سازد 



 
ساده لوحانه بوده و نه میتوان دشمنان تروریست پرور که اوأل این گونه تأدیب ها چه کسی نه میداند  

الس انجلس نیویارک و تأدیب ها بصورت مفشن و در کاخ های و ثانیأ ر ساخت بر آن مهارا پاکستانی 

درباره  آقای خلیل زاد در سخنان اش. جهت مهار کردن اصلی و بنیادیی تروریزم طراحی گردیده اند 

افزود که به نظر وی سه موضوع برسیاست  و ایران چین  –حمایت برخی کشورهای مانند روسیه 

 . تأثیر داشته است  وسیه و ایران بخصوص ر حمایت کشورهای نامبرده
http://www.dailymotion.com/video/x5yfls0 

بوجود آمدن گروپ داعش و سوم ازدیاد  دومیکی اینکه با تغییر بالنس در گذشته یا در دوسال آخیر و 

 باروسیه وایران را تشویق کردند که ! ابطه میا امریکا و روسیه و ایران یا ازدیاد مشکالت در ررقابت 

تحلیل آقای اشرف غنی روی همین ند ازطالب بر ضد داعش استفاده بکنند ، درتماس بیشتر باشطالبان 

در یکی صحبت می خوانند  افغانستان  رئیس حکومت وحدت ملی که وی آنرا ریاست جمهوری اسالمی

در محضر خبرنگاران و مطبوعات داخلی وخارجی ایراد کرد حضرت دیگری که پس از سفر قندهار 

دان ما را درمساجد میکشند و حتی از علمای افغانستان خواست که دربرابر همان خوارج را که فرزن

این خوارج زمان و فتنه گران موضع گیری کنند طی یک مقدمه بحث استراتیژیی دونالد ترومپ را 

 اینگونه بیان کرد 
http://www.dailymotion.com/video/x5yfodw 

؟  موضعی داشته استو فتنه گران چه خوارج ون آنکه بداند قبأل در برابر مخالفین یابه قول وی وی بد

ما سالهای سال را با جنگ و اینکه  یبه جای ، ریی شرائط همه جانبه هستیم ابگفت ما خواهان بر

توجه به اما بدون آنکه .میخواهیم برسر میز مذاکره مسائل را حل وفصل کنیم  نمائیم خونریزی سپری 

هرچند برای  اززبان مبارک اش خطا خورد کهناخواسته  بصورت  ماهیت صلح و تحقق آن داشته باشد

دردنیا راه همکاری بازاست  و داریمدیگری نیز بسیاری بدیل های اقتصادی حل مشکالت اقتصادی 

قابل منسجم و روابط خواهان دیگر راه ها موجود است اما از نظر سیاسی با تمامی کشورهای همسایه 

د و برای این نپیام ما را بشنو( پاکستان ) کشور همسایه  زمامداران  بوده ایم و امید واریم که پیشبینی

 ،منظور نیز شرائط تغییر یابند 

 

http://www.dailymotion.com/video/x5yfls0
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ه است ک ی این چه نوع صلحکه از جناب دمحم اشرف خان غنی بپرسند و نتوانیست هیچ کسی ندانیست  

اما مهمترین صورت میگیرد ؟ با خوارج معاصر  دمحم اشرف خان غنی به گفته و اعتراف شخص جناب 

عیبی که در این استراتیژی وجود دارد این است که درست مانند روزهای آخررژیم طالبان افغانستان 

که از آنها خواسته بودند شخص اسامه بن الدن را که متهم اصلی طراحی حادثه یازدهم سپتمبراست 

ازی کار طالبان است اکنون آنها مسأله دولت سشناختن با برسمیت و برای امریکا تحویل دهند 

جدید امریکا برای افغانستان نیز دولت امریکا اعالم داشته است که آنها در مقابل راتیژیی ودراست

د های این نوع رویه و فساد گسترده در نها. و به امر دولت سازی کاری ندارند تروریزم می جنگند 

نه میتوان تعبیر چانه زنی سیاسی آغاز یک به جز که اعالم این استراتیژی رامیرساند حقیقت دولتی این 

 کرد 

 :ستراتیژیی جدید امریکا  اواکنش پاکستان دربرابر
http://www.dailymotion.com/video/x5yg0x9 

استراتیژیی جدید دونالد ترومپ رئیس جمهور پاکستان پیوست با اعالم صدراعظم چنانچه میدانید 

اجالس شورای امنیت ملی آنکشور را فرا خواند و درباره حول وحوش استراتیژیی امریکا بال درنگ 

از آن سخنگوی وزارت  تازه دونالد ترومپ رئیس جمهور امریکا با تفصیل صحبت نمودند اما قبل

پشتیبانی خویش را از حکومت پاکستان اعالم خارجه چین این استراتیژیی را غیر عملی خواند و 

 .نمودند 
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