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 شکست مذاکرات صلح امریکا با طالبان
 

 منجربه شکست مذاکرات صلح امریکاکه بوده ف شوم پاکستان اهداخوشنودی باعث جنگ میدان در طالبان هایخشونت
 گردیده است.  با طالبان

 

غرق کشتار مردم خویش  امارت اسالمیاحمقانۀ طالبان مطابق دساتیر آی ایس آی پاکستان هنوزهم در خواب و خیال 
مردم ملکی و  هرچه بیشترابلهانه تصور میکنند که میتوانند ازطریق کشتار  . طالبانبیدفاع افغانستان هستند و ملکی

کمایی کنند مگر انعکاسات خشم، نفرت وانزجار  ی ازطریق خونریزی در میدانبیدفاع افغانستان امتیازات بیشتر
ناه افغانستان نه تنها سران دولت فاسد کنونی افغانستان را در امرعدم دفاع مردم مردم مظلوم وبیگقربانیان جنگ و 

 مظلوم کشور شرمسار ساختند بلکه قصر سفید امریکا را نیز به لرزه درآوردند.
 

گوید دیدار با رهبران طالبان و رئیس جمهوری افغانستان در کمپ دیوید مریکا میادونالد ترامپ رئیس جمهوری 
 .مریکا و طالبان را متوقف کرده استاهای صلح میان  و گفتگورا لغو 

 

 
 

آقای ترامپ عصر شنبه، هفتم سپتامبر در چند توییت متوالی گفت که قرار بوده فردا، یکشنبه، با رهبران طالبان در 
توقف  به او گفته عالوه بر لغو این دیدار دستور. کمپ دیوید دیدار کند اما تصمیم به لغو این اجالس گرفته است

نفر  12ای در کابل بوده که به کشته شدن مریکا و طالبان داده چرا که این گروه پذیرفته مسئول حملهاگفتگوها میان 
مریکا برای ا خاص این در حالی است که زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ . ی هم انجامیده استئمریکاااز جمله یک سرباز 

ید دونالد ئکرده بود که توافق با طالبان در اصول نهایی شده و تنها به تا گفتگو با طالبان، روز دوشنبه گذشته اعالم
ای که آقای ترامپ با استناد به آن خشمگین شده روز پنجشنبه، پنجم سپتامبر، در کابل روی داد حمله.ترامپ نیاز دارد

گوید د که آقای ترامپ مینفر انجامی 12گذاری شده در پایتخت افغانستان به مرگ بمب موترو طی آن انفجار یک 
 .مریکایی هم در میان آنها بوده استایک سرباز 

سال گذشته و از زمان  1۸مریکا در افغانستان طی انفر از نیروهای ائتالف جهانی به سرکردگی  ۳۵۰۰بیش از 
 .اندمریکایی بودهانفر از آنها نیروهای  2۳۰۰کشته شده اند که  2۰۰1حمله به این کشور در سال 
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مریکا گفته با آنکه کشورش تالش دارد به یک توافق سیاسی با گروه طالبان دست یابد ولی اارک اسپر، وزیر دفاع م
  .مریکا به "هرنوع معامله" با طالبان تن دهداها به این معنی نیست که این تالش

خارجی از افغانستان بر بنیاد خواهند خروج نیرو های گویند که سیاستگران امریکایی می آگاهان در امریکا می 
بندی نه بل به اساس تغییر وضعیت در افغانستان صورت گیرد. تاکنون دقیق روشن نیست که حکومت  جدول زمان

 نامه امریکا و طالبان نگرانی دارد. نامعلوم توافق افغانستان روی کدام بخش و موارد
ح امریکا با طالبان مخالفت نموده و منابعی دولت افغانستان با متن موافقتنامۀ صل یس جمهور افغانستان ئاشرف غنی ر

 :میگویند که
 

نامه هیچ تعهد واضح برای ختم جنگ وجود ندارد. همچنان خواست اصلی افغانستان آغاز مذاکرات در متن موافقت
به گفتۀ این منبع، طالبان در مورد این دو  بس سراسری است." امامستقیم دولت افغانستان و طالبان و برقراری آتش

 موضوع تعهد واضح نشان نداده اند
 

 
 

از سوی هم نامزد معاون اول تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی پروسه جاری صلح را یک 
 ."دسیسه" عنوان کرده و گفته است که، حکومت افغانستان حاضر نیست "گندمک دوم" را امضاء کند

تالش های دپلوماتیک ایاالت متحده برای ختم جنگ تقریباً هجده سالۀ واشنگتن در افغانستان از میزان خشونت ها 
طالبان در کنار گفتگو در قطر در مناطق مختلف افغانستان از جمله پایتخت کابل تحرکات شان را . نکاسته است

 .ن استافزایش داده اند. یکی از نگرانی ها اعتماد کردن به شورشیا
اند که اگر نیروهای این کشور بدون توافق دیپلومات ارشد پیشین ایاالت متحده در افغانستان هشدار داده ۹پیش از این 

اضر در حال ح ."صلح واقعی" از افغانستان بیرون شوند، احتمال دارد افغانستان درگیر "جنگ داخلی تمام عیار" شود
شان امریکایی هستند. وظیفۀ عمدۀ آنان هزار نیروی بین المللی در افغانستان حضور دارند که بسیاری 2۰حدود 

 .آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است
 

 مرگ بر دشمنان مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان
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