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متحده در افغانستان  االتیا یخارج  استیس  

شود یرا به طالبان واگذار م   کشور  

 

میتواند.   ایجاد  جنگساالران  با  می تواندرا  دموکراسی  گویا    که   چنانان وانمود کرد  ،  طوالنی  زمان  مدت  برای  متحده  ایاالت

 .میشود سپرده طالبان به افغانستان اکنون

 میانجیگری از پس پومپئو آمریكا خارجه امور وزیر که هستند دالری میلیارد کاهش مستحق ، افغانستان قدرت طلبان

با هم درگیر   آنها  ،  شفافنا انتخابات  یک  از  پس  به اینطرف،  ماه  از مدت شش.  کرد  اعالم  جند روز قبل  کابل  در  ناموفق

 .است جمهوری ریاست مستحق  کسی چه ههستند ک

 پاسپورت های دوم با توانند آنها می. نخواهد بود تأثیرگذار آنها کاهش بیشتر کمک ها بر از پس سیستم فروپاشی حتی

 کمک این كه هموطنانشان، از جیب  دالر میلیاردها اختالس با بروند.  روپااامریکا و به  یا  کشور های خلیج به خود

 .كنند می زندگی فقر در هم هنوز آنها از نیمی از بیش و بود شده گرفته نظر در  عت امریدر واق آنها برای ها

 یک بد نامی است.  .زند می مهر اصلی مقصر تنها عنوان به را کابل جمهور رئیس دو اکنون متحده ایاالتاز اینکه 

  ،  نبود سیستم خطای یک فساد،  برای تنها نه  ،مجازات از  مصونیت. هستید وضعیت این لومسئو مشترک طور به شما

 به ، جنگیدند می را" ترور علیه جنگ"  که ) نو کیسه ها( الیگارشی نئو و ساالران جنگبرای  دستمزد از بخشی بلکه

 .کنند می زندگی فقر در هنوز آنها از نیمی. شدند مقدر  آن از بیشتر و ، خورد شکست افغانستان پروژه که اندازه همان
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 غنی جمهور رئیس بازگشت برای را تاکتیکی اشتباه بباانتخا بودن قانونی مورد در نگرانی وجود با واشنگتن ،اخیراً 

را نادیده  (دوم دور ،مجدد شمارش) دموکراتیک های روند ، 2004 سال از انتخابات ومانند شد مرتکببه مقام اش 

  از و در حکومت جا داده را خود مخالفان ، دهد نشان پذیری انعطاف از خود  وی كه  بودند امیدوار  آنها ظاهراً . گرفته

 سیاست را   این  زیرا  ،  ندارد   نادلخوشی  برای  دلیلی  هیچ  هم  اروپا.  به راه اندازد  طالبان  با  را  صلح  و  مذاكرات  طریق  این

 .کردند می دنبال چشم با زیادی حد تا

به آنها تقدیم نماید. این نه تنها بیان   دو دسته را   ترامپ اکنون ظاهراً آماده خدمت رسانی به طالبان است تا این کشور

سیاست عمیقاً این  شکست    بیان، بلکه همچنین  سیاست خارجی بیرحمانه جدیدی است که قبالً کردهای سوریه قربانی شدند

 می توان با جنگ ساالران دموکراسی بسازد. گویا که  ،است دوگانه
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