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حمید عبیدي

همدستی ترامپ با طالبان
مشاور پیشین امنیت ملی رییس جمهور ترامپ :ما با طالبان علیه دولت منتخب افغانستان همدست
شدیم
مک ماستر میگوید رویکرد دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان ،بزرگترین ناکامی سیاست خارجی
این حکومت است .او در صحبت با برنامه هاردتاک بیبیسی گفت ":افغانستان بزرگترین ناکامی
سیاست خارجی اداره ترامپ است .ما (امریکا) خروج را چنان اولویت دادیم که با طالبان علیه دولت
منتخب افغانستان ،همدست شدیم".
مشاور پیشین امنیت ملی امریکا میگوید ":فکر میکنم ما آنچه را همین حاال در افغانستان می بینیم
آغاز یک فاجعه انسانی در این کشور است .شاید هم دوباره برگردیم به همان وضعیتی که طالبان و
گروههای جهادی دوباره کنترل مناطق را در دست بگیرند ،تجارت مواد مخدر را در دست بگیرند،
و تبدیل به تهدید بزرگی برای بقیه جهان شوند".
آقای مک ماستر در ادامه صحبتهای خود افزود :من تنها نگران این قطع تعهد نیستم ،نگران این
هم میباشم که مبادا اداره بایدن نیز همین رویکرد را ادامه بدهد.
هیات امریکایی به رهبری زلمی خلیلزاد در ماه اگست سال  ۲۰۱۸مذاکرات با طالبان را آغاز کرد
که در ماه فبروری سال جاری منتج به امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان شد.
دولت افغانستان و همچنان ذهنیت عامه افغانی مخالف شیوه این مذاکرات بود -مذاکراتی که در آن
دولت افغانستان دور زده شده است .
مک ماستر ،از جنرال ها و صاحبنظران نظامی شناخته شدهٔ امریکایی است .او قبل از این که مشاور
امنیت ملی دونالد ترامپ شود ،به حیث مسوول بخش شفافیت آیساف در افغانستان ماموریت اجرا
کرده بود .او همچنان سابقه اشتراک در جنگ خلیج و جنگ عراق را نیز دارد .
مکماستر ،در سال  ۲۰۱۷مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ ،رییس جمهوری امریکا شد .آقای ترامپ
در سال  ،۲۰۱۸او را از سمت مشاور امنیت ملی برکنار کرد و جان بولتن را به این سمت برگزید.
جان بولتن نیز سال گذشته از سمتش برکنار شد و در شمار منتقدان جدی ترامپ قرار گرفت.
+
در پست بعدی به این خواهم پرداخت که آیا ما میتوانیم تا ٔثیری بر سیاست جو بایدن رییس جمهور
آیندهٔ امریکا در قبال کشور خود داشته باشیم و یا خیر ...
+
در نوار ضمیمه از دقیقه ده و پانزده ثانیه اظهارات مک ماستر در مورد افغانستان را میتوانید بشنوید
https://www.facebook.com/Afghanasamai/videos/3500569006659251
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