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 ترامپ با طالبان  یهمدست
 

دولت منتخب افغانستان همدست    ه یجمهور ترامپ: ما با طالبان عل  س ییر   ی مل  ت یامن   نی ش یپ  مشاور
 م یشد 

  یخارج  است یس   یناکام   ن ی دولت دونالد ترامپ در قبال افغانستان، بزرگتر  کرد یرو  د یگوی ماستر م   مک
  ی ناکام  ن ی گفت:" افغانستان بزرگتر  یسی بی تاک ب حکومت است. او در صحبت با برنامه هارد   ن یا

دولت    هی لکه با طالبان ع  م یداد   ت ی( خروج را چنان اولو کا یاداره ترامپ است. ما )امر  ی خارج  است یس
 ".میمنتخب افغانستان، همدست شد 

  م ین یب ی حاال در افغانستان م  ن ی ما آنچه را هم  کنم ی :" فکر مد یگوی م  کا یامر  ی مل  ت یامن  ن یش یپ   مشاور 
که طالبان و   یت یبه همان وضع م یرگرد هم دوباره ب د یکشور است. شا  ن یدر ا ی فاجعه انسان ک یآغاز  
  رند،یبگ  ست تجارت مواد مخدر را در د  رند،ی دوباره کنترل مناطق را در دست بگ  ی جهاد  ی هاگروه 
 ".جهان شوند   هیبق   یبرا  ی بزرگ  د یبه تهد  ل یو تبد 

  ن ی نگران ا  ستم،یقطع تعهد ن  نی خود افزود: من تنها نگران ا  یهاماستر در ادامه صحبت   مک  یآقا
 .را ادامه بدهد  کرد یرو نی هم   زین  دنی که مبادا اداره با باشمی هم م

مذاکرات با طالبان را آغاز کرد   ۲۰۱۸در ماه اگست سال  لزاد یخل یزلم  یبه رهبر ییکایامر ات یه
 .و طالبان شد   کا یامر ان ی توافقنامه م  یمنتج به امضا  یسال جار ی که در ماه فبرور

که در آن    یمذاکرات  -مذاکرات بود   ن یا   وهی مخالف ش   یعامه افغان  ت ینان ذهنافغانستان و همچ  دولت 
  .دولت افغانستان دور زده شده است 

که مشاور    نیاست. او قبل از ا  یی کایشناخته شدهٔ امر  یاز جنرال ها و صاحبنظران نظام   ماستر،  مک
اجرا    ت یدر افغانستان مامور   سافی آ  ت یمسوول بخش شفاف  ث یدونالد ترامپ شود، به ح  ی مل  ت یامن

  .دارد  ز یو جنگ عراق را ن  جی کرده بود. او همچنان سابقه اشتراک در جنگ خل
ترامپ    یشد. آقا   کایامر   یجمهور   س ییدونالد ترامپ، ر  یمل   ت یمشاور امن  ۲۰۱۷در سال    ماستر،مک

.  د یسمت برگز  ن یبرکنار کرد و جان بولتن را به ا   یمل  ت ی، او را از سمت مشاور امن۲۰۱۸در سال  
 .ترامپ قرار گرفت  ی سال گذشته از سمتش برکنار شد و در شمار منتقدان جد  ز یجان بولتن ن

+ 
جمهور    سییر  دنی جو با   است یبر س  یر یتأث  م یتوان یما م   ایخواهم پرداخت که آ  نی به ا  ی پست بعد   در

  ...ر یخ  ایو    م یدر قبال کشور خود داشته باش   کایامر ندهٔ یآ
+ 
 د یبشنو   د یتوانی اظهارات مک ماستر در مورد افغانستان را م  ه یده و پانزده ثان   قه ی از دق  مه ینوار ضم   در
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