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 تویت مهم ترمپ

متاسفانه اکثریت تبصره ها در مورد تصمیم نهایی رییس جمهور ترامپ در باطل کردن مذاکرات امریکا )خلیلزاد( 

پ در موجود در مورد پروسه صلح را در افغانستان در نظر نگرفته اند. تصمیم ترامهای  با طالبان واقعیت

ن توسط افغانستا امریکا که به قیمت آیندۀننگین و یک فاجعه در سیاست خارجی  حقیقت جلوگیری از یک معاهدۀ

 تان است.افغانس پاکستان طراحی شده بود تلقی میگردد. این تصمیم بسیار بجا بوده و تایید موقف اصولی دولت

عدم استفاده از خاک  صلح در افغانستان، توافق باالی ساختار دولت آینده، خروج قوای خارجی، ضمانت برای

افغانستان برای اجرای عملیات تروریستی، تنها از طریق مذاکرات مستقیم طالبان و دولت افغانستان با حمایت و 

متحد میسر است! قراین نشان میدهد که تنظیمهای جهادی سابق ضمانت دولتهای امریکا و پاکستان و سازمان ملل 

با ادارات استخباراتی  مزدورانه خود و با در نظر داشت روابط  ۀهای غارت کرد تان برای حفظ غنیمتدر افغانس

 .ر به هرگونه معامله هستندضبیگانه حا

یمی جانب اصلی با طالبان در حقیقت تسلبنابر آن هرگونه توافق بدون اشتراک مستقیم دولت افغانستان در نقش 

 .افغانستان به پاکستان بود

اد خلیلز ۀآهن و لتیوم افغانستان به خانوادگذارشها در مطبوعات از معامله طالبان با واگذاری استفاده از معادن 

 .به عنوان شکر گذاری از نقش او در تسلیمی افغانستان به طالبان منتشر شده اند

 د ت دارــردم افغانستان اهمیــبه دفاع از موقف خود در کانگرس خواهد پرداخت. آنچه برای م به یقیین خلیل زاد

خطرناک این معامله ننگین در غیاب دولت افغانستان و با همکاری پاکستان و مدیریت خلیلزاد بود که عواقب  

 .خوشبختانه با اعتراضات شدید مردم افغانستان و جهان روبرو شد و باطل گردید

اید یک توافق صلح وآتش بس میان دولت و طالبان بعمل آید مشروط به خروج قوای خارجی از افغانستان. اول ب

همزمان با آن یک توافق خروج قوای خارجی میان دولت افغانستان و امریکا و ناتو به امضآ برسد. بیاد داشته 

نتخاب ا استراتژیک امنیتی که بعد از ۀناتو در افغانستان بر اساس معاهدباشیم که موجودیت قوای امریکایی و 

شد تمدید شد و شرایط خروج آن نیز بر اساس این توافق میان دولتهای امریکا  اءرییس جمهور اشرف غنی امض

 .صورت بگیردباید و افغانستان 
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