AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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واحد فقیري

د خلیلزاد د تازه مصاحبې مهم ټکي:
ښاغلي زلمي خلیلزاد د امریکا د مشهور ټیلویزون (پي بي ایس) سره د نومبر پر  ۲۸مه یوه مرکه کړې ده .د دې
مصاحبې درې مهم ټکي دا دي:
آیا خلیلزاد ته ضرب االجل ټاکل سوی دي؟ آیا د جمهوري ریاست انتخابات به وځنډول سي؟ او څرنګه به پاکستان
دېته وهڅول سي چي د سولي په پروسه کي مرسته کړي؟
د پي بي ایس تیلویزیون وایي په افغانستان تشدد مخ پر زیاتېدو دئ ،او د افغان جنګ ناانجامه او بې پایانه سوی
دئ .طالبانو په کابل او نورو ښارونو کي خپلو حملو ته کش ورکړي دئ ،او د ملکي خلکو تلفات زیات سوي دي.
امریکایي چارواکي وایي چي پارلماني انتخابات سخت بد سمبال سول ،همدا وجه ده چي ځیني باور لري چي د
جمهوري ریاست انتخابات باید وځنډول سي .خلیلزاد په کابل کي وویل هیلمن دئ چي د جمهوري ریاست د
انتخاباتو تر مخه د طالبانو سره یوې موافقې ته ورسېږي.

متن:
خلیلزاد وایي :ټرمپ یوه داسي سوله غواړي چي افغانستان یو ځل بیا د تروریسټانو په ځاله باندي بدل نه سي ،او د
امریکا پر ضد اقدامات وکړي.
خلیلزاد وایي :موږ د افغانستان د جنګ او غمېزي د ختمولو په اړه په عجله کي یو .موږ یوه سیاسي مصالحه
غواړو .موږ باور لرو چي دا ښه فرصت دئ.
د انتخاباتو د ځنډ په اړه خلیلزاد وایي :د انتخاباتو ځنډول به یو ښه فرصت وي .دا به ښه وي چي اول د طالبانو
سره یوې موافقې ته ورسېږو ،او وروسته انتخابات وسي .ځکه په هغه صورت کي به طالبان هم په انتخاباتو کي
شرکت وکړي .موږ باور لرو چي دا کار به وسي .البته پدې شرط که چیري د طالبانو سره موافقه وسي .دا د
افغانانو کار دئ.
خلیلزاد وایي :په افغانستان د امریکا مطلب دایمي نظامي حضور نه دئ .زموږ هدف دا دئ چي افغانستان بیا د
تروریسټانو د ټېک په ځای باندي بدل نه سي.
خلیلزاد وایي :په افغانستان کي د سولي د راتګ لپاره افغانان باید یو بل سره ومني ،او یوې سیاسي موافقې ته سره
ورسېږي .د طالبانو مشران وایي چي هغوی سیاسي انحصار نه غواړي ،او نه غواړي چي پخوانی حالت بیا تکرار
سي .نو لهذا افغانان باید سره کښېني ،البته د طالبانو په شمول ،او یوې سیاسي موافقې ته سره ورسېږي.
د پاکستان په ارتباط خلیلزاد وایي :موږ پاکستان ته بار بار دا اطمینان ور کړی دئ چي موږ د سولي په نتیجه کي
یو داسي افغانستان نه غواړو چي د پاکستان دوښمن دي وي .موږ یو داسي افغانستان غواړو چي هم خپله په سوله
او امن کي ژوند وکړي ،او هم د خپلو ګاونډیانو سره په سوله کي وي .همدا وجه ده چي موږ د طالبانو سره په
خبرو لګیا یو .زما باور دا دئ چي په افغانستان کي د سولي وخت رارسېدلی دئ ،او پاکستان باید مثبت نقش
ولوبوي.
پای

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

