
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

                           2021/05/03                                                                                            نبیل عزیزی

افغانستانٔبعدٔازٔخروجٔناتو؟ٔهٔ یندآ  

 دوستان گرامی!
چنانچه جنرال میلی در زمینه ابراز   جالب اینکه روی آینده افغانستان امریکا حاال به خود آمده که آینده چه خواهد شد؟

 نگرانی می نماید.
 

زیرا امریکا و شرکا   ،بینی می نمایند و هیچگونه خوش بینی موجود نیست اکثریت افغانها آینده کشور را تاریک پیش  
بدون آنکه انتظار نتیجه مذاکرات صلح را داشته باشند بگفته عوام "دو پای را در یک موزه نموده " و تصمیم عجوالنه  

.اند هاتخاذ  نمودبرای خروج نیروهای خویش   
 

د. نبا این چند سطر کوتاه از شما دوستان خواهشمندم که مبنی بر آینده کشور ابراز نظر نمای  
 

ٔحکومتٔتوسطٔطالبانٔاستٔٔیازٔافغانستانٔسرنگونٔکایخروجٔامرٔٔجٔهینتٔنی:ٔبدتٔریلیجنرالٔم

 منبع: رادیو آزادی 

 

نیروهای امریکایی از افغانستان در مورد سرنوشت گوید، دشوار است که پس از خروج  یک مقام ارشد نظامی امریکا می
 .بینی کرداین کشور پیش

 .اپریل( این را در جلسۀ در واشنگتن گفت ۲۸مارک میلی لوی درستیز قوای مسلح امریکا دیروز )
البان  تواند که حکومت از سوی گروه طی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان این بوده میاو افزود که بدترین نتیجه

 .سرنگون شود
 

جنرال میلی افزود، دونیم هزار سرباز باقی مانده امریکا تا یازدهم سپتمبر امسال از افغانستان بیرون خواهند شد اما این  
 .که پس از خروج این سربازان چی اتفاقی خواهد افتاد، صحبت در مورد آن پیش از وقت است

 
فروپاشی   سناریو،  بدترین  او  گفتۀ  احتمال  به  با  این کشور  آن  نتیجه  در  که  بود  افغانستان خواهد  اردوی  و  حکومت 

 .های داخلی روبرو خواهد شد و فاجعه بشری را ببار خواهد آوردجنگ
 

اما جنرال میلی این را هم گفت که اگر وضعیت بگونه عادی به پیش برود احتمال رسیدن به یک توافق سیاسی میان  
 .دشبخ البان را شدت می حکومت افغانستان و گروه ط
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