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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۱۶/۰۶/۲۰۲۱          تیراه مدن

 خواهند یطالبان چه م میدانی : نملسنی راس و
 

دانند که گروه طالبان دقیقا چه هایی امریکایی تا هنوز نمیگوید که مقامشارژدافیر سفارت ایاالت متحده در کابل می
خواهند افغانستان را اداره کنند. اگر طالبان صلح نکنند و به جنگ ادامه دهند، جنگ جاری   خواهند و چگونه می می

 . تشدید یافته و منجر به ویرانی بیشتر خواهد شد

دست آوردن قدرت از    آقای ویلسن گفت که امریکا به طالبان واضح ساخته که به شدت مخالف هرگونه تالش برای به
 راه نظامی است.

 شارژدافیر سفارت امریکا این موضوع را در مصاحبه با رادیو آزادی مطرح کرده است.

ست آورند به احتمال زیاد که در آن صورت ادامه  دها تالش کنند که از راه زور کنترول کشور را بهاو گفته: »اگر آن 
یی است که طالبان را    خواهند و با طالبان هم نیستند، این دلیل عمدهجنگ وجود دارد، مردم افغانستان این را نمی

 هایش گفتگوهای موثری به پیش ببرند.«کنندهفراخواندیم تا با دولت افغانستان بنشینند و با مذاکره

ها را در نقاط مختلف  ی خارجی از افغانستان، حمالت گروه طالبان افزایش یافته و برخی ولسوالی با خروج نیروها
 کشور به دست آنان افتاده است. 

با این حال، راس ویلسن در مورد پرسش این که اگر طالبان برای تصرف کابل و دیگر شهرهای افغانستان تالش  
ایت امریکا از نیروهای امنیتی افغان که در حال حاضر امور امنیتی کنند، واکنش امریکا چی خواهد بود؟ گفت که حم
 افغانستان را به عهده دارند، ادامه خواهد یافت. 

دست آوردن قدرت با جنگ ادامه دهند، امریکا مانند  وی تاکید کرد که اگر طالبان برای سرنگونی دولت افغانستان و به
 تی و دفاعی و همچنین مردم افغانستان را ادامه خواهد داد. های اخیر پشتیبانی خود از نیروهای امنی سال

های او، اداره بایدن در بودجه سال جدید مالی خواهان سه میلیارد دوصد میلیون دالر برای تمویل و حمایت  طبق گفته
با بخش برای کمک  را  دیگر  دالر  میلیون  آن سه صد  در کنار  و  افغانستان شده  افغانسنیروهای  اقتصادی  تان  های 

 خواستار شده است.

شارژدافیر سفارت امریکا در کابل عالوه کرد که ایاالت متحده به حمایت از دولت و مردم افغانستان ادامه خواهد داد  
 سال گذشته را حفظ کند. ۲۰آوردهای تا منافع و دست

غانستان همین است که  زاد، نمایندۀ خاص امریکا برای صلح افهای زلمی خلیل آقای ویلسن افزوده: »هدف از تالش
کنندۀ دولت افغانستان و طالبان تمام مسایل را به روی میز بگذارند، اما طالبان تا کنون از این کار امتناع  هیات مذاکره

 اند.«کرده

ها از افغانستان انداز آن خواهند: »چشم دانند که طالبان دقیقا چی می ها )امریکا( هنوز نمیبر اساس سخنان وی، آن 
کنند، موقف  سال گذشته را چگونه ارزیابی می۲۰آوردهای  ها دستخواهند این کشور اداره شود، آن ، چگونه میچیست

ها در مورد این مسایل چیست، نه آن موقف  ها چیست، موقف فعلی آن ها در مورد حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیتآن 
آن  داشتند. پرسش۲۵ها  که  پیش  دارد که  سال  زیادی وجود  آن را می افغان های  پاسخ  را  ها  آن  پاسخ  ما  و  خواهند 

 خواهیم.«می
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ 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

 

هایش با اشاره به گفتگوهای جاری میان دولت و طالبان در دوحۀ قطر گفت که در  همچنین او در بخشی از صحبت
 اند که عالقۀ زیاد به این گفتگوها ندارند.حال حاضر مانع اصلی پیشرفت گفتگوها، طالبان

های  را در این راستا ستود و گفت که دولت افغانستان از آزادی هزارها زندانی طالبان گرفته تا اقدام های دولت  او تالش
ها انجام داده که به گفتۀ او تعهد دولت افغانستان را در قبل راه حل صلح آمیز مختلف برای آغاز مذاکرات بین افغان 

 دهد. نشان می

شان، حمایت ناتو را از نیروهای امنیتی و دفاعی  ترین نشستتازهبا این حال، سران کشورهای عضو ناتو نیز در  
 افغان اعالم کرد. 
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