
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

 
 ۱۰/۲۰۲۱/ ۱۹                                      تاند 

 ړ ک ی او جمهوریت کمزور ي ړخلیلزاد طالبان پیاو
 خلیلزاد استعفا نه ده کړې، بلکې ګوښه شوی دی

 

 

د امریکا متحده ایاالتو نیوزویک رسنۍ د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې لیکلي، چې د افغان سولې لپاره د  

امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طالبان د فشار اچولو لپاره پیاوړي او د افغانستان پرځول شوی جمهوري نظام 

 .کړ کمزوری

دغې رسنۍ د نوم نه خپرونکو امریکایي چارواکو په حواله، خلیلزاد په دې هم تورن کړی، چې د افغانستان په اړه یې  

 .د امریکا متحده ایاالتو په دولت کې دننه هم د چا خبرې نه اوریدې

و اونیو کې به یې په اړه  نیوزویک د زلمي خلیلزاد له خولې وایي، چې د هغه د استعفا بهیر پېچلی دی، چې په راتلونک 

 .نور معلومات ورکړي

 .ځینو سرچینو ویلي، چې خلیلزاد استعفا نه ده کړې، بلکې ګوښه شوی دی

دښاغلي خلیلزاد دنده پرته له نیکنامۍ افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم ویلي:»  

 «رسره کړپای ته ورسیده.ده دامریکا ماموریت صادقانه ت

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د نوموړي د استعفا خبر تایید کړی او ویلي، چې توماس وست یې د  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

 .نوموړي ځای ناستی ټاکلی دی

خلیلزاد پخپله استعفا پاڼه کې ویلي، چې په افغانستان کې یې د امریکا جګړه پای ته ورسوله، خو په افغانستان کې سوله  

 .مین نه شوهتا

 .نوموړي زیاته کړې، چې افغانان د خپلمنځیو خبرو په کامیابولو ونه توانېدل او د سولې هڅه کامیابه نه شوه

 .زلمي خلیلزاد دا هم ویلي، چې د طالبانو بریالیتوب وروستی فصل یا پړاو نه دی

ې د هڅو منتقد و، په خپل غبرګون کې  د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت هللا نبیل، چې د خلیلزاد د سول

 .نوموړی یو مکار او شرجوړونکی کس یاد کړی

 .نبیل ویلي، چې خلیلزاد په افغانستان کې له فاجعې جوړولو وروسته، له میدانه ووت

ي  میاشتینیو مذاکراتو وروسته، د افغانستان د تېر جمهور  ۱۸کې له طالبانو سره په قطر کې له   ۲۰۱۸زلمي خلیلزاد په 

نظام په غیاب کې د سولې تړون السلیک کړ، چې د منتقدینو په وینا طالبان یې په نړیوال سټیج کې مطرح او د 

 .جمهوري نظام د سقوط مقدمه سازي یې وکړه

 خلیلزاد بیا د خپلو هڅو دفاع کړې او بې واکه شوی ولسمشر اشرف غني یې د طالبانو خپلو هڅو د ناکامۍ علت ګڼلی
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