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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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امریکایي وزیر :اوسني افغان حاکمان موږ واک ته ورسول
د امریکا متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر
انتوني بلینکن په افغانستان کې د طالبانو د واک
ته رسېدو په اړه له ځینو رازونو پرده پورته
کړه.
نوموړي تېره شپه په یوه ټلویزیوني مرکه کې
وویل ،چې د امریکا متحده ایاالتو د پالن
مطابق ،په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ
یو ټول ګډونه حکومت باید جوړ شوی وای.
د هغه په وینا ،د جمهوري نظام له سقوط څخه
میاشتې مخکې له ولسمشر غني سره په دې اړه
په اړیکه ول ،چې واک په سوله ییزه توګه
طالبانو ته وسپارل شي.
د امریکایي وزیر د معلوماتو له مخې ،د
جمهوري نظام له سقوط څخه یوه شپه مخکې
هم په دې اړه ولسمشر غني سره په ټلیفون
غږیدلی و.
د بلینکن په خبره ،په وروستۍ ټلیفوني مکالمه
کې افغان ولسمشر ورته وویل ،چې که طالبان
ورته پخپله مشرۍ په جوړیدونکي ټول ګډونه حکومت کې د ټولو لوریو ګډون تضمین ونه کړي ،تر
مرګه به ورسره وجنګیږي.
امریکایي وزیر د داسې څرګندونو باوجود ،له هېواده د ولسمشر غني ناڅاپي وتل حیرانوونکې ګڼلې
ده.
طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د طالبانو ډېر منتقدین ادعا لري ،چې دوی ته د افغانستان واک د یوې مرموزې معاملې په اساس سپارل
شوی دی ،خو طالبانو په څرګندو ټکو له امریکا سره په دې اړه معامله نه ده رد کړې.
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