
 
 

 

 2تر 1 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

 
 

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

 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

 29/۰1/12۰2                                                                             امریکا دایص

 

 است  دشمنان مردم افغانستان یها مال عباس، خواست یهاارگ: خواست

گوید که تقاضای شیر محمد عباس ستانکزی، معاون هیات مذاکره    ریاست جمهوری افغانستان می 

جمهور افغانستان، آنچه است که دشمنان   رئیسکنندٔه طالبان مبنی بر استعفای محمد اشرف غنی، 

 .خواهند مردم افغانستان آنرا می 

افغانستان به صدواخان مینه  دای امریکا گفت: "دورۀ کار  پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری 

جمهور افغانستان را قانون اساسی تعیین کرده و این نظام مشروعیت خود را مستقیماً از مردم    رئیس 

های دشمنان  های مال عباس، خواست گرفته است. در این بخش، قانون بسیار وضاحت دارد و خواست 

  برمی   9۰های دهۀ  و ما را به سال  خواهند   مردم افغانستان است که آنان انقطاع این نظام را می

 ".گرداند 

دلو( در مسکو گفت: "امروز اگر    1۰جنوری )  29عباس ستانکزی در یک نشست خبری امروز  

دهد ما حاضر    کند و برای صلح قربانی می  اشرف غنی از جنگ دست بردارد و بگوید که استعفا می

 ".کنیمره می استیم به مذاکره برای حکومت جدید… به همین دلیل هم مذاک

 .آقای ستانکزی حکومت کنونی افغانستان را "یگانه مانع" در برابر صلح عنوان کرده است 

 .پال گفت که گروه طالبان خواستار صلح نه بلکه خواهان جنگ اند آما آقای مینه 

خواهند همین نظام حفظ شود. مطابق توافقی که امریکا با طالبان    او افزود: " مردم افغانستان می 

دهند و ما  ها پایان می دهند و به این خشونت رده، یکی تعهدات همین بود که خشونت را کاهش میک

به سوی یک آتش می اند،  رویم  داده  دایمی و سرتاسری، ولی برعکس طالبان جنگ را شدت  بس 

ها باید کاهش می یافت. ارادۀ طالبان برای جنگ است نه  خشونت زیاد شده، به جای این که خشونت 

 ".ای صلح بر

تلویزیونی سی   رئیسپیش از این،   خواهد    ان گفته بود که می ان جمهور غنی در مصاحبهٔ با شبکهٔ 

 .قدرت را از طریق اراده مردم به جانشین منتخب خودش تحویل دهد 

او گفته بود: "یک موضوع باید وضاحت داشته باشد، جامعه افغانستان خواهان برگشت به گذشته  

 ".ی نیستیم که رویکرد و طرزفکر طالبانی بر ما تحمیل شود انیست و ما جامعه 
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طالبان در حالی استعفای آقای غنی را مطرح کرده اند که او پیش از این در اشاره به ترک قدرت  

گفته بود که از خطرات احتمالی صلح آگاهی دارد و نباید در گفتگوهای صلح، اشتباه حکومت داکتر  

 .نجیب هللا تکرار شود 

که از تجربه   خواهد: "ما بخاطری به تدبیر تأکید می کنیمنی گفته بود که او صلح با تدبیر می آقای غ 

زمان داکتر نجیب هللا آگاهی داریم، ما همه می دانیم که او چگونه فریب داده شد، سازمان ملل متحد  

 ".به وی تضمین تامین صلح داده بود، اما متاسفانه به فاجعه انجامید 

افقنامه با ایاالت متحده و آغاز مذاکرات بین االفغانی این نخستین بار است که گروه  پس از امضا تو

 .جمهور غنی از قدرت شده است  رئیسطالبان به گونهٔ علنی خواهان استعفای 
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