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       نع  اشغا ل افغانستا ن توسط ایاالت متحده امریکا ما     

                                                                     ن لبا طا  اصلی صلح با                 
US occupation of Afghanistan .the main obstacle,to  peace ,Taliban  

زان توسط  نیرووسربا( 0444)ن  د ن مبنی به فرستا لبا نظروواکنش رهبر طا       

   . پنتاگون به افغانستان

 

ن  نستا واقع درجنوب افغا زارهای گدرری زان ایاالت متحده امریکا  ری از سربا ن شما ند یرماگدر 

                                                                                                                                                                   .(یا یدپتبصره توسط میکی ) 

افغا نستا ن  توسط ایاالت متحده امریکا  مانع اصلی صلح ا ست ، این موضوع  ل اشغا   

افزود  من میخواهم    ضمن در را رهبر طا لبا ن افغانستان در روزجمعه اظهار داشت و

                       .                                          ن خارج شوند نستا از افغا( تو نا)که ایاالت متحده امریکا وسربازان 

نیه  صدور وایراد نظر وبیان طی  نستا درافغا( اخوندزاده) مال هیبت هللا ن لبا طارهبر    

جشن عید فطر مسلمانان  طرح اعزام  شماری رک رمضان ودرروز خود  درختم ماه مبا

ایاالت   از  نیروهای اضافی  امریکایی ومتحدان  امریکا  را به افغانستان  محکوم کرد 

                                                                                                .متحده امریکا ومتحد ین  اور متهم  بی ثبا تی منطقه  ساخت



سربا زان اضا فی (  0444)یک گذارش حا کی از آن است که پنتاگون میخواهد با اعزام

به  ارتباط «   اخوندزاده»  مال هیبت هللانیروی خودرا بیشتر سازد، به افغانستان  وزنه و

امریکا یی ها به :   ارزیابی از این انکشاف وتوسعه  اظهار نظر نموده  وچنین   میگوید 

هر اندازه  که بحضور نیروهای بیشتر نظا می خود  دراینجا تالش  بخرچ دهند به هما ن 

                                                                        . ید خواهند کرد  اندازه حسا سیت های منطقه را تشد

....  امریکایی ها  اینرا باید بدانند  که ادامه جنگ  در افغانستان  وافزایش بمباران »       

:  افزود  صحبت خود  ادامه  بار نخواهد آورد  اوبه  را  ردهر گز  برای آنها موفقیت وب  

                                                              .«. می هستند  که کسی آنها را کوتک زده نمیتواند که افغان ها مرد

یگر موکدًا  چنین افاده کرد  که  ر د کرات قبلی خود یکبا او همچنان به ادامه ای از تذ    

یی ها گفت  که من  ب به امریکا ل در خطا اشغال مانع اصلی راه صلح است ودرعین حا

ن  نیستم  درصورتیکه  جها شما وبا زنده وخوب با لف هیچگونه برقراری روابط سا مخا

                                                                                                                                                .                                                                                                     شما بدون تعلل افغا نستا ن را ترک نماید

فی را به  نیروهای اضا  نی ایاالت متحده امریکا  اعزام د برد  که فعاالن مد ید ازیا نبا  

                                                                .  یند د مینما ن  نیز نکوهش وانتقا یا این جنگ بی پاید  ن  بخاطر تشد نستا افغا

هفته گذشته حین یک    ( بی بی سی)مد یریک بخش  (Stephen  Miles)ن میلیس ستیفا »

وایجاد شرایطی  د یپلما سی ومذاکره  تنها  راه پا یا ن دادن به جنگ : نشست خبری گفت

                                                                                                                 «. برای صلح پایدار درافغانستان است 

 « 3602-60-32» یم سالمها   با تقد ------------------------------------


