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 نیلچګپه غربي مطبوعاتو کي.  افغانستان
 

 ویلپاره  یېطالبان القاعده او داعش د خپلي داع کيیکي ل مزیاټ اکیویمه په ن ۷برهان عثمان د فبروري پر  یاغلښ
 چارواکي وایي چي په افغانستان کي تر شلو کایيیچي افغان او امر يېږوایي کلونه کلونه ک کوالی. ليګڼجدي خطر 

 ړیومپه ل» ېپر ضد د مجادل زمیافغانستان د ترور يکوي. اشرف غني ادعا کوي چ تیفعال ليډ تيسیترور اتيیز
دوه  ګدا دئ چي د افغان جن تی. خو واقعیيښانارشي  وی ګد افغان جن ندونيګرڅدا  یدئ. د هغو ړال« صف کي

  .دئ زهېخړا
 

ً یتقر کهځساده ده،  منیعراق، او  ،یېتر سور ګافغان جن د په هره جبهه کي طالبان او د کابل حکومت عسکر سره  با
 لياګیجن اترهیز ېاو کمزوري دي. د القاعد هګکمرن اليګی. په افغانستان کي القاعده او نور خارجي جنيګېږجن
 ید هغو وانیکایسو، طالبانو او امر ندګرڅکي را ندئ. کله چي داعش په شرقي افغانستا ړیته کوچ ک ځتیخ نيیځمن

و خپل کي طالبان ګدا چي د افغانستان په جن هډدي. لن انیپاکستان ليډ اترهی. د داعش زلړوک اتیپراخ عملپر خالف 
  .ثبوت دئ هښ ویادعا  ېاوربند د د ینځور ېدئ. د اختر در ړیک ګنټیانحصار 

 

 کهځ ي،ړوک اتیلري چي په افغانستان کي د داعش پر ضد عمل تیقابل ېچي طالبان د د دلیما خپله ول يږکا کوالیل
 ېرکم اتيیسره ز ویالګیده. ما د طالب جن لهډ راګاو سنت  راګملي  وهی . طالبان اصالً يګڼ فانیداعش خپل حر یهغو

  .موافق نه دي سره ديیله عق ېد القاعد یدي چي هغو ړیدي، ما دا درک ک يړک
 

. دغه راز نيیوو هګټبه د نظام په ساتلو کي خپله  ینظام کي ادغام سي، هغو اسيیطالبان د افغانستان په س ريیچ که
  .يړهم وک ینوید حملو مخ لوډبه په غرب کي د افراطي  تیپه حکومت کي د طالبانو شمول

 

 ګجن دږاو کایپه افغانستان کي د امر کيیمه پخپله سرمقاله کي ل ۶د فبروري پر  نډیارګمترقي چپ اخبار  یېبرتان د
لبته ا« دئ. یدلېوخت رارس لویسولي د آزمو د»ل،یکي وو نایو ۍپخپله کلن رمپټ ئیسر دئ. جمهور دوېمخ پر ختم

نانو نور هم د افغا ې. او نه ئلیو نه و یڅه ېپه باب ی لفاتوت وګخو د افغانانو د ج ل،ړک ادیتلفات  انویکاید امر رمپټ
په  ېچي پلرونه ئ يېږکاله ک ۴۰دي. بلخوا،  دليېږېراوروسته ز ۲۰۰1نفوس تر  می. د افغانستان نلړک ادی اوونهړک

 ۍاطیاحت ېبه په عجله او ب کایدا ده چي امر نهېښاند وهیکي  هیکي ژوند کوي. د افغانستان د سولي په عمل ګجن
 ېودلښا د خیسر مقاله عالوه کوي تار نډیارګنه شتون دئ. د  رمنوېد سولي په پروسه کي افغان م نهېښ. بله انديځوو

 ریبه د افغانستان په خ ونګډ وښځولري. د سولي په پروسه کي د  هډبارزه ون يښځ دیولي په پروسه باده چي د س
  .وي

 

 ښې ۲۰1۹د افغانستان د سولي لپاره  کيیل ۷د فبروري پر  سنیهار-راهامګ مای الهیمشهوره خبر نډیارګپلو، د  بل
 لهځ وڅافغانانو  لوېکښهم  هڅسول. که  هګپه مسکو کي سره جر استوالی. طالبان او افغان سړېراو ېلیاو واقعي ه

. د مسکو په لړک یاځ ویسره  روپونهګمختلف  لځ ړیدي، خو د مسکو مجلس لوم يړک ليځد سولي لپاره هلي 
م نه شتون ه وانانوځکي د  هډ. د مسکو په غونيګڼ میمزدور رژ وی ېطالبان ئ کهځمجلس کي د کابل حکومت نه وو، 

وایي  هګاډپه  رمپټ ئیسر جمهور ول. ګوال مسن خل ونګډ تیمطلق اکثر يډد مسکو د غون کهځدئ،  ړو ولادید 
غانان خو اف ي،ړآپشن لري چي افغانستان خوشي ک ېد د کای. البته امريړختم ک ګافغان جن دژر تر ژره  يړچي غوا

 دا آپشن نه لري
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