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 وپړا دوهم خبرو د ابوظبی د
 

 پدې او وغځېدی، ته ورځي دوهمي خبري سولي د مینځ تر امریکا او طالبانو د کي ابوظبی په وایي چارواکي طالب
  وسي. خبري باب په اوربند میاشتني شپږ احتمالي یوه د او مستقبل د قواوو خارجي د به کي پړاو

 

 کي مالقات په دوشنبې د ګوري. سره چارواکي طالب او خلیلزاد، زلمی دپلومات، ټاپ امریکا د چي دئ ځل درېیم دا
  .ول شامل هم هیات اماراتو عربي متحده او پاکستان، عربستان، سعودي د
 

 اوربند میاشتني شپږ د هیات امریکایي کي خبرو په پرون د چي دي ویلي ته (۱۸ )ډسمبر رویټرز چارواکو طالب
 اړه په اوربند د طالبانو خو غوښتل. نومونه استازو د طالبانو د لپاره حکومت موقتي آینده ئې هم او کاوه، ټینګار لپاره

 هغوی د به هم او وکړي، مرسته سره امریکایانو او حکومت افغان د به دا چي کوي ګومان هغوی ځکه کاوه، مقاومت
  کړي. زیانمنه ور داعیه

 

 پاکستان او امارات، عربي متحده عربستان، سعودي چیري که»دي، ویلي ته رویټرز چارواکي طالب رتبه عالي یوه
 به بیا وي، نومولوی موږ چي يوټاک مشر څوک هغه لپاره حکومت موقتي آینده د ایاالت متحده او وکړي، ضمانت

 «وکړو. فکر اړه په بند اور د موږ
 

 په ایستلو، پر قواوو اشغالګرو د افغانستانه له خبري»دي، ویلي کي اعالمیې یوې په مجاهد هللا ذبیح ویاند طالبانو د
 باندي مسایلو پر بیاودانولو او سولي د کي افغانستان په او ختمولو، پر ظلمونو روانو د ایاالتو متحده د کي افغانستان

 «راڅرخېدې.
 

 لپاره خبرو مخامخ د سره طالبانو د څو دئ، استولی ته ابوظبی هیات خپل هم حکومت افغان د کي، زمان عین په
 دوشنبې د وګوري. سره هغوی د به طالبان چي نسته نښانې نښي داسي هیڅ پوري اوسه تر خو کړي. برابره زمینه

  وباله. «پروپاګند» بېځایه مازي ځلي هلي حکومت کابل د مجاهد ښاغلي ورځ په
 

 عربي متحده عربستان، سعودي د او کړي، مساعده زمینه لپاره مذاکراتو االفغاني بین د چي غواړي التایا متحده
  کړي. السه تر مالتړ هغوی د غواړي واشنګټن چي ښایي دا شاملول پاکستان او امارت،

 

 عربستان سعودي د کي غونډه پدې خو ول، سوي سره تر کي قطر په مالقاتونه مخکني مینځ تر امریکایانو او طالبانو د
 نه ښه روابط عربستان سعودي او قطر د ځکه وکړي، سره مجلس کي ابوظبی په چي کړل مجبوره هغوی ګډون
  دي.
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