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 په افغانستان کي نه پرې ږدي به داعش ،القاعده  موافقه کړې طالبانو
 

د امریکا او طالبانو تر  چېباندي لیکي پداسي حال کي  مه ۲۴وال سټریټ ژورنال اخبار د جنوري پر  د
په افغانستان کي به القاعده،  چېرمي ورځي ته وغځېدې، طالبانو موافقه کړې ده وڅلمینځ د قطر خبري 

  ډلي ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکوي. ترورسټي داعش، او یا بلي هیڅ
 

له له افغانستانه د ټولو او یا څه امریکایي عسکرو د د قطر د خبرو بله جدي مسٔ  چېکاږي  ورځپاڼه
د طالبانو یوه مهمه مطالبه ده، مګر د امریکایانو لپاره د نظامي اډو موضوع هم  همداراایستلو موضوع ده. 

« امریکا ګوډاګی د»سره وګوري، ځکه  طالبان نه غواړي د کابل له حکومت چېمسله دا ده  بله  مهمه ده.
  بولي. ئې

 

وځنډېدې، خو د دوشبنې  عالوه کوي که څه هم د طالبانو او امریکا تر مینځ خبري د څه وخت لپاره اخبار
د افغانستان اشغال به ختموي، او د  چېومنله  امریکایانو»طالبانو اعالمیه وایي، دپه ورځ بیا پیل سوې. 

  «افغانستان له خاوري څخه به په مستقبل کي د بل چا پر ضد اقدام نه کوي.
 

یکایانو سمدستي وتل غواړي، ته ځیني نژدې کسان وایي که څه هم طالبان په عام محضر کي د امر طالبانو
له یوې خوا د طالبانو خارجي  ځکهخو په قطر کي طالب چارواکو خپله همدا غوښتنه څه نرمه کړې ده. 

د امریکایي عسکرو یو دم وتل به ښایي داخلي جنګ ته الره پرانزي، او دوهم  چېملګرو ورته ویلي دي 
  ښایي بهرنۍ مرستي بالکل قطع کړي. چېدا 

 

په  خوامریکایان او طالبان د پنحشنبې د ورځي په آخر کي یوه ګډه اعالمیه خپره کړي.  چېده سوې  ټاکل
  کابل کي نه د امریکا سفارت او نه هم د افغان حکومت پدې اړه څه تبصره وکړه.

 

د لیکي له یوې د طالبانو متواترو حملو په افغان امنیتي قواوو کي ډار خور کړی دئ، او له بلي خوا،  اخبار
چارواکي  افغانافغانستان د جنګ په اړه د ټرمپ بې حوصله ګي د وتلو لپاره فشار ال زیات کړی دئ. 

 څو یس ټرمپ د کلنۍ وینا مخکي یوه موافقه تر السه کړي،ئر د جمهور چېخلیلزاد عجله لري  چېوایي 
 ټرمپ یې هلته اعالم کړي.

 

عسکرو د  امریکایي ۷۰۰۰افغانستانه د له  چېمیاشت، ټرمپ د دفاع وزارت ته امر کړی وو  تېره
دوی ته ال تر اوسه داسي کوم  چېپه افغانستان کي د امریکا قومندانان وایي  خوکړي.  پیلراایستلو کار 

  امر نه دئ رسېدلی.
 

سټریټ ژورنال لیکي په افغانستان کي د امریکا نظامي اډې د واشنګټن لپاره ډېر مشکالت ایجاد کړي  وال
 ځکهبان د هغوی تړل غواړي، خو دا نظامي بېسونه د امریکا لپاره ستراتیژیکي اهمیت لري. طال ځکهدي. 

له یوې خوا د واشنګټن او چین او روسیې تر مینځ رقابت مخ پر زیاتېدو دئ، او له بلي خوا، د ایران سره 
  تشنج مخ پر ډېرېدو دئ.
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