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 افغانستانه د ټرمپ راوتل، او د اروپا اندېښنه له
 

اروپایي هیوادونه د ټرمپ حکومت دېته تشویقوي چي له افغانستانه د  کاږي 1۹سټریټ ژورنال د فبروري پر  وال
له ونه فیص امریکایي عسکرو د راکمولو مسله له دوی سره په مشوره وکړي، او په یوازي سر له افغانستانه د راوتلو

جنګ د ختمولو پالن به د ناټو ایتالف نور هم کمزوری  کلن 1۸هیوادونه اندېښمن دي چي د افغانستان د  اورپایيکړي. 
  کړي.

 
چیري  هکمقامات وایي په افغانستان کي د اروپایي عسکرو پاته کېدل د واشنګټن پر تصمیم باندي تکیه لري.  امریکایي

غواړي چي د طالبانو سره د یوې معاملې په ترڅ کي له افغانستانه  امریکاراووزي.  امریکا را ووزي، هغوی به هم
  راووزي.

 
په ډېر زحمت خپل خلګ پدې قانع کړل چي افغانستان ته جرمن  موږ»المان صدراعظمه مېرمن میرکیل وایي، د

 اورپایي« ته مجبوره سو.زه نه غواړم چي یوه ورځ موږ راوتلو  اوعسکر استول زموږ د امنیت سره مرسته کوي. 
 هیوادونه په واشنګټن کي له افغانستانه د راوتلو خبرو هک پک کړي دي.

 
مقامات وایي امریکا او طالبان پر دې مسلې باندي خبري کوي چي امریکا به خپل نیم عسکر له افغانستانه  امریکایي

ریکا وایي چي طالبانو ام اخبارپل روابط غندي. راباسي، او په بدل کي به طالبان په عامه توګه د ترورستي ډلو سره خ
 چیري کهته ویلي دي چي بیا به هیچا ته اجازه ور نه کړي چي د افغانستان له خاوري څخه پر بل چا حمله وکړي. 

 طالبان دا اعالن په عامه توګه وکړي، امریکا به رسما د خپلو عسکرو راایستل پیل کاندي.
 
وایي  مقامات امریکایيرط دا دئ چي طالبان به د کابل د حکومت سره خبرو ته کښېني. امریکا د راوتلو لپاره بل ش د

  سانه وي.آچي په خبرو کي د کابل د حکومت داخلول به انعطاف پذیره او 
 

 پاکستان د غونډي لغوه کېدل دټایمز:  نیویارک
 

ومت ملګرو ملتونو ته شکایت وکړ، لیکي وروسته له هغه چي د افغانستان حک مه 1۸ټایمز د فبروري پر  نیویارک
وایي چي دا کار ئې پر خپلو مشرانو باندي د سفر د  طالبانطالبانو پاکستان ته خپل پالن سوی سفر کېنسل کړ. 

  بندیزونو له وجهي وکړ.
 

 کاږي چي د افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته لیک استولی وو، او لیکي ول چي دا کار به یوې اخبار
یکي ل اخبارداسي مسلح ډلي ته مشروعیت او رسمیت ورکړي چي د امنیت شورا ئې پر غړو باندي بندیز لګولی دئ. 

تهران، او  روسیې، د طالبانو مشران پخوا پدې توانېدلي ول چي نورو هیوادونو ته سفرونه وکړي، هغوی چین،
طالبانو اکثره مشران افغان پاسپورټونه لري، او  ټایمز وایي چي د نیویارکاروپایي هیوادونو ته سفرونه کړي ول. 

چین کي د طالبانو استازو څو سترو ښارونو ته سفرونه کړي ول، او د  پهځیني ئې جعلي پاکستاني پاسپورټونه لري. 
سیاستوال وایي طالب چارواکي روسیې ته د قطر په  افغانچین په سریع او چټک ټرېن کي ئې چکرونه وهلي ول. 

کي ورغلي ول، او په مسکو کي په داسي هوتل کي اوسېدل چي د شوروي د لومړي اساسي قانون  هوایي شرکت
  مسوده په کښې لیکل سوې وه.

 پای
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