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 رسیزه

 بسم هللا الرحمن الرحیم

باندي  پېغمرب محمد  پر نازويل ډیر زیات حمد او ثناء وایم، د الله  د الله 
 .کتاب لیکلو توان راکړتاريخې  درودونه وایم  چې ماته یې د دې

، د ډیورنډ کرښې ها خوا طالب ملګري اړیکه رارسه ۲۰۱۸مه ۱۰د اکټوبر پر 
پرون د طالبانو او امریکا د لوړ پوړو پالويو ترمنځ پټه لېدنه وشوه، "ونیوله، ویې ویل:

ه ساتل کيږي، مګر که د امریکایې لوري لخوا د هوکړه شوې چې دا لېدنه به پټ
ناستې اړوند معلومات، او یا رسنۍ ناسم جزئیات خپاره کړي، بیا په کار ده چې د 

 "ناستې اړوند سم معلومات رسنیو ته په واک کې ورکول يش.

دا د لوړ پوړو امریکایانو او مهمو طالب چارواکو ترمنځ لومړۍ ناسته وه، چې تر 
رسنیو په اړه راپور  ور نه کړ، او دواړو لورو یاده ناسته همدايس پټه دې مهاله یې 

 وساتله.

طالبانو د مخامخ ناستو  –له همدې ورځې ما )لیکوال( وپتېیله چې د امریکا 
 یادښتونه ولیکم، او بیا یې د کتاب په بڼه خپاره کړم.

ترمنځ دي امریکا  –په کابل کې د ډیرو لږو کسانو همدا نظر وو چې د طالبانو 
افغان  –مخامخ خربې پېل يش، مګر ډیرو افغان سیاستوالو غوښتل چې د طالبانو 

حکومت مخامخ خربې باید پېل شې، او ځینې بیا په دي نظر وو چې درې اړخیزه 
 )افغان حکومت، طالبانو او امریکا( ترمنځ ناستې ويش.

وې، ما )لیکوال( کې خربې پېل ش ۲۰۱۸امریکا ترمنځ اکټوبر  –کله چې د طالبانو 
فکر کاوه چې د سولې برخه کې نور زموږ کار او هڅو ته ځکه اړتیا نشته، دادی هغه 
څه چې موږ له کلونو غوښتل، هغه کار وشو، مګر ځینو مرشانو ملګرو راته وویل 

امریکا د مخامخ خربو پر  –چې ډیر نور کار ته اړتیا شته، همدايس وه، د طالبانو 
درلود چې په دي برخه کې خلکو ته سم پوهاوی وړاندي مهال، هر چا مسؤلیت 

 کړي.
امریکا د مخامخ خربو له پېل یوه نېمه میاشت وروسته، د نومرب پر  –د طالبانو 
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مه، موږ )برهان عثامن او مطمنئ( په دوحه کې د قطر سیايس دفرت له ۲۲مه او ۲۱

مو بیا ځل په  کې ۲۰۱۹مرش عباس ستانکزي رسه ناستې درلودلې، همدارنګه نومرب 
 ۲۰۱۵قطر کې له طالب مرشانو رسه د سولې اړوند بحثونه درلودل، ټول ټال له نومرب 

ته سفرونه کړي، او هر ځل مې له طالب  ځله قطر هیواد۸لیکوال(  تر دې مهاله ما )
 مرشانو رسه د سولې اړوند بحثونه درلودل.

، یوه پکې دا وه چې امریکا د مخامخ خربو اړوند ډیرې ننګونې وي –د طالبانو 
له قطر هیواد څخه مذاکرات متحده عرب اماراتو ته یوړل شې، او دارنګه د طالبانو 

 امریکا ترمنځ په لومړي او دوېم پړاو خربو کې توافق شوې اجنډا کې بدلون رايش. –

دوېمه لویه ننګونه دا وه چې مال برادر اخوند او متقي صاحب باید د پاکستان له 
 والړ يش، او پاکستان په دي برخه کې ستونزې جوړولې.الرې قطر ته 

امریکایې پوهنتون دوه استادان چې له طالبانو رسه بندیان  –همدارنګه د افغان 
 وو، له انس حقاين رسه د هغوی د تبادلې ځنډ هم امریکایان مایوسه کړي وو.

نو او ځینو افغان حکومت، افغان سیاستوالو، امریکا/ناټو، ملګرو ملتونو، مدنې ټول
د سولې په نوم جریانو په تکرار رسه له طالبانو غوښتل چې اوربند ومني، مګر د 

 طالبانو جواب هرکله منفي و.

امریکا ترمنځ د مخامخ خربو اړوند تر ټولو لوی خنډ هغه مهال را  –د طالبانو 
منځته شو چې کله طالبانو کمپ ډیویډ کې له ولسمرش ټرمپ رسه لېدنه رد، او د 

 میاشتو مخامخ خربو درولو ټویټ وشو. ۱۱مپ لخوا د ټر 

طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پېل کړل، ایران، ازبکستان، چین، ماسکو او 
اندونیزیا ته د مال برادر اخوند په مرشې د طالبانو د پالوي سفرونه او په لوړه کچه 

طالبانو د  شوې چې د افغان حکومت غوسه را وپاروي او د للېدنې د دې الم
 سفرونو اړوند یې رسمي غربګون وښود.

امریکا ترمنځ د مخامخ خربو اړوند  –ما )لیکوال( هڅه کړې چې د طالبانو 
رښتونې معلومات تر السه کړم، ښه والی داوو چې طالب مرشانو، پخواين حکومتي 
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و غړو چارواکو، او پېژندل شوو افغان سیاستوالو، دارنګه امریکایانو او د ناټو هیواد

الرسسی درلود، او د سولې اړوند معلومات او نظرونه مو له یو بل مې رسه ناستو ته 
 رسه رشیکول.

چې هر کله به موږ له پخوانیو جهادي رهربانو رسه کیناستو،  هتر ټولو مهمه داو 
باالخره او خامخا په افغانستان کې د  ؛هغوی په دي عقیده وو چې طالبان به

 شمیر شتون او لږ تر لږه یوه اډه ومني.امریکایې پوځیانو کم 

ما )لیکوال( د طالبانو د نظام تر ړنګېدو وروسته له بېالبېلو کورنیو او بهرنیو مؤسسو 
 رسه  کار وکړ، وروستۍ دنده مې له ملګرو ملتونو رسه وه.

له مؤسسو او نړیوالو ادارو رسه د کار کولو پر مهال به هر وخت ډیر ځوريدم، 
ل ولس له خدمت کولو بې برخې یم، په دايس حال کې چې چې ويل زه د خپ

امریکا/ناټو پوځیان هر وخت زموږ ولس وژنې، زخمیان کوي یې، او هیواد 
 پریښودلو ته یې مجبوروي.

کال کې مې هڅه وکړه، چې د ملګرو ملتونو له دفرت رسه کار پريږدم، او  ۲۰۰۶په 
نه توانېدم. له بشپړ خسته ګې ، و یوځای له هیواده بهر هجرت وکړمله کورنۍ رسه 

کال کې مې د ملګرو ملتونو له دفرت رسه کار پريښود، او سمدستي،  ۲۰۰۸وروسته؛ په 
برخه کې د هیوادوالو د خدمت زمینه راته مهیا  په خصويص د ښوونې او روزنې

 شوه.

کلونو کې مې په جاپان کې د سولې اړوند غونډو کې ګډون  ۲۰۱۲او  ۲۰۱۱په 
له مخه مې ترکیې کې د اسالمي ګوندونو د مرشانو غونډه کې ګډون وکړ، تر دې 

کړی و، او همدارنګه وارسا، اسالم اباد، اندونیزیا، ماسکو، ازبکستان، متحده عرب 
 اوسم.وه چې د سولې برخه کې ډیر فعال و اماراتو او قطر ته زما د ګڼو سفرونو له امله 

 –و د بند پر مهال مسلامن شوی د افغان تر ټولو جالبه داوه له طالبانو رسه بندي، ا
زندان په زړه پورې  د امریکایې پوهنتون استاد ټیمويت مې په دوحه کې ولېد، او هغه

 خاطرې درلودلې.
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همدارنګه، هغه انس حقاين چې د افغان حکومت د محکمو لخوا ورباندي دوه 
ی پارک او ځله د اعدام حکم شوی و، له ټیموتې رسه یو ځای د دوحې ښار په لو 

 چمن کې ناست، او موږ درې واړو د زندان خاطرې بیانويل.

طالب بندیان تبادله او له ګوانتانامو څخه  ۵تر دې له مخه له بوبریګډال رسه چې 
ازاد شوې وو، ډیر ځله مې هغوی په قطر کې ولېدل، او د مال فاضل اخوند په اړه، د 

خوند په سرتګو کې له ورایه زموږ د مال فاضل ا" امریکایې پالوي غړي کارټر ویل:
د ډلې او امریکایانو رسه نفرت ښکاري، د هغه سرتګې رسې او ویرونکي دي، که 

 " افغانستان ته راغی، د هغه له سرتګو به ټول خلک ویریږي.

، خلیلزاد او ډاکټر لیزا ۲۰۱۹مه ۲۷د اکټوبر چې   تايس په کتاب کې داهم لولئ
مرکزي او جنويب  د ټرمپ مرستیال سالکارې او  د ولسمرش) Lisa Curtisکورټیس 

نور موږ  "اسیا لپاره د امریکا د امنیت شورا دفرت مرشې( ته حامد کرزي وویل:
حوصله نه لرو چې ستايس )امریکایانو( السپوڅی ډاکټر غني په واک کې وي، 

چې نور دي دا خپل السپوڅی )دست نشانده( در  استولسمرش ټرمپ ته ووای
  ".1ږ یې نه غواړووغواړه، مو

په کتاب کې د طالبانو د مذاکراتې ډلې د مرش عباس ستانکزي د شخصیت په اړه 
 او که په خربو کې رښتونی دی. ؛هغه تُنده لهجهد یې د هغه له خولې اورئ، چې 

عباس ستانکزي ما )لیکوال( ته وویل چې عاصم منیر د سعودی وزیر ته په انګریزي 
دلته درته راوستل، اوس تايس او امارات پر دوی فشار دادی موږ طالبان " وویل:

 "راوړئ چې نوي اجنډا پرې ومنو.

                                                           
مد کرزي همدا د امریکا د السپوڅې خربه وکړه، خپله کرزي او د ناستې ټولو کله چې حا 1

په همدې موقف او د امریکا  "کرزی"ګډونوالو وخندل، ځکه له ډاکټر غني مخکې همدی 
 افغان ولسمرش و. یالسپوڅ
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د ابوظبۍ غونډې پر مهال د آی ایس آی د هغه وخت مرش  جرنال عاصم منیر او 
په قطر کې د ناستې پر مهال د آی ایس آی د اوسني مرش جرنال فیض حمید او 

 ه دلته لولئ.طالب مرش عباس ستانکزي ترمنځ جنجالې بحثون

طالبانو د تړون مراسمو کې، د افغان ګډونوالو پر رس د  –د امریکا متحده آیاالتو 
طالبانو او قطریانو/امریکا ترمنځ ډیر جنجايل بحثونه وشول، طالبانو پریکړه کړې وه 

ته د ګډون  افغانانو چې د تړون په مراسمو کې د افغان حکومت او امریکا د خوښې
 اجازه ورنه کړي.

افغانستان ته د "طالبانو ترمنځ  –وتوانېدم چې د امریکا متحده آیاالتو  )لیکوال( زه
و، په کتاب و مراسمو کې ګډون وکړم، چې په زړه پورې مراسم  "سولې راوستلو تړون

 کې په تفصیل رسه لیکل شوې.

د اهم لولئ چې ولسمرش ټرمپ ويل مال برادر اخوند ته په دې کتاب کې 
د  او زه پوهیږم چي تاسې ئخلک یاست او ډیر ښه هیواد لر قوي  تاسې"وویل:

کاله هلته وو او دا ډیره اوږده موده ده، اوس  ۱۹ موږ  ،ئخپيل خاوري لپاره جنګیږ
  " له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د ټولو په ګټه دي.

یک مااو تايس لولئ چې ويل د تړون مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر 
پمپیو د وینا ژباړه مال برادر اخوند وانه وريده. همدارنګه لولئ، له امریکا رسه د تړون 
د السلیک پر مهال، په سالون کې ناستو بهرنیانو چکچکې خو طالبانو د تکبیر ږغونه 

 کول. 

امریکا د مخامخ خربو اړوند، ما )لیکوال( د نن ټکی آسیا، سپوږمۍ  –د طالبانو 
غ، يب يب يس او ازادي راډیو له ځینو راپورونو څخه په مننې استفاده راډیو، امریکا ږ 

کړي، همدارنګه واحد فقیري چې ځینې انګریزې راپورونه او په انګلیيس ژبه د 
 یې پښتو ته ژباړلې، مننه ورڅخه کوم. "ټویټونه"بهرنیانو څرګندونې
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 د قطر دفرت کې د بدلون اړوند

کې  ۲۰۱۵رګ خرب د جوالی وروستۍ اونۍ کله چې د مالمحمد عمر مجاهد د م
، د طالبانو د مرش په ۲۰۱۵مه ۲۹افشاء شو، او مال اخرتمحمد منصور د جوالی پر 

توګه وټاکل شو، سید محمد طیب اغا د طالبانو د قطر سیايس دفرت څخه د اګسټ 
 ، استعفی ورکړه.۲۰۱۵مه ۴پر 

سید طیب اغا مرستیال،  د طالبانو د نوي مرش لخوا د قطر د سیايس دفرت لپاره د
 شیرمحمد عباس ستانکزی د یاد دفرت مرش وټاکل شو.

د طیب اغا او عباس ستانکزي اړیکې ښې نه وي، هر وخت یې د یو بل د منزوي 
کیدو هڅې کولې، له همدې امله وو چې د قطر سیايس دفرت ته، د دوی د خپلمنځي 

 ات زیان واوښت.اختالفونو له کبله په سیايس او مايل برخه کې زښت زی

که څه هم د قطر سیايس دفرت کوم د پام وړ فعالیت نه درلود، خو د ځینو بهرنیو 
هیوادونو له سفیرانو او ټیټې کچې استازو، همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو 
ملتونو د استازويل دفرت یوناما له مرش او غړو رسه یې وخت ناوخته په دوحه کې 

 ليدنې کويل.

بهرنیانو ترمنځ پر دي بحثونه کېدل چې د قطر دفرت د طالبانو سمه استازويل تر ډیره د 
نه يش کوالی، او د قطر دفرت مرش عباس ستانکزی او غړي يې د ډیر واک لرونکي 

 نه دي.

ناروي هیواد چې له امریکا رسه ډیر نږدې اړیکې لري، په کابل کې د دي هیواد 
چې  Per Albert Ilsaasالربت ایلسوس سفارت وزیر مستشار / مرستیال سفیر پرئ 

له طالبانو رسه ډیر زیات په اړیکه کې و، هغه هم ورته انديښنه درلودله، او امریکایانو 
رسه یې هم دا انديښنه رشیکه کړي وه چې د قطر دفرت مرش عباس ستانکزی ډیر 

 واک نه لري.

/ سفیر او یا هم په  رښتیا هم، د قطر دفرت له مرشتابه رسه چې به د هر هیواد استازي
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیايس څانګې مرش / غړو ولېدل، د مسایلو اړوند 



 23 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
به پریکړه سمدستي نه کېدله، بلکې د قطر سیايس دفرت به مسایل د طالبانو د رهربي 
شورا رسه رشیکول او بیا به یې د پریکړو اړوند د هغوی نظر غوښت، چې دې کړنې 

مدې امله د بهرنیانو لخوا د قطر دفرت په اړه شکایت وو چې دوی وخت نیوی، له ه
 واک نه لري.

بل خوا د قطر د سیايس دفرت د غړو لخوا هم پر ښاغيل عباس ستانکزي ډیرې نیوکې 
وي، هغه یې ځان غوښتونکی او په مسایلو کې پر نه مشوره باندي مالمت ګاڼه، تر 

 یوکې درلودلې.ډیره په دي برخه کې ځوانانو پر ستانکزي ن

همدا ډول د قطر هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالبانو له سیايس دفرت رسه 
( کې ۲۰۱۸اړیکه کې دکتور مطلق بن ماجد القحطاين هم یونس برهان رسه )مارچ 

 .2ورته انديښنه رشیکه کړي وه

انو څو ځله وغوښتل چې یاده ستونزه له طالب مرش   عثامن زما )لیکوال( څخه برهان
 مرشله  رسه رشیکه کړم، او خپله برهان هم یاده ستونزه د طالبانو د فرهنګې کمیسون

 رسه رشیکه کړي وه. ذبیح الله مجاهد

                                                           
قطریان هم له ما )ستانکزي( "، ما )لیکوال( ته عباس ستانکزي وویل:۲۰۲۰مه ۶د مارچ پر   2

که نه وو خوشاله چې ما په مذاکراتو کې د دوی رول نه مانه، یو ځل له امریکایانو څخه ځ
رسه د خربو پر مهال د قطر د بهرنیو چارو لخوا استازي مطلق بن ماجد القحطاين وویل 
چې زه ستايس )طالبانو او امریکا( تر منځ درېیم ګړی یم، ما )ستانکزي( خلیلزاد ته وویل 

یې، د ده خربه رښتیا ده؟ موږ خو له دي معاملې نه یو خرب. خلیلزاد چې دی )قحطاين( څه وا
 وویل: موږ قطر د درېیم ګړي په صفت نه دی پېژندلی.

یې، چې موږ ته میز   Facilitatorبیا ما )ستانکزي( قحطاين ته وویل: ته یوازي اسانچاری 
 ړئ.جوړ کړئ، چای راته راوړئ او نور کارونه چې اړتیا یې وي تايس یې وک

همهغه وو چې قطریان هم زما په دي ډول خربو خفه شول، او امریکایانو هم زما لخوا له 
 "ورځې  معطل و، ورنغلم، خفه و. ۵زښت جوابونو او داچې اسالم اباد کې خلیلزاد 
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نه غوښتل چې د ښاغيل شیرمحمد عباس ستانکزي په اړه  )لیکوال(  په هر حال، ما

ولو کوم چاته شکایت وکړم، او یا ووایم چې هغه د قطر د سیايس دفرت د مدیریت ک
 وړتیا نه لري.

کې چې په کابل کې د علاموو لویه غونډه وشوه، او د طالبانو ضد  3په تیر رمضان 
فتوی یې ورکړه، مخکې د علاموو له غونډې ما )لیکوال( هڅه کړي وه چې د دغيس 
کړنې مخه ونیول شې، د قطر سیايس دفرت له غړو رسه مې اړیکه ونیوله، خو هغوی 

له او ډیره بې پروایې یې وکړه، له همدې امله ما )لیکوال( دا مسئله ډیر عادي وګڼ
 .4خپلې اړیکې له همهغه وخته یو ډول د قطر سیايس دفرت رسه ځنډويل وي

                                                           
( د دوشنبې ورځ، د افغانستان د علاموو شورا او ۲۰۱۸جون  ۴) ۱۳۹۷مه ۱۴د جوزا میاشتي  3

نوښت د کابل ښار د باغ باال سېمه، د لویې جرګې خیمې کې  نږدې  سولې عايل شورا په
ماد کې فتوی ورکړه. د ال زیات معلومات  ۷دیني علاموو د طالبانو د جګړې پر ضد په  ۲۵۰۰

 لپاره زما )لیکوال( کتاب )د علاموو فتوی( وګورئ.
دا نن د استاد هم "ما )لیکوال( ته وویل: ، مولوي عبدالسالم عابد۲۰۱۸مه ۲۶ پرد مئ   4

سیاف په کور کې، د سولې عايل شورا د دارالنشاء رئیس او د ډاکټر غني سالکار ډاکټر 
اکرم خپلواک، د علاموو شورا ویاند او د عدلیې مرستیال وزیر محمد قاسم حلیمي، د سولې 
عايل شورا مرستیال مولوي عطاء الله لودین، د علاموو شورا غړی د پوهنې مرستیال وزیر 

ور محمد شفیق صمیم، د علاموو شورا غړی مولوي پیرمحمد روحاين، د علاموو شورا دکت
غړی مولوي عنایت الله بلیغ او د سولې عايل شورا غړی مولوي غالم محی الدین بلوچ 

 ناست وو، زه یې هم غونډې ته غوښتی وم.
ه لنډ بحث وشو چې څه ډول فتوی باید د علاموو له خوا ورکول يش، وویل شو چې پ

 فتوی کې رايش چې جګړه ناروا، حرامه ده او د جګړې بندیدو غوښتنه ويش.
 استاد سیاف وویل:  

فتوی باید د علاموو له ادرسه دايس ورکول يش چې دولتي ونه ښودل يش، بلکې د   - ۱
بې طرفه علاموو له ادرسه وښودل يش او ځینې بې طرفه علام هم موجود وي او د فتوی 

 او را وغوښتل يش.  ورکولو لپاره قانع
که فتوی دولتي معريف يش او د دولتي علاموو له ادرسه يش، بیا نو تاثیر نه لري، باید هڅه 

 ويش چې غیر دولتي فتوی معريف يش.
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الیس ویلز له کوچني "ما )لیکوال( ته وویل:  5، برهان عثامن۲۰۱۸مه ۱۲د جوالی 

کرښه د اخرت وروسته، د جون میاشت وروستیو کې، نږدې نیم ساعت د ټلیفون په 

                                                           

 د اسالمي نړۍ تاید د فتوی اړوند واخیستل يش. – ۲
 ټول خطیبان په مساجدو کې د فتوی حامیت اعالن کړي. – ۳
 ان په نوبت رسه د فتوی څخه خپل مالتړ اعالن کړي.د سیايس ګوندونو مرش  – ۴
 په هر والیت کې د علاموو اجامع  ويش او د فتوی حامیت او تاید وکړي. – ۵
قوي رسنیز پوښښ ورکول يش او د فتوی اړوند مثبت او اړین تبلیغات د رسنیو د الري  – ۶

 ويش.
ڼل يش، د نظام او حکومت په فتوی کې جنګ، قتل، انتحار او اختطاف حرام او ناروا وګ

 له ادرسه نه، د نظام خربه ونه يش؛ بلکې د ملت اواز وښودل يش.
رسه کار کوي، او د  Crisis Internatioanl Groupعثامن برهان د کړکیچ نړیوالې ادارې  5

افغانستان اړوند مسایلو باندی یادې ادارې ته راپورنه چمتو کوي. برهان عثامن په کابل کې 
له سفیر جان باس رسه ډیر ځله لېديل او همدارنګه د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا 

یې څو ځله له الیس ویلز رسه هم ليديل، او د یادو دواړو لوړ پوړو امریکایې کسانو رسه 
 په اړیکه کې وي.

مه کابل کې وه، او د امریکا سفارت یې د سفر اړوند الندي اعالمیه ۳۰الیس ویلز د جون پر 
 ه کړه:خپر 

 کابل ته د متحده اياالتو د بهرناو چارو وزار  د معني لومړۍ مرستيالې اَلېس وېلز سفر
د سوييل او مرکزي آسيا په چارو کې د متحده اياالتو د بهرنیو چارو وزارت د معین لومړۍ 

مې د جوالی تر لومړۍ نېټې کابل ته سفر وکړ، تر څو د ۳۰مرستياله اَلېس وېلز د جون له 
او نړیوالو ملګرو رسه لیدين کتنې تررسه کړي. د دغه لیدنې په ترڅ کې، هغې د  افغان

افغانانو په مرشۍ او د افغانانو له خوا د سولې د بهیر او د جګړې پای ته رسولو لپاره د 
د  ابرومندانه او بارشفه الر د موندلو په برخه کې د ولسمرش ارشف غني د وړاندیز په اړه

وامداره مالتړ ټینګار وکړ. د هغې خربې اترې په ټاکيل وخت او په متحده ایاالتو په د
دا ډاډ تر السه کولو   باوري او رڼه توګه د پارملاين او ولسمرشۍ ټاکنو په تر رسه کولو او

 .متمرکزې وې چې افغانان وکوالی يش په خوندي توګه خپلې رایې وکاروي
ن لومړۍ مرستيالې آلېس وېلز د د دغه سفر په ترڅ کې، د بهرنیو چارو وزارت د معی

افغانستان د ولسمرش محمد ارشف غني، اجرائيه رئيس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو وزیر 
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طالبانو د قطر د سیايس دفرت له مرش شیرمحمد عباس ستانکزي رسه خربې وکړي، 

 .6مګر ویلز ډیره مایوسه وه، هغې ویل چې طالبانو پخوانۍ او تکراري خربې کويل

 "طالبان د قطر دفرت په مرشتابه کې تغیر راويل. الیس ویلز ویل چې په کار ده

له طالبانو رسه کښینې، خو غواړي چې له امریکایان چمتو دي چې "برهان وویل: 
مسؤلیت لرونکي کسانو رسه کښیني، او قطر دفرت څخه مایوسه دي، که ممکن وي 
چې د طالبانو د رهربي شورا غړی او یا بل لوړ پوړی چارواکی له امریکایانو رسه 

 ناسته وکړي.

چمتو و ته الیس ویلز دا هم وویل چې موږ به هره دروازه وټکوو، تر څو طالبان خرب 
وشول او روان  ونډه وشوه، دلته کابل کې پرلتونهغ يش، دا چې سعودي عربستان کې

دي، کابل کې علاموو فتوی ورکړه، اندونیزیا کې د علاموو غونډه وشوه، دا هر څه 
 .7ددې لپاره چې پر طالبانو باندي فشار راوړي چې د سولې خربو ته کښیني

                                                           

صالح الدین ربانی، د ميل امنيت سالکار محمد حنیف امتر، د سولې د عايل شورا مرش 
 .اترې وکړې کریم خلیلی، د ټاکڼو خپلواک کمیسیون غړو او نورو افغان مرشانو رسه خربې

رسبېره پر دې، سفیرې وېلز د نړیوالو ملګرو رسه هم وکتل، او افغانستان او سیمې ته د 
راوستلو په هڅو کې د متحده ایاالتو او نړیوالې ټولنې د  اوږدمهاله سولې. امنیت او ټیکاو

  .بحث او خربې اترې وکړې  دوامداره مالتړ په اړه
ة ویبپاڼې رسه مرکه کې د قطر د سیايس دفرت ویاند سهیل ، له االمار ۲۰۱۸مه ۱۹د نومرب پر  6

، موږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مهم پالوي ۲۰۱۸مه ۹مه او ۸د جون " شاهین ویيل:
 "رسه په دوحه کې ناسته درلودله.

،  د طالبانو جګړې په (۲۰۱۸مئ  ۱۱د طالبانو د جګړې اړوند په اندونیزیا کې غونډه ) 7
جوالی  ۱۱او ۱۰(   او په جده او مکه کې غونډې )۲۰۱۸جون  ۴کې فتوی )ضد په کابل 

 ( وشوې، له طالبانو وغوښتل شول چې خپله ناروا جګړه ودروي.۲۰۱۸
، د کابل په حضورې چمن کې یو شمیر دولت ۲۰۱۸مارچ  ۱۷/  ۱۳۹۶مه ۲۶د حوت پر 

ریک )منظور پښتون( پلوه ځوانانو د پرلت خېمه په ښکاره د پاکستان د پښتون ژغورنې تح
په مالتړ ودروله، خو اصيل موخه یې دا وه چې پر طالبانو د سولې برخه کې فشار او له 

 طالبانو وغواړي چې له افغان حکومت رسه اوربند وکړي 
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راوړي او له هغوی به وغواړي چې طالبان  امریکا به پاکستان باندي هم فشار

 "وهڅوي چې د سولې خربو ته کښیني.

داچې وار له مخه د قطر سیايس دفرت اړوند ستونزې له بېالبېلو الرو د طالبانو مرشتابه 
ته رسیديل وي، همدا ستونزه برهان صاحب له ضعیف صاحب رسه هم رشیکه کړې 

سل ټینګار وروسته، او بااالخره یې ما وه، او  د برهان صاحب له څو میاشتنې مسل
خربه نه ده، د ولس خربه ده، د  8)لیکوال( ته وویل چې دا د یوه شخص د ملګرتیا 

هیواد د راتلونکې د برخلیک ټاکلو خربه ده، نو تايس هم باید دا مسئله جدي 
ې کې، یاده ستونزه يونیسئ، همهغه و چې  د جوالی میاشت د دوميې اونۍ په نیام

، ټینګار مو وکړ چې ته ورسولهځینو طالب مرشانو  په تفصیل رسه هم لیکوال( ما )
 ستونزه د رهربي شورا له غړو رسه رشیکه يش.

همدارنګه طالب مرشانو ته مو د امریکا لخوا مخامخ خربو ته بیړه او چمتوايل په اړه 
ه دواړه شته، له امریکا رسه په بیړه د مخامخ خربو اړوند مثبت ټکې او زیانون" ولیکل:

یوه ګټه یې داده چې مخامخ کیناستل، هغه څه دي چې طالبانو غوښتل او امریکا 
تر دې مهاله نه منله، اوس چې امریکا مخامخ خربو ته چمتو شوې، دا معنی چې 
طالب کمزوری شوی نه دی، بلکې امریکا د طالب غوښتنه ومنله، او د امریکا نظامي 

 تګالرې کار ور نه کړ.

خامخ پټې خربې پېل يش، دا چې دوه میاشتې وروسته به د ټرمپ د نظامي خو که م
تګالرې ارزونه کیږي او د ارزونې ځینې برخې به رسنیزې کیږي، که طالبان له 
امریکایانو رسه پټې مخامخ خربې وکړي، دا  امکان شته چې د ټرمپ تګالرې 

چې خربو ته کښیني ارزونه دايس ويش چې د نظامي فشار نتیجه کې طالبان اړ شول 
 " او کارنده وه. تاو د ټرمپ تګالره مثب

                                                           
ما )لیکوال( به هر ځل برهان صاحب ته ویل چې له شیرمحمد عباس ستانکزي رسه مې  8

غواړم چې د کوم ملګري شکایت وکړم، او د ملګري ناستې کړي، ور رسه ملګرتیا لرم، نه 
 شکایت سم کار نه دی.



 28 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
بانو د رهربي شورا د جوالی میاشتې په درېمه لسیزه کې د قطر سیايس دفرت ته د طال

نورالدین ترايب په مرشې د یاد دفرت د ارزونې  مالد شیخ خالد، شیخ نورالله  له خوا
 لپاره والړل.

دفرت ارزونه بشپړه شوه، خو داچې هغه وخت  د طالبانو د پالوي لخوا د قطر سیايس
یاد دفرت کوم ښکاره سیايس فعالیت نه درلود، او له امریکایانو رسه ال هم مخامخ 
خربې جدې پړاو ته نه وي داخلې شوې، طالبانو خپل راپور رهربي شورا ته 

 وړاندي، او د قطر سیايس دفرت د مرشتابه د بدلون په اړه یې وړاندیز پټ وساتی.

غه وخت چې ال هم مال برادر اخوند د پاکستان په زندان کي و، دا خربه کېدله چې ه
کیدای يش مال خیرالله خیر خوا د قطر د سیايس دفرت مرش وټاکل يش، تر څو په 

نور بندیان، او کیدای يش سید طییب اغا  ۴قطر کې د ګوانتانامو را خالص شوې 
 هم وررسه همکاري وکړي.

دا " مال عبدالسالم ضعیف ما )لیکوال( او برهان عثامن ته وویل: ۲۰۱۸مه، ۸د نومرب 
او وررسه دوه نور ملګري هم ولیدل، ترايب  ترايب رالدیننو  مالځل مې په قطر کې 

صاحب ویل چې موږ د قطر د سیايس دفرت اړوند خپل راپور چمتو او د طالبانو 
چې هغه به وخت پر مرشتابه ته مو وړاندي کړی، ځینې وړاندیزونه مو پکې کړي، 

 ۵له ګوانتانامو را خالص شوو، په قطر کې میشت وخت عميل کیږی، چې یو هم 
 " .کسانو اړوند و

څخه کوم  کسانو(۵) راتلونکي کې ممکن له همدویپه " ضعیف صاحب زیاته کړه:
 ."9کس د دفرت مرش هم وټاکل يش

                                                           
بندیان )مالخیرالله طالب تنه  ۵د امریکایې بندی پوځي بوبریګډال رسه د ګوانتانامو  9

خیرخوا، مال نورالله نوري، مال محمد فاضل اخوند، مال عبدالحق وثیق او حاجي محمد نبي 
قطر ته ورسیدل( ، له هغوی رسه  ۲۰۱۴جون   ۱و، او په  مئ خويش شو  ۳۱عمري( تبادله ) په 

و، کله بندیز  پوري ۲۰۱۸اکټوبر  ۲۹په لیدلو او له قطر هیواد څخه بهر ته وتلو باندي یې تر 
(  او بیا  له امریکا رسه د ۲۰۱۸اکټوبر  ۲۹چې هغوی د طالبانو د قطر د سیايس دفرت غړي )

 (  شول، ۲۰۱۹ي فربور  ۱۲طالبانو د مذاکرايت ډلې غړي )
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مه ۲۲مه  او ۲۱ی د قطر سیايس دفرت د ارزونې د پېل کېدو رسه هم مهاله، د جوال 

د جنويب او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي ، ۲۰۱۸
الیس ویلز هم قطر کې د طالبانو د د سیايس دفرت له مرش عباس ستانکزي  استازي

او غړو رسه ولېدل. چې بیا وروسته الیس ویلز هم ځینو ډیپلوماټانو او افغانانو ته 
 .10زی ډیر واک نه لريویيل و  چې عباس ستانک

                                                           

تنو )مال عبدالغني برادر، شیر محمد عباس  ۱۱ملګرو ملتونو د طالبانو د مذاکراتې ډلې پر 
ستانکزی، مال امیرخان متقي، مال فاضل محمد مظلوم، مال خیرالله خیرخوا، مال نورالله نوري، 

الدین  مال عبدالحق وثیق، مولوي ضیاء الرحمن مدين، مولوي عبدالسالم حنفي، شیخ شهاب
 میاشتو لپاره بندیزونه لريې کړل. ۹دالور او مولوي عبداللطیف منصور( د 

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا " د ملګرو متلونو لخوا په خپور شوې سند کې لیکل شوې و:
منرب پرېکړه لیک کې پر  ۱۹۸۸کال د اپرېل د میاشتې په لومړۍ نېټه په  ۲۰۱۹  کمېټې د

فر لګول شوي بندیزونه د اپرېل له لومړۍ نېټې د روان کال ترپایه نوموړو طالب مرشانو د س
  ".مې نېټې پورې( لغوه کوي ۳۱)د ډسمرب تر 

کې وځنډيدي، او تر ډسمرب  ۲۰۱۹دا چې د طالبانو او امریکا د سولې خربې په سپټمرب 
ت پوري د ښکېلو لورو ترمنځ تړون السلیک نه شو، له همدې امله د ملګرو ملتونو د امنی

( پورې ۲۰۲۰مارچ  ۳۰تر  ۲۰۲۰جنوري  ۱شورا لخو پورته پریکړه تر درې نورو میاشتو )
 وغځول شوه.

په  Thomas Dominic، موږ  د ناټو دفرت له غړو )ټام توماس ۲۰۱۸مه ۱۹د نومرب پر  10
افغانستان کې د امریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال سکاټ میلر نظامي سالکار ، بین 

د ملکي استازي دفرت رئیس، کریسټینا د ملکي استازي دفرت د سفیر سالکارې( رسه د ناټو 
رسینا هوټل کې ناسته درلودله، ډاکټر فیض محمد ځالند چې په امریکا کې له  –په کابل 

ځله له  ۵طالبانو " مهمو امریکایې چارواکو رسه لېدلې وو، د ناټو دفرت غړو ته یې وویل:
، هغې ته یې ویيل وو چې تر هر څه لومړی خپلې ټولې هڅې الیس ویلز رسه لیدلې دي

وکړه، هر هیواد ته چې ځي او هر چا رسه چې ګوري، مګر زموږ ادرس معلوم دی او یوازي 
سیايس دفرت د خربو واک لري، که تايس له نورو هیوادو رسه د سولې مذاکراتو اړوند خربې 

 "خلیلزاد ته هم کړي دي.کوئ، نو هغوی ته ورشئ. طالبانو همدا خربې زملي 
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له همدې کبله و چې امریکایانو غوښتل چې د طالبانو له ډیر او بشپړ واک لرونکو 

 مرشانو رسه وګوري.

 Laurel، په کابل کې د ناروي هیواد سفارت کې د  لورال میلر ۲۰۱۸مه، ۴د ډسمرب 

E. Miller خوانۍ ان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت  پتسد افغان
ځانګړي رسپرست استازي او کابل کې د ناروي سفارت وزیر مستشار/ مرستیال 

رسه د ناستې پرمهال پئړ له ما  Per Albert Ilsaasسفیر پرئ الربت ایلسوس 
څه فکر کوئ چې د طالبانو قطر سیايس دفرت کې به ")لیکوال( څخه پوښتنه وکړه: 

دا انديښنه شته چې عباس ستانکزی بدلون رايش یا نه؟ ځکه له امریکایانو رسه هم
 واک نه لري. او د طالبانو بېالبېل ادرسونه دي."

کسان  ۵: د طالبانو د قطر سیايس دفرت کې د ګوانتانامو څځه را خالص شوې مطمنئ
هم ور زیات کړل شول، دا په دی معنی ده چې د قطر دفرت واک او اهمیت زیات 

د طالبانو د نظام پر مهال د کورنیو چارو يش، تايس مال خیرالله خیرخوا پېژنئ چې 
او  د مالمحمد عمرمجاهد نږدې ملګری و، مال فاضل اخوند لوی درستیز ووزیر او 

مال عبدالحق موږ ټول یې ښه پېژنو، مال نورالله نوري د شامل زون تنظیمه رئیس، او 
د  انود طالب عمري نبي مولوي محمد همدارنګه و، وثیق د استخبارتو مرستیال مرش 

 .نظام پر مهال د ټولو رسحدې قواوو مرش و

که چیرته د طالبانو او امریکا ترمنځ مخامخ خربو کې پرمختګ ويش، کیدای يش 
چې د قطر دفرت مرشتابه کې هم بدلون رايش، او که هلته پرمختګ نه وي، نو بیا د 

انو او مرشتابه بدلون ته اوس دستي اړتیا به نه وی، خو زه باوري یم چې د  طالب
امریکا د مذاکراتو له پرمختګ رسه به د قطر سیايس دفرت مرشتابه کې هم بدلون 

 رايش.

د "، مال عبدالسالم ضعیف ما )لیکوال( او برهان ته وویل:۲۰۱۸مه ۲۶د جوالی پر 
عباس ستانکزي د بدلیدو اړوند، د طالبانو مرشتابه ویيل چې اوس خو هلته دايس 

رسمیت  ، که هر وخت دفرت پهوه ورڅخه نه جوړو مهم کار نشته، بل طیب اغا ب
 .وپېژندل شو، بیا به وګورو
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زموږ وړاندیز مال محمد یعقوب اخوند دی، چې هغه به د مرش او د دفرت کې د اتفاق 
ساتلو د سمبول په صفت وي، او کار به ورته کاري ټیم مخکې وړي، تر څو 

په وخت کې اړینه استفاده ورڅخه راتلونکي کې هم د هغه تجربه زیاته او بیا د اړتیا 
 " ويش.

د امریکا لخوا له طالبانو  ما )لیکوال( له حاجي احمد رسه ، ۲۰۱۸مه، ۱۵د جوالی 
امریکا د مخامخ  –او د طالبانو  ،رسه د مخامخ خربو د لیوالتیا په اړه خربې وکړي

 چې د شیخ هبة الله صاحب د دفرتخربو په اړه مې خپل نظر ور رسه رشیک کړ، 
رئیس مولوي امیرخان متقي ته یې ورسوي، د مخامخ خربو مثبت ټکې او زیانونه 

له امریکا رسه د مخامخ خربو یوه ګټه، " مې ورته ترشیح کړل، هغه ته مې وویل:
هغه څه دي چې طالبانو غوښتل او امریکا تر دې مهاله نه منله، اوس چې امریکا 

مزوری شوی نه دی، بلکې مخامخ خربو ته چمتو شوې، دا معنی چې طالب ک
 امریکا د طالب غوښتنه ومنله، او د امریکا نظامي تګالرې کار ور نه کړ.

مګر منفي ټکی پکې داده که مخامخ پټې خربې پېل يش، دا چې دوه میاشتې 
وروسته به د ټرمپ د نظامي تګالرې ارزونه کیږي او د ارزونې ځینې برخې به 

انو رسه پټې مخامخ خربې وکړي، دا  امکان رسنیزې کیږي، که طالبان له امریکای
شته چې د ټرمپ تګالرې ارزونه دايس ويش چې د نظامي فشار نتیجه کې طالبان 

 اړ شول چې خربو ته کښیني او د ټرمپ تګالره مثب او کارنده وه.

د دې لپاره چې د امریکا رسه د مخامخ خربو رد ونه يش، ښه به وي چې وویل يش 
وو، او تر دوو میاشتو مخامخ خربې وځنډول يش، کله چې چې مشوره ورباندي ک

د ټرمپ نظامي تګالره ناکامه اعالن يش، له هغه وروسته بیا خربې ويش، خو دا 
امکان هم شته چې هغه وخت بیا امریکا له مخامخ خربو په شا يش، ښه داده چې 

 له دي وخت څخه سمه ګټه پورته يش.

مشوره ويش، چې د مخامخ خربو ګټې او  ښه داده چې له ملګرو او مرشانو رسه
زیانونه پرتله يش، که ګټې یې زیاتې وي، خربې ويش او که زیان یې زیات وي نو 

 حوصله ويش او وځنډول يش.
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امریکا بیړه لري چې له طالبانو رسه مخامخ خربې ويش، په کابل کې د علاموو  مګر

د امریکا بیړه ښیې، او په نوم فتوی، په جده او مکه مکرمه کې غونډې دا هر څه 
امریکا  به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه هم وغواړي چې په دي برخه کې له 

 " امریکا رسه مرسته او پر طالبانو فشار راوړي.

پورته معلومات مې د حاجي انور رسه هم رشیک کړل، تر څو یې د رهربي شورا 
ن عبدالجبار ته ورسوي، غړي او د طالبانو د رسحدونو د کمیسون مرش حاجي معاو 

همدارنګه مې د فرهنګي کمیسون له مرستیال مرش مال احمدالله وثیق رسه هم په 
یاده موضوع خربې وکړي، له هغه مې وغوښتل چې یاد مسایل له ذبیح الله مجاهد 

 رسه هم رشیک کړي.

 مه، د حاجي احمد لخوا الندي پېغام راته ورسیدی:۱۶د جوالی 

 الله وبرکاته! السالم علیکم ورحمة"
ستايس پېغام مې رشیک کړ او ملګري په دي باندي ډیر زیات خوشاله شول، د 
یادې مسئلې اړوند چې ستايس نظر او توجه مو کړي وه، هغه مې ټول ملګرو ته 
وویل، د مرشانو ځواب داوو چې همدا مسئله به له مرشتابه، نظامي او سیايس ملګرو 

کوم ډول )مخامخ خربې اوس یا وروسته( زموږ رسه رشیکه کړو، غور به وکړو چې 
په ګټه دي، دا چې اوسني دریځ ته ادامه او یا ور وړاندي شو، که بیا هم مخامخ 
خربې ونه يش، رسنیزه ګټه باید له دي څخه پورته يش، دا روښانه يش چې زموږ 
مقاومت او دریځ دادی نتیجه ورکړه، د کابل ادارې کومې هڅې او حربې چې یې 

 "کړي، له ناکامي رسه مخ دي.پېل 
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سپينې ماڼې پریکړه "مه، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور خپور کړ:۱۵د جوالی پر

کړي، او ټرمپ لوړ پوړو ډیپلوماټانو ته امر کړي چې له طالب مرشانو رسه د مخامخ 
 ".11خربو له پاره اړیکې ونیيس

                                                           
د نیویارک ټایمز د راپور له خپریدو لږ وروسته، برهان عثامن او ما )لیکوال(، د یاد راپور  11

په اړه د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال مرش مال احمد الله وثیق رسه خپل نظر په الندي 
 ډول رشیک کړ:

 د امريکا لخوا د مخامخ مذاکراتو د اع ن اهميت
دا رسمي اعالن دی، د پروسې پيل دی، او ترې پر شا کېدل به اسان نه وي: د مخامخ  -۱

او دوه پر دوه خربو لپاره د امريکا اماده ګي دا ځل د سپينې ماڼۍ څخه راغله. دا رسمي او 
درجې بدلون ښيي ځکه دوی  ۱۸۰چې د امريکايي ادارې په پاليسۍ کې  علني اعالن دی،

د دې اعالن اهميت  څخه پر شا شول، او سيايس الره يې خپله کړه. عمالً له نظامي تګالرې
په دې کې دی چې د غري رسمي چينل څخه نه، بلکې په رسمي توګه وړاندې شوی، داچې 
د بهرنیو چارو مرستیال وزیرې میرمن الیس ویلس له خولې راپور ورکول شوی، نو له دې 

 رسامً د يوې مذاکرايت پروسې پيل کيدلی يش. څخه انکار يا پر شاکېدل بيا اسانه نه دي. دا 
په دغه اعالن رسه د )نظآمي( فشار سرتاتيژي رسامً تر شا پرېښودل شوه، او امريکا رسامً  -۲

 دپلوماسۍ الره خپله کړه.
په اعالن کې په واضح ټکو د بهرنيو ځواکونو د برخليک په اړه خربو اترو ته چمتووالی  -۳

د طالبانو ډېره پخوانۍ غوښتنه ده، او د بهرنیو چارو وزیر پیمپو ښودل شوی دی، چې دا هم 
 له خولې راپور ورکول شوی.

مستقيمو مذاکراتو ته د امادګۍ ترڅنګ، امریکایې چارواکو دا هم اعالن کړه چې دوی  -۴
د يو نوي سيايس جوړښت/توافق په اړه چمتو دي، په دې معنا چې د بون پروسې پر بنسټ د 

به يو نوی سيسټم جوړېږي چې په دې کې به رضورتاً ت/دولت پرځای، جوړ شوي حکوم
 او خپله به هم د پروسې په تعيني کې فعال ګډون لري. د طالبانو نظر هم اخيستل کېږي،

کلن هر څه هیر، او د نوي ادارې جوړښت اړوند د طالبانو  ۱۷یعني دا امکان شته چې تیر 
نکي اړوند پریکړه او توافق ويش، لکه لومړی بون غوښتنو په نظر کې نیولو رسه د راتلو 

 کې چې یوه کامالً نوي اداره جوړه شوه.
په نړيواله ډپلوماسۍ کې هرڅه په رسمي  ع ميه نه؟ولې نيويارک ټاميز، ولې رسمم ا

اعالميو نه پيلېږي. ډېرځله چې چارواکي د خپل دريځ ډراماتيک غربګون اعالنوي، مخکې له 
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و له خپل لوري یې د سولې ا. طالبانو یې یوه ورځ وروسته په اړه مثبت غربګون وښود

 مخامخ خربو ته چمتووالی وښود.
برهان عثامن چې د سولې اړوند مسایل باندي یې ژور نظر درلود، او د امریکایې 
لوړ پوړو ډیپلوماټانو )الیس ویلز او جان باس( رسه مخامخ په اړیکه کې و، د 

مذاکرات نه امریکا مخامخ خربې او " مه یې ما )لیکوال( ته وویل:۱۹جوالی پر 
پېلوي، بلکې غواړي چې محاوره وکړي، او نه هم په راتلونکي کې په لیکيل بڼه 
خربو ته کیني. یوازي دومره کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خربو پر 
مهال به امریکایان هم شتون ولري، تر څو د طالبانو ډاډ رايش، چې د افغان حکومت 

 هم مالتړ کوي. له پریکړو او ژمنو امریکایان
امریکا به له طالبانو رسه په لیکيل ډول تفاهم کله هم ونه کړي، لیکلی تفاهم به د 

 ".12افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي
                                                           

طبوعايت غونډو يا اعالميو له الرې يې راوبايس، رسنيو ته یې په یو ډول دې چې د رسمي يا م
را بايس. لومړی، خربه په رسنيو کې د يو راپور په بڼه خپرېږي، البته د رسمي او معلومو او 

وايل څخه يو څه را کمېږي، او -معتربو رسچينو پر بنسټ. په دې توګه د اعالن له ډراماتيک
 توقعات عيارېږي.  عامه نظريات چمتو کېږي،

په دغسې حاالتو کې د حکومت چارواکي له يوې معتربې رسنۍ رسه متاس نييس، خپله 
 راپور په بڼه خپروي.  exclusiveخربه ورته کوي، او رسنې هم هغه د ځانګړي/

عموماً، له دغسې راپور څخه څو ورځې وروسته ددغسې اعالن تاييد د لوړپوړو چارواکو 
هغوی په خربي کنفرانسونو کې په دې اړه پوښتل کېږي، او دوی په  له خولې هم کېږي.

ځواب کې دغه اعالن تاييدوي، او په دې توګه دا اعالن رسامً د يوې نوې پالييس پيالمه 
جوړېږي. د دې توقع کېدای يش چې د امريکا د وزارت خارجه چارواکي يا آن خپله 

دوی يې په اړه نور رسمي جزيات هم  وزير، او يا حتې ټرمپ په دې اړه وپوښتل يش، او
ورکړي. بناً، په دې ورځو کې د امريکايي چارواکو خربې او خربي کنفرانسونه له نژدې 

 تعقيبول پکار دي.
، اسد وحيدي او ځینو خربیاالنو، په کابل کې د امریکا سفیر ۲۰۱۸مه ۲۶د اپریل پر  12

امریکا( هیڅکله هم له طالبانو جان باس رسه ناسته کړي وه، سفیر ورته ویيل و:"موږ )
رسه مخامخ خربو ته نه کښینو، که موږ له طالبانو رسه مخامخ خربو ته کښینو، دا معنی 

چې موږ د جګړې یو اصيل اړخ یو، او دا کار نه کوو. که له طالبانو رسه مخامخ خربو ته 
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د امریکا لخوا په کلکه له پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو غوښتل 

 نوي.چې طالبان له افغان حکومت رسه مخامخ خربو ته کی وشوې و 

کله چې یادو هیوادونو له هڅو رسه رسه ونه شوای کوالی چې طالبان له افغان 
حکومت رسه مخامخ خربو ته لیواله کړي، بل خوا د امریکا ډیره بیړه وه، همهغه و 

 چې امریکا وغوښتل چې له طالبانو رسه مخامخ خربو ته کیني.

ستان، سعودي عربستان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په لوړه کچه له پاک
متحده عرب اماراتو څخه وغوښتل شول چې د بشپړ واک لرونکې طالب مرشانو 

 رسه د امریکایانو د ناستې برخه کې وررسه  مرسته وکړي.

د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزيرې الیس ویلس په پرله پيس ډول اسالم اباد ته 
لرونکې وغوښتل چې له بشپړ واک خپل سفرونه وکړل، او له پاکستان څخه یې 

 ورته برابره کړي. هطالبانو رسه د ناستې زمین

،  چې کله الیس ویلز پاکستان ته تلله، پاکستان ژمنه وررسه ۲۰۱۸مې ۳تر  ۱د جوالی 
کړي وه چې طالبان به وررسه کینوی، ويل پاکستان ونه توانېدی چې هغه مهال له 

 وي.کښین و استازيطالباند الیس ویلز رسه 

بیا سولې او ،  د امریکا د بهرنیو چارو وزرات د افغانستان د ۲۰۱۸مه، ۵د سپټمرب پر 
پخالینې لپاره ډاکرت زملی خلیلزاد رسامً خپل ځانګړی استازی اعالن کړ، او بیا هم 

انه وغوښتل چې له بشپړ واک د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټینګار رسه له پاکست
 زمینه ورته برابره کړي. د ناستې طالبانو رسه ولرونک

پاکستان په مکرر ډول له طالبانو غوښتل چې الیس ویلز رسه وګوري، هغه مهال 
طالبانو ونه منله، کله چې د افغانستان سولې برخه کې د امریکا لخوا خلیلزاد رسامً 
وټاکل او اعالن شو، طالبانو هم ومنله چې په اسالم اباد کې به له امریکایې لوري 

ه مخامخ خربو ته کیني، خو ټینګار یې درلود چې د سولې مذاکراتو لپاره د رس 
 طالبانو ادرس د قطر سیايس دفرت دی.

                                                           

کړی. افغان کینو، په دي معنی چې موږ په افغانستان یرغل کړی او افغانستان مو اشغال 
 حکومت قانوين دی او طالبان باید د سولې مذاکراتو ته له افغان حکومت رسه کښیني."
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 د م  امارخان متقم او خلالزاد ناسته

 اس م اباد 

طالبانو لخوا مخامخ  واو بشپړ واک لرونک ولوړ پوړ  د و تهد دې لپاره چې امریکایان
و لپاره د طالبانو ادرس په قطر کې د دوی سیايس وویل يش چې د سولې او مذاکرات

شیخ هبة الله د دفرت رئیس  طالبانو د مرش مه، د۹دفرت دی، له همدې امله د اکټوبر پر 
لوړ پوړو طالبانو په اسالم اباد کې د افغانستان  وامیرخان متقي په مرشې څو تنمولوي 

وزارت ځانګړې استازي زملي د سولې او بیا پخالینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو 
خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکا / ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال سکاټ 
میلر رسه وکتل، په ناسته کې د سپينې ماڼۍ، پنټاګون او سې آی اې استازو هم ګډون 

 درلود.

د مه، ۹ته وویل:"د اکټوبر پر ما )لیکوال(  طالب ملګري ۲۰۱۸مه، ۱۰د اکټوبر پر   
سې شنبې ورځ، په اسالم اباد کې د جګپوړي طالب هیئت او جګپوړي امریکایې 

چې  د پاکستان لخوا غوښتنه او فشار وهیئت ترمنځ لیدنه وشوه، له ډیرې مودې 
طالبان دي د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ خربې وکړي، طالبانو ونه منله، 

درې او افغان حکومت ترمنځ  نوطالبا ،نوامریکایاد او بیا وروسته یې هڅه داوه چې 
، خو د طالبانو غوښتنه داوه چې یوازي له امریکایانو رسه مخامخ خربې  ويشاړخیزه 

 خربو ته کښیني، او طالبان خپل هدف ته ورسیدل.

امیرخان متقي کوله، د  مولويې د شیخ هبة الله د دفرت رئیس د طالبانو د هیئت مرش 
ب الدین دالور، مولوي اسدالله حنفي او قاري دین قطر سیايس دفرت څخه شیخ شها

نور غړي )چې ځینې یې د رهربي شورا  ۴د پالوي مد هم د هیئت غړي وو، او مح
 غړي وو(  ټولو د امریکایې لوري له لوړ پوړي پالوی رسه وکتل.

د امریکا لخوا د بهرنیو چارو وزارت سولې برخه کې ځانګړی استازی زملی خلیلزاد، 
ماڼې ځانګړی استازی، په افغانستان کې د امریکا/ناټو پوځیانو عمومي د سپینې 

قومندان سکاټ میلر، د يس آی اې رئیس او لوړ پوړي چارواکي وو، چې له طالبانو 
 رسه یې خربې وکړی. 
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و، که اوس هم پرمختګ ونه يش، لی لوړ پوړی هیئت ورته لیږ  طالبانو دا ځل خپل

مونه را وانخيل، بیا ممکن راتلونکې کې خربې او امریکا د سولې اړوند نور قد
 وځنډیږي، او که امریکا را مخکې يش، نو خربې به دوام پیدا کړي.

، خو په دوی کې تفاهم ژر وررس ويشامریکایان ډیر ساده خلک وو، کیدای يش 
عمیق  ، او مسایلو تههیږي، هغه پر مسایلو ډیر پو دیخلیلزاد ډیر خطرناک سړی 

 ."13د په هیئت کې نه وای، بیا به ډیره ښه وای، چې خلیلزاګوري

ما )لیکوال( ورته وویل: که تايس غواړئ چې خلیلزاد دي نه وی، دا اصويل خربه 
ده، غوښتنه یې وکړئ چې هغه بدل يش، خو د امریکا لخوا د سولې خربو لپاره هغه 

 میاشتو ماموریت لري چې سولې برخه کې کار وکړي. ۶تر 

لوال له رسنیو رسه مرکه سالم اباد کې افغان سفیر حرضت عمر زاخیمه، په ا۹د اکټوبر 
و:" امریکا تر بل هر وخت زیات د افغانستان سولې په قضیه کې جدي  کې ویيل

 چلند کوي."

، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شا محمود قریيش په واشنګټن ۲۰۱۸مه ۲اکټوبر  د
مه يې ۳رسه ولیدل، او د اکټوبر پر  مایک پمپیووزیر  له کې د امریکا بهرنیو چارو

غانستان په وویل:"د پاکستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ ترینګلتیا او اختالف د اف
 و افغانستان کې له امنیت او حالت ښه کیدو رسه تړلی".اکلنې جګړې، ناورین ۱۷

سفر پاکستان ته  پمپیوستي د امریکا بهرنیو چارو وزیر له یادې ناستې وروسته، سمد
سیال رسه ناسته درلودله، د پاکستان لپاره  ينمه یې له پاکستا ۵و د سپټمرب پر وکړ ا

یستالی يش، امریکا ومنله چې د پیسو نړیوال صندق) آی ایم ایف( څخه قرضه اخ
 .و چې دا قرضه باید پاکستان ته ورنه کول يشویيل  پمپیوکوم چې مخکې همدې 

 

                                                           
وروسته معلومه شوه چې خلیلزاد له طالبانو رسه د جګړې پای ته رسولو تړون کې ډیر  13

 مؤثر و، او ډیره هڅه یې کوله  چې تړون السلیک يش.
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باد وروسته زملی خلیلزاد سعودي عربستان ته والړ، او له هغه ځایه قطر ته، له اسالم ا
تر   ېناست او دا رسه لومړي ناسته وشوه، مه له طالبانو۱۲اکټوبر پر په قطر کې یې د 

ناسته کې د افغانستان د سولې اړوند  ۍي، په لومړ ډیره د باور جوړونې او پېژندنې و 
 ریکایانو تر منځ ونه شول.کوم ژور بحثونه د طالبانو او ام

مه، د طالبانو د قطر د سیايس دفرت مرش عباس ستانکزي ما )لیکوال(  ۲۱د نومرب پر 
امریکا پر پاکستان هم زیات فشار راوست چې طالبان له "وویل:په دوحه کې ته 

افغان حکومت رسه خربو ته چمتو کړي، مګر موږ د پاکستان فشار ته هم اوږه 
وکړه،  يان رسه په دي برخه کې ښکاره دښمنړي ډول ما له پاکستورکړه، او په ځانګ

 ډول غوښتنه په دي اړوند موږ رد کړه. د پاکستان هر

له خلیلزاد رسه اسالم اباد کې ناستې ته هم زه  (۲۰۱۸اکټوبر  ۹) تر دې چې تیر ځل
 ځکه نه والړم چې باالخره باید بیا هم امریکایې هیئت دلته قطر ته رايش، او زموږ

 14له سیايس کمیسون رسه خربې وکړي، ويل د دفرت درې غړي مو ورته ولیږل.

پاکستان موږ ته دا هم وویل چې پر موږ د امریکا لخوا ډیر زیات فشار دی، تايس 
یوازي په پاکستان کې له امریکایانو رسه کښینئ، هیڅ هم مه وررسه جوړیږئ، خو 

موږ رسه همکاري وکړئ، ويل چې زموږ څخه فشار لږ کم يش، په دي برخه کې له 
موږ ونه منله چې د سیايس کمیسون مرشتابه له امریکایانو رسه په پاکستان کې 

 " 15کښیني.

                                                           
ویل:"دا توافق له مخکې شوی و چې په اسالم ډاکټر صالح په سبا سهار ما )لیکوال( ته و   14

اباد کې د امریکایانو او طالبانو له ناستې وروسته به امریکایان په قطر کې د سیايس دفرت له 
مرش او غړو رسه ګوري، د دې لپاره چې خربې په قطر کې جریان ولري، د طالبانو د قطر 

 دفرت مرش عباس ستانکزی پاکستان ته ورنغلی."
صالح په سبا سهار ما )لیکوال( ته وویل: پاکستان پرله پسې غوښتنه کوله، او ډاکټر   15

طالبانو هم وررسه د دې لپاره چې پر هغوی فشار لږ کم يش، ومنله چې په پاکستان کې 
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خلیلزاد مه ( ښې وي، ۱۲له خلیلزاد رسه ناستې )اکټوبر عباس ستانکزي زیاته کړه، 

لرو د امریکا د نظامي فشار تګالره ناکامه ده، ټرمپ لیونی دی، موږ ویره "وویل: راته
 "، اړینه ده چې دا مسئله حل يش.16چې د افغانستان مسئله ال زیاته خرابه نه يش

مه، ۱۳د اکټوبر پر مجاهد په قطر کې د لومړي پړاو خربو اړوند د طالبانو ویاند 
 الندي اعالمیه خپره کړه:

د امریکې د مذاکرايت ټام رسه  وود ساايس دفرت مرشاو اعضا م امار اس م د
 کتلپه دوحه کم و 

چې په ترکیب کې یې   د سیايس دفرت مذاکرايت ټیم  د افغانستان د اسالمي امارت،
د سیايس دفرت رئیس محرتم الحاج شیرمحمد عباس ستانکزی، د سیايس دفرت 

شهاب   محرتم مولوي عبدالسالم حنفي، د سیايس دفرت اعضاء محرتم شیخ  مرستیال
محرتم الحاج محمد زاهد احمدزی الدین دالور ، محرتم قاري دین محمد حنیف ، 

 ېمذاکرايت ټیم رسه چې مرش   امریکامحمد سهیل شاهین شامل وو، د   او محرتم
، د روان زملي خلیلزاد کوله کټراډیې د افغانستان لپاره د امریکې خاص استازي 

د  نیټه په دوحه کې وکتل او د اشغال په خامته او  مه۱۲بر په اکټومیالدي کال د ا 
 اسالمي امارت استازو د ن د مسئلې په سوله ایزحل یې خربې وکړې. دافغانستا

خارجي ځواکونو موجودیت لوی خنډ  حل او واقعي امن په راتلو کي د مشکالتو د
اسالمي ارزښتونه   وباله او زیاته یې کړه چي افغانستان یو اسالمي هیواد دی، خپل

عي او افغان شموله حل لپاره واق د هغو په پام کې نیولو رسه دې د ي،او ثقافت لر 
خپلو غونډو ته به په راتلونکې   هڅې ويش. په پای کي دواړو لوریو موافقه وکړه چې

 .دوام ورکوي  کې

                                                           

ناسته ويش، خو دا توافق شوی وو چې اصيل خربې به په قطر کې جریان پيدا کوي، او د 
 یږي.اسالم اباد ناسته به نه رسنیزه ک

د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ډیری ډیپلوماټان په دي اړه اندیښنه لري چې دايس نه   16
وي چې یو ناڅاپه ولسمرش ټرمپ د امریکایې پوځیانو د وتلو اعالن وکړي، او یا خو 

 همدايس د پوځیانو د وتلو اړوند ټویټ وکړي.
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له دي لېدنې وروسته، د خلیلزاد په غوښتنه، د پاکستان له زندان څخه مال برادر اخوند 
ویاند ذبیح الله مجاهد  مه، د طالبانو۲۵مه خوشی شو، او د اکټوبر پر ۲۴د اکټوبر پر 

 ولیکل:

د محرتم الحاج م  عبدالغنم برادر د راخ صادو په اړه د اس مم 
 اع ماه  امار 

په خوښۍ رسه باید ووایو چې د اسالمي امارت پخوانی مرستیال محرتم الحاج مال 
، له زندان څخه په پاکستان هېواد کې بندي و چې له تیرو نهو کلونو عبدالغني برادر

 .خه را خالص شوڅ
اسالمي امارت د دغې لویې السته راوړنې په اړه خپل ټول ملت، مجاهدینو او 

ته اوږد عمر او د دین د ښه  اخوندالحاج مال برادر   مخلصینو ته مبارکي وايي، او
 .خدمت کولو توفیق غواړي

ا چې د اسالمي امارت په مرشانو باندې د مبارزې او جهاد په جریان کې خور  واقعاً 
سرت امتحانونه او تکلیفونه راغيل، خو داچې ثابت قدمه پاتې شوي، صرب يې کړی 

 یزادۍ په منظور منلای د رضا لپاره او د خپل هیواد د تکلیف يې د الله تعال او هر
دی، د افتخار وړ خربه ده، له الله تعالی څخه خپلو مرشانو، مجاهدینو او هیوادوالو 

پړ خالصون غوښتنه کوو، الله رب العزت مو دې ته نور له مصیبتونو څخه د بش
 .هېواد استقالل او د اسالمي نظام حاکمیت په نصیب کړي  د

د ټولو مسلامنانو د خوشحالۍ په خاطر دا یادونه رضوري بولو چې د محرتم مال 
ند صحت ښه دی او بله داچې د هغه د خالصون په سلسله کې هیڅ راز و برادر اخ

ه رامنځ ته شوې، یواځې د خپل مظلوم ملت دعاګانې او د معامله او واسطه نه د
 .لوی الله نرصت او رحمت یې د خالصون ذریعه ده
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له ګوانتانامو پنځه ازاد شوې بندیان د قطر ساايس دفرت غړي وټاکل 

 شول 
، د طالبووانو ویانوود ذبوویح اللووه مجاهوود ولیکوول چووې د ۲۰۱۸مووه، ۲۹د اکټوووبر پوور

محموود فاضوول مظلوووم، مووال نوراللووه  مووال"مرشووان  ازاد شوووې ۵انتانووامو څخووه ګو 
خیووور خوووواه او مولووووي محمووودنبي  نووووري، موووال عبووودالحق وثیوووق،مال خیراللوووه

 د قطر د سیايس د فرت غړي ټاکل شوي. "عمري

مووال عبدالسووالم ضووعیف مووا )لیکوووال( او برهووان عووثامن تووه  ۲۰۱۸مووه، ۸د نووومرب 
الصووون اړونوود چووې لووه بنوودیانو د خ ۵هووم د ګوانتانووامو د هیووواد قطوور "وویوول:
و، خووو ال هووم دا رسه کوووم تووړون درلووود، هغووه یووو کووال و، او پوووره شوووی امریکووا 

کسووانو ازادي نووه درلودلووه، قطریووان هووم وررسه تکلیووف کووې وو، ځکووه هغوووی  ۵
مسوولامنان دي،  ویوول چووې زموووږ ولووس پوور موووږ بووې اعووتامده کیووږي، دا خووو ښووه

کوور کوووي چووې دا کووار د کوووو، نووو ولووس بووه دا ف نووهچووې موووږ د دوی څار مګوور دا
 امریکا لپاره او د امریکا په خوښه کوي.

کسووانو لپوواره ګووامريل،  ۵بوول داچووې کوووم کسووان موووږ د څووارنې لپوواره د هموودې 
، او ازادي د دوی حووق ده، بوول دا 17کسووان هووم ځووان ازاد نووه احساسوووي ۵هموودا 

د امریکووا لپوواره قطوور څووه  هووم دا فکوور کوووي چووې دا هوورڅووارونکي کسووان بووه 
 .کوي

امریکوووا توووه د دوی اړونووود بېالبېووول وړاندیزونوووه مووودې کبلوووه قطریوووانو، لوووه ه
چووې هموودا کسوان پووه قطوور کووې  ل( وړانوودي کووړي وو، چووې یوو دا هووم و)پروپووز 

  د طالبانو د سیايس دفرت غړي يش.

                                                           
و، چې هغه به د قطر هیواد د قطر هیواد لخوا هر یوه ته یو موټر چلونکی ټاکل شوی   17

استخباراتو ته د دوی د ګرځيدو او لېدونو په اړه  راپور ورکاوه. له همدې امله له ګوانتانامو 
بندیانو په ازادانه ډول له خلکو رسه نه شوای کتالی، همدارنګه له دوحې  ۵څخه ازادو شوو 

 ښار څخه د باندي وتلو کې یې هم ډیر احتیاط کاوه.
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نو د لېدلو لپاره ورغيل وو، زه )لیکوال( او برهان عثامن دوحې ته د طالب مرشا
رځ د طالبانو د قطر د سیايس دفرت مرش ښاغيل عباس ستانکزي رسه و  ۍلومړ 

په رتاج الریان هوټل کې زما ، ۲۰۱۸نومرب  ۲۱بجې،  ۸بجې تر ماخوسنت  ۴)مازیګر 
نومرب  ۹لېدنه وشوه، طالب مرش ښاغلی عباس ستانکزی تازه د ماسکو له غونډې )

( په ۲۰۱۸م نومرب ۶۱او  ۱۵، ۱۴، همدارنګه تازه یې )18(  را ستون شوی و۲۰۱۸
سفري زملي  د افغانستان د سولې لپاره د متحده اياالتو ځانګړي استازيدوحه کې 

دفرت غړی ډاکټر صالح هم په ناسته رسه لېدنې شوې وي. د طالبانو د قطر  زادخليل
 کې ګډون درلود.

بندیانو له  ۵د سولې مذاکراتو کې د ګوانتانامو څخه را خالص شوې  ېېم پړاوو د د
ملې دوو یې )د طالبانو د نظام پر مهال د پوځ لوی درستیز مالمحمد فاضل اخوند ج

او د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر مال خیرالله خیرخوا( په یادو خربو کې ګډون 
 درلود.

                                                           
، ماسکو کې د افغانستان کشالې د حل په موخه غونډه وشوه، لومړی ۲۰۱۸مه ۹د نومرب پر  18

ځل و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمې غړو هیوادو )ماسکو، چین او امریکا( 
استازو پکې ګډون درلود.  د ماسکو د بهرنیو چارو وزیر، د چین د بهرنیو چارو وزارت 

و په ماسکو کې د امریکا سفارت ډیپلوماټ، لوړی پوړی ډیپلوماټ ډینګ جون ا
همدارنګه د ازبکستان، تاجکستان، قزاکستان، قرغزستان، د هند دوه پخواين سفیران، 

هیوادو استادزو په غونډه کې ګډون  ۱۲پاکستان، ایران او  ځینو نورو هیوادو، ټول ټال د 
لسالم حنفي، مولوي تنو)مال عبدا ۵درلود. د طالبانو لخوا د شیرمحمد عباس په مرشې 

شهاب الدین دالور، مولوي ضیاء الرحمن مدين او سهیل شاهین(  په غونډه کې ګډون 
 درلود.

تنو )مولوي  ۴له کابل څخه د سولې شورا د مرستیال مرش حاجي دین محمد په مرشې 
عطاء الله سلیم، مولوي عبدالخبیر اُچقون او حبیبه ثرابې( په غونډه کې رشکت کړی وو، 

 رنګه په ماسکو کې د افغانستان سفیر قیوم کوچی هم د غونډې برخوال و.همدا
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له وخته  د ولسمرشۍ راپه ديخوا، د اوباما ز کال ۲۰۱۵: له وویل عباس ستانکزی

 اولسنریچارډ  جریان درلود، لومړي وخت کې د زموږ او امریکایانو تر منځ ناستو
Richard Gustave Olson بیا د لورال میلر  ، نوم پهLaurel Miller  په نوم د

یال تچارو مرسامریکا د بهرنیو  دبهرنیو چارو مرستیال وزیرې او له هغې وروسته 
 .19اوس دا دی له خلیلزاد رسه ناستي کوو ،Alice Willsویلز  وزیرې الیس

خلیلزاد رسه په ناسته کې مو د قطر دفرت رسمیت پېژندلو، له تورلسټ څخه په له 
لومړي ځل د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم او بیا نورو طالب مرشانو نومونه لیري 

 کېدل او دا رنګه د بندیانو خالصون او تبادلې اړوند بحثونه درلودل.

یږي باید افغان حکومت ته د خلیلزاد نظر داوو چې که دفرت په رسمیت پېژندل ک
 وړاندیز ويش، او هغوی یې تاید کړي، موږ دا خربه ور رسه ونه منله.

له تورلسټ څخه د طالبانو د مذاکره کوونکي ټیم نومونه ایستلو اړوند هم خلیلزاد 
ویل چې افغان حکومت باید غوښتنه وکړي، او تايس له افغان حکومت رسه په دي 

وسه ده، افغان حکومت به یې نړیوايل ټولنې ته وړاندیز اړه بحث وکړئ، دا لویه پر 
کوي، او بیا به نومونه له تورلسټ څخه ایستل کیږي. چې موږ بیا هم د خلیلزاد دا 

 ډول وړاندیز رد کړ.

امریکایې پوهنتون  –د بندیانو د تبادلې اړوند چې له طالبانو رسه دوه تنه د افغان 
تايس بیګناه کسان بندیان کړي، هغوی نظامي  استادان بندیان دي، خلیلزاد ویل چې

                                                           
افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا  ریچارډ اولسن د بارک اوباما په وخت کې د  19

( و، له ده وروسته همدا دنده لورال ۲۰۱۶نومرب  ۱۷تر  ۲۰۱۵نومرب  ۱۷ځانګړی استازی )
تر نیامیې، لومړي وخت کې د  ۲۰۱۷یې بیا د له نیام ۲۰۱۳ دمیلر مخکې وړله. میلر 

افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمرش د ځانګړي استازي مرستیاله او بیا وروسته د 
 ولسمرش ځانګړې استازې وه.

جنويب او مرکزي اسیا لپاره د  ولسمرش ټرمپ لخوا د د، ۲۰۱۷مه ۲۶د جون  الیس ویلز
 ې په دنده وګامرل شوه.انګړي استاز امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځ
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ویل چې انس حقاين هم طالب العلم خلک نه دي، ملکی کسان دي، موږ ورته و 

 و چې امریکا ونیوی او بندي یې کړ.و، هغه نظامي کس نه 

بیا هم خلیلزاد ویل چې د همدې بندیانو د تبادلې اړوند مذاکرات باید له افغان 
له افغان حکومت رسه  طالبانحقاين او وررسه نور حکومت رسه ويش، ځکه انس 

 بندیان دي، هغوی له امریکا رسه نه دي بندیان. موږ دا خربه ور رسه ونه منله.

مادو کې  ۱۴د اوباما د حکومت پر مهال موږ له امریکا رسه ډیر پر مخ والړو، 
ا مخامخ ، د طالبانو او امریکلمقدمايت تګالره ترتیب شوه، چې د قطر دفرت خالصید

خربې پېل کېدل  او دواړه لوري به په ذمه واري خربې کوي او تضمین به شتون 
حامد کرزي په قطر کې د او خربې ناکامه شوي،  هغه  وخت بیا هم مګرولري، 

 .20طالبانو لپاره د دفرت د خالصیدو رسه مخالفت وکړ

وررسه خربې که ډاکټر غني هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعالن وکړي، پر سبا یې 
 پېل کوو. 

امریکایانو ویل چې په قطر کې د طالبانو د دفرت خالصیدو رسه هم مهاله تايس له افغان 
، ويل موږ ورته ویل چې موږ د امریکا اړوند خربې له ئحکومت رسه خربې پېل کړ 

 امریکا رسه کوو او د افغانانو اړوند خربې په خپل وخت کې له هغوی رسه کوو.

                                                           
 ۶:۳۰ز. کال په قطر کې د دوحې ښار کې د مازیګر پر  ۲۰۱۳مه  ۱۸د جون میاشتي پر  20

بجو د طالبانو سیايس دفرت د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په رسمې ټول پرانستل شو. په 
دا ډول  ویډیو کې ښکاریدل چې طالبانوخپل سپن بريغ د دفرت په دننه کې اوچت کړ، او

 د سیايس دفرت لپاره ځانګړي لوحه یې هم د دفرت په مخ کې نصب  کړه.
ولسمرشحامد کرزي له دي کبله د یاد دفرت مخالفت وکړ چې د موازي سفارت حثیثت 
لري، او د افغانستان سفارت په قطر کې وجود لري.  هغه وویل چې د طالبانو بیرغ او د 

طالبانو ته د رسمیت پېژندلو په معنی ده، شدید  اسالمي امارت په نوم لوحه په قطر کې
 مخالفت یې وکړ، او باالخره یاد دفرت له یوې ورځي وروسته وتړل شو.
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د طالب مرشانو د نومونو لیرې کېدل، د امریکایې پوځیانو له وتلو  له تورلسټ څخه

د  د وتلو پوځیانوبهرنیو اړوند د امریکا رول، د  وروسته په افغانستان کې د راتلونکې
 مهال ویش د اعالن نیټه او تضمین اړوند خربې باید مخامخ له امریکا رسه ويش.

تر منځ توافق ويش، په کار ده چې کله چې په ځینو مواردو د امریکا او طالبانو 
امنیت شورا، اسالمي کانفرنس او هم بل مهم ارګان  ونوملګري ملتونه، د ملګرو ملت

د تعقیب اړوند یې تضمین او پر توافقاتو نظارت وکړي، که کوم لوري رسغړونه 
 کوله، پر هغوی فشار راوستل يش، تر څو هوکړه عميل يش.

کایانو ویل چې موږ خپل پوځیان له افغانستان څخه د اوباما د حکومت پر مهال امری
باسو، خو تايس )طالبان( له افغان حکومت رسه خربو ته کښینئ او بیا په ګډه تايس 
 )طالبان او حکومت( د امریکایانو د وتلو غوښتنه وکړئ، موږ به خپل پوځیان وباسو.

 امریکا غوښتل چې په دي ډول الندي درې هدفه تر السه کړي.

 خپل شتون لپاره بهانه پيدا کړي. د – ۱

کابل حکومت به له طالبانو رسه د مذاکراتو رشایط سخت کړي، چې جوړ  – ۲
 جاړی ونه يش.

امریکایان به نړۍ ته ووایې چې دا جګړه د افغانانو خپل منځي ستونزه وه، موږ  – ۳
و و ونزو د حل په موخه همدلته راغيل یرغل نه دی کړی، بلکې د دوی ترمنځ د ست

 او همدلته پاتې یو.

له کابل ادارې رسه موږ ځکه نه شو جوړیدای چې هغوی د امریکایې پوځیانو وتل 
 نه غواړي، جګړه به دوام پيدا کوي. 

افغانستان ته راغيل، په  ل چې په کوم شکل امریکایې پوځیانموږ امریکایانو ته ووی
په باعزته ډول وتل  د مهالویش له مخې مګرهغه ډول باید زموږ له هیواده ووځي، 

 یې موږ منو.

داچې تايس وایاست چې لومړی باید مسایل له کابل ادارې رسه حل يش او له 
هغوی رسه مذاکرات ويش، او تايس د کابل حکومت کې مداخله نه کوئ، نو بیا په 
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کار ده چې تايس د طالبانو د مرشانو نومونه له خپلو او ټولو نړیوالو تورلسټونو څخه 

 ر طالب مرشانو اعالن شوې جایزې لغوه اعالن کړئ.وباسئ، پ

موږ پوهیدلو چې امریکایان دا کار نه کوي، د دې لپاره چې د دوی دا بهانه ختمه  
يش چې له افغان حکومت رسه دي طالبان خربې وکړي، او حکومت د خربو واک 

ته یې  کړل، او امریکایانو يیکایانو ته وړانداو صالحیت لري، موږ همدا رشایط امر
 منل ګران کار وو.

امریکایانو ویل چې مرحله وار به د طالب مرشانو نومونه له تور لسټ څخه لیري 
کړو، لومړی د مذاکرايت ټیم او بیا کرار کرار نور نومونه لیري کوالی شو، خو په یو 
ځل د ټولو طالبانو نومونه له تورلسټ څخه لیري کېدل مشکل کار دی. موږ 

خربه ټینګار درلود چې ټول نومونه به په یو ځل له تورلسټ څخه )طالبانو( پر دي 
لیري کیږي، نو بیا  لورال میلر وویل چې په دي کې خو د رساج الدین حقاين نوم 

 ، د هغه نوم له تورلسټ څخه لیري کولو په اړه موږ تصور هم نه شو کوالی.21هم دی

ې ډیرې جدې او له لوړه رسه موږ دوې نورې ناستې هم درلودلې، هغمیلر له لورال 
ځایه خربې کولې، د امریکا د نظامي زور او فشار خربې به یې کويل، باالخره له 

 هغې رسه زموږ ناستو  نتیجه نه درلودله.

د ټرمپ د حکومت پر مهال الیس ویلز د خربو لپاره دوحې ته راغله، هغه ډیره بد 
لومړۍ ناسته خو یوازي اخالقه میرمن وه، هیڅ د مجلس اداب یې نه مراعت کول، 

 د پېژندګلوي ناسته وه، دوېمه ناسته کې هغې بې ځایه الزامات پر طالبانو لګول.

افغان  –هغې ویل چې تايس )طالبان( اختطاف کوونکي یاست، د امریکایې 
پوهنتون استادان چې ملکي خلک دي، نظامي کسان نه دي، له کابل څخه مو 

یې مدارنګه تايس یوه کورنۍ )امریکااختطاف کړي دي، تايس خلک تښتوئ، ه

                                                           
رساج الدین حقاين د حقاين شبکې د بنسټ ايښودونکي جالل الدین حقاين زوی ، د  21

 حقاين شبکې اوسنی مرش او د طالبانو د مرش شیخ هبة الله لومړی مرستیال دی.
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کړي )چې د طالبانو رسه په زندان کې یې دوه  فمیرمن او کاناډایې سړی( اختطا

 ماشومان هم پيدا شوې وو(.

ویلز ته موږ وویل: تايس هره شپه په افغانستان کې بې ګناه خلک وژنئ، اختطاف 
ې تښتوئ، انس کوئ یې، کورنیو ته یې په زور ننوځئ، ځینې پکې وژنې او ځین

ګناه طالب العلم وو، مګر تايس  هم بې عبدالرشیدحافظ حقاين او وررسه ملګری 
 .22له عريب هیواده اختطاف کړل

له الیس ویلز رسه موږ درې ناستې درلودلې، تولې ناستې بې خونده او بې نتیجې 
وي، یوازي الزامات وو، اصيل خربه یې دا وه چې طالبان دې له کابل ادارې رسه 

 "طالبانو"خربې وکړي، که دا کار تايس ونه کړئ موږ به د پاکستان له لوري پر تايس
فشار زیات کړو، او تايس به مجبوره کړو چې له افغان حکومت رسه خربو ته 

او د امریکا د زور او فشار خربې یې  ېهمدا رنګه د ټرمپ د نظامي تګالر  کښینئ،
 کويل.

نظامي ده، سیايس ژبه نه لري، د پاکستان لخوا  ویلز ته ما )ستانکزي( وویل: ستا ژبه
دریځ دی، بیا وروسته امریکایې جرناالنو پر  ستايسد فشار خربې کوئ، همدا 

طالبانو د مذهبي، نظامي او اقتصادي فشار اړوند څرګندونې وکړي،  همدارنګه د 
 قطر دفرت د بندیدو خربې هم هغه وخت کابل ادارې او رسنیو کويل.

اروپایې هیوادونه له افغان جګړې ستړي ښکاري، سولې ته  :ته کړهستانکزي زیا
 میاشتي وخت دوی ټاکلی وي، او دا ویره به هم لري چې ۶رسیدو لپاره ممکن 

                                                           
بحرین هوایې ډګر کې د امریکا لخوا بې وسلې انس حقاين او حافظ عبدالرشید د  د 22

ز. کال د اکټوبر میاشت کې ونیول شوو، دوحې ته یوړل شول، او له هغه ځایه باګرام ۲۰۱۴
زندان  ته راوستل شول. په مقابل کې یې د حقاين شبکې لخوا د امریکایې پوهنتون دوه 

ز. کال د اګسټ په میاشت کې له کابل ۲۰۱۶" د و کیون کېنټیمويت جان ویکس ااستادان "
 څخه وتښتول شوو.

 امریکایې پوهنتون دوو استادانو او کاناډايې کورنۍ اړوند تفصیل وروسته راځي. –د افغان 
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پوځیانو د وتلو اعالن ويش.  امریکایې دايس نه وي چې یو ناڅاپه د ټرمپ لخوا د 

 له خربو او رسنیو د راپورونو خو همدايس ښکاري.

امریکایې پوځیانو وتل تاوان کوي، باید پر دي غور ويش، له تور لسټ په عجله د 
مهالویش وټاکل يش. له  د وتلو څخه د طالبانو نومونه لیري او د بهرنیو ځواکونو

 خلیلزاد رسه اصيل موضوع همدا وه چې تیر ځل مو وررسه خربې وشوئ.

استو کې اصيل ( له خلیلزاد رسه ن۲۰۱۸م نومرب ۱۶او  ۱۵، ۱۴دا ځل درې ورځې )
موضوع د امریکایې پوځیانو د وتلو وه، له دوی )امریکایانو( رسه دا اندیښنه وه چې 

 .23بیاځل افغانستان د امریکا خالف ونه کارول يشپه راتلونکي کې 

                                                           
په دوحه کې له طالبانو رسه تر لېدنې مخکې او وروسته، خلیزاد کابل ته راغی، په کابل  23

 اړوند الندې اعالمې خپرې کړې: کې د امریکا سفارت یې په
 د افغانستان د ميل پخ ينې لپاره د متحده اياالتو ځانګړي استازي کابل ته سفر وکړ

زاد د د افغانستان د ميل پخالينې لپاره د متحده اياالتو ځانګړي استازي، سفري زملي خليل
ه ترڅ کې ځانګړي د دغه سفر پ مې نېټې پورې کابل ته سفر وکړ. ۱۲مې څخه تر ۱۰نومرب د 

زاد د حکومت د ننه او بهر په افغانستان کې د ښکېلو شخصيتونو رسه استازي زملي خليل
وکتل. هغه د ولسمرش غني، اجرائيه رئيس عبدالله او نورو حکومتي چارواکو، د بېالبېلو 

او د سولې د عايل شورا د غړو رسه خربې اترې وکړې. په دغو ليدنو   سيايس ډلو د استازو
زاد د افغانانو تر منځ د مذاکراتو څخه چې د جګړې کتنو کې ځانګړي استازي زملي خليل

 .د ختمولو لپاره اړين دي، د متحده اياالتو د دولت په مالتړ ټينګار وکړ
 کابل ته د ځانګړي استازي خليلزاد سفر

مې ۱۷مرب د د افغانستان د سولې لپاره د متحده اياالتو ځانګړی استازی زملی خليلزاد د نو  
مې نېټې پورې کابل ته راستون شو تر څو ولسمرش غني او نورو چارواکو ته د ۱۹څخه تر 

خپلو ليدنو کتنو مالومات ورکړي چې په دې وروستيو کې يې په افغانستان کې د سولې د 
 .ټينګښت لپاره د بېالبېلو ښکېلو خواوو رسه تررسه کړې وې

ليلزاد د افغانستان په مدين ټولنه او سوله کې د د دغه سفر په ترڅ کې ځانګړي استازي خ
فعالو کسانو، د رسنيو د غړو او نورو مهمو حکومتي او ناحکومتي چارواکو رسه وکتل. د 
دغو کتنو په بهري کې سفري زملي خليلزاد ټينګار وکړ چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې 
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د لنډ مهاله حکومت اړوند د رسنیو خربونه سم نه وو، یوازي اوازه وه، په دي اړه 

الس همدې خربې ته هواء ورکړي وي، ډاکټر خربې نه دي شوې، ځینو به په لوی 
ټاکنې کېدل غواړي، او امریکا بیا دغه  ۍي د سولې مخالف دی، هغه ولسمرش غن

ډول ټاکنې النجه ګڼي، ټاکنې مصارف غواړي، که مصارف هم ويش او ټاکنې هم 
 ويش، بیا به هغه حکومت خپله ټاکيل موده پوره کېدل غواړي، دا لویه ستونزه ده.

حکومت اوازه ممکن د ډاکټر غني د ادراې لخوا وي، تر څو د سولې د موقت 
خربې تخریب کړي، او ممکن چې  د کابل د امنیت ادارې لخوا همدا اوازه خپره 
شوې وي، تر څو له طالب جنګیالیو رسه تشویش پيدا يش چې طالبانو له امریکا 

ا زړه يش. رسه پر موقت حکومت هوکړه کړي او هغوی به جګړې کولو کې زړه ن
قطعاً همدا د  مګردا هم امکان لري چې امریکایانو همدا اوازه خپره کړي وي، 

 موقت حکومت خربه زموږ په ناستو کې یاده شوې هم نه ده.

وزیر ډیویډ سیډنې او جرنال میلر له دفاع :  د امریکا پخواين مرستیال مطمنئ
ستانکزي  له،  ما )لیکوال( لودلېپه کابل کې ليدنې در  ا )لیکوال(م سالکار ټام رسه 

افغان پوهنتون د  –لخوا د امریکایې    David Sedney رسه د خلیلزاد او سیډنې
 24استادانو د خالصون اړوند معلومات رشیک کړل.

په دي نظر و ، ما )لیکوال( په هرات کې سیډنې ولید، هغه ۲۰۱۸مه ۲۶د اکټوبر پر 
پرته له دي چې انس حقاين خوشی چې ممکن د افغان امریکایې پوهنتون استادان 

 يش، طالبان یې پر رس له امریکا رسه معامله وکړي او هغوی به پريږدي.

                                                           

ام کې ونيول يش. سفري خليلزاد وويل: د ټينګښت په موخه بايد د ټولو افغانانو اندونه په پ
سوله د هر افغان هيله ده. متحده اياالت غواړي د افغانانو رسه دغې موخې ته د رسېدو په “

چاره کې مرسته وکړي چې خورا ارزښتمنه ګڼل کېږي. په افغانستان کې د جګړې څلوېښت 
و په برخه کې د کاله کېږي. افغانان د سولې وړ دي. مونږ غواړو دغې موخې ته د رسېد

 ”.افغانانو همکاران واوسو
 د یادو ناستو بشپړ معلومات )له بهرنیانو رسه ناستي( کتاب کې شتون لري.  24
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مه مې له ۲۰مه، ډاکټر ځالند ما )لیکوال( ته وویل چې د اکټوبر پر ۲۲د اکټوبر پر 

امریکا غوښتل چې د " رابن رافیل رسه په کابل رسینا هوټل کې ولېدل، هغې وویل:
انو او انس حقاين تبادله ويش، خو افغان حکومت امریکا ته وویل امریکایې بندی

چې که انس حقاين له بند څخه خوشی يش نو پر کابل به د حقاين ډلې بریدونه بیا 
زور واخيل، اوس چې کله هم په کابل لوی برید ويش، موږ پر حقاين ډلې د فشار 

اعدام يش، همهغه ده  لپاره انس حقاين کارو، اوازونه را وچتو چې انس حقاين دي
چې د حقاين ډله  بیا ارامه يش، او که انس حقاين طالبانو ته وسپارل يش، نو دحقاين 

 " ډلې بریدونه به ډیر زور واخيل.

: موږ خلیلزاد او امریکایانو ته ډیر ښکاره ویيل چې موږ چمتو یو چې د ستانکزی
ي کورنۍ اړوند له موږ رسه بندیانو تبادله وکړو، د امریکایې میرمنې او کاناډایې سړ 

، بیا ځل نه غواړو چې دغه ډول معامله تکرار يش، موږ ورته ویيل چې 25غدر وشو
د "انس حقاين یې باید په مقابل کې را خوشی يش، خو دوی بیا هم وایې چې دا 

ملکي کسان دي، تايس یې باید د برش د حقونو له امله پرته له  "پوهنتون استادان
موږ ورته وایو چې انس حقاين شاګرد دی، او هغه هم ملکی  تبادلې خويش کړئ،

 کس دی چې تايس بندي کړی دی.

                                                           
 کیټلین کوملن او امریکایې میرمن یې Joshua Boyleجاشوا بویل  کاناډایې خاوند 25

Caitlan Coleman چې د  بیا وروسته د پاکستان لخوا د غدر په نتیجه کې پرته له دي
له خپلو "طالبانو بندیان خالص يش، امریکایانو ته په الس ورکول شول، دغه وړه کورنۍ

مه ۱۱د اکټوبر  څخه کونړ ته انتقالوله چې د کوهاټ له الرېطالبانو  "درو ماشومانو رسه
، د کُرمې اجنيس په قبایلې سېمه کې د پاکستاين پوځیانو لخوا د وسلوالو له منګولو ۲۰۱۷

کې تښتول شوې، او د زندان پر مهال یې څلور  ۲۰۱۲ اکټوبر  ه. دواړه پهخالصه شول
 اوالدونه هم شوې وو، چې یو یې د والدت پر مهال مړ شوی و.

، د امریکا د ایف يب آی لخوا اعالن وشو، که چا د ۲۰۲۰مه ۲۱مه او د مئ پر ۲۲د اپریل 
ت ورکړل، تر یو میلیون ډالرو د تښتونکو په اړه معلوما "کاناډایې او امریکایې"خالص شوو 

 جایزه به ورکړي.
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کسانو لسټ ورته ورکړی، خو امریکایان وایې چې د تبادلې خربه باید له  ۱۲موږ د 

افغان حکومت رسه ويش، موږ په دي کې کار نه لرو، تايس د تبادلې مسئله له 
 حکومت رسه حل کړئ.

له اکو له الري ډاکټر غني ته پېغام واستاوی چې د بندیانو تبادموږ د قطري چارو 
و چې دا د امریکا او طالبانو تر منځ خربه ده، زه ويش، ډاکټر غني هغوی ته ویيل 

اوس مهال هیڅ پکې نه شم کوالی، که کله هم د طالبانو مذاکرات له حکومت رسه 
 پېل شول، بیا به دا خربه وررسه مخکې وړو.

ې موافقه وکړئ، ما  )ستانکزي( وویل: همدا نن تايس د بندیانو د تبادلخلیلزاد ته 
ستونزه په دوی  کې ده،  مګرافغان پوهنتون استادان درته وسپارو،  – سبا به د امریکا

دا چې د یوه استاد د مریيض خربه دوی )امریکایان( کوي، هغه مریض دی، خو 
 دومره د اندیښنې وړ مریيض یې هم نه ده.

 "شیخ هبة الله صاحب"له اخوندزاده صاحب  "رساج الدین حقاين"صاحب خلیفه 
څخه اجازه اخیستي چې د انس حقاين د خالصون اړوند هره الره چې وي، په کار 
یې یويس. امریکایانو هم د پوهنتون د دوو استادانو د خالصون لپاره له هرې ممکنه 

ې کوي، او د امریکا او کابل الرې ګټه پورته کړي، د شپې چاپې او هر ځای پلټنې ی
 .26استخبارات بوخت دي چې د هغوی ځای پیدا کړي

                                                           
وټې جان ویکس ما )لیکوال( او ځالند ته په م، اسټرلیایې ټی۲۰۲۰د مارچ لومړۍ ورځ  26

له طالبانو رسه د بند پر مهال، وروستۍ درې میاشتې ډیرې سختې وي، " دوحه کې وویل:
شپنیو چاپو د ویرې له  موږ د شپې لخوا ځکه خوب نه کاوه، طالبانو د ګډونو ځواکونو د

امله موږ نږدې ټوله شپه ګرځولو، کله یو ځای او کله به یې بل ځای ته وړلو، د چورلکو 
غورهار به موږ اورید، دا ډیر سخت وخت و، او ټوله شپه به مو رڼه تیروله، خو د ورځې به 

 " مو خوب کاوه.
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و چې طالبان نه کې ویيل لیکلپه خپله  وازې دي او رابن رافیل هم: ځینې امطمنئ

 .27پوځي شتون باندي رايض دي پهد امریکا په افغانستان کې په لږ اندازه 

ږ تشویق کړي یو چې مرحله په د مذاکراتو پر مهال امریکایانو مو :عباس ستانکزی
مرحله د امریکایې پوځیانو د وتلو رسه توافق وکړو، ويل موږ د بشپړ وتلو خربه ورته 
کړي، چې اشغال په بشپړ ډول ختم او یو عسکر هم په افغانستان کې پاتې نه يش. 
موږ دا ورته ویيل چې ستايس تر بشپړ وتلو وروسته که کومه اداره په افغانستان کې 

ته راځي، هغه به ازاده او خپلواکه اداره وي، دا بیا د هغوی دنده ده چې د پوځيانو منځ
 اړوند څه ډول معامله کوي، تر نورو تايس امریکایان ښه یاست.

امریکایانو ویل که زموږ پوځیان  له افغانستان څخه ووځي، بیا به له تايس رسه 
خپلې ستونزې څه ډول حل اقتصادي مرسته څوک کوي، تايس به له ګاونډیانو رسه 

 کوئ، او اردو ته به مو معاش له کومه کوئ.

موږ امریکایانو ته وویل: اوس هم ستايس په شتون کې په ختیځ شامل کې موږ له 
خپلو ګاونډیو هیوادو رسه ستونزې لرو، هغوی د افغانستان پر خاوره توغندي ويل، 

ې به کومه معنی ولري، مګر تايس څه کړي؟ ستايس رسه تړون د فشار په نتیجه ک
ويل که راتلونکې کې ازاد حکومت وي، او په خپلواک ډول پرته له فشار څخه 
تړون ويش، دا نو د هغه وخت د حکومت دنده ده چې څه ډول تړون غواړي، کوي 

 یې یا نه؟ 

                                                           
، د ډیيل بیسټ راپور و، ۸۲۰۱مه ۲د افغان سولې اړوند تر ټولو منفي راپور د اګسټ پر  27

چې د میرمن رافیل او کولینډا له خويل ویل شوې وو  چې طالبان به په مرشوط ډول د 
 هوکړه وکړي.  بهرنیو پوځیانو له شتون رسه 

امریکایې رسنیو هم لیکل چې امریکایان خپل هدف ته ورسېدل، طالبان د جګړې د شدت 
 اقل یوه اډه ومني.له امله چمتو شوې چې د بهرنیو پوځیانو حد 

انګریزي لیکنه هم د اګسټ پر   د رابن رافیل او کولینډا د لیکني په جواب کې زما )لیکوال(
پاڼه کې خپره شوه، چې له کبله  Veterans Todayمه، په امریکا کې په ویټرانس ټوډي ۸

 یې رابن رافیل ماڼېجنه شوه.
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ل يش، ټول ملت ته دي نظامي ېلکه پوځ ته اړتیا نه لرو، جربي عسکري دي پ ۴موږ 

اردو کې دي تعصب ختم او جلب او جذب کې دي د قومونو  روزنه ورکول يش،
 عادالنه تناسب په نظر کې ونیول يش.

د چین او ماسکو انديښنو ته مو ځواب ووایه، موږ له چین رسه پوله لرو، هغه هم په 
غرونو کې ده، د پولې پر رس ور رسه ستونزه نه لرو، لوی قدرت لرونکی هیواد دی، 

د انديښنې وړ  رسه غواړو، د یغور مسئله د چین لپاره ښه ډیپلوماټیک اړیکې ور
 .28ده

امریکا زموږ د هیواد د ذخایرو اړوند فکر کوي، موږ غواړو چې خپل ذخایر په سم 
 ډول استخراج کړو، او د امریکا مرستې ته په دي برخه کې اړتیا لرو. 

                                                           
نګ راغيل، د طالبانو د نظام پر د چین یغور مسلامنان چې د چین له ظلمونو څخه په ت 28

مهال یې ځینو وسلوالو د افغانستان په شامل کې شتون درلود، او چین یې په اړه  هغه مهال 
 هم له طالبانو رسه خپلې انديښنې مخامخ رشیکې کړي وي.

کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه، د چین یغور ځینې کسان یې په افغانستان کې 
ز  ۲۰۰۹ته په  "لیکوال"چین ته ونه سپارل. مولوي وکیل احمد متوکل ما  ونیول، هغوی یې

کله چې زه د کندهار په هوایې ډګر کې له امریکایانو رسه بندي وم، هلته " کال کې وویل:
د چین د یغور څو تنه هم بندیان وو، امریکایانو له هغوی رسه نسبتاً ښه چلند کاوه، هغوی 

 واد ته تګ غواړي دوی یې هلته استوي.ته یې ویل چې هر اروپایې هی
امریکا غوښتل چې د چین د ګواښ لپاره همدا سختدریځه یغوري مسلامنان ژوندي وساتل 

 " يش.
( بندي ۲۰۱۷اکټوبر  ۴جوالی تر  ۳۱د ميل امنیت زندان کې بندي )  "لیکوال"که چې زه 

ه یو ځای د امریکا پر وم، هلته هم ځینې چینایې مسلامنان بندیان وو، هغوی له طالبانو رس 
 ضد جګړې لپاره افغانستان ته راغيل وو.

د یغور مسلامنان له ډیرو کلونو راهیسې هڅې کوي چې له چین څخه ازادي واخيل. مګر 
په وروستو وختونو کې د چین لخوا پر دوی ډیر زیات ظلم روان دی، په میلیونو یغورې 

لخوا بندیان دي، د چین حکومت  مسلامنان، او ځینې یې بشپړې کورنۍ د چین حکومت
 هڅه کوې چینایې مسلامنې کورنۍ په زور له اسالمه واړوي.
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له روسانو روسیې رسه هم انديښنې شته، کله چې طالبانو تیر ځل کندز ښار ونیوی، 

، تر دي چې 29رسه ویره وه چې د منځنۍ اسیا جنګیايل بیا ځل کندز ته را ننوتل
روسانو په کندز د مببارد کولو چمتووالی نیولی وو، ويل اوس له روسیې رسه د 
طالبانو په اړه اندیښنه نشته. همدارنګه د کوکنارو د قاچاق اندیښنه هم د طالبانو په 

، موږ له روسانو وسلې نه غواړو، یوازي د هغوی وجود کې روسانو رسه حل ده
اندیښنې لیري کېدل غواړو، طالبان هم د روسانو نه خوښیږي، او روسیه له امریکا 
څخه هم ویره لري، روسان خوشاله دي چې امریکا په افغانستان کې وټکول يش، 

ګڼي، چې هر لوري ته زیان رسیږي،  انامریکا او طالب دواړه ماسکو خپل دښمن
 یې په خپله ګټه او دواړو لورو ته زیان هم دوی په خپله ګټه ګڼي.)روسان( دوی 

امریکا غواړي چې زموږ معنوي جګړه تر سوال الندي راويل، له همدې امله وایې 
چې روسان له طالبانو رسه مادي او اقتصادي مرستې کوي، که دا خربې ونه کړي نو 

س ته کوم ځواب ونه لري چې ويل مجاهدین به هم ولپخواين په کابل کې ناست 
 د امریکا په خوا کې والړ دي.

: دايس راپورونه ورکول کیږي چې په ځینو نورو ځایونو کې هم امریکایان مطمنئ
 د طالبانو رسه پټې ناستي کوي.

خلیلزاد ته موږ وویل چې که تايس هر ځای ته ځئ او له هر چا : عباس ستانکزی
 یا نو اړتیا نشته چې موږ خربې در رسه وکړو. رسه د طالب په نوم خربې کوئ، ب

خو دا هم وایې چې ځامنرګي برید کوونکي په  "کابل اداره او امریکایان"دوی 
پیسو اخیستل کیږي، موږ  ورته وویل که رښتیا هم فدایان په پیسو اخیستل کیږي، 

 نو تايس )امریکایان( خو ډیرې پیسې لرئ، ډیري پیسې ورکړئ او وایې خلئ.

                                                           
ز. کال  کې لومړی ځل د طالبانو لخوا ونیول شو، په  ۲۰۱۵مه  ۲۸کندز ښار د سپټمرب پر  29

شامر څو ورځي کندز ښار د طالبانو په واک کې وو، او بیرته د ناټو ځواکونو د سخت 
 افغان ځواکونو دغه ښار له طالبانو څخه ونیوی.مببارد په مرسته 

ز. کال کې دوېم ځل کندز ښار ته طالبانو سقوط ورکړ، یوه اونۍ دغه ۲۰۱۶مه ۳اکټوبر  د 
 ښار د طالبانو په واک کې پاتې شو.
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ویاند ذبیح الله مجاهد  انوطالبد مه، ۱۹و خربو په اړه د نومرب پر ر کې د دوېم پړاقط
 ولیکل:

 
 د اس مم امار  لوړ پوړې هېئت له امریکايم پ وې رسه په قطر کې وکتل

نیټوووو د اسوووالمي  ومووو ۱۶-۱۵-۱۴د نوووومرب د میاشوووتې پوووه  د روان مووویالدی کوووال
لووړ پووړي هېئوت رسه پوه دوحوه امارت یووه لووړ پووړي هئیوت د امریکوا لوه یووه 

 .کووې وکتوول او د افغانسووتان د مسووئلې پووه سوووله ایووز حوول یووې خووربې وکووړې
دا خووربې ابتوودایي وې، تراوسووه پووه هوویڅ کومووه مسووئله بانوودې توافووق نووه دی 

د اسووالمي امووارت لووه لوووري د افغانسووتان موجوووده وضووعیت، پووه سووپیڅيل  شوووی،
اړه ریښووتیني حقووایق بیووان  اسووالمي نظووام ټینګووار او د مسووئلې د واقعووي حوول پووه

مرشوو او انتخابوواتو پووه اړه چووې پووه د موقووت حکومووت یووا د راتلووونکي ولس شووول،
لیووري کوووم تبلیغووات کیووږي، یووا د پټووو کړیووو او  څخووهرسوونیو کووې لووه حقیقووت 

یووا ځینووي شوونونکي لووه ځانووه اټکلونووه  اشخاصووو لووه خوووا افواهووات خپریووږي،
 .لريه کوي هغه هیڅ حقیقت ن

ایجووواد کوووړي، مووووږ خپلوووو  نهړي تشوووویش او شوووکو ی پوووه لووووی الس غووووادو 
اسووالمي امووارت  نووان ورکوووو چووې داهوودینو او خپوول مسوولامن ولووس تووه اطممج

اسووتازي بووه هیڅکلووه پووه داسووې څووه توافووق ونووه کووړي چووې هغووه د اسووالمي 
اصووولو، د اسووالمي امووارت د پالیيسوو، د شووهیدانو او پووه سوونګر کووې د مجاهوودینو 

 .يله سپيڅلو ارمانونو رسه سمون ونلر 

د افغانسووتان د مسووئلې پووه اړه هووره فیصووله چووې کیووږي، د هغووې پووه هکلووه بووه، 
 اسالمي امارت خپل مجاهدین او ولس په جریان کې اچوي. ان شاءالله
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 د ساايس دفرت له مرش او غړو رسه ناسته

 ۸:۳۰تر  ۵:۱۵ماښام 

 ۲۰۱۸نومرب  ۲۲

 قطر -رتاج الریان هوټل، دوحه 

سیايس دفرت مرش ښاغلی شیرمحمد عباس ستانکزی، د ګډونوال: د طالبانو د قطر د 
سیايس دفرت مرستیال مرش مولوي عبدالسالم حنفي، د سیايس دفرت د اسیا څانګې 
مرش قاري دین محمد حنیف، د سیايس دفرت غړی او بندیانو چارو مسؤل مولوي 

 .شهاب الدین دالور، د سیايس دفرت همکاران ډاکټر صالح او ښاغلی عامر یارس

 هان عثامن او زه )مطمنئ(بر 

: موږ مرشانو ته احرتام لرو، او د مسایلو پر اهمیت ښه پوهیږو، ډیرې برهان
، بل دا چې 30بوختیاوي او ډیر مجالس لرم، ممکن کوم وخت سړی ستړی هم وي

موږ خوشباوري زیاته لرو، په ښکاره سوله هر څوک غواړي، خو په عمق کې د 
د سولې ضد ږغونه دي او ډیر کم  سلنه ۸۰سولې ضد کمپاین هم جریان لري. 

 . 31مثبت ږغونه وي  سلنه ۲ممکن 

د زملي خلیلزاد اړوند پوښتنې او شکونه وو، ويل د سولې برخه کې پرمختګ وشو، 
خلیلزاد ته نږدې یوه کس راته وویل چې کله خلیلزاد له قطر څخه د طالبانو تر ناستې 

و لیديل لکه همدا ځل. مره خوشاله نه ټول ژوند کې مې دو وروسته را ستون شو، په 
خوشاله وي که افغان سوله ويش، نو امکان شته چې د نوبل جایزه  خلیلزاد به ځکه

 واخيل.

                                                           
له دي یوه ورځ مخکې عباس ستانکزي ما )لیکوال( ته وویل چې برهان عثامن د ناروي  30

ل کې ویيل و چې عباس ستانکزی ډیر واک نه لري، او ستانکزی په شاژدافیر پئړ ته په کاب
 دي خربه خپه هم و. له همدې امله وه چې برهان عثامن پورته کلاِمت وکارول.

سلنې زیات  وي.  ۳۰زما )لیکوال( په نظر چې د سولې اړوند مثبت ږغونه ممکن تر   31
 مګر مخالف ږغونه تر مثبت زیات دي.
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 :یلوسالم رحیمي راته و د ولسمرش د دفرت رئیس د ولسمرش غني سالکار فضيل او 

رسه الیس ویلز ښه وه، هغې د سولې اړوند پرمختګونه او مسایل له افغان حکومت  "
رشیکول، موږ ته یې احساس د مالکیت را کاوو، مګر خلیلزاد دا هر څه له موږ څخه 

 واخیستل، نور نو د سولې د مالکیت موضوع له افغان حکومت رسه سوال دی.

و چې موږ د له ډاکټر غني رسه مجلس کې ناست  ، خلیلزاد۲۰۱۸ مه۱۳کټوبر د ا
ه ډاکټر غني ته وړاندي کړ، کله وال سټریټ راپور ولید، هغه مو پرته له ځنډ څخ

چې غني له خلیلزاد څخه پوښتنه وکړه چې قطر کې مو طالبان ولیدل که نه؟ خلیلزاد 
همدې پوښتنې ته اهمیت ورنه کړ، اړوندپوښتنې ته یې جواب ونه وایه.  کله چې د 
چای څښلو وقفه راغله، بیاځل ډاکټر غني له خلیلزاد څخه یاده پوښتنه وکړه، خو دا 

 " هم خلیلزاد موضوع بدله او دهغه پوښتنې ته یې جواب ورنه کړ. ځل

رسه د ټلیفوين خربو پر  مایک پنسښکاري چې غني به د امریکا مرستیال ولسمرش 
 مهال هم د خلیلزاد له یادې کړنې ګېله کړي وي.

د نړیوال کړکیچ مرکزي دفرت کې کسان فکر کوي که د خلیلزاد اړیکې له افغان 
 کا او یا طالبانو رسه خرابې شې، منفي تاثیرات لري.حکومت، امری

پخوا بهرنیو کړیو دا خربه کوله چې د سولې پروسې اړوند پرمختګ نشته، اوس 
هغوی رسه دا پوښتنه ده چې کیدای يش دا پرمختګ له دي کبله وي چې زملی 
خلیلزاد افغان دی، او امریکایان د خلیلزاد سولې اړوند هڅې ډراماټیک پرمختګ 

 ګڼي.

خلیلزاد به  زیات جرائت او واک ولري خو ناممکن ده چې د امریکا تګالره متثیل 
نه کړي، تر اوسه هم د خلیلزاد لخوا د سولې اړوند تګالره بشپړه نه ده، ممکن د 

دې لپاره وي، نبض به ګوري. د  موقت حکومت، د بهرنیو پوځیانو اړوند اوازې د
 نظریه هم شته. ۳ن بُ 

لوماټیکې څرګندونې کويل ويل خلیلزاد واضح څرګندونې او حل الیس ویلز ډیپ
غواړي. افغان حکومت ته یې د ډسمرب تر میاشتې پورې د سولې اړوند هیئت د 
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.  په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس ټویټ چې ټاکنې د 32ورکړیټاکلو وخت 

افغانانو کار دی، په دي معنی چې امریکا عجله لري، دوی فکر کوي که 
 ولسمرشیزي ټاکنې کیږي نو بیا د سولې پروسه کې ځنډ راځي.

                                                           
مه، د ډاکټر غني لخوا دولس تنه د سولې ۲۷تنه او د نومرب پر  ۱۱  مه،۲۳د نومرب پر   32

د اطالعاتو او فرهنګ وزیره  پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي،" مذاکرايت بورډ اعالن شو:
د کډوالو او راستنېدونکو  د لوړو زدکړو د وزارت معین عبدالتواب بااالکرز ی، حسینه ساپۍ،

ه، د ميل امنیت د لوي ریاست معاون جرنال عبادالله عباد، د چارو وزارت معینه ډاکټره عامل
د وليس جرګې غړې شاه گل رضايي، د علاموو شورا غړی عطالله لودین، د پکتیا وايل شمیم 
خان کټو ازی، د سرتې محکمې غړی عبدالله عطايي، د بهیرنیو چارو وزارت د فرهنګي 

 " دالحکیم منیب.چارو ر ئیس توریالی غیايث او د حج اوقافو معین عب
غړي  ۱۶مه،  د ډاکټر غني د فرمان له مخې د سولې مشورتې بورډ  ۱۱همدارنګه د ډسمرب پر 

د افغانستان جمهور رئیس او " جهادي مرشان په الندي ډول اعالن شول: ۱۷چارواکې او 
مرستیاالن یې، د حکومت اجرائیه رئیس او مرستیاالن یې، د وليس جرګې رئیس، د مرشانو 

ې رئیس، قايض القضات، د ميل امنیت سالکار، د جمهوري ریاست د مقام دفرت عمومي جرګ
رئیس، لوی څارنوال، پارملاين چارو کې د دولت وزیر، د ميل امنیت رئیس، د هېواد د علاموو 
رستارسي شورا رئیس، د سولې د عايل شورا د داراالنشاء رئیس،  پخواىن ولسمرش حامد کرزی، 

و د افغانستان ژغورنې د ميل جبهې مرش پروفیسور صبغت الله مجددي، د پخوانی ولسمرش ا
اسالمي دعوت تنظیم مرش استاد عبدالرب رسول سیاف، د حزب اسالمي رهرب انجنیر ګلبدین 
حکمتیار، د جمعیت ګوند د رهربۍ غړی یونس قانوين، د افغانستان د اسالمي محاذ ګوند مرش 

را رئیس او د اسالمي وحدت ګوند رهرب استاد محمد سید حامد ګیالين، د سولې عايل شو 
کریم خلیيل، د افغانسنان د اسالمي جمعیت ګوند رهرب صالح الدین رباين، د ميل پیوند ګوند 
رهرب سید منصور نادري، د افغانستان د اسالمي حرکت رهرب شېخ آصف محسني، د حزب 

ند مرش حاجي دین محمد، د اسالمي رئیس عبدالهادي ارغنديوال، د سولې او پرمختګ ګو 
جمعیت ګوند د رهربۍ غړی استاد عطا محمد نور، د هېواد سیايس څېره آمنه افضيل، د هېواد 
سیايس څېره او د مرشانو جرګې غړې صدیقه بلخي، د افغانستان د اسالمي جمعیت ګوند د 

 " رهربۍ غړی محمد اسامعیل خان او د زرغون بهیر مرش امرالله صالح.
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به د  National Intelligence Authorityد امریکا کورنیو استخباراتو اداره 

تر دې له مخه راپور  میاشتنی راپور ټرمپ ته وړاندي کوي، ۶افغانستان اړوند خپل 
ځل ممکن  و چې طالبانو د جګړې په میدان کې پرمختګ کړی، داکې ویل شوې 

تر مخکېني راپور هم پېکه راپور ټرمپ ته وړاندي کړي، او  ممکن د نظامیانو په 
 وتلو فکر وکړي.

د سولې اړوند موانع او پرمختګ څه دی، دا  مهمه ده چې پر دي باندي مرشان 
 وپوهیږي.

: له خلیلزاد رسه زموږ دوه ناستې شوې، تر اوسه پرمختګ نه عباس ستانکزی
غه رسه بشپړ ټیم، د هرې ادارې کسان وررسه وي، تر دې مهاله کوم معلومیږي، له ه

توافق او پرمختګ نه دی شوی. تر اوسه لومړين مراحل دي، راتلونکې مذاکراتو ته 
څه کوي. هر لوری چې خپل موقف څرګند او  "امریکایان"انتظار یو چې دوی 

لومه به يش هدف السته راوړي، پر خربو نظامي پرمختګ خپل تاثیرات لري، مع
چې خلیلزاد د سولې برخه کې څومره جدې دی. قطر کې د طالبانو د دفرت رسمیت 
او له تور لسټ څخه د طالبانو د نومونو لیرې کېدو کې که لږ پرمختګ هم وشو، 

 :، هغهموږ به پوه شو چې امریکا سولې ته لیوالتیا لري. خلیلزاد به غواړي

ات لري، دا چانس شته چې نوبل جایزه واخيل، افغان دی د افغانانو اړوند معلوم – ۱
د امریکایانو په راتګ کې دا سړی بدنام شو، په بیرته وتلو کې ممکن بیرته خپل د 

 حیثیت صدمه جربان کړالی يش.

ممکن ټرمپ ورته رس ښورويل وي چې مخکې والړ يش، موږ په لیدنو کې ډیر  – ۲
کوو. سولې ته د رسیدو لپاره  احتیاط کوو، که دوی عجله هم ولري، موږ عجله نه

عجله لرو، خو په دي قیمت نه چې زموږ قربانۍ هیرې کړل يش. تر دي مهاله موږ 
پاشلې خربې کړي، یو بل ته د مسایلو اړوند دالیل وړاندي شوې، او کوشش شوی 

 چې نرمي وښودل يش.

 عالقه په کومو مسایلو کې وه؟ "امریکایانو": د دوی برهان
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مومي خربې شوې، ځانګړې مسایل نه دي بحث شوي، د : ععباس ستانکزی

نومونه له تور  تورلسټ خربه، په ځانګړي ډول د طالبانو د مذاکرايت او کلیدي کسانو
، د دفرت اړوند مسایل، د نشيې توکو د قاچاق مسئله، د میرمنو حقونه لسټ څخه ایستلو

ممکن دوی بحث شوې. ويل د راتلونکې حکومت په اړه جدي بحث نه دی شوی. 
به هم عمومي معلومات تر السه کول غوښتل  او موږ هم له مجالسو د برداشت په 

 موخه چې ایا امریکا سوله غواړي یا نه، اوس وختی دی چې نتیجه ګیري وکړو.

: د خلیلزاد او الیس ویلز تر منځ فرق څه دی، دی خربې ته غوږ نیيس، برهان
ربې کويل او خلیلزاد د راتلونکي پوهیدل غواړي، ویلز یوازي باور جوړونې خ

 حکومت اړوند خربې کول غواړي که څه ډول؟

: فرق خو شته،  ویلز رسه د باور جوړونې مسایل وو، په مجموع کې عباس ستانکزی
له دواړو رسه د امریکایې پوځیانو وتلو، تروریزم، راتلونکی حکومت  او بین االفغاين 

 لې رسې کرښې ورته ښوديل دي.مذاکراتو اړوند بحثونه شوې دي. موږ خپ

 : د بهرنیو ځواکونو وتل طبعي ده ويل په دي اړه نظریات معلومول اړین دي.برهان

: خلیلزاد ویل چې د طالبانو او امریکانو تر منځ د پخوانیو ناستو عباس ستانکزی
اکټر ې راپورونه یې کتيل دي، موږ هم له رسنیو اوریديل چې له ډڼپا ۸۰۰اړوند 

خلیلزاد موږ ته په دي اړه  مګرټاکنې وځنډوې،  ۍه شوی چې ولسمرش غني غوښتن
څه نه دي ویيل، ټرمپ نورمال سړی نه دی، د وتلو او یا نه وتلو پریکړې دواړو 

 امکان شته چې اعالن وکړي. 

میاشتې کې یو څه باید ويش، د ځواکونو اړوند یې څه ویل، د  ۶: دا چې په برهان
 نظریات رشیک کړي یانه؟ نظامي اډو غوښتنه اړوند یې

له ترهګرۍ رسه د خربه نه ده کړي، : د اډو اړوند یې کومه عباس ستانکزی
، موږ ورته څرګنده 33څه نه دي ویل شوې اړوند هم Caonter Terrorismمبارزې

                                                           
معنی که په افغانستان کې د امریکا د ګټو خالف څه لېدل کیږي، نو امریکا به په دي   33

 اجازه ولري چې په افغانستان کې ډرون برید، د دوی د پوخیانو تر وتلو ورسته هم وکړي.
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کړي چې بشپړ وتل غواړو او دا رسه کرښه ده، د راتلونکې اړوند چې امریکا څه 

 اک کې وي، دا بیا د هغوی کار دی، داچې پهډول رول ولري، چې هر څوک په و 
کې دا ډول خربې دوی کوي، ممکن د نظریاتو معلومولو  "Truck - 2"غیر رسمي 

 په موخه به وي.

: خلیلزاد په دي باور دی چې طالبان باالخره د امریکا په یو ډول حضور قانع برهان
ون حملو ته اجازه، او یا کیږي، نظامي اډه، شبه نظامي اډه، د افغانستان له دننه د ډر 

ممکن له بله ځایه په افغانستان کې د ډرون حملو ته اجازه ورکړي، دا رنګه په دي 
، پرته له دي چې باور دی چې طالبان به بین االفغاين مذاکراتو ته داخل يش

 هم د وتلو اعالن وکړي. یا ووځي او  امریکایې پوځیان

رسه د ځواکونو د شتون او یا وتلو اړوند  خلیلزاد فکر کوي چې لومړی به له طالبانو
توافق شوې مسئلې اړوند اعالن افغان  د مسئله باندي توافق ته رسیږي، او بیا به همدا

 ؟درک هغه له کومه ځایه اخیستی دی حکومت کوي، چې دا ډول

بېال بېلو بلکې نورو هیوادونو او ځایونو کې هم له  رسه، خلیلزاد نه یوازي له تايس
 له هر چا رسه د هغه ناستې سمه تګالره نه ده. مګر رسه ناستې لري. طالبانو

: موږ خلیلزاد ته واضح کړي چې یوازي همدا سیايس دفرت ادرس عباس ستانکزی
او خپله ټوله هڅه  دی، هغه ته مو وویل چې وګرځئ، والړ شئ، هر ځای وګورئ،

ادرس همدا  خو که  غواړئ چې د سولې خربو کې پرمختګ ويش، نو زموږ وکړئ،
چې بل ځای ته مراجعه دی. بیا مو ورته وویل  )دطالبانو د قطر سیايس دفرت( ځای

ځینې اړخونه، هیوادونه او کړۍ دا ډول جعيل مجالس او غلط خلک  مګرونه کړي، 
امریکایانو ته معريف کوي. هغوی به خامخا غلطي خربې هم امریکایانو ته کوي. 

نې کړۍ، هیوادونه او خلک استفاده کوي، له همدې حالت او خربو څخه به ځی
 ممکن همدايس خربې یې هم ورته کړي وي.

له افغان حکومت رسه مشارکت د نورو ډلو )داعش( د ځپلو لپاره، په دي اړه هم 
د داعش مالتړ کوي،  جوزجان کې د  "امریکایان"بحث نه دی شوی، همدوی 
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له موږ څخه  "مریکایانا"، چې همدوی 34طالبانو او داعش جګړه یې ښه مثال دی

کسان خالص نه کړي، موږ ور باندي قوي یو. د طالبانو  "کونټر ټروریزم"همدا 
تګالره دا نه ده چې له امریکا او یا حکومت رسه به په ګډه د داعش اړوند جګړه 

 کوي، دا عميل هم نه ده.

توافق ته  : دا چې امریکایان وایې چې د ځواکونو په اړه به له طالبانو رسهشاخ دالور
رسیږي، له هغه وروسته به اعالن کیږي، او د ځواکونو پر وتلو قانع دي،  د مذاکراتو 
په نتیجه کې به له طالبانو رسه توافق ته رسیږي، دا معنی ورکوي چې امریکایان له 
خپلو پخوانیو غوښتنو )پوځي شتون( څخه را ټیټ شوې دی، دا زموږ له پاره ښه 

 خرب دی، مثبت قدم دی.

                                                           
، عثامن برهان چې تازه له قطر څخه را ستون شوی و، هلته یې له ۲۰۱۸مه ۵د اګسټ  34

لېدنه شوې وه، هغه مال عبدالسالم ضعیف او ما  عباس ستانکزي او شیخ دالور رسه
الیس ویلز، د پنټاګون استازي، د ، ۲۰۱۸مه ۲۲مه او ۲۱"د جوالی پر )لیکوال( ته وویل:

استازي او نورو امریکایانو  په دوحه کې له طالبانو رسه کتيل وو. امریکایانو   يس آی اې
فت اعالن کړي، طالبانو ورته له طالبانو غوښتي وو چې له داعش او القاعدي رسه مخال

رسه جګړه کې دي، خو د  القاعدې پر ضد جګړه نه کوي، مګر له ویيل وو چې داعش 
 القاعدي رسه د اړیکو په اړه خربې کوي.

په هغه مجلس کې طالبانو امریکایانو ته ویيل وو چې د جوزجان درزاب کې طالبان له 
بارد کوي، بیا د پنټاګون استازي په کوي، خو امریکایان پر طالبانو مب داعش رسه جګړه

افغانستان کې د امریکایې قواوو مرش نیکولسن ته ټلیفون کړی و چې پر طالبانو مببارد ونه 
کړي، نیکولسن بیرته د پېغام د الرې اطمنان ورکړی و چې پر طالبانو به مببارد  ونه کړي. 

مات شول، خو ( ۲۰۱۸اګسټ  ۱)همهغه و چې داعش وسلوال د جوزجان درزاب کې 
په الوتکو کې ژوندې له طالبانو څخه وایستل،  و زیاتتن  ۲۰۰ترداچې افغان ځواکونو یې 

چې درې اړخیز تفاهم شوی وای، که  هامریکایان وایې چې په دغيس مسایلو کې په کار و 
 دايس وای نو بیا به افغان ځواکونو هم له داعش رسه مرسته نه کوالی."

زیات وښود، خو  ۲۰۰و د تسلیم شوو داعش وسلوالو شمیر تر د جوزجان والیتي چارواک
 وښود. ۱۵۳طالبانو  بیا دغه شمیر 
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: امریکایانو انعطاف کړی، دوه ورځې وړاندي ما د جرنال میلر سالکار ټام طمنئم

ته په کابل کې وویل چې د سیمې خلک فکر کوي چې امریکایان د داعش مرسته 
و، مي کس کوي،  افغانان وایې چې امریکا زموږ خاوره اشغال کړي، هغه چې نظا

ی د پخوا په نسبت ډیر زموږ خربې ورباندي بدي ونه لګېديل، دا معنی چې دو 
انعطاف کوونکي ښکاري، او اوس خو د ډیرو لږو پوځیانو د شتون خربه کوي، تر 

 دي چې د سفارت د ساتنې په چوکاټ کې وي.

: خلیلزاد افغان دی، له موږ رسه په خربه ژر پوهیږي، معلومات او تجربه شاخ دالور
ښکاري چې په اسايس یې زیاته ده، ډیر ګرځي، له خلکو رسه لېدنې کوي، دايس 

ډول یې مسئله را نیويل ده. په کور دننه هم له افغان سیاستوالو رسه لیدنې کوي،  له 
 دي ښکاري چې ډیر واک ورکول شوی دی. 

خلیلزاد پوه شوی چې د خربو لپاره اصيل مرجع د طالبانو سیايس دفرت دی، اوس 
فرت غړي شول، دا چې د ګوانتانامو څخه را خالص شوې پنځه تنه هم د سیايس د

کسان هم ښه پېژين، دا کسان په دايس  ۵دفرت نور هم قوي شو، او خلیلزاد هغه 
 وخت کې د سیايس کمیسون غړي وټاکل شول چې خلیلزاد خربې پېل کړي.

هدف له دي بدلون څخه داوو چې طالبان هم غواړي چې د سولې برخه کې 
 نه دی. پرمختګ ويش. د خلیلزاد ټیم هم قوي دی، هغه یوازي

دايس مسایل چې پوځي شتون منل او امریکا تجاوز نه دی کړی، ممکن له غلطو 
ادرسو رسه یې لېدنه شوې وي، دا هم ممکن ده چې خلیلزاد به ځان پوهول غواړي، 

 دا په دي معنی نه ده چې هغه د طالبانو له استازو رسه لیدلې دي.

کا سوله کوي یانه، د هغوی کار طالبان په یقینې ډول د سولې اراده لري، داچې امری
 دی، ويل موږ ته رشیعت هم وایې چې:
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 .او که هغوی سولې ته میالن ولري نو ته هم ورته تیار شهژباړه: 
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وایې چې کله دا ایتونه ما تالوت کړل، له هغه وروسته بیا ماته شک نه  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد 

 سولې لپاره قوي اراده لرو، او پر الله توکل لرو. دی پېدا شوي، موږ د

خلیلزاد ته هم مشکالت مخکې دی، د کابل اداره پاشلې ده، هلته بېالبېل سیاستوال، 
 هر یو يې ځانګړې اهداف لري،  حکمتیار هم خپلې خربې لري.

موږ د اشغال خامته، د بهرنیو ځواکنو بشپړ وتل او اسالمي نظام غواړو، د دې هدف 
ته راوړل د هر افغان دنده ده، اوس ډیر سخت وخت دی، ولس توقعات لري، الس

 او موږ باید د ولس غوښتنې د سولې مذاکراتو په وخت په نظر کې ونیسو.

د بین االفغاين مذاکراتو، راتلونکي حکومت، اسايس قانون اړوند نظریات  :برهان
 څه دي، بین االفغاين مذاکرات به کله پېل کیږي.

رشیکه  : زموږ باور دادی چې د افغان ستونزې قضیه د ټولو افغانانوبحنفم صاح
ښه ډول باندي حل يش، او زموږ د ملګرو قربانۍ هم  په مسئله ده،  هڅه کوو چې

 بې نتیجې نه يش.

اشغال ختم يش، د طالبانو  وګ مخکې خنډ بهرنی اشغال دی، کهد بین االفغاين ډیال
ات وي، اسايس قانون الزمي دی، خو چې زموږ بل ګام به د افغانانو ترمنځ مذاکر 

خپل قانون وي، د ذراعت برخه کې چې مکانیزمه يش، اړتیا ده، د ودانیو جوړول، 
 ټلیفون برخه کې پرمختګ اړتیا ده.

جهاد او اوسنۍ  له روسانو رسهافغانان ټول مسلامنان دی، اسالمي حکومت غواړي، 
افغانستان کې د رشیعت مطابق قانون مبارزه د همدې هدف له پاره ده، تر څو په 

وي. د تعلیم، ذراعت او نورو برخو کې ډیر اختالف نشته، اړتیا ده، د حکومت بڼه 
روستنۍ خربې دي چې باید ورباندبحث ويش، پدي برخه کې به جزيئ اختالفات 

 افغانان یې د حل استعداد لري. مګروي، 

 ونو وتل دي، د نړیوال تضمین رسهکمذاکراتو ته د ننوتلو اسايس زینه د بهرنیو ځوا
د بهرنیو ځواکونو د وتلو خربه اړینه ده، ځکه په امریکا باور نشته، چې کله د بهرنیو 
ځواکونو د وتلو مهالویش اعالن  يش، دوېم قدم کې به له افغان سیايس ډلو رسه 
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کینو، په دې برخه کې ستونزه نه شته، مخکې هم موږ وررسه ناستې کړي، یوازي د 

ابل ادارې رسه نه یو کیناستيل، د سیايس احزابو له اکرثو استازو رسه مو لیدنې ک
پګواش غونډې پر مهال، ناروي کې موږ له او دوحه کې د  جاپان، فرانسهپه شوې. 

مخالفینو  رسه لیدلې دي، د وليس جرګې له استازو رسه او دا لیدنې اوس هم جریان 
نو چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش لري. د کابل ادارې رسه به هغه وخت کی

 اعالن يش.

: مخکې له دي چې ډاکټر غني ارګ ته والړ يش، هغه له موږ رسه عباس ستانکزی
ولیدل، موږ له هغه رسه تفاهم وکړ، چې انتخابات هم وشول، ويل هغه خپلې وعدي 

 .35ماتې کړي

                                                           
ز کال د ولسمرشۍ دوېم پړاو ټاکنو مخکې، ضعیف صاحب په کابل کې له  ۲۰۱۴د  35

ډاکرت غني رسه ولېدل، زمینه مساعده شوه چې ډاکټر غني په دوبۍ کې له طالبانو رسه 
 ل.وګوري، ځینې تفاهامت وشو 

 ډاکټر ارشف غني له طالبانو رسه ژمنه وکړه:
چې واک ته ورسیږي، د امریکا رسه به د بهرنیو اډو تړون نه السلیک کوي، او هغه به  – ۱

 ځنډوي.
د طالب بندیانو د خالصون په اړه به مرسته کوي. او د مببارد کمولو او جګړې کموايل  – ۲

 په اړه به کار کوي.
ره به له طالبانو رسه مخامخ خربې او په موقت ډول به د حکومت سولې ته د رسیدو لپا – ۳

چارې مخکې وړي، او سولې ته د رسیدو لپاره به حارض وي چې له خپلې چوکۍ څخه 
 استعفا هم ورکړي.

ډاکټر ارشف غني له طالبانو رسه بیا ځل هم په خلیجې هیواد کې ولیدل، او خربې مخکې 
غني واک ته ورسیدی، نو هغه د واک په دوېمه  والړي، خو کله چې ډاکټر صاحب ارشف

ورځ له امریکا او ناټو رسه امنیتي تړون السلیک کړ. او په خپلو کړو ژمنو یې له طالبانو رسه 
 وفا ونه کړه.

ولسمرش غني له پاکستان څخه وغوښتل چې طالبان د سولې خربو ته کښینوي، د پاکستان 
پاکستان ژمنه وکړه چې طالبان به له افغان حکومت اړخیزو ناسته وړاندیز وشو، او  ۴لخوا د 
 اړخیزو ناستو په جریان کې مخامخ د سولې خربو ته حارضوي. ۴رسه د 



 66 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
سیاف، حکمتیار  د جمعیت اسالمي، استاد محمد محقق، استاد کریم خلیيل، استاد

او دوستم له استازو رسه مې لیدنې کړي، همدا رنګه له عطامحمد نور رسه مو لیدلې 
 دي. دا په دي معنی دی چې بین االفغاين ډیالوګ له وړاندي څخه پېل شوی. 

، ئه  د سولې برخه کې توافق ته رسیږموږ ته هر یوه دا خربه کړي که له حکومت رس 
وي، بلکې له موږ رسه به جال تفاهم کیږي، دوی ځانته حکومت زموږ استازويل نه ک

 امتیاز غواړي.

: له امریکایانو رسه مالقاتونو کې پر عمومي مسایلو بحث شوی، داچې شاهان
و اچول شوی، ممکن امریکایان پوهیدلی د لخوا ارشف غني په جریان کې نه خلیلزا

سنیو هم راپور وي چې حکومت د سولې اړوند رښتونی نه دی، تايس وویل او ر 
میاشتي وخت د سولې اړوند ورکول شوی، بل  ۶ورکړ چې خلیلزاد ته د ټرمپ لخوا 

 ۵ده پاتې موده او  کاله وخت، د ۶ ارشف غني سولې ته رسیدو لپارهخوا بیا ډاکټر 
. دغه ډول څرګندونې خپله د سولې پروسې تخریب دی،  او د 36نور کلونه غواړي

                                                           
ویيل و چې د حکومت پالوی به په پنځو کلونو  ډاکټر غني د جنیوا له غونډې  مخکې 36

 کې له طالبانو رسه سوله کوي.

د سولې  " ډې ته د وینا پر مهال وویل:، جنیوا کې غون۲۰۱۸مه ۲۸د نومرب پر ډاکټر غني 
جمهوري ریاست عايل  د  موږ، افغان حکومت رسه ويله باید  يپروسې مالکیت او رهرب 

کسیزه ټیم چې په هغه  ۱۲ د مذاکراتو یو سالم رحیمي په مرشۍ مقام دفرت عمومي رئیس
ی، کې ښځې هم شاملې دي جوړ کړی. موږ همدارنګه یو متنوع مشوريت بورډ جوړ کړ 

  ".چې د سولې په مذاکراتو کې موږ ته مشورې راکړي

عبدالسالم رحیمي د ولسمرش غني  :له طالبانو رسه د افغان حکوت د مذاکرايت پالوي غړي
د دفرت رئیس، محمد میرویس بلخي د پوهنې وزیر، حسینه ساپۍ د اطالعاتو او کلتور 

ر، ډاکټر عامله د کډوالو او وزیره، عبدالتواب باالکرزی د لوړو زده کړو مرستیال وزی
راستنېدونکو مرستیال وزیره، جرنال عبادالله عباد د ميل امنیت مرستیال مرش، شاه ګل 
رضایې د وليس جرګې غړې، عطاء الله لودین د علاموو شورا غړی، شمیم کټوازی د پکتیا 
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ف غني لخوا د اسايس قانون اړوند څرګندونې چې طالبانو ادعا ثبوت کوي. د ارش 

کلنې السته راوړونې چې دوی یې یادوي، دا ټول د سولې  ۱۷باید ومنل يش، او 
تخریب په موخه کوي. اصالً دوی سولې ته اراده نه لري. د سولې په نوم هر څه 
چې دوی اخيل د داخيل مرصف لپاره یې کاروي، ممکن افغان حکومت نور هم 

 سولې مخالف اقدامات وکړي. دايس د

: موږ تر خپله وسه له هر چا، هر افغان رسه مذاکرات کړي، یوازی قاري دین محمد
د ارګ حلقه پاتې ده، چې خربې مو وررسه نه دي کړي. دوی هم موږ نالیدلې نه 
نیسو، ويل ستونزه داده چې امریکا کوشش کوي چې طالبان له افغان حکومت رسه 

له مسؤلیت څخه تيښته وکړي، بیا به دیته د افغانانو کورنۍ  خربې وکړي، او دوی
 جګړې نوم ورکوي.

د روس راتګ د امریکا له راتګ رسه لږ توپېر درلود، روسان د افغان کمونسټانو 
، اوس 37لخوا را وغوښتل شول، له امریکا څخه هیچا د راتګ غوښتنه نه ده کړي

بیا به امریکایان وایې چې د چې طالبان له افغان حکومت رسه خربې پېل کړي، 
 افغانانو تر منځ جوړې کولو ته راغيل وو.

                                                           

اوقافو وايل، عبدالله عطايې د سرتې محکمې د عايل دیوان غړی ، عبدالحکیم منیب د حج 
 مرستیال وزیر او توریالی غیايث د بهرنیو چارو وزارت د کلتوري چارو رئیس

ز کال کې پخواين شوروې اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ، په وړاندي یې افغان  ۱۹۷۹په   37
کال کې رسې لښکرې په بشپړ ډول له افغانستان څخه  ۱۹۸۹ولس سخت مقاومت وکړ، په 

کال کې طالبانو له استاد  ۱۹۹۶جاهدین واک ته ورسيدل، په ز کال کې م ۱۹۹۲ووتيل، او 
مه ۷رباين، انجنیر ګلبدین، استاد سیاف او احمدشاه مسعود څخه کابل ونیو. او د اکټوبر په 

کې امریکا د طالبانو د نظام له منځه وړلو په هدف په افغانستان باندي هوایې او  ۲۰۰۱
 ۱۸کې ودريد. افغان ولس له امریکا رسه  پوځې تیری وکړ چې افغان ولس یې په مقابل

مه ۲۹فربوري پر  میاشتې سختې جګړې وکړي، لویه قرباين یې ورکړه، باالخره د ۵کاله او 
، د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې تړون السلیک شو چې د امریکا / ناټو پوځیان به ۲۰۲۰

 میاشتو کې له افغانستان څخه وځي. ۱۴په بشپړ ډول په 
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طالبانو تر جګړې  –کله چې امریکایان افغانستان ته راتلل، دلته اردو نه وه، د امریکا 

وروسته دوی اردو جوړه کړه، امریکا غواړي له مسؤلیت څخه تیښته وکړي او جګړه 
ل او د بهرنیو ځواکونو شتون دی، له افغان افغاين وښيې. اصالً د بد بختۍ علت اشغا

 حکومت رسه د طالبانو ناسته به په دي معنی وي چې امریکا ته برائت ورکول يش.

لومړی به موږ ستونزه له اشغالګرو رسه بیا له افغانانو رسه حل کوو.  له افغانانو رسه 
 .امتر او هر څوک برخه لريحنیف ارشف غني،  ؛مذاکراتو برخه کې به ټول

: ویلز ویل چې افغان حکومت به د حکومت له ادرسه نه، بلکې د یو لوري برهان
)فریق( په ډول له طالبانو رسه کیني، دايس هم ممکن ده چې همهاله بین االفغاين 

 –مذاکرات پېل او امریکایان هم شتون ولري، او یا داچې په یوه سالون کې طالبان 
 ا خربې وکړي.امریک –حکومت او بل سالون کې طالبان 

:که صداقت او اخالص وي، بیا به سوله راځي، که یو لوری رښتونی  عباس ستانکزی
او بل نه وي، بیا هم سوله نه يش راتالی، که کابل د سولې خربو کې شامل کړو، موږ 

 په دي باور یو چې هغوی سوله نه غواړي.

کومت هم غني اوس ځکه د سولې خربو مخالفت کوي، هغه غواړي دوېمه دوره ح
ټاکنو له ځنډ رسه مخالفت کوي، دا اوسنی واک له السه ورکول  ۍوکړي، د ولسمرش 

ې نارې وهي، امتر چې نه غواړي. کله چې بیا له واکه لیري يش بیا به دی هم د سول
یو ډول اوس بیا نورې خربې کوي، همدې امتر ویل چې طالبان ته  په واک کې و

( کې له افغانانو رسه خربې ۲۰۱۷ ټان ) اګسدي اجازه نه ورکول کیږي چې قزاکست
. حکومت کې چې دي، 38وکړي، اوس چې له واکه لیري شو د سولې ږغ کوي

 هغوی سوله نه غواړي.

                                                           
د کلیو پراختیا، پوهني او کورونیو چارو حنیف امتر د حامد کرزي د حکومت پر مهال  38

و، چې وروسته له دندې لیری شو، د ډاکټر غني واک ته رسېدو په لومړي  پخوانی وزیر
(،  د امنیت شورا مرش وټاکل شو، او په دوېمه ورځ له امریکا رسه ۲۰۱۴سپټمرب ۲۹ورځ) 

 ه ګډه امنیتې تړون السلیک کړ.ډاکټر غني او حنیف امتر پ
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امریکایې جرناالن پوهیږي چې ناکام دي، خو هر یو جرنال )عمومي قومندان( چې 

غواړي، افغانستان ته ټاکل کیږي، هغه غواړي خپل وخت پوره کړي، دوی سوله نه 
 یوازي خنډونه جوړوي.

امریکا وایې چې طالبان دي رايش په حکومت کې دي خلط )ګډ( يش، د سیايس 
ډلې په څیر دي فعالیت ولري، وزارتونه او والیتونه به طالبانو ته ورکول يش، دوی 
په دي توګه خپل چل او فریب کوي، حکمتیار رسه یې ډیرې ژمنې وکړي، عميل 

ار هم ګیله من دی، په دي یې خوشاله کوي چې زوم یې يې نه کړی، اوس حکمتی
. که افغان حکومت په خربو کې شامل يش، دا 39ډاکټر غیرت بهیر ورته سناتور کړ

پروسه اوږدوي. نور سیايس احزاب ممکن خپلو منځو کې له طالبانو رسه جوړ يش، 
و ې د سولې خرب ينه نیسو، مګر په خپل وخت کې به  افغان حکومت هم نالیدلی

 کې ګډوو.

مهال چاودنه وشوه،  پر (  ۲۰۱۸نومرب  ۲۰غونډې )کابل کې د میالد النبي ملانځ
طالبانو وغندله، داعش یې هم پړه ونه منله، ډاکټر غني بیا وویل چې طالبان یوازي 

                                                           

له دندې استعفی  ۲۰۱۸مه ۲۵د اګسټ  له ډاکټر غني رسه د اختالفاتو  له امله حنیف امتر
وکړه. په دي موده کې یې د سولې ږغ ډیر کاوه، پر حکومت یې نیوکې کولې چې سولې 

 ته د رسېدو لپاره خنډونه جوړوي.
کې ډاکټر غني  ۲۰۲۰مه ۱۸د فربوري کله چې دوېم ځل د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا 

حنیف امتر د ډاکټر غني   ۲۰۲۰مه ۴د ولسمرشۍ ټاکنو  وړونکی اعالن شو، د اپریل پر 
مه د وزیر په توګه معريف او په کار يې ۵لخوا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شو، او د اپریل پر 

 ره مخکې وړله.پېل وکړ. او بیا يې د بین االفغاين خربو اړوند د ډاکټر غني تګال 
ز کال ټاکنې ډاکټر غني وګټيل، حکمتیار له امریکایانو  او افغان  ۲۰۱۴کله چې د  39

کې د حزب اسالمي د مرش  ۲۰۱۶مه ۲۹حکومت رسه د سولې خربې پېل او د سپټمرب 
انجنیر حکمتیار او د ميل یووايل حکومت د مرش ډاکټر غني ترمنځ د سولې تړون السلیک 

 شو. 
، کابل ته راغی، او په ارګ کې یې د حکومت له لوري نیول شوو ۲۰۱۷مه ۴ حکمتیار د مئ

 مراسمو کې وینا وکړه.
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په غندلو ځان ته برائت نه يش ورکوالی. دا ډول کړنې د سولې مخالف کار دی، تر 

 ا او د سولې خربو کې خنډ پیدا يش.څو مذهبي تاوتریخوالی پيد

باور دادی چې چاودنه دوی کړي، کمونسټان دي، ویره لري چې  )ستانکزي( زما 
 .40د طالبانو او امریکا تر منځ خربې به نتیجې ته ورسیږي

: موږ له افغانانو رسه هر ځای ګورو، دا ځل چې ماسکو کې وو، له شاخ دالور
له افغانانو رسه ولېدل، تر دي چې ذبیح الله ( مو ۲۰۱۸نومرب  ۱۲غونډې وروسته )

مجاهد صاحب موږ ته پېغام را لیږلی وو چې ماسکو کې افغانان دي، وررسه وګورئ. 
موږ ډیر ستړي وو، زه خو ډیر زیات ستړی شوم وم، خو بیا هم موږ افغانانو رسه 

 لېدنې ته وخت ځانګړی کړ.د ارګ حلقي اړوند زه وایم:

د پخواين شوروي اتحاد په څیر له افغانستان څخه وځي، په که امریکایان هم  – ۱
 دي معنی چې جګړه به دوام کوي.

که افغانان هم په هغه فکر وي لکه پخواين مجاهدین، چې روسان ووتل، او بیا  – ۲
 خپل منځي جګړه وشوه، دا ستونزه ده.

                                                           
 یاد برید د امریکا د بهرنیو چارو لخوا هم وغندل شو، او الندي اعالمیه يې خپره کړه: 40

 د متحده اياالتو د بهرناو چارو وزار  ویاندې هارت نوریت اع ماه
 ېټهمه ن۲۰کال د نومرب  ۲۰۱۸د 

 د کابل د برید غندنه
غونډې په ترڅ کې د نن ورځ برید چې لږترلږه   متحده ایاالت په کابل کې د یوې مذهبې

څخه زیات ملکي کسان یې ټپیان کړل، په کلکه غندي. مونږ  ۶۰کسان یې ووژل او له  ۴۰
رشمه  کومي ډاډګېرنه وړاندې کوو. دا بېد وژل شويو کسانو کورنيو او ملګرو ته د زړه له 

عمل په داسې وخت کې تررسه کیږي چې د افغانستان خلکو هڅه کوله ترڅو میالد النبی 
ایزه فضاء کې وملانځي، او د هغو کسانو بې رحمي او ظلم څرګندوي چې غواړي  په سوله

 .په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام ولري
د افغانستان خلکو تر څنګ متحده ایاالت په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دي، او 

 .والړ دي چې غواړي سوله ایزه او د تاوتریخوايل د ناوړه کړنو پرته یوه راتلونکي ولري
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بیا نو  که له طالبانو رسه هم پخوانی فکر وي چې یوازی موږ رسه به واک وي، – ۳

 سخته ده چې سوله رايش.

زه فکر کوم چې امریکا به دايس ونه کړی، ځکه په اسالمي نړۍ او ټوله نړۍ کې به 
 بیا ډیر بدنامه يش، ښه دا ده چې د وتلو لپاره یې ابرومندانه الره ولټول يش.

طالبان چمتو دي چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته په اسالمي نظام کې له ازبک، 
اره، مال ، انجنیر او ټول ملت رسه یو ځای وي، د ولس قدر ولري خو دندې د هز 

 اهلیت پر بنیاد خلکو ته ورکول يش، که له هر قوم څخه وي.

مشرتکات هم وي، که افغانان  کې له امریکا رسه دښمنې ده، خو ممکن ځینې برخو
و/ برخ ۱۰۰هم په مشرتکاتو فکر وکړي، چې یوازی وطن جوړول هدف وي، په 

برخو کې  ۹۵برخو/مسایلو کې د افغانانو تر منځ اختالف وي،  ۵مسایلوکې ممکن 
 به رسه جوړ راځي.

وځي، ډاکټر غني او شامل ټلواله پوهیږي چې طالبان به نظام  که امریکایې پوځیان
ایستل ته سقوط ورکوي، د پخوا وخت نه دی، چې شامل ټلواله له تخاره څخه نه 

م طالبان قوي مرکزونه لري، او امریکا هم پوهیږي چې ، اوس بدخشان کې هکېدل
 طالبان نظام ته سقوط ورکوي.

 حل الره څه ده:

ول ووځي او له افغان حکومت ډوایې بهرين ځواکونه دي په بشپړ  دا چې طالبان – ۱
 رسه نه کښينو، دا معنی چې ټول هیواد زه نیسم، او دا بې انصايف ده.

نانو رسه دي طالبان کښینې، بیا له هغه وروسته چې که دا فکر وي چې له افغا – ۲
طالبان او افغانان خپل منځ کې رسه جوړ يش، امریکا ته به د وتلو وایې او امریکایان 

 به وځي، دا نو بیا له موږ )طالبانو( رسه بې انصايف ده.

موږ انعطاف کړی، پخوا مو ویل چې یو بهرنی پوځي په افغانستان کې وي، موږ  – ۳
ته نه کینو، اوس وایو چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش باندي دي توافق  خربو
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او د نړیوال تضمین په شتون کې دي اعالن ويش، موږ )طالبان( له کابل ادارې رسه 

 رسیدو پورې به بهرين پوځیان له افغانستان څخه وځي. ته کینو او له هغوی رسه توافق

یدو په موخه رسه کیني، دايس چې هر لوری په کار ده چې اړخونه سولې ته د رس
 ، هر یو یېان لوری همځان قايض وګڼي، ځان دښمن ونه ګڼي، طالب هم او افغ

 قايض وګڼي چې د بل حق ونه خوري. ځان د مسئلې اړوند 

: دغه ډول څرګندونې په سم ډول رسه د لورو ترمنځ نه رسیږي، ماته دا نوي برهان
 وي، ښه به وي. خربې دي. که دا د کاغذ پر مخ

بین االفغاين تفاهم کله او څه   - ۲څه کوئ، د بهرين ترویزم اړوند څه وایاست.  - ۱
د راتلونکي او حکومت په اړه کومه تګالره ده. همدارنګه د داعش اړوند  – ۳ډول. 

 څه غواړئ.

که دا هر څه د کاغذ پر مخ په معیاري بڼه ترتیب يش، نو ګټه به یې زیاته وي، د 
غني ټیم په دي برخه کې ډیر تکړه دي، همدايس کسان یې ګامريل دي،  ډاکټر

وغولول،  وغولوي، د فساد اړوند یې بهرنیانچې کاغذي کارونه وکړي، او بهرنیان 
  ، د فساد مخنیوی کوو.ي کړ، چې موږ دا کړي او دايس کووفریزنټیشن به یې وړاند

غیر رسمي د اوازې په خو  که تايس هم دا هر څه له ځینو الرو خلکو ته ورسوئ،
رسول، که د راپور په بڼه وی، د رسنۍ د الرې وي، او یا په سم ډول بلکې ډول نه، 

 .وي ممکن د الجزیره ټلویزون د الرې

خربې وشوې، الجزیره ټلویزون د ضعیف د طالبانو او امریکا ترمنځ  تیر ځل چې 
ځواکونو پر ایستلو رنیو بهله طالبانو رسه د  وصاحب له خويل ولیکل چې امریکایان

خربې کړي، چې دغه ډول څرګندونې بې باورې جوړوي. خو بیا ښه شو، ضعیف 
 .41صاحب هغه رد کړه

                                                           
کابل کې افغان حکومت او سیاستوال وارخطا شول چې کیدای يش په پټه د طالبانو او  41

ځې او امریکا ترمنځ پریکړه شوې وي چې بهرين ځواکونه به په بیړه له افغانستان څخه  و 
 طالبان به واک په الس کې اخيل.
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: کله چې موږ له لورال میلر او بیا وروسته له الیس ویلز رسه کتل، عباس ستانکزی

هغوی ته مو وویل چې د لېدنو اړوند خربونه به رسنیزکړو، ځکه بیا ستايس رسنیو 
خربونه راځي او هغه هم ناسم وي، بیا یې مقابل کې زموږ د ملګرو لخوا هم  کې

غلیظ الفاظ کارول کیږي، نو ښه ده چې موږ او تايس توافق وکړو او د لیدنو اړوند 
 توافقي ټکي رسنیو ته ورکړو.

دوی ویل چې رسنۍ ازادې دي، د بیان ازادي په نظر کې نیولو رسه موږ رسنیو ته نه 
ې هیڅ هم ونه وایې، که هغوی کوم څه نرشوې د هغوی شخيص کار شو ویالی چ

 رسمي نظر نه دی. "امریکا"دی، بلکې زموږ 

خو یوازې یوه ویب پاڼه لرو، حتی سیايس دفرت خپله ځانګړې ویب  "طالبان"موږ
، زموږ اړوند هر وخت ډول ډول خربونه نرش کیږي. رسنیو ته په کار پاڼه هم نه لري

موږ دوېم ځل ز اوی وکړي. مثالً کله چې له الیس ویلز رسه ده چې د خرب سپین
دالسالم ، د الجزیرې ټلویزون د مالعب( لیدنه وشوه ۲۰۱۸مه ۲۲مه  او ۲۱)جوالی 

و.  که بیا امریکا دا دهغه شخيص خربه وه، رسمي نظر نه ضعیف مرکه نرش کړه، دا 
ي. وایې چې د بیان خپل لورې ته دا خربه نه منخو بیا  ډول څرګندونې جدې نیيس، 

 ازادي ده.

کله چې موږ د تورلسټ څخه د نومونو ایستلو خربه ورته کوو، وایې چې دا خو لویه 
پروسه ده، له ډاکټر غني رسه باید خربې ورباندي ويش، کله چې موږ د دوی د 
نظامي قومندانانو د څرګندونو اړوند ورته ووایو چې د سولې ضد څرګندونې کوي، 

موږ د ډیموکرايس نظام دی، که کوم نظامي قومندان څرګندونې دوی وایې چې ز 
 کوي، د هغه شخيص نظر دی.

ملګرو ملتونو استازو ته ویيل چې د : په هره ناسته کې موږ امریکایانو او شاخ دالور
د مجلس ځینې ټکي به خپاره کړو، مګر دوی د خپراوي رسه توافق نه دی کړی. 

موږ مجبوره شو چې د اعالمیې په ورکولو رسه کله چې بیا ناسم خربونه نرش يش، 
 یې رد کړو.
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 د ابو ظبۍ غونډه

 درېيم پړاو خربې
د ډسمرب لومړۍ اونۍ کې کورنیو او بهرنیو رسنیو راپورونه ورکړ چې د طالبانو د قطر 
دفرت د سیايس کمیسون څلور تنه اسالم اباد ته تليل او هلته یې له پاکستاين چارواکو 

 په پاکستان کې د غونډې کولو  اړوند خربې کړي.رسه د سولې او 

د طالبانو لخوا هم ومنل شوه چې د دوی پنځه تنه له قطر څخه اسالم اباد ته تليل او 
هلته یې له پاکستاين چارواکو رسه ناستې کړي. او د پاکستاين چارواکو لخوا د 

ت کې خلیلزاد امریکایانو ځینې مهم پېغامونه هم ورته وړاندي شوې وو. په همدې وخ
 طالبانو او خلیلزاد تر منځ ناسته نه وه شوې. د هم اسالم اباد ته سفر درلود، خو

مه، خلیلزاد کابل ته راغی، له ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله رسه یې ۶د ډسمرب پر 
 .42ولېدل

استازي  ځانګړي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سولې او بیا پخالینې بهیر د افغان
، ماسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ۲۰۱۸مه ۷لزاد د ډسمرب پر زملي خلی

روسان د  مګرولسمرش پوتین ځانګړې استازي ضمیر کابلوف رسه هم لېدنه وکړه، 
کو میشت افغان عمر نثار ته خلیلزاد پر کړنو شکمن وو، ځکه ضمیرکابلوف ماس

 واب نه درلود.و چې خلیلزاد یې پوښتنو او انديښنو ته د قناعت وړ ځویيل 

                                                           
 د خلیلزاد د لېدنو په اړه د امریکا سفارت الندي اعالمیه خپره کړه: 42

 کابل ته د ځانګړي استازي خليلزاد سفر
 ۲۰۱۸مه ۶د ډسمرب  

زاد د ډسمرب د افغانستان د سولې لپاره د متحده اياالتو ځانګړي استازي، سفري زملي خليل
ته سفر وکړ او د ولسمرش غني او اجرائيه رئيس عبدالله رسه يې وکتل. په مه نېټه کابل ۶په 

دغه لیدنه کې د سیمې د هېوادونو رسه د اړيکو او د روانې شخړې په برخه کې سیايس 
الرې ته د رسيدو لپاره د افغانستان په چمتووايل باندې بحث وشو. د دغه کتنې څخه حل

ايزو هڅو په تړاو د خربو اترو لپاره ولې د سيمهزاد د سوروسته، ځانګړی استازی خليل
 .مسکو ته الړ
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و چې غونډه اسالم اباد کې ويش، لخوا فشار  دطالب مرشانو باندي د پاکستان هیوا

طالبانو نه وه منيل. د پاکستان دوېم وړاندیز دا وو چې غونډه په سعودي  مګر
دي کلونو کې له سعو  ۱۷عربستان کې ويش، خو طالبانو ورته ویيل وو چې په تیرو 

الخره طالبانو منيل وه چې په اماراتو کې به په غونډه با رسه کومې ښې اړیکې نه لري،
 کې ګډون کوي، خو قطر هیواد به هم په جریان کې اچوي.

د پاکستان لومړي وزیر  مه،۱۴پر  ډسمربد د ابوظبۍ تر غونډې درې ورځې وړاندی، 
چې د  يل وپه پېښور کې یوې غونډې ته د خربو پر مهال دا هم ویعمران خان 
به مخامخ  ۱۷البانو ترمنځ د خربو کولو زمینه برابروي او د ډسمرب پر امریکا او ط

 خربې ويش.

مه راپور ورکړ چې طالبان به دا ځل د پاکستان په ۱۵افغان کورنیو رسنیو د ډسمرب پر 
کې د ډسمرب اباد افغان حکومت له استازو رسه په اسالم د او  ،وساطت له امریکایانو

 مه غونډه کوي.۱۷پر 

 امریکایانو رسه خربې کوي،له  مه طالبانو ومنله چې په ابوظبۍ کې به ۱۶پر  د ډسمرب
  الندي اعالمیه خپره کړه: ح الله مجاهد۸۸د طالبانو ویاند ذبی

 له امریکا یانو رسه د مذاکراتو په اړه د اس مم امار  د ویاند وضاحت
 ۱۷ال د ډسمرب م ک۲۰۱۸مه او د  ۱۰هو ق/ کال د ربیع الثانی ۱۴۴۰سبا دوشنبه د "

مه نیټه په متحده عريب اماراتو کې د اسالمي امارت د سیايس دفرت د غړو او 
امریکایي لوري تر منځ د مذاکراتو یوه بله غونډه تر رسه کیږي، په دې غونډه کې 
به د اسالمي امارت او امریکا په استازو رسبیره د سعودي عربستان، پاکستان او 

 " .هم ګډون کوي متحده عريب اماراتو استازي

، د ابوظبۍ ښار کې، سهار مهال د طالبانو ناسته  د سعودي ۲۰۱۸مه ۱۷د ډسمرب پر 
عربستان، اماراتو او پاکستان له استازو رسه وه، د یادو هیوادونو ټینګار پر دي وو 
چې طالبان د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ خربې وکړي او اوربند هم ومني، 

 ادو هیوادونو دواړه غوښتنې رد کړي وي.طالبانو د ی مګر
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د ورځي په وروستیو وختونو کې طالبانو د یادو هیوادونو د استازو په شتون کې د 

رسه چې  "بهرنیو چارو، پنټاګون، يس آی اې او سپينې ماڼې استازو"پالويامریکا له 
 مرشي یې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي  زملي

 خلیلزاد کوله، ولیدل.

میاشتې  ۶بیا هم د امریکا او یادو درو هیوادونو غوښتنه له طالبانو څخه دا وه چې 
اوربند ومني، او د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ خربې وکړي، خو طالبانو 

طالبانو ورته ویيل وو چې تفاهم دايس شوی وو چې دا ځل د  دا هر څه رد کړل.
 و د وتلو پر مهال ویش خربې ويش.امریکایې پوځیان

کورنیو رسنیو راپور ورکاوه چې د عبدالسالم رحیمي په مرشې له افغان پالوی رسه 
الندي  ذبیح الله مجاهدمه، ۱۷د ډسمرب  پر به طالبان مخامخ خربې کوي. مګر 

 اعالمیه خپره کړه.

لاده د عريب متحده اماراتو په ناسته کې د کابل ادارې له کسانو رسه هاڅ 
 کاته نه کاږي

څرنګه چې اسالمي امارت مخکې اعالن کړې وه، نن په عريب متحده اماراتو کې له "
په دغه غونډه  .امریکایي لوري رسه د اسالمي امارت د استازو له خوا غونډه روانه ده

 .ېشو کې له امریکایي لوري رسه د افغانستان د اشغال د خامتې په مسئله خربې 
 .ودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو استازي هم برخه لريپه ناسته کې د سع

دا چې د کابل ادارې د یو شمیر رسنیو له الرې ادعا کړې چې په دغه ناسته کې به 
د دوی استازي هم د اسالمي امارت له استازو رسه لیدنه وکړي حقیقت نه لري، موږ 

لیدو کتو هیڅ پالن نشته  دغه پروپاګند په کلکه ردوو، د کابل ادارې له کسانو رسه د
او نه هم په هغه غونډه کې د کابل ادارې استازي ګډون لري چې د اسالمي امارت 

عات اوریدل کیږي، تش یاستازي په کې وجود ولري، په دې اړه چې کوم شا
 ".دی، هیوادوال دې هیڅ اعتنا نه ورته کوي ډپروپاګن

یوادونو لخوا په ټینګه له طالبانو په دوېمه ورځ بیا هم د امریکا او یادو درو نورو ه
، طالبانو ومني غوښتنه شوې وه چې د افغان حکومت استازو ته په غونډه کې ګډون 
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و، چې وروسته یادو هیوادونو له طالبانو غوښتې و جدي عکس العمل ښکاره کړی 

 پالويرئیس او افغان حکومت د  له د دفرت ډاکټر غني وو چې د ګډ حکومت د مرش
الم رحیمي ته په غونډه کې د ناظر په صفت د ګډون رسه توافق وکړي، مرش عبدالس

 ويل طالبانو نه وه منيل.

دوېمه ورځ غونډه کې د امریکا او وررسه درو ملګرو هیوادو لخوا له طالبانو څخه 
 الندي غوښتنې شوې وي.

 میاشتي اوربند اعالن کړي. ۳او یا هم حد اقل  ۶طالبان دي   - ۱

 ومت رسه مخامخ خربې دي ومني.له افغان حک – ۲

 استادان دي خويش کړي. ۲امریکایې پوهنتون  –د افغان  – ۳

 همدارنګه د طالبانو لخوا الندي مسایل مطرح شوې وو.

 دي اعالن يش. د بهرنیو پوځیانو وتلو مهالویش -۱

 دي ودرول يش. د ملکي او بې ګناه خلکو وژنه او په کلیو مببارد -۲

 دي ويش. ه سهولت او تبادلهله بندیانو رس   – ۳

 دي وایستل يش. خه د طالب مرشانو نومونهله تورلسټ څ – ۴

 يش. پېژندلودفرت په رسمیت دي سیايس د طالبانو لپاره  – ۵

په ټوله کې د غونډې لویه موخه دا وه چې طالبان له افغان حکومت رسه مخامخ 
افغان حکومت ته ډاډ  پاکستان امریکا او ،خربې وکړي، او د همدې موضوع اړوند

 ورکړی و چې طالبان به د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ خربو ته کینوي.

رحیمي په مرشي د ډسمرب  عبدالسالم د کسیز پالوی غړي ۱۲د  د افغان حکومت
ډاکټر حمد  ، همدارنګه د ميل امنیت شورا مرشومه ال ابوظبۍ ته رسیديل و ۱۶پر 

مه یې د سعودي عربستان او ۱۶، او د ډسمرب پر والله محب هم په ابوظبۍ کې 
 اماراتو د ميل امنیت له مرشانو رسه لیدنې درلوديل. 
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کسان اماراتو ته ورغيل وو،  ۴د طالبانو د رهربي شورا غړي او له پاکستان څخه ټول 

مال امیرخان متقي د طالبانو د مرشتابه د دفرت مسؤل او د رهربي شورا غړی، مال 
روغتیا کمیسون مرش او د رهربي شورا غړی، حافظ محب الله او  عباس اخوند د

 قاري غالم یحی.

، د رهربی شورا همدارنګه له قطر څخه د طالبانو د سیايس کمیسون او قطر دفرت مرش
شیرمحمد عباس ستانکزی، د رهربي شورا غړی، د قطر دفرت مرستیال مرش مال  غړی

د سیايس دفرت  را غړی قاري دین محمد،عبدالسالم حنفي، د قطر دفرت او رهربي شو 
سهیل شاهین. همدارنګه له ګوانتانامو څخه  د سیايس دفرت ویاند شیخ دالور او غړی

څخه مال خیرالله خیرخواه او مال  جملې تنو تبادله او را خالص شوو بندیانو له ۵د 
 ورغيل وو.غونډې ته محمدفاضل اخوند 

پریکړي او نتیجې پای ته ورسېدله، انديښنه د ابوظبۍ غونډه پرته له کومې ځانګړي 
چې د پاکستان، سعودي  وطالبان مګردا وه چې غونډه به د طالبانو په زیان متامه يش، 

عربستان او اماراتو فشار ته غاړه کینښودله، او د افغان حکومت له استازو رسه یې 
یکایان او افغان مخامخ خربې ونه کړي، او په پټه یې هم وررسه ونه لېدل، نور نو امر

، خربومخامخ افغان حکومت رسه له حکومت هم د طالبانو باره کې د اوربند او 
 مایوسه شول. ښودلو څخهانعطاف د طالبانو له  کې دواړو مسئلو

زما )لیکوال( رسه انديښنه وه چې طالبان به د پاکستان  تر فشار الندي رايش او د 
ن په وساطت وګوري، چې زما په نظر دا افغان حکومت له استازو رسه به د پاکستا

 ښه نه وه، طالبان باید له افغان حکومت رسه د لېدنې اړوند خپلواکه پریکړه وکړي.

د غوندې پر لومړۍ ورځ مې همدا انديښنه د لیکنې په بڼه کې خپره کړه، او د طالبانو 
 ته هم رسیديل وه، زما ویره ځکه وه، چې زه مخکې له پالويمذاکره کوونکي 

جه کې په اماراتو کې غونډې ته ورځي، او یمخکې پوه وم چې طالبان د فشار په نت
پاکستان ورڅخه غوښتي، ځکه پر پاکستان د امریکا لخوا ډیر زیات سیايس او 

 اقتصادی فشارونو شتون درلود.
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د شپې نږدې یولس بجې ما )لیکوال( اطمنان تر السه کړ، چې طالبان به دا ځل د 

استازو رسه حتی د روغبړ په دود الس هم ورنه کړي، او په هیڅ  افغان حکومت له
 صورت به له هغوی رسه ونه ګوري.

د غوندې دوېمه ورځ بیا هم له موږ رسه انديښنه وه، چې د طالبانو ځینې کسان به د 
مرشتابه له اجازي پرته د افغان  پاکستان د زیات فشار له امله، ممکن د طالبانو د

 او یا هم سالم رحیمي  رسه په پټه کښینې، خو پاکستان ونه توانېد.حکومت له استازو 

رسنیو د غونډې اړوند ناسم راپورونه خپرول، دايس راپورونه ورکول کېدل چې 
ړي، او مقابل کې یې میاشتي اوربند باندي هوکړه ک ۶طالبانو له امریکا رسه په 

ت هوکړه کړي چې مرشې له طالبانو رسه په دايس لنډمهاله حکومی  پالوامریکایې 
 به یې طالبان کوي. 

د ابوظبۍ غونډه درې ورځې په نظر کې  نیول شوې وه، چې درېمه ورځ به طالبان  
د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ د میز شاته خربو ته کښیني، د امریکا او دریو 

وکړ،  نورو هیوادونو استازي به هم په غونډه کې ګډون لري، خو چې طالبانو انکار
لغوه شوه، یوازي امریکایې هیئت او درو نورو هیوادونو  د درېمه ورځ غونډه هم 

 لېدنه کړي وه. استازو رسه سمبولیکهافغان حکومت له ځینو 

مه، د افغانستان د ميل ۱۶امریکا تر ناستې یوه ورځ مخکې د ډسمرب پر  –د طالبانو 
اماراتو د امنیت شورا له  امنیت شورا سالکار د سعودي عربستان او متحده عريب

 سالکارانو رسه په ابوظبۍ کې غونډه درلودله.

له خولې خرب شوم چې خلیلزاد کابل  سید اسحاق اغا زه )لیکوال( د افغان سیاستوال
افغانانو رسه لېدنې کوي او هغوی ته به د ابوظبۍ  ۱۰۰ته راځي او دلته به له نږدې 

ه چې له طالبانو رسه همدا خربه رشیکه غونډې اړوند معلومات ورکوي. ښه مې وګڼل
کړم، تر څو هغوی هم د غونډې اړوند ځینې مهم ټکي له ولس رسه رشیک کړي، 

 د ځان په ګټه استفادهاو تر څو له یادې غونډې څخه امریکا او نور هیوادونه ناسمه 
 کړي. ونه
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 ما )لیکوال( طالبانو ته ولیکل:

مهمو کسان ته  ۱۰۰اړي په کابل کې نږدې د اماراتو له غونډې وروسته خلیلزاد غو 
د ده د سولې د هڅو اړوند خربې وکړي، د خپلو هڅو نتیجه او پرمختګ وررسه 

 رشیک کړي.

د ټولو مهمو سیايس ګوندونو مرشان پکې دي )حکمتیار، سیاف، عطانور، محقق، 
 .خلیيل، پیران، حرضتان، کرزی، اسامعیل خان او ...(

ۍ او دوېيمه کنۍ لیدنې له طالبانو رسه )لومړ ده مخ د کې په قطر په دي کې به ممکن
، او ماسکو  اړوند هم اراتو(، همدا رنګه د ده سفرونه منځنۍ اسیا، سعودي، امناسته

 خربې ولري.

کیدای يش ډیر مترکز د اماراتو ناسته باندي وي چې امریکا یې د ځان لپاره لویه 
 السته راوړنه ګڼي.

دیښنه کې پاتې نه يش، او یا داچې بیا ټولې خربې د د دې لپاره چې ولس په ان
 خلیلزاد له قوله نورو ته رسیږي، ښه ده چې:

 د ابوظبۍ غونډې اړوند د لورو په توافق د غونډې مناسب جزیات خپاره يش. – ۱

که ممکن وي، ورته هڅه ويش، په قطر، یا هم ګاونډیو هیوادونو او یا داخل کې  – ۲
ینو مشهورو افغان سیاستوالو او رسنیو استازو ته د سولې اړوند د طالبانو له خوا هم ځ

ناستو مناسب جزیات ورکول يش. )د کسانو د ورتګ اړوند ستونزه نشته، ورځي او 
 .اسانه ده(

م وړاندیز شونی نه وي، یا ستونزې وي، نو په کار ده چې د ورستۍ يکه دوې – ۳
هغه د طالبانو له خوا په  غونډې ځینې جزیات چې مهم   او د خپراوي وړ وي،

 وخت رسه نرش يش. او که ممکن وي د تیرو ناستو هم ځینې خربې نرش يش.

ګډونکونکي هیوادونه )امریکا، پاکستان، سعودي او امارات( به له دي غونډې 
اعظمي استفاده کوي، خو چې نتیجه کې طالب له غونډې کومه مثبته ګټه پورته 

 .کوالی يش، په دي هم ژور فکر ويش
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رسنیو راپور ورکاوه چې بله غونډه به په سعودي عربستان کې کیږي او هلته به طالبان 

 له افغان حکومت رسه مخامخ خربې کوي.

 

 الندي اعالمیه خپره کړه. مجاهدمه، ۱۹د ډسمرب پر 

 د ابوظبۍ د ناستم په اړه د اس می امار  د ویاند وضاحت
سمرب میاشتي په ډد روان میالدي کال د د متحده عريب اماراتو په ابوظبۍ ښار کې "

اولسمه او اتلسمه نیټه د اسالمي امارت د استازو لخوا له امریکایي لوري رسه 
 .مذاکرات تر رسه شول

په دې مسلسلو ناستو کې چې د دریو اسالمي هیوادو استازو هم ګډون په کې درلود، 
تلو باندې وو، ټولو زیات ترکیز له افغانستان څخه د خارجي عسکرو په و  تر

همدارنګه په ملکي خلکو د ړندو مبباریو په اړه د اسالمي امارت پالوي د غونډې 
يې د دریدو غوښتنه  ته مستند معلومات او شواهد وړاندې کړل او جداً  برخوالو

وکړه، په غونډه کې د بندیانو رسه د انساين چلند او د هغوی د خالصون غوښتنه هم 
باندي کیږي، د اوربند او کابل ادارې رسه د مذاکراتو،  مطرح شوه، چې غور به ور

لو په برخه کې وار له مخه د اسالمي يکورنیو مسا وموقت حکومت، انتخاباتو او نور 
امارت دریځ څرګند وو چې خربې به نه ور باندي کیږي، ځکه چې د ټولو مشکالتو 

 .سیږيبنیاد او لوی خنډ د افغانستان اشغال دی او هغه باید پای ته ور 
د راتلونکو مذاکرايت ناستو په اړه به دواړه لوري له خپلو مرشانو رسه سال او مشورې 

 " .کوي

ې له مه، له ابوظبۍ څخه مخامخ اسالم اباد ته والړی، هلته ی۱۹خلیلزاد د ډسمرب پر 
رسه ولېدل، او له هغه ځایه کابل ته  او سیايس مرشانو هباجو  پاکستاين پوځي مرشا

کې یې د ګډ حکومت له دواړو مرشانو )ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله(،  راغی، په شپه
 رسه په ارګ کې ولېدل.  ډاکټر محبد ميل امنیت شورا له مرش 

په سبا یې د مخکینې ولسمرش حامد کرزي او له پخوانیو لوړ پوړو چارواکو رسه 
 ولېدل.
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 الندي اعالمیه خپره کړه: کابل ته د خلیلزاد د راتګ په اړه، په کابل کې د امریکا سفارت

کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده اياالتو د ځانګړي استازي زملم 
 خليلزاد رسېدل

 مه نېټه۱۹د ډسمرب  ۲۰۱۸د  

زاد کابل نن د افغانستان د سولې لپاره د متحده اياالتو ځانګړی استازی زملی خليل"
دالله ته د هغو ناستو او کتنو په اړه ته راغی تر څو ولسمرش غني او اجرائيه رئيس عب

مالومات ورکړي چې د سيمه ايزو رشيکانو او نورو ښکېلو اړخونو رسه يې سيايس 
 .هوکړې ته د رسېدو او د افغانستان د شخړې د ختمېدو په موخه تررسه کړي وو

زاد د متحده اياالتو، افغانستان، عريب متحده اماراتو او ځانګړي استازي خليل
عربستان د څلوراړخيزو ناستو د څلورم پړاو په ګډون، په ابوظبۍ کې د درې سعودي 

ورسېد. دغه ناستې د متحده اياالتو او راورځنيو ناستو او کتنو وروسته کابل ته 
نړيوالو متحدينو د هغو هڅو يوه برخه ده چې د افغانستان د شخړې د ختمېدو په 

 " ي.ره تررسه کېږو اترو د دودولو لپاموخه د بین االفغاين خرب 

ابوظبۍ غونډې اړوند  د مه، د ميل امنیت شورا خربپاڼه خربه کړه، او۲۰د ډسمرب پر 
د یو خپلواک هیواد "یې د وضاحت غوښتنه کړي وه، اعالمیه کې لیکل شوې وو:

حکومتي جوړښت په اړه د  يپه توګه، هیڅ هیواد او شخص د افغانستان لپاره د نو 
ستان د راتلونکي په اړه پریکړه کول د افغانانو او د هغوی بحث واک نه لري. د افغان

وجود نه لري، او د  یلري. د منتخب دولت هیڅ ځای ناست مرشتابه پوري اړه
 "افغانستان د خلکو په قربانیو به معامله ونه يش.

خلیلزاد بیا له اریانانیوز ټلویزون رسه مرکه کې د امنیت شورا د ټویټ اړوند د پوښتنې 
موږ د افغان حکومت مرشانو رسه ناسته درلودله، د غونډې اړوند "ې وویل:ځواب ک

مو معلومات وررسه رشیک کړل، هغوی په دي اړه اندښنه نه لري، کوم څوک 
 مخ دي." هغوی د معلوماتو له کموايل رسه)محب( چې انديښنه لري، 

يس یې وهم همدادې لپاره چې پر طالبانو فشار راوړل يش،  دزما )لیکوال( په آند، 
د ډاکټر غني له د امریکا په خوښه کړل، شپنۍ چاپې او هوایې بریدونه زیات شول، 
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د جګړې سخت پلویان اسدالله خالد د امریکا د دفاع ، ۲۰۱۸مه ۲۳خوا د ډسمرب پر 

وزیر او د جګړې بل پلوي د سولې ضد څیره امرالله صالح د کورنیو چارو وزیر 
 .اعالن شول

مه په ارګ کې د غونډې پر مهال د ډاکټر غني لخوا د یادو ۲۵دواړه د ډسمرب پر 
مه، امرالله صالح د ۲۶وزارتو لپاره رسپرست وزیران معريف شول، او د ډسمرب پر 

مه، ۲۹کورنیو چارو وزارت کې په رسمې ډول کار پېل کړ، همدارنګه د ډسمرب پر 
 اسدالله خالد په رسمي ډول په دفاع وزارت کې کار پېل کړ.

مه، موږ ځینو کسانو د سولې اړوند بحث درلود، حاجي سید داوود ۲۴مرب پر د ډس
خلیلزاد چې کله کابل ته راغی، ډاکټر غني ته یې وویل چې طالبان په  "اغا وویل:

خپله خربه ټینګار کوي، د بهرنیو پوځیانو د وتلو اړوند او له افغان حکومت رسه 
انستان امنیتي حالت هم خراب او مخامخ خربو کې انعطاف نه کوي. دا ډول د افغ

ټاکنې  ۍال زیات خرايب خواته روان دی، په دغيس حالت کې ښه ده چې ولسمرش 
 وځنډول يش.

ډاکټر غني د ټاکنو ځنډیدل په کلکه رد کړي، خلیلزاد ته یې ویيل و چې ټاکنې به 
 په خپل وخت کيږي.

وویل چې نور سیايس تیر شوی، بیا نو خلیلزاد کرزي ته  د دوی ترمنځ بحث ښه نه و
په دي  مرشان هم را وغواړه زه دررسه وینم، کرزي ډیری کسان ورته را ټول کړل،

 " ته وښودله چې نور کسان هم دلته ناست دي. يکار رسه خلیلزاد ډاکټر غن

 ډاکټر محبابو ظبۍ کې د افغانستان د ميل امنیت شورا مرش  " مژده صاحب وویل:
و چې غونډه کې و غوښتې  سالکارانود امنیت شورا له سعودي عربستان او اماراتو  د

د دوی هیئت ته د ګډون چانس ورکول يش. کله چې طالبانو دا نه وه منيل، بیا د 
یادو هیوادونو لخوا غوښتنه شوې وه چې د افغان هیئت مرش عبدالسالم رحیمي ته 

 " .په غونډه کې د ناظر په صفت اجازه ورکول يش، طالبانو دا هم نه وه منيل
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پرون مې د امنیت شورا له  "وویل: ما )لیکوال( ته مه، برهان عثامن۲۵د ډسمرب پر 

رسه ولېدل، هغه دايس پتېله چې خلیلزاد له پاکستان رسه د افغان  ډاکټر محبمرش 
 معامله کړي ده، او افغان حکومت یې څنډې ته کړی دی. هومت په پټحک

زیاته شوې ده، افغان حکومت فکر  د افغان حکومت او خلیلزاد تر منځ بې باوري
 او د سولې مذاکراتو جریان پټ یوي چې د سولې خربو کې څنډې ته شو ک

 ورڅخه ساتل کیږي.

چې ټاکنې وځنډوي، خو دوی وررسه نه وه  خلیلزاد له حکومت څخه غوښتې و
منيل، په ټوله کې افغان حکومت فکر کوي چې خلیلزاد په شخيص ډول د سولې 

 نې مسایل راپورته کوي.مذاکراتو کې ځی

ویل چې له خلیلزاد رسه ویډیو کانفرانس لري، هغه  ډاکټر محب هماښام ناوخت
ارشف  لیلزاد رسه به کوم بل مهم کس هم و چېوالړی، دايس ښکاري چې له خ

 " غني ته به یې د ویډو کانفرانس د الري ویيل وي چې ټاکني وځنډوي.

یانو رسه وه چې له طالبانو رسه د پوځیانو د دا ځل اجنډا کې له امریکا"برهان وویل:
وتلو پر مهالویش باندي خربې وکړي، خو کله چې طالبان د اجنډا خالف د اوربند 
او افغان حکومت رسه د مخامخ خربو له غوښتنې رسه مخ شول، دا مسئلې پر طالبانو 

کې مه( په اسټانبول ۲۲ډسمربد بدې متامې شوي وي. د امریکایې هیئت یوه غړي )
خربې جدې شوې، او د طالبانو د هیئت مرش عباس ستانکزي وویل چې ":راته وویل

پوځي په افغانستان کې شتون ولري، تر هغه وخت پوري موږ له افغان  یتر څو یو بهرن
شخيص  ستانکزيچې دا به د  هغه بهرين پوښتنه کوله حکومت رسه خربې نه کوو،

 "و. تقي صاحب په خربو کې نرم او ښهنظر او یا هم د طالبانو تګالره وه. خو م

د دوحې هوایې ډګر کې قطري چارواکو مال فاضل اخوند او مال  "وویل:  برهان
خیرالله خیرخوا اته ساعته تم کړي وو، هغوی  ته یې له قطر څخه د وتلو اجازه نه 
ورکوله، ورته ویيل یې وو چې نومونه یې په تور لسټ کې دي. خو بیا خلیلزاد 

و، او له هغه ځایه یې یکایې هیئت کوم کس قطر ته ورغلی ړي وه، د امرمداخله ک
  همدايس، پرته له قانوين پرويس عميل کېدو، اماراتو ته وررسه راوستيل وو.
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د قطریانو له دي کاره دايس بریښې چې په ابوظبۍ کې له غونډې کولو رسه یې 

ارواکو عباس خپل مخالفت په دي ډول ښکاره کړ، اوس ویل کیږي چې قطري چ
 "ستانکزي ته ویيل چې له اماراتو څخه خپله کورنۍ قطر ته یويس.

مه، د طالبانو د نظام پر مهال د سوداګرۍ وزیر موالنا عبدالرزاق ۲۶د ډسمرب پر 
طالبان د ابوظبۍ له غونډې څخه خوشاله نه وو،  "وویل: ما )لیکوال( ته فتاحې

 د او مال خیرالله خیرخوا ځنډويل وو.فاضل اخون قطریانو هم په هوایې ډګر کې مال
" 

مه، چې استاد سیاف ته د ماسټري څانګي له نورو محصلینو رسه یو ۲۷د ډسمرب 
خلیلزاد مې ولید، له هغه رسه "ځای تليل وو، د سهار چای څښلو پرمهال یې وویل:

 د سولې اړوند مسایلو باندي وږغیدم.

ستازو رسه یې د ابوظبۍ ناستې پر طالبانو تیروتنه وکړه چې د افغان حکومت له ا 
مهال ونه لېدل. په ښکاره خو پاکستان، سعودي عربستان او اماراتو له طالبانو غوښتي 
وو چې د افغان حکومت له استازو رسه ووینی، خو چې په پټه به یې طالبانو ته څه 

 ویيل وي، هغه نه ده معلومه.

کا به د خپلو پوځیانو مهالویش طالبانو رسه د امریکا ځینې پټ توافقات شوې، امری
 "اډې مني. ۵او یا هم  ۳اعالنوي، او بیا به وروسته طالبان په افغانستان کې د امریکا 

خپره شوه، چې د نن ټکی اسیا ویبپاڼه کې ، ۲۰۱۸مه ۲۷الندي لیکنه د ډسمرب پر 
 لیکل شوی، زما )لیکوال( په آند چې یاده لیکنه به قاري "نعمت میوند"لیکوال یې 

په پورته مستعار نوم کړي وي، او کیدای يش چې د غونډې اړوند  يزرمت یدسع
معلومات خپله مولوي امیرخان متقي او یا هم د هغه ورور مولوي احمدالله متقي 

 لخوا ورکول شوي وي.
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 کې رښتاا  ه تېر شول؟! / بشپړ جزئاا  ابوظبۍ په

 ظبۍمتحده عريب اماراتو په ابو د  نېټو م۱۸م او ۱۷سمرب پرډد رواين میالدي میاشتې 
پوړي پالوي د زملي خلیلزاد په مرشۍ له امریکايی پالوي  ښار کې د طالبانو لوړ

رسه د دریو هغو هیوادونو داستازو په حضور کي چې د طالبانو حکومت یې په خپل 
وخت کې په رسمیت پیژندلی وو، غونډه وکړه، ترڅو د افغانستان څخه د بهرنیو 

رس  لو، د بندیانو د تبادلې او ملکي مرګ ژوبيل د پای ته رسولو پرځواکونو د وت
 .خربي اتري وکړي

داچې رسه شوه،  شا تر یاده غونډه چې دوې ورځي یې دوام وکړ، د بندو دروازو تر
ورته الس رسی نه درلود، ځکه یې په اړه زیاتره دروغ خربونه چې له واقعیت  رسنیو

ډول سیسټامټیکضو اشخاصو او کړیو لخوا په نو مغر رسه یې هیڅ تړاو نه درلود؛ د ځی
 .خپاره شول

رس د بندو دروازو تر شا کوم موضوعات تر بحث الندي  دا چي د مذاکراتو د مېز پر
دې غونډي ځیني ناویيل ونیول شول؛ د ځینو معتربو، هغو رسچینو په حواله غواړم د 

ې ناسته کړې او د رسه رشیک کړم چي د غونډي د برخوالو رسه ی يسحقایق ستا
هغوی له خولې یې د غونډي جریان اوریدلی او ځیني یادښتونه یې ورڅخه ترالسه 

 .کړي دي

 طالبان هلته  نګه ورسادل؟
د طالب مرکچي پالوي مرشي د هغوی د سیايس دفرت مرش شیرمحمد عباس 
 ستانکزي کوله چي وار له مخه ال د غونډي ځای ته رسیدلی و، دا چي نور لوړ

 ظبۍاو د چا په الوتکه کښي تر ابو  طالب چارواکي بیا په کومو سفري اسنادوپوړي 
 :ورسېدل؛ د پورته معتربي رسچینې په حواله یې حقیقت داسی دی

د غونډې پر تدویر له توافق وروسته د غونډي کوربه هیواد او نور ګډونوال  ابوظبۍد 
ه به د سفر او استوګني هیوادونه په جریان کي اچول شوي وو چي د طالبانو پالوي ت

 .آسانتیاوي دوی برابروي
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 :د اماراتو لویه الوتکه او د طالب استازو ابوظبۍ ته تګ

مه نېټه مازیګر مهال ناوخته د متحده عريب ۱۶ سمرب میاشتي پرډم کال د ۲۰۱۸د 
اماراتو یوه لویه پرمختليل ځانګړي الوتکه چي ویل کیږي؛ یوازي د خاصو او 

د هوایي  ابوظبۍراتګ لپاره کارول کیږي؛ د او د تګ  ډپلوماټانومعززو میلمنو او 
 .ډګر پر ځغاست لیکه کښیناسته

دا الوتکه یوازي طالب چارواکو ته ځانګړې شوې وه، چي پکښي د طالبانو د 
د سیايس دفرت غړی  مرشتابه د دفرت مرش مولوي امیرخان متقي، د طالبانو

 .لوي حامس شامل ووند، ډاکرت فقیر، او مو خو مالمحمدعباس ا
لودل بلکې هغوی نو له ځان رسه پاسپورټونه نه در ټایپلوماډد رسچینو په حواله طالب 

و لکه وروسته غوښتل شوې وو او دا کار اماراتو پرغاړه اخیستی په ځانګړې توګه 
 .ته د مال محمد فاضل او مالخیرالله خیرخواه په اړه هم معلومات ويش يسچي به تا

غيل وو، هغوی د ور راتو ځیني چارواکي هوايي ډګر ته ال لپاره د اماد دوی د استقب
هوایي ډګر ځانګړي تاالر ته رهنامیي شول، هلته یي په عريب قهوه او خرما میلمه 

دا چي د مازدیګر د ملانځه وخت و نو طالب استازو همدلته د مازدیګر  ،پالنه وشوه
 .ملونځونه ادا کړل

مرمۍ ضد موټرانو کښي د سمندر غاړې یوه پنځه تر ملانځه وروسته په ځانګړو 
 همهلتهروند استقبال وشو، په سبا ورځ ستوریز هوټل ته ورسیدل او هلته یې هم د

مذاکرات پیل شول، په لومړۍ ورځ طالبانو د سعودي عربستان او متحده عرب 
اماراتو د مسؤلو چارواکو رسه په جال جال توګه مجلسونه وکړل او د ورځي په پای 
کي د زملي خلیلزاد په مرشۍ د امریکایي پالوي رسه د تعاريف مجلس لپاره 

 .کښیناستل
دا چې ځیني خلکو په دروغو راپورونه ورکړي چې د طالبانو استازي په پاکستانۍ 

؛ دا راپورونه حقیقت نه لري تليلابوظبۍ ته الوتکه کي د پاکستاين چارواکو رسه 
افغانستان، پاکستان، اماراتو او سعودي د غونډي وړاندي د  ابوظبۍځکه چي د 

عربستان د استخبارايت چارواکو ترمنځ غونډه تررسه شوې وه چي د کابل څخه د 
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و، و ميل امنیت د مشاور حمدالله محب په مرشۍ ځینو چارواکو ګډون پکښي کړی 

ته رسیديل وو او  ابوظبۍپاکستاين چارواکي ال له وړاندي د همدې غونډي لپاره 
 .په انتظار وو پېلیدو ونډيهلته د غ

دې داللت  که فرضاً د طالبانو استازي په پاکستانۍ الوتکه کي تليل وي نو آیا دا پر
ته طالبان په  ابوظبۍکوي چي طالبان د پاکستان تر تسلط الندي دي؟ اوس هم 

خپله الوتکه کي نه دي تليل بلکې د اماراتو په ځانګړې الوتکه کي د ځانګړو 
نو آیا طالبان اوس د  ،لکه د پاسپورټ او ویزې نه شتون رسه هلته تليل امتیازاتو رسه

ر ورته آسانتیاوي او امتیازات اماراتو غالمان شول؟ یا دا چي په قطر کي اويس او قط
 کوي نو طالبان د قطر غالمان شول؟ور 

زه فکر کوم طالبانو یو دايس لوړ موقف غوره کړی چي د امریکا په څېر سرت ځواک 
ن تردې چي خپل قوانین آ  ي،د ېخربو اترو لپاره هرڅه ته تیار شو ی رسه د د هغو 

هم ورته ترپښو الندي کوي او ځانګړي امتیازات ورکوي لکه مالفاضل او خیرخواه 
 .ته د قطر هیواد څخه بهر د سفر اجازه ورکول

څه فکر کوئ هغه هیوادونه چي شپه او ورځ امریکا ته الس پر ځیګر والړ  يسنو تا
اوس هر هیواد دې ته لیواله دی  بلکې ،هغوی به ځانګړي امتیازات نه ورکوي وي

چي د طالبانو رسه اړیکي جوړي کړي او طالبان هم باید دغه فرصت له السه 
ځکه چي پر یو هیواد حکومت کول د نورو هیوادونو او په ځانګړې توګه  ،ورنکړي

 .ار دیله ګاونډیانو رسه له ښو اړیکو جوړولو پرته ناشونی ک

 :د ابوظبۍ په غونډه کښم د قطر هاواد موافقه
غونډه به د طالبانو او قطر ترمنځ اړیکو باندي  ابوظبۍدايس انګیرل کیدله چي د 

منفي اثر وکړي. ځکه چي یو خو د قطر او متحده عريب اماراتو دښمني اوج ته 
ر رسیدلې او بل په دې غونډه کښي سعودي عربستان هم ګډون درلود چي د قط
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، بل دا وېره هم وه چي قطر 43هیواد د منزوي کولو اصيل لوبغاړی شمېرل کیږي

 .هیواد به ونه غواړي چي د غونډې د کوربه توب امتیاز امارات ترالسه کړي

د غونډي تر  ابوظبۍخو د پورتنۍ رسچینې په حواله واقعیت دا دی چې طالبانو د 
کړي وه چې د دې غونډې پر  دایریدو وړاندي ګډونوالو هیوادونو ته دا یادونه

او ګډونوالو هیوادونو  به د قطر رضایت حتمي خربه وي، نو مقابل لوري ودایرید
و. ګویا  ډول په جریان کې اچولی او د هغه رضایت یې ترالسه کړی بشپړقطر په 

 .طالب پالوی د قطر په خوښه هلته تللی و
ڼي چي همېشه به د یو بله مهمه خربه دا ده چې طالبان ځان په دې مجبور نه ګ

بلکې چېري چي یې  ،ځانګړي هیواد په غوښتنه او خوښه هلته غونډي تررسه کوي
زړه وغواړي هلته به خپيل غونډي جوړوي، لکه څرنګه چي د پاکستان هم امید و 
چي غونډه اسالم اباد کي ويش خو طالبان په یو دايس هیواد کښي غونډي ته اماده 

 .برصینو وړاندوینه نه وه کړيشول چي وړاندي یې سیايس م

 خارالله خارخواه د سفر ستونزه  نګه حل شوه؟م  د م  محمد فاضل او 
پالوي ته هغه پخواين طالب چارواکي هم ور  ټیکيپلوماډطالبانو خپل د قطر دفرت 

ضم کړي چي تر یوه لسیزه زیات کلونه یې په ګوانتانامو زندان کښي تېر کړي، 
ان څخه تر آزادیدو وروسته ټول وخت په قطر هیواد کښي هغوی د ګوانتنامو زند

تیر کال یې پاسپورتونه تر السه کړل خو  ،اوسیدل او کوم سفر یي نه و تررسه کړی
په غونډه کښي طالبانو  ابوظبۍو، دا ځل د و بیا هم هغوی ته ال د سفر کول آسانه نه 

 .ا بندیز مات کړيامریکایان دې ته مجبور کړل چي ترخپل دې قانون تېر يش او د
مه نېټه له امریکایانو پرته د اماراتو، سعودي او پاکستاين ۱۷سمرب میاشتي پر ډد 

چارواکو رسه ناستي پیل شوې خو د امریکایانو رسه طالبانو ناستي وځنډولې ځکه 
خیرالله خیرخواه ته د قطر هیواد څخه د وتلو اجازه نه ورکول  چي مال فاضل او مال

مریکایانو ته ویيل و که هغوی ته اجازه ورکوئ موږ مذاکرات دررسه کیده، طالبانو ا
                                                           

زما )لیکوال( د معلوماتو له مخې د قطر هیواد د منزوي کېدو تر شا اصيل لوبغاړی متحده   43
 عرب امارات دي، چې سعودي عربستان یې هم له ځان رسه ملګری کړی.
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کوو که نه وي دا غونډه معطله ده. په پای کي امریکایان مجبورشول چي د غرور له 

 نیوپخوا ودو  غود د ګوانتانامو هسکو راکښته او د طالبانو خربه ومني نو ځکه یې
 ابوظبۍد سهار لس بجې  ،مه۱۸ پر سمربډبندیانو ته د سفر اجازه ورکړه. هغوی د 

 .ته ورسیدل او هلته د خپلو ملګرو رسه یوځای شول
طالبانو هم موقع غنیمت ګڼلې وي او په دې توګه یې د خپلو پنځو  يشکیدای 

لوړپوړو چارواکو لپاره د سفر مخ خالص کړ، د طالبانو حرکتونو ته په کتو رسه په 
ه د نړۍ په کچه مرشوعیت ورکوي هره غونډه کي خپل اسالمي امارت او مرشانو ت

 .او امریکا هم د ډیر مجبوریت له امله د طالبانو غوښتنو ته مثبت ځواب وایي

 :د غونډي لومړۍ ورځ
د پورتنیو رسچینو په حواله په لومړۍ ورځ تر مازدیګر پوري د اماراتو او سعودي 

تر ډیره بریده  عربستان د چارواکو رسه بیالبېيل ناستي وشوي، په ناستو کښي طالبانو
 .د دغه دوو هیوادونو پر اعتامد راجلبولو باندي مترکز وکړ

تر دې وروسته کله چې د قطر دفرت د پايت غړو د سفر ستونزه حل شوه، طالب پالوي 
او بیا طالبانو پخپل منځ کي سال مشورې  هم امریکایانو رسه د ناستي موافقه وکړه،

 .ستو لپاره یې کړنالره جوړه کړهوکړي، پر حاالتو وږغیدل او د آینده نا

 د غونډي دوهمه ورځ بحث  نګه او پرکومه اجنډا پال شو؟
د رسچیني د شخيص یاداشت له مخي د غونډې د یوې برخي دلچسپ او توند 

 په خپلو خربو کي وویل: شار محمد عباس ستانکزيبحث هلته پیل شو چي 
ارجي مداخله به نه وي، مونږ افغانان اسالمي نظام غواړي که په هره بڼه وي خو خ"

تاسې ټولو اړ خونو ته وایو چې مهمه موضوع د بهرنیانو وتل دي، تر انخال مخته 
 " .هیڅ هم ممکن نه دي

به له رسنیو  يسړم یوه خربه دا هم اضافه کړم تاغوا" ستانکزي صاحب زیاته کړه:
ا اوریديل وي چې په هیواد کې چاپې او شپني عملیات زیات شوي دي او د

ماشومان وژل  او ښځې د هیواد او زمونږ ،عملیات ټول پر ملکي وګړو تر رسه کېږي
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زاد! دا د ملکیانو هدف ګرځول ه کيل له منځه ځي، نو ښاغلی خلیلکېږي او حتی پور 

 " .باید بند يش

که چیري د افغان حکومت هیئت په دې مجلس کې وای، ښه به " وویل: خلالزاد
کوي، ملکي تلفات چې زه ځکه عملیات هغوی  ،وای، چي ځواب یې ویلی وای

او موټر مبونو په  د رستیري بریدومخالف یم، خو اکرثه ملکي تلفات  شخصاً وررسه 
سبب هم منځ ته راځي. متحده ایاالت چې کوم عملیات پالن کوي په هغو کې پوره 

 " .يشنه وشش کوي چې ملکي تلفات رامنځ ته ک
ړئ چې بهرنیان ووځي نو په مقابل کې تاسې څه طالبانو تاسې غوا" خلیلزاد وویل:

 "راکوئ ؟

ښاغلی " وویل: مولوي امارخان متقمپه ځواب کې یې د طالب پالوي یو بل غړي 
نور خو  ،راتلونکي افغانستان په اړه اطمنان درکوالی شو زاد! مونږ تاته یواځې دخلیل

طن، کور، کيل و  ؛اخسیتی دي څخه را يسڅه تا ځکه هر ،زمونږ رسه هیڅ هم نشته
غصب کړی، موږ  يسړي دي، د فضا او ځمکي اختیار تااو امن تاسې را څخه و

همدا خپل حق غواړو. ته که زموږ هیواد ته راځې نو مهرباين وکړه په  يساوس له تا
 .او تجاريت جامه کې راشهټیکیپلوماډنظامي جامه کې نه، بلکې په 

ده چې د مذاکراتو له پیلولو رسه هم له افغانانو رسه جدي پوښتنه  !زادښاغلی خلیل
که د سولې د  ،مهاله، امریکایانو خپل مببارونه تیز کړي، آیا دا د سولې معنا لري

یان په خپل کور کي په دوو برخو ولو، دايس خو به نه وي چي امریکاسبوتاژ ک
ویشيل وي چي یوه برخه سوله او مذاکرات غواړي بله برخه یې مخالفه وي او یا 

وم فشار اچولو په غرض؟ دا خو دا مطلب چې تاسې سوله نه غواړئ؛ که هم د ک
فشارونو  يسستا کې کلونو ۱۷ هدف مو له مببار تیزولو فشار اچول وي نو آیا دا

کومه نتیجه ورکړې؟ که ځواب مو منفي وي نو کامیابه خلک کله هم ناکامې تجربې 
په سلګونو پیغامونه راغلل نه تکرار وي، زه چې راتلم موږ ته د خپل ولس له منځه 

ځکه امریکایان غواړي د فشار  ،چې د امریکایانو د مببار شدت د مذاکراتو نتیجه ده
 .له الري څه تر السه کړی
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دا د افغان دولت عملیات دي، د هغوی په خوښه  ،دا مببار مونږ نه کوو !نه" :خلالزاد

 " .تررسه کیږي
د تخریب وسایل تا ورکړي دي، که  افغان دولت ته خو طیاري، مبونه او" متقي:

تاسې ته د وروستیو عاموژنو او تخریبي عملیاتو معلومات نه وي مونږ کوالی شو 
د برش حقوقو ډلې والړي يش  ،چې زمینه برابره کړو ترڅو هلته خربیاالن والړ يش

 .او کره معلومات راوړي
بله ورځ په کنړ  ، هغهپرون په هلمند ګرمسیر کې پوره بازار تخریب او وسوځول شو

هلمند په ګرمسیر  تر دي مخته د رسه له وګړو له منځه یووړل شو، کلیکې پوره 
شهیدان شول چي دکور مخته یې په  وګړي په دې ۲۳کور ټول ولسوالۍ کي د یوه 

و. موږ د دې زغېدلی  رسه ک یو نظامي طالب د لیږ وخت لپاره دریدلی او له چاسړ 
انې لرو او کوالی شو چې همدا اوس یې تاسې ته ګثبوتونه او ویډیو  ټولو پیښو

 " درکړو.
انو د طالب له،م مهاد یادونې وړ ده چې د ملکي تلفاتو د موضوع له یادیدیو رسه ه

په انګلیيس ژبه لیکل شوی مستند راپور هم وویشه چې د مجلس په ټولو ګډونوالو 
له وړاندې ترتیب  شوې وې او بر کې وروستۍ پیښې په کې یادې او افغانستان په لر

 و.شوی 

په حوصله رسه واورئ، مونږ په راتلونکي  يسزموږ نظر تا" زیاته کړه: متقم صاحب
رضر رسولو مخنیوي ته تیار یو او تاسې ته ډاډ  ډولتانه امریکا ته د هر کې له افغانس

سلنه خاوره باندې حاکمیت لرو، که مو له  ۷۰درکوو، مونږ اوس هم د افغانستان 
 مو هم سلنې خاورې۷۰ ن څخه د باندې چا ته رضر رسوالی؛ نو له دېافغانستا

ګاونډیانو او نړیوالو رسه ښې اړیکې  لرو، د تګالرهرسوالی شوای؛ خو مونږ خپله 
 .غواړو او موږ د قضیې د آسايس حل په لټه کې یو

نو دواړو پر افغان ولس او امریکایاتوګه په  زيخلیلزاد! ته د امریکا د استا ښاغلی
په حملو کې شهیدانیږي او امریکایان د افغانانو په حملو  يسرحم وکړه، افغانان ستا

بام  وکړئ او مونږ هم پرې غور کوو؛ غور يسوژل کیږي، زما پر دې وړاندیز تاکې 
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بلکې په زینه کې قدم په قدم څوک  ،ته د ختلو لپاره یو دم بام ته ټوپ نه وهل کېږي

زمونږ سوله خوښی ملت  او ممکنه الره ولټوو.چي یوه معقوله  ځئرا ،ختالی يش
لوتکو په مټ اشغال دې ته مجبوره کړی چې له تاسې رسه سخته ا ۵۲ ستايس د ب

 " .جګړه وکړي، مونږ واقعاً سوله او امن غواړو

ټولو ته، هغه څه چې تا وویل، هغه  تايسپه ډېر احرتام او درناوي " وویل: خلالزاد
ونږ په دې الره کې ډېرې قربانۍ ورکړي دي، مونږ اخیري منزل ته رسوي، م

 ."دراتلونکي په اړه باید اطمینان راکړل شی
دخربو په بل پړاو کي خلیلزاد د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو خربه یاده کړه 

 :وویل ستانکزيښاغيل  زيچې د ده په خربه طالبانو اختطاف کړي دي. طالب استا
دوی دوه کسان بندیان دي دوی یې اختطاف شوي د بندیانو خربه مهمه ده، د  "

بويل او زمونږ شل زره کسان اختطاف شوي هغه هم باید راخالص يش، زمونږ په 
کورو هره شپه چاپې د افغان او امریکایي ځواکونو له خوا باید ودرويل يش، مونږ 

 هلته ډېرتبادلې ته تیار یو، باید چې ښاغلی خلیلزاد د بندیانو تبادلې ته توجه وکړي، 
داسې بندیان شته چې د بند موده یې پوره شوې، او ډېر داسې دي چې د ډېر عمر 

او ډېر نور مریضان شته، او ډېر داسې هم شته چې هیڅ دوسیه هم  ،لرونکي دي
 .مونږ خواهش لرو چې په دې برخه کې پرمختګ ويش ،نلري

د، چي حتی مشکل پرون تاسې ولې لسټباید ختم يش، د تور  لسټبله موضوع تور 
آینده  ،زمونږ مذاکرايت ټیم ته هم د راتګ اجازه نه ورکول کېدله، دا غټ مشکل دی

 .هم شاید په مذاکراتوکي خنډ وي
زاد رسه ده، هغه باید دا کیيل را وبايس او دا چې دا مذکرات کیيل له خلیل سولېد 

 پروژه یوه تجاريت څخهکلن جنګ د اختتام لپاره وي، نه دا چې له دې  ۱۷باید د 
لټوي، موږ په متامه معنی حارض یو و جوړه يش، چې هر څوک خپلې ګټې په کې 

څه وړاندي د بهرنیانو  هر چې سوله رايش، البته معقوله او تلپايت سوله، د دې لپاره تر
 .وروسته بیا بین االفغاين مذاکرات ،انخال حتمي ده
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امریکا حضور په  مخکې مو هم ویيل، اوس هم وایو او بیا به هم ووایو چې د

نخال اِ يش راتالی، له نه و، چې یو عسکر هم موجود وي سوله افغانستان کې نه من
باید پر انخال  تايسهرڅه وړاندي موږ او  پرته یو مشکل هم نه حل کېږي، اوس تر

ختمول او د دفرت  لسټال ده. د بندیانو تبادله، تور اسايس خربه انخ خربې وکړو.
 .د باور جوړوين لپاره ويشرسمیت دا کارونه باید 

مقابل لوري په بندیانو مرصف کوو، تداوی یی کوو، ښه خوراک ورکوو، خو  موږ د
هغه بندیان چې یو  صاً نه دی کړی، او خصو مقابل لوري زمونږ په بندیانو مرصف 

ته توجه  نوکوي؛ باید ټول برشي حقو ور قانون یې هم په بند کې د ساتلو اجازه نه 
ېر کوچني اخرت وروسته ډېر بندیان خالص کړي، په فراه، غزين، وکړو، مونږ له ت

کنډک اسیران مو خوشې  بشپړهلمند او نورو والیتونو کې، حتی چې د دوی یو 
 " .اوس نو دوی هم باید زموږ اسیران خوشې کړي ،کړي دي

غواړم څو ټکی واضح کړم، پوهیږم چې طالبان د امریکا " وویل: لالزادورپسې خ
ه اندېښنه لري، د انخال مهال وېش باید وټاکل يش او د تروریزم له حضور څخ

تضمین هم ويش، او مونږ هم تضمین غواړو، زمونږ مرش)ټرمپ( هم همدا خربه 
 ."کړې ده

د تروریزم ضامنت کول ستاسې سور خط دی او انخال زمونږ " وویل: زيطالب استا
 .نور بعدي مسایل دي ،سور خط دی، باید مترکز پرې وکړو

رسچینه وایې چي مجلس ډیر اوږد و او ټولی برخي یې ما پوره تعقیب نکړای شوې، 
 خاطر هم د نرش وړ نه دي. پای پهمحرمیت  ځینې خربې د

 

ما )لیکوال( غړي دکتور صالح  ، د طالبانو د قطر د سیايس دفرت۲۰۱۹مه ۱۹د جنوري 
جیبه خلک یاست؟ و چې تايس عظبۍ کې خلیلزاد طالبانو ته ویيل ته لیکيل و: "ابو 

ټوله نړۍ له امریکا رسه خربه نه تکراروي، وررسه مني یې. خو تايس د امریکا 
وځي وړاندیز هم نه اورئ، ډیر هیوادونه له موږ غواړي چې د دوی په هیوادو کې پ

مخالفت  او  تايس زموږ  د شتوناډې جوړې کړو، مګر تايس ته موږ خپله راغيل یو، 
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اد عصباين شو، له خپله ځایه والړ شو، ځکه د هغه ، په دي وخت کې خلیلز ئکو 

 حیثیت نور د عربانو او پاکستانیانو مخ کې خرابیدی.

طالبان هم په غوسه شول، او قاري دین محمد حنیف ورته وویل: که غواړي چې 
افغانانو کې دي راتلونکی نسل ژوند وکړي، نو د خپل جرم تاليف وکړه، د افغانستان 

څه ډول چې یې افغانان غواړي، ځکه د امریکا په راوستلو  موضوع دايس حل کړئ
 و، اوس یې بیرته ایستلو کې هم رول ولوبوئ. رول "خلیلزادکې ستا "

په دي وخت کې  د کوربه هیواد متحده عرب اماراتو چارواکې وارخطا شول، ځکه 
 "و.هم دايس بې خونده پای ته رسیدلی ګډوډې جوړه شوه، بیا مجلس 

اوازې خپرې شوې چې طالبان به د افغان حکومت له  ،۲۰۱۸ مه۲۹د ډسمرب پر 
استازو رسه په سعودي عربستان کې ناسته کوي، د طالبانو لخوا دغه ډول اوازې رد 

 :شوه رهخپ الندي اعالمیهد مجاهد لخوا او 

وازو په اړه د اس مم اپه سعودي عربستان کې د کابل ادارې رسه د ناستې د 
 ندونېامار  د ویاند  رګ

وازې خپرې شوې دي چې ګنې په سعودي عربستان کې به ا له خواځينو رسنیو  د"
د اسالمي امارت استازي د کابل ادارې له استازو رسه ناسته کوي او داسې نورې 

 .خربې
وازې حقیقت نه لري، له کابل ادارې رسه د ناستې په اړه د اسالمي امارت په ادغه 

 .بلکې پخوانی دريځ دی دريځ کې کوم تغیر نه دی راغلی

موږ د یوه قوي او سنجول شوي پالن له مخې له امریکایانو رسه د مذاکراتو بهیر پر 
 .مخ وړو تر څو زموږ د هیواد افغانستان اشغال پای ته ورسیږي

هیله داده چې د مذاکراتو له پروسې رسه سطحي چلند ونيش او نه هم چاته بې ځایه 
چې له اسالمي امارت رسه د خربو پروسې ته  هیلې ورکړل يش، امریکایې جهت

داخل شوی باید په ډيره سنجیدګۍ رسه پرمخ الړ يش او د تبلیغايت استفادو هڅه 
 ".ونيش
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 د قطر ناسته او د خلالزاد نټه

چې سعودي عربستان کې به د  له ابوظبۍ غونډې وروسته راپورونه ورکول کېدل
د  ،۲۰۱۹ مه۲یږي، همدارنګه د جنوري او امریکا تر منځ بیا ځل غونډه ک نوطالبا

محب لیدنه شوې وه، چې په ډاکټر اسدالله خالد او د ميل امنیت مرش دفاع وزیر 
 احتاميل اوربند یې هم خربې کړي وي.

خربي په نږدې "ضعیف صاحب پېغام را ولیږي:، مال عبدالسالم مه۳ پر د جنوري
)اماراتو  غوښتل چې بل لورراتلونکې کې کیږي، الحمدلله، هغه چا )پاکستان( چې 

ته خربې یويس، د هغه له منګلو راووتيل. خدای ج دي وکړي چې او یا سعودي( 
 نتیجه ورکړی، امریکا د اوربند لپاره ډیر زیات کوشش کوي.

 :طالبان د اوربند منلو نتیجه کې له امریکا غواړي

 له تورلسټ څخه د طالبانو نومونه لیري يش. – ۱

 .ره دفرت په رسمیت وپېژندل يشلپا نود طالبا – ۲

 .ص يشبندیان خال  لبانود طا – ۳

اوس ځکه د سولې خربو ته امید شته، چې د ابوظبۍ غونډه مطلق ناکامه وه، د دواړو 
 لورو )طالبانو او امریکا( په خفګان رسه پای ته رسېديل وه.

خربي اوس له نورو الرو بیا امریکا کوشش کوي، چې دا مذاکرات ونه دریږي، او 
 "ناکامه نه يش، لیوالتیا شته.

راپور ورکړ چې د طالبانو او امریکا  خربې اژانس ، رویټرز۲۰۱۹مه ۸د جنورې 
ترمنځ د اجنډا پر رس جوړجاړی نه دی شوې، له همدې امله په دوحه کې سبا ناسته 

 نه کیږي.

يل ، په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم ټویټ وکړ، هغه لیک۹:۲۴د شپې 
جنوري( خربو کولو راپورونه  ۹د امریکا او طالبانو ترمنځ د چهارشنبې ورځ  )" وو:

 "سم نه دي.



 97 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
پاکستان غواړي له قطر څخه امتیازات "ما )لیکوال( ته فداء ماخوسنت مهال وویل:

تر السه کړي، پام کې وه چې د طالبانو د رهربي شورا دهیئت غړي له اسالم اباد 
ا ورسیږي، خو په اسالم اباد کې هغوی ځنډول شوې وو، څخه دوحې ته نن ورځ ر 

د طالبانو د هيئت د  او په خپل وخت له پاکستان څخه د وتلو اجازه ورنه کول شوه.
سنیو ته هم ورسېدی. اوس د قطر هیواد الوتکه پاکستان ته ور روانه ده، ځنډ راپور ر 

بیا به دلته د پاکستان،  مته ده چې د طالبانو دغه لوړ پوړي کسان دوحې ته راوړي، او
 "قطر او طالبانو تر منځ خربې کیږي.

مه، مال عبدالسالم ضعیف موږ ته وویل:" درې خربې ومنل شوې، ښه ۱۳د جنوري 
 ده هلته مال فاضل اخوند شته، هغه ډیر قوي دی.

په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې به له امریکا رسه خربې نه   – ۱
ستان په ګډون  به د دغه هیوادو استازو ته د طالبانو او امریکا مخامخ کیږي، او د پاک

 خربو پر مهال د ګډون اجازه ورکول کیږي.

 هر څوک چې د سولې مذاکراتو ټیم غړي وي، هغوی باید قطر کې و اوسیږي. – ۲

که له امریکا رسه خربې کیږي، باید د طالبانو د مذاکرايت ټیم ترمنځ د خربو  – ۳
 ."44عت يشنوبت مرا

مه،  د نن ټکی اسیا ویبپاڼه کې د ابوظبۍ غونډې اړوند لیکنه خپره شو،  ۱۲د جنوري 
 .غالباً چې د مال امیر خان متقي له خولې قاري سعید دا معلومايت لیکنه کړي وه

په لیکنه کې راغيل وو: "د ابوظبۍ له غونډې تقریباً لس ورځي وروسته د قطر دولت 
قطر دفرت طالب مرکچیانو او د زملي خلیلزاد ترمنځ د روانې په غوښتنه او وساطت د 

                                                           
د طالبانو د سیايس دفرت مرش  دايس ویل کېدل چې د ابوظبۍ غونډې پر مهال د خربو پېل  44

عباس ستانکزي وکړ، خو وروسته نږدې ټولې خربې مال امیرخان متقي کولې او د امریکایانو 
چې د خربو پر مهال عمالً د خربو  وو. خیستیرسه د خربو کنټرول یې په خپل واک کې ا

  مرشې د  متقي صاحب لخوا، عباس ستانکزی او مال فاضل اخوند ګېله من کړي وو.
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لبانو غونډې تابیا وشوه، طرفینو )طا مه نیټه د درې اړخیزي 9او  8میالدي میاشتې پر

 .( پرې توافق وکړاو امریکا

د ټیم له لوري د غونډې تاریخونه، د ناڅرګندو وجوهاتو خلیلزاد وروسته بیا د زملي 
 .ډول شول، خو طالب چارواکو بیا هم پرې توافق وکړله کبله، یوه ورځ وځن

له پاکستانه د تګ هڅه  يمه، د طالبانو درې کسیز یا څلور کسیز پالو 7د جنوري پر 
وکړه او د قطر حکومت ورته د طیارې ورلیږلو خرب ورکړ، دا مهال یو ناڅاپه د 

ځي نو ستاسو را غونډې ته نه ته وویل شول چې امریکایي پالویپاکستانیانو لخوا ور 
 ؟د تګ اړتیا څه ده

حکومت ته ویل شوي و  قطرد څو شیبې وروسته د زملي خلیلزاد د ټیم لخوا هم 
 غونډې ته نه دی اماده. خلیلزادچې زملی 

 د دې پېښې ترشا راز څه کیدای يش؟  —

 : کتونکي یې څلور علته په ګوته کوي

د خلیلزاد له لورې د  داسی ښکاره شوه چې څخهد ابوظبۍ د غونډې له نوعیت  -۱
سولې په پروسه کې د اسالمي هیوادونو تر نوم الندې د ناظرینو رشیکانو په وسیله 

 .هغه پر طالبانو د فشار کارولو او خپلې بریا ترالسه کولو په هڅه کې دی

دویم علت یې دا کیدای يش چې ویل کیږې د راتلونکې غونډې کوربتوب ته  -۲
ښایې چې د اوربند او یا افغان حکومت د ځایولو ذمه یې پاکستان ټټر وهلی و او 

یې هم ورته اخیستې وي، پرته له دې چې تر وار له مخه د طالبانو د هو، یا نه، ځواب 
 .ترالسه کړي

 .ممکن د طالبانو په وړاندې د جدې د غونډې د لغوه کولو عکس العمل به وي -۳

اره کړل چې ګویا راتلونکې د ابوظبۍ له غونډې وروسته رسنیو دا خربونه ګرم خپ
غونډه به په جده کې تررسه کیږي، خو د طالبانو ویاند وویل چې د جدې غونډه د 

 .دوی په پالن کې نه وه او نشته
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دلته هم عین لوبه تکرار شوه د قطر د طی شده غونډې له لغوه کولو وروسته په کابل 

چې ښکاره .نه وه کې د امریکا سفیر جان بس وویل دا غونډه زموږ په پالن کې
 .مطلب یې طالبانو ته د جدې د غونډې د لغوه کولو ځوايب عکس العمل و

المل هم کېدای يش چي سعودي او متحده عرب امارات له قطر رسه ژوره  دا – ۴
چي اوس یې ډیر  څخهدښمني لري نو کوښښ کوي چي قطر له دې پرويس 

 ارزښت او شهرت خپل کړی څنګ ته کړي."

 :وحې غونډې د لغوه کیدو سببونه ويممکن الندي الملونه د د ه،نظر  زما لیکوال له

 و.نو له خلیلزاد رسه زښت چلند کړی داچې د ابوظبۍ غونډې پر مهال طالبا  - ۱

 .د جدې غونډه چې امریکا، پاکستان، اماراتو او سعودې غوښته، ويل طالبانو ونه منله – ۲

چې که د پاکستان ځینې غوښتنې ونه  پر طالبانو د پاکستان فشار ښکاره کول، – ۳
 منل يش، نو همدايس ستونزې هم طالبانو ته جوړیدای شی.

طالبانو ته په کار ده چې د سولې مذاکرايت ډله یو محورې کړي، یوازي قطر کې و 
اويس، اړتیا یې نشته چې له پاکستان څخه ځینې نور طالبان د سولې مذاکراتو په 

 ه وکاروي.موخه د پاکستان هوایې ډګرون

، او یا داچې یوادو په کچه هم سوله یو محوري يشهمدارنګه په کار ده چې د ه
تعادل پکې وساتل يش، ښه داده چې یوازي طالبان او امریکا د سولې خربو 

او هیوادونه په اعتامد کې واخیستل يش، که بیا هم فشار او مجبوریت  وي ګډونوال
خه وال وي، په کار ده چې ایران هم وي، نو که سعودي او امارات د غونډې بر 

ګډون ولري، که پاکستان د غونډې ګډونوال وي، اړینه ده چې هند هم ګډون 
 وکړي، او دا ډول د ماسکو او چین هیوادونو ګډون.

دوحې ته والړ، قطر کې یې له  پمپیود امریکا د بهرنیو چارو وزیر  ،مه۱۴د جنوري پر  
رسه  بن جاسم آل ثاين  محمد بن عبدالرحمن یرخپل سیال، د قطر د بهرنیو چارو وز

 45د افغان سولې اړوند د ګډې همکارۍ ژمنه وکړه. یې ګډه خربې ناسته کېپه وکتل، 
                                                           

مه به په قطر کې د طالبانو او خلیلزاد مخامخ خربې د قطرې ۹داچې مته وه د جنوري پر   45
چارواکو په وساطت ويش، خو خلیلزاد  دغه ناستې ته حارض نه شو، له همدې امله قطرې 
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یلزاد رسه د ګډ د زملي خل ڼېد ارګ پا ۷:۰۴مه، ماښام ناوخته ۱۵د جنوري پر 

مړي مرستیال لو  ولسمرشډاکټر عبدالله" د  او غني"ډاکټر حکومت د مرشانو 
مرستیال رسور دانش، د بهرنیو چارو رسپرست وزیر  وېیمالرشید دوستم، دعبد

صالح الدین رباين، د دفاع رسپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو رسپرست 
وزیر امرالله صالح، د سولې شوری مرستیال حاجي دین محمد ، د سولې شورا 

هادي ارغنديوال او  ... حزب اسالمي رئیس عبدال داراالنشاء رئیس عمر داودزی،  د
( د لیدو خرب ورکړ، په ناسته کې د امریکا او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جرنال 

 سکاټ میلر او په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم ګډون درلود.

، له خلیلزاد رسه د ګډ حکومت د مرشانو د ناستې تر  ۸:۱۴مه د شپې ۱۵د جنوري 
 ې وروسته طالبانو الندي اعالمیه خپره کړه:راپور یو ساعت او لس دقیق

 افغانستان د وروستم ساايس وضعات په اړه د اس مم امار  اع ماهد 
د افغانستان اسالمي امارت د هیواد په سطحه یو رستارسي اسالمي او ميل ځواک 
دی، د تیرو نږدې دوو لسیزو راهیسې یې په رس او مال د امریکايي یرغلګرو 

هغوی د کورنیو او بهرنیو همکارانو رسه مقابله کړې اوکوي یې. ځواکونو او د 
واد خپلواکي او د اسالمي نظام اهداف یې واضح او مرشوع دي، چې هغه د هی

 .دي ميولقا

 .د همدې مقصد د حصول لپاره په نظامي او سیايس دواړو برخو کې فعالیت کوي

اس ځای یې هم ښکاره د مسئلې د سیايس حل لپاره یې الره خالصه پرېښې او د مت
 .دی چې هغه د اسالمي امارت سیايس دفرت دي او په دوحه کې شتون لري

هر هیواد چې د افغانستان د مسئلې په سوله ایز حل کې مرسته کول غواړي، کولی 
يش وررسه متاس ونیيس او اسالمي امارت یې هرکلی کوي؛ خو په افغانستان کې د 

                                                           

چارواکې له امریکا څخه ګیله من وو، ددې لپاره چې د قطر او امریکا د افغان سولې هڅې 
قطر ته او له هغه ځایه  پمپیومخ نه يش، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر  له بشپړ خنډ رسه

 سعودي عربستان ته والړی.
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تونکي مسلامن ملت مسئله ده، څرنګه او چیرې اشغال مسئله زموږ د خپلواکي غوښ

 .یې چې حل کول غواړو، دا زموږ حق دی

دا مسئله د چا په فشار او تاکتیکي برخوردونو نه حل کیږي او نه هم دا د منلو وړ 
دي چې څوک د افغانستان مسئله د خپلو اړیکو د پرمخبیولو او خپلو ګټو د تر السه 

 .کولو لپاره وکاروي

ان غواړي په ښه نیت مذاکراتو ته رايش او د افغانستان د مسلامن اولس که امریکای
مرشوع غوښتنې ومني، په داسې کولو رسه مسئله حل کیدای يش؛ خو که د افغانانو 
مرشوع غوښتنو له منلو څخه تیښته کوي او په یوه او بله پلمه، د سولې تر نوم الندې 

د  46 تعقیبوي یا د نورو هیوادونو خپل استعامري او نظامي اهداف له سیايس الرو
مسئلې په سوله تطمیع له الرې ناروا فشارونه اچوي، دا معنی لري چې د افغانستان د 

 .لرينه ایز حل کې دلچسپي 

څرنګه چې امریکایانو د تیر میالدي کال د نومرب په میاشت کې د دوحې په غوڼده 
غانستان څخه د خارجي کې موافقه کړې وه چې په راتلونکې غونډه کې به له اف

قواوو په وتلو او د نورو هیوادونو په خالف د افغانستان د خاورې د نه استعاملولو په 
څخه ډډه کوي او پخپله خوښه  جنډاخربې کوو؛ خو اوس دوی له هغې اموضوع 

موضوعات پکښې زیاتوي، نو له همدې امله، اسالمي امارت امریکایانو ته  ينو 
ا وضعیت دوام کوي او امریکایان پخپله تګ الره کې خربداری ورکوي چې که د

له ريښتونويل څخه کار نه اخيل؛ نو اسالمي امارت به هم اړ کیږي چې د سولې 
خربې او مذاکرات ترهغه وخته وځنډوي ترڅو چې امریکا د ناروا فشارونو او 

 .وړاندې شوې نه وي تاکتیکونو پرته، واقعي سولې ته را

 مارتد افغانستان اسالمي ا
مه زملي خلیلزاد له رسنیو رسه په خربو کې وویل:"که طالبان د سولې ۱۶د جنوري 

خربو ته نه حارضیږي، جګړه کوي، امریکا خربې کوي، چمتو یو، که هغوی د سولې 
 "هم وررسه جګړه کوي او د افغان حکومت په خوا کې دریږي او مالتړ یې کوي.

                                                           
 ممکن هدف یې پاکستان، سعودي عربستان او متحده عرب امارات وي.  46
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 اس م اباد کې غونډه او د طالبانو نټه

مه اسالم اباد ته والړ، هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو ۱۶ملی خلیلزاد د جنوري ز 
محمود شاه یې د بهرنیو چارو وزیر  مه۱۷مرستیال وزیرې رسه وکتل، د جنوري پر 

مه یې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان ۱۸قریيش رسه ولیدل، او د جنوري پر 
 رسه وکتل.

ه وعده ورکول شوې وه چې دا ځل به طالبان وررسه اسالم پاکستان لخوا خلیلزاد تد 
 اباد کې کینوي، خو طالبانو ونه منله.

، د جمعې ورځ به په اسالم اباد کې د ۲۰۱۹مه ۱۸ټاکل شوې وه چې د جنوري 
پاکستان په وساطت د طالبانو او امریکایې هیئت ناسته ويش، ويل طالبانو دا هر څه 

 کړل. د اعالميې په خپرولو رسه رد

باد کې له امریکایي استازي خلیلزاد اپه اسالم  ":وضاحت ذبیح الله مجاهد ولیکل:
 وازې حقیقت نه لري."ارسه د اسالمي امارت د استازو د کومې ناستې 

جرنال عاصم د تګ پر مهال، د پاکستان د پوځ مرش د زملي خلیلزاد اسالم اباد ته 
د  رسه لیديل وو،و، او هلته یې له قطري چارواکو او طالبانو منیر هم قطر ته تللی 

چې اسالم اباد کې له زملي خلیلزاد  یې غوښتي وسیايس دفرت له مرشتابه  د طالبانو
 رسه وګوري، خو طالبانو نټه کړي وه.

ځو کې قطر ته والړ يش، او هلته به له قطر څو ور ممکن چې عمران خان هم په 
هیواد څخه وغواړي چې طالبان رايض کړي، تر څو راتلونکي ناسته په اسالم اباد 
کې ويش، چې قطر، سعودي عربستان، امارات به هم پکې ګډون لري، او د پاکستان 

 په وساطت به د امریکایانو او طالبانو ترمنځ خربې کیږي.

مه چین ته والړی. پالن ۱۴ پهمه هند کې و، او  جنوري ۱۰په  خلیلزاد د جنوري
خپل عذر ورته وړاندي  مګر پاکستانچین څخه پاکستان ته والړ يش، داوو چې د 

کړ چې طالبان ال هم نه دي چمتو  شوي چې له خلیلزاد رسه وویني، خلیلزاد کابل 
 لپاره والړ. ورځو ۵د ، خالفته راغی، او بیا له کابل څخه اسالم اباد ته د توقع 

https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D8%AA?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D8%AA?src=hash
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پاکستان هغه وخت زیات انديښمن شو، چې کله د هند د پوځ لوی درستیز بپن 
( کې وویل:"د هند هیواد دي هم له ۲۰۱۹جنوري  ۱۱راوت په خپله کلنۍ وینا )

 طالبانو رسه د مذاکراتو په درشل کې شامل يش."

ملګرو ملتونو کې  په همدې اونۍ کې د هند مهم سیاستوال ، هندي ډیپلوماټ او په
د بې وسلې کېدو د کنفرانس غړی راکش سوود وویل:"هند ته په کار ده چې له 
طالبانو رسه مخامخ اړیکې جوړې کړي، ځکه د سيمې ټول هیوادونه له طالبانو رسه 

 اړیکې جوړوي."

مه د هندي چارواکو او سیاستوالو څرګندونو ته غربګون  ۱۷پاکستان د جنوري پر  
مه ۱۸د به د افغان سولې په تړاو کوم رول ونه لري، خو د جنوري پر وښود، چې هن

د هند د بهرنیو چارو وزارت سخت غربګون وښود، او پاکستان ته یې خربداری ورکړ 
 چې اسالم اباد دې د کابل د بهرنۍ پالیسۍ پریکړې نه کوي.

صالح هم  دکتور د طالبانو د قطر د سیايس دفرت غړيمه، ۱۹ما )لیکوال( ته د جنوري 
 ولیکل چې د هند څرګندونو او وروستیو تحرکاتو پاکستان په انديښنه کې اچولی دی.

بجې، افغان بنسټ کې ضعیف صاحب ما )لیکوال(  ۳:۰۰مه، ماسپښین ۱۹د جنوري 
طالبانو نومونه خلیلزاد ته ورکړې وو چې په اسالم اباد کې به  ۵ته وویل:"پاکستان د 

پاکستان  ، دنور ۳ان متقي، مال محمد عباس اخوند او یې وررسه کښینوي، مالامیرخ
لخوا خلیلزاد ته ویل شوې وو چې همدا د طالبانو واک لرونکی کسان دي، او دوی 

ته په اسالم هیچا به له تايس رسه د سولې اړوند خربې وکړي، خو د طالبانو مرشتابه
 له خلیلزاد رسه د خربو کولو اجازه ورنه کړه.  اباد کې

حب چې د ابوظبۍ خربو کې رول درلود، اوس نظامي طالبان هغه ته ډیر متقي صا
په غوسه دی، ناسم الفاظ ورته کاروي، او پر متقي صاحب باندي دا مهال ډیر زیات 

 فشار دی."
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که څه هم خلیلزاد غوښتل چې یو ډول طالبان تر فشار الندي راوستل يش، ځکه 

ل شوې ناسته ونه کړه، هند، چین، مه په دوحه کې من۹مه او ۸خو یې د جنوري پر 
 افغانستان او اسالم اباد ته یې سفرونه وکړل، 

دايس هم ویل کېدل چې پاکستان له امریکا رسه ژمنه کړي وه چې په اسالم اباد کې 
به د طالبانو د مرش شیخ هبة الله دواړه مرستیاالن )مولوي محمد یعقوب او رساج 

غړي له خلیلزاد رسه کښینوي، او د افغان  ي شوراتنه د رهرب  ۵او یا هم الدین حقاين( 
سولې په اړه به هلته خربې کیږي. مګر طالبانو ونه منله چې په اسالم اباد کې له 

 امریکایې پالوي رسه خربې وکړي.

دا راپورونه هم ورکړل شول، چې د پاکستان رسه امریکا منيل وه که د طالبانو دغه 
ه کینوي، او طالبان ومني چې له افغان حکومت ډول مرشان په اسالم اباد کې وررس 

 میلیونه ډالر ورکوي. ۷۰۰رسه به خربې کوي، نو امریکا به پاکستان ته 

پاکستان پر طالب مرشانو ډیر زیات فشار راوست، او اسالم اباد ته د خلیلزاد تر سفر 
 مخکې هم قطر ته د آی ایس آی مرش عاصم منیر سفر وکړ، له طالبانو یې وغوښتل

د رهربي شورا غړي  نود رسه وګوري، او هلته به د طالباچې اسالم اباد کې له خلیلزا
هم په غونډه کې ګډون کوي، همدا ډول یې له قطري چارواکو هم وغوښتل چې 

 اسالم اباد ته والړ يش، او په غونډه کې ګډون وکړي.

 ".وله خپلو مرشانو رسه مشوره وکړ  "موږ به طالبانو عاصم منیر ته وویل:

به له ځانه لیري کوي، او همهغه  پریکړه کړي وه چې د اړیکو ټول وسایلطالبانو  بیا
و چې پاکستاين چارواکو ونه شوای کوالی  چې د رهربي شورا له غړو رسه اړیکې 
ونیوالی  يش، همدارنګه کله چې یې په قطر کې د سیايس دفرت له غړو رسه اړیکه 

رته ویل شوې وو چې اسالم اباد کې له خلیلزاد نیويل وه، د هغوی لخوا په وضاحت و 
 رسه نه يش لیدالی.

موږ له "، ما )لیکوال( ته متقي صاحب په دوحه کې وویل:۲۰۱۹مه۱۴د نومرب پر 
ځان رسه ټلیفونونه ګرځول، او پاکستاين چارواکو ته مو ډیر ښکاره وویل چې په 

 "اسالم اباد کې له امریکایې پالوي رسه خربې نه کوو.
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( وروسته، امریکایانو ته اندیښنه پیدا ۲۰۱۹ جنوري ۱۵البانو د اعالمیې تر نرش )د ط

شوه چې کیدای يش د سولې مذاکرات په ټپه ودریږي، او کومه توقع چې یې له 
پاکستان څخه درلودله، پاکستان هم ونه توانېدی چې له امریکایانو رسه خپلې کړې 

 ژمنې پوره کړي.

زرات د ناروي له بهرنیو چارو وزارت څخه مرسته وغوښته د امریکا د بهرنیو چارو و 
چې له طالبانو رسه په ټپه والړ حالت کې وررسه مرسته وکړي، او په دوحه کې د 

 طالبانو د سیايس دفرت کسان رايض کړي چې له امریکا رسه ناسته وکړي.

ل څخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماټان قطر ته والړل، له کاب
یې رسپرست سفیر پئړ هم ورغی، او هلته یې له طالبانو رسه ولېدل، طالبانو له 

 امریکایې هیئت رسه خربې کول ومنل.

نادر نعیم او  محمد رسدارد سولې عايل شورا مرستیال مرش ، ۲۰۱۹مه ۲۱د جنوري 
پرون ورځ وویل:" ضعیف صاحبزه )لیکوال( له ضعیف صاحب رسه ناسته وو، 

دافیر پرئ رسه د لیدو وعده وه، پرون ورځ ما له مخکینې رژ روي له شازموږ د نا
ولسمرش کرزي رسه هم ناسته درلودله، له هغه رسه تر ناستې وروسته موږ له پرئ رسه 
د لیدو وعده وه، خو پرون سهار وختي د پرئ پېغام راغی چې عاجل غواړي دوحې 

وزارت نور لوړ پوړې کسان هم  قطر ته والړ يش، او هلته د ناروي د بهرنیو چارو –
 راغيل.

امریکا ورڅخه غوښتې چې د طالبانو او خلیلزاد تر منځ د ناستې اړوند اسانتیاوي 
 " 47برابرې کړي.

  

                                                           
مه ضعیف صاحب ۱۹ناروي له طالبانو رسه ډیرې نږدې او ښې اړیکې لري. د جنوري   47

 ځینې مرستې هم کړي او هم یې کوي.وویل چې ناروي له طالبانو رسه 
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 ورځنۍ غونډې ۶دوحه کې د طالبانو او امریکایانو 

  لورم پړاو خربې
 جنوري( تیرولو وروسوووته ۲۰جنوري تر  ۱۶ورځو ) ۵خلیلزاد په پاکسوووتان کې له 

 ، د دوحې پر لور وخوځید، ۲۰۱۹مه ۲۱ناهیلی، د جنوري پر 

ماښووام مهال یې له طالبانو رسه په دوحه کې ولېدل، او سووبا ورځ د طالبانو لخوا اته 
کسوووان او د امریکایانو لخوا یولس کسوووان د افغان کشوووالې د حل په موخه د قطر 

خربې به کیدای  و چېتل، پالن دايس هیواد د بهرنیو چارو وزارت کې رسه کیناسوو
 ۲۱ورځې ) ۶د توقع خالف دغه خربې  مګريش، له یوې تر دوو ورځو وغځیږي، 

 ( پوري دوام وکړ.۲۰۱۹جنوري  ۲۶جنوري تر 

بانو او امریکا ترمنځ د  طال بانو  جنوري( ۲۱) لومړۍ ورځېد  طال په اړه د  غونډې 
 ویاند مجاهد ولیکل:

 يل شولپه دوحه کې له امریکايم استازو رسه مذاکرا  پ
په منلو رسه چې د افغانسووتان د اشووغال خامته او له  جنډاامریکايي لوری د هغې ا"

نان دی د مذاکراتو میز ته راغی او رسولو اطم آینده افغانستان څخه چاته د رضر نه
نن يې اسوووتازو د قطر هیواد پالزمینه دوحه کې د اسوووالمي امارت له اسوووتازو رسه 

 مجاهد ".ا هم دوام کويیاده غونډه به سب .غونډه وکړه

د سیايس دفرت مرش،  مال فاضل  - )شیرمحمد عباس ستانکزی تنود طالبانو لخوا اته 
یايس له خیرخوا د سووو یايس دفرت غړی، مال خیرال ند د سووو  دفرت غړی،  مال اخو

د رهربي شورا غړی او د سیايس دفرت  مرستیال مرش، قاري دین  - عبدالسالم حنفي
سیايس دشورا د رهربي  - مد حنیفمح شهاب الدین دالوراو د   فرت غړی، مولوي 

سووهیل  مولوي ضوویاء الرحمن مدنې دسوویايس دفرت غړی اود سوویايس دفرت غړی، 
تنه چې خلیلزاد یې مرشې کوله،  ۱۱شاهین د سیايس دفرت ویاند ( او د امریکا لخوا 

رځنیو و  ۶د بهرنیو چارو وزارت، پنټاګون، سوووپینې ماڼۍ او يس آی اې اسوووتازو په 
 ناستو کې ګډون درلود.
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 په یادو غونډو کې په الندي مسایلو باندي بحث شوی وو:

 مهالویش ټاکل.تلو و د د امریکایې ځواکونو  – ۱

ستان څخه به امریکا او نوري نړۍ  – ۲ د طالبانو لخوا امریکا ته اطمنان چې له افغان
 ته په راتلونکې کې ګواښ نه پيښیږي.

 اړوند بحث.د احتاميل اوربند  – ۳

 له تور لسټ څخه د طالبانو د نومونو لیري کېدل. – ۴

 د طالبانو لپاره دفرت په رسمیت پېژندل. – ۵

 د افغان حکومت / افغان سیاستوالو رسه د طالبانو مخامخ خربې به کله کیږي.  - ۶

ورځو بحثونو وروسوووته مته وه چې طالبان او امریکایان  به ګډه اعالمیه خپره  ۶له 
دې لپاره چې د افغان حکومت مرشووان "ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله"  د مګر کړي،
 چېغوښتنه  کړي وه ساتل شوې، خلیلزاد  د مذاکراتو اړوند جریان کې نه ووهیڅ 
که طالبان له خپله اړخه کومه اعالمیه خپروي،  مګر بیا هماعالمیه وځنډوي،  ګډه

 د هغوی خوښه ده.

و که ګډه اعالمیه ورکول کیږی، باید ا هم ټینګار شوی خلیلزاد لخوا بیهمدارنګه د 
پکې د پوځیانو د وتلو، اوربند او افغان حکومت رسه د طالبانو مخامخ خربو اړوند 

شیان پکې  ضاحت وي، او دا  ښتې هم و و چې د ځای يش. همدارنګه خلیلزاد غو
ی يش، افغان حکومت رسه احتاميل مخامخ خربو اړوند باید اعالمیه کې یو څه ځا

 چې طالبانو له دي څخه نټه کړي وه.

په اړه د جنوري پر  هد ۲۶د څلورم پړاو خربو  جا له م ند ذبیح ال یا بانو و طال مه، د 
 الندي اعالميه خپره کړه:
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په دوحه کې له امریکايم جهت رسه د مذاکراتو په اړه د اسډډډ مم امار  د 

 ویاند  رګندونې
خوا د قطر مرکز دوحه کې له امریکايي  په دې څرنګه چې له تیرو شوووپږ ورځو را"

جهت رسه د اسالمي امارت د مذاکرايت هېئت پرلپسې ناستې او خربې روانې وي، 
 .نن مازدیګر دغه ناستې پای ته ورسیدې

رسه سوووم له افغانسوووتانه د بهرنیو  د مذاکراتو په دې پړاو کې د ټاکل شووووې اجنډا
بحث او پرمختګ وشوووو؛ داچې  لويمهمو مسوووا ونورو اړوند ځواکونو په وتلو او

بحث ته اړتیا لري؛ نو فیصووله وشوووه چې د  او موضوووعات درانه دي او زیات جر
ځينو الینحله مسوووایلو پر رس به په راتلونکي کې نورې ورته غونډي هم جوړیږي، 

لو ته هم د حل مناسوووبه او مفیده الر پيدا کړل يش او هم يڅو پاته الينحله مسوووا تر
 .جریان له خپلو مرشووانو رسه رشیک او هدایت ترالسووه کړي دواړه طرفه د مجلس

ضح دریځ داو  سالمي امارت وا ستانه  ود خربو په جریان کي د ا چې تر څو له افغان
د خارجي ځواکونو د وتلو موضوووع حل نه يش په نورو برخو کې پرمختګ امکان 

 .نه لري

سهیالتو د برابرولو  په پای کې د سالمي امارت هیئت د ت خه کې د قطر هیواد په بر ا
 .مننه وکړه ۍ څخهله همکار 

اوربند یا د کابل ادارې رسه د مذاکراتو د  داچې ځینو رسووونیو په یاده غونډه کې د
 " .توافق راپورونه ورکړي هیڅ حقیقت نه لري
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 نوې دنده اخوند د م  برادر

نووږدې یوووه میاشووت وروسووته د طالبووانو د مرشوو شوویخ  لووه بنوود څخووه توور خالصوویدو
بووة اللووه لخوووا مالبوورادر اخونوود د هغووه سوویايس مرسووتیال او د قطوور د سوویايس ه

مووه النوودي ۲۴دفوورت مرشوو وټاکوول شووو، پووه اړه یووې د طالبووانو ویانوود د جنوووري پوور 
 اعالمیه خپره کړه.

 د م  عبد الغنم برادر د ټاکنې په اړه د اس مم امار  د ویاند  رګندونې
بوورادر پووه  لغنيمحوورتم مووال عبوودا فرمووان رسه سووم د اسووالمي امووارت د مقووام لووه

سوویايس چووارو کووي د مرشووتابه مرسووتیال او د اسووالمي امووارت د سوویايس دفوورت د 
 .رئيس په توګه وټاکل شو

دغووه ګووام لووه امریکووايي جهووت رسه د روانووو مووذاکراتو د پروسووې د ال تقووويې او 
 .رسه کولووووو پووووه منظووووور پورتووووه کووووړل شوووووی دی پووووه ښووووه توګووووه توووور

رادر پوووه ګامرنوووه رسه بوووه هوووم د اسوووالمي اموووارت د محووورتم موووال عبووودالغني بووو
مووذاکرايت ټوويم لووه امریکووايي جهووت رسه خپلووو روانووو خربوتووه دوام ورکوووي او 

 .هيڅ ډول تغیر به نه په کې راځي

بیلووو نظووامي، او  د ټوواکنې ترڅنووګ د اسووالمي امووارت پووه بوویال اخونوودد مووال بوورادر 
ې، تور څوو روان ملکي اداراتو کوي یوو شومیر نوورې ګڼوې ټواکنې هوم توررسه شوو 

 .الړې يشو جهادي بهیر او همدا ډول سیايس هلې ځلې په ښه توګه پرمخ 

 

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی
 هو ق۱۸/۵/۱۴۴۰

 ۲۴/۱/۲۰۱۹ هو ش ووو۴/۱۱/۱۳۹۷
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 له استاد سااف رسه خربې

، زه )لیکوال( له اسوووتاد سووویاف رسه په پغامن کې وم، هغه ۲۰۱۹مه ۲۴د جنوري 
 د سولې هڅې څه ډول روانې دي. دوه پوښتنې دي:داچېل:"ووی

تان  – ۱ پاکسووو مذاکراتو کې څومره خپلواک دي. دادی د  په دي  بان  طال داچې 
 .48لومړی وزیر عمران خان هم قطر ته ورغلی دی

ي، که طالبان له امریکا رسه تفاهم ته ورسوویږي، بیا به به هم جګړه دوام پيدا کو  – ۲
 له خپلو افغانانو رسه توافق ته ورسیږي." طالبان په کار ده چې

پاکسووتان ته والړ يش، پاکسووتان  څخهالن خو دا وو چې خلیلزاد له چین : پمطمنئ
رشان  ستیاالن او یا هم په لوړه کچه م رش دوه مر وعده ورکړي وه چې د طالبانو د م

، و چې دوحې ته مه ورځئ، پاکسوووتان خلیلزاد ته ویيل يبه له امریکایانو رسه کینو 
 ۸واک نه لري، ځکه خو خلیلزاد د دوحې غونډه ))د سووویايس دفرت طالبان( هغوی 

ورځې تیري کړي،  ۵جنوري( لغوه کړه. کله چې پاکسوووتان ته والړ هلته یې  ۹او 
 پاکستان ونه شوای کوالی چې طالبانو  وررسه کینوي. 

له  یلزادته د خل هم پاکسووتان ایس آی مرشوو جرنال عاصووم منیرد پاکسووتان د آی 
ته تللی  ته یې ورتګ مخکې قطر  نه له و، هل ید بانو رسه ل طال چارواکو او  قطري 

شوي وه، قطریانو منلې وه چې اسالم اباد غونډه کې ګډون وکړي، خو طالبانو ورته 
شورا د مذاکراتو د ډلې غړو،  شوره کوو. بیا د طالبانو د رهربي  ویيل وو چې موږ م

 یفونونه بند او ورک شول.متقي صاحب او نورو کسانو هم خپل ټل

امریکا پاکستان ته مايل امتیازات هم منيل وو، خو کله چې طالبانو د پاکستان خربه 
ونه منله، نو خلیلزاد پوه شو، چې دا مسئله ستونزمنه ده، امریکا کوشش وکړ چې د 
اروپایې هیواد په مرسوووته له طالبانو رسه اړیکه ونیيسووو، همهغه وو چې د طالبانو او 

                                                           
عمران خان په قطر کې له قطرې چارواکو رسه مخکې له مخکې پالن شوې لېدنې وکړي،  48

 او له طالبانو رسه یې په قطر کې ونه لېدل.
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کایې هیئت ترمنځ ناسوووته د یوې ورځې لپاره ترتیب شووووه، خو اوس څلورمې امری

 ورځې ته ورسېدله.

ستان د  فکر کیږي چې د بهرنیانو پر وتلو، او د طالبانو لخوا بیا ځل امریکا ته د افغان
ند او  نه پېښوووېدو اړوند، د اورب امریکایې پوهنتون  -افغان خاورې څخه د ګواښ 

 د تبادلې په اړه به خربې شوې وي.استادانو رسه د بندیانو 

سفر رسه کومه اړیکه نه  سفر د خلیلزاد له  لري، مخکې له مخکې دا د عمران خان 
 و.باراتو مرش هم مخکې قطر ته تللی و، ځکه د پاکستان د استختنسیق شوی 

: دا مهمه ده چې سړی پوه يش چې پاکستان ونه توانېد چې طالبان له استاد سااف
سوووالم اباد کې کینوي، او که یې نه غوښوووتل، موږ خو پاکسوووتان کې خلیلزاد رسه ا

وخت تیر کړی، د هغوی هر څه را معلومیږي. ممکن د پاکستان ملکي حکومت به 
ښتل چې طالبان له امریکایانو رسه کینو  ، خو پوځي حکومت به دا کار نه وي يغو

 کړي.

وږ نه نیيسوو، که په : اسووتاده! د طالبانو مرشووان رښووتیا هم چاته غعبدالحکام مناب
مرش باندي انتقاد کوم څوک وکړي، نو هغه به خامخا وژل کیږي. هیڅوک د سولې 

 .49مذاکراتو واک نه لري، ټول واک له نظامیانو رسه دی

و، د آی پاکسوووتان د آی ایس آی مرشووو ورغلی  : موږ وویل چې قطر ته دمطمنئ
 ورې اړه نه لري.رې رسه تړاو لري، ملکي حکومت پاادله ایس آی مرش د پوځ 

دوېمه خربه مهمه ده چې طالبانو رسه باید بین االفغاين تفاهم ويش، تیر ځل هم ما 
رشان په دي برخه کې رول ولوبوئ، او  ویيل وو، که تايس سیايس ګوندونو م د قوي 

                                                           
عبدالحکیم منیب د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د مخابراتو مرستیال وزیر، وروسته  د   49

کرزي د حکومت په لومړۍ دوره کې د ارزګان وايل، بیا  روغتیا مرستیال وزیر، د حامد
وروسته  د حج او اوقافو مرستیال وزیر شو. د ډاکټر غني لخوا د حج او اوقافو رسپرست 

 وزیر شو. دا مهال هغه د ميل یووايل حکومت کې د حج اوقافو وزیر و.
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طالبانو رسه ولېدل يش، ځکه طالبان خو له افغان  حکومت رسه نه کیني، هغوی فکر 

 ومت رسه کیني، نو حکومت ته مرشوعیت ورکول کیږی.کوي که له افغان حک

سااف ستاد  سئله مهمه ده، د طالبانو نظام مخکې له منځه تللی، هغوی ادعاء ا : دا م
که د  یت ولري،  پل حیث پل حکومت لري، اوس حکومت هم غواړي چې خ د خ
سووویايس ډلو مرشوووان له طالبانو رسه مخامخ خربو ته کیني، په دي معنی ده چې د 

نظام په پرتله د طالبانو نظام ته  ي، او د اوسووونينظام ته قایل د ېنو ړنګ شوووو طالبا
 ترجیح ورکول کیږي، نو بیا به افغان حکومت هم دا  ونه مني.

: دا یو واقعیت دی، اړتیا ده چې له طالبانو رسه افغان سووویاسوووتوال کیني،  مطمنئ
رشان له طالبانو رسه د هغوی د  نظام د رسمیت منلو حتمي نه ده چې تايس او نور م

په ډول کینئ، بلکې افغان حکومت او طالبانو تر منځ دايس وي، چې حکومت ته 
هم وویل يش چې د حکومت په ډول نه دی، بلکې هڅه ويش چې د افغان کشالې 

 د حل لپاره الره پیدا يش.

: موږ د مجاهدینو ترمنځ د جکړو پر مهال د روغې او جوړې ډیرې اسډډتاد سډډااف
 د طالبانو او استاد رباين ترمنځ مو هم هڅې وکړي، سخته ده. هڅې وکړي، 

یو ځل موږ له حزب وحدت رسه روغه وکړه،  موافقه وشوه، خو په سبا یې زموږ په 
په لور هم، د کمپنۍ رسه کوم  حدت  هاوان مرمۍ راغيل، او د حزب و لور هم د 

د حزب وحدت ځای کې له یوه ځایه د دوو هاوانو په واسوووطه یو زموږ لور ته بل 
 لور ته مرمۍ ویشتل شوي وي.

اازمحمد اماريپه دي وخت کې  له حزب وحدت رسه د  ن ځل موږ  یل: یو  وو
جګړې پر مهال یو کور ته ورغلو، هلته دوه هانونه ایښووودل شوووې وو، د یوه هاوان 
خوله د پغامن لورته او د بل هاوان خوله د حزب وحدت وسووولوالو لورته ګرځول 

 .50شوې وه
                                                           

استاد  سیاف  نیازمحمد امیري له روسانو رسه د جهاد پر مهال په غزين والیت کې د 50
قومندان، د حامد  کرزي په لومړۍ دوره حکومت  کې د وليس جرګې غړی او بیا وروسته 

 د لوګر وايل و.
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ستاد  سقوط وکړ، هغه وخت ساافا : یوه غټه تیروتنه وشوه، کله چې د طالبانو نظام 

 طالبان په هر څه رايض کېدل، خو دا چې ويل دا کار ونه شو، دا نور مسایل دي.

شوی وای، په یوه اونۍ  که طالبانو ته په خپلو کورونو کې د ژوند کولو حق ورکول 
 کې ستونزه حل کېدله. مګر دا کار ونه شو.

په پلچرخې کې  حتی که  نه وړل کیږي،  ته دي  نامو  تا بانو ویل چې ګوان ځینو طال
 زنداين يش هم باک نه کوي.

ما اسووتاد سوویاف ته لیک راوړ، ورته مې وویل چې طالبان په  :محمد اکرم مولوي
 .51غارونو ننوتيل، یوازي غواړي له غارونو را ووځي، نور څه نه غواړي

                                                           
مولوي محمد اکرم د محمد امین زوی د ننګرهار والیت اوسیدونکی، له پخواين شوروي  51

و کیمپ اتحاد رسه د جهاد پر مهال، په پېښور کې د استاد سیاف د اوسیدو افغان مهاجرو پب
کې د جامع مسجد خطیب و. اوس مهال هم له استاد سیاف رسه تګ راتګ لري. د روغبړ 

 پر مهال د استاد سیاف تندی ور مچ کوي.
یو ځل نږدې وو چې له ما )لیکوال( رسه جګړه وکړي، ما وویل چې کله امریکا پر افغانستان 

ه یو لک ډالر ورکړي و، حمله وکړه، د يس آی اې مامورینو په ګلبهار کې استاد سیاف ت
 او استاد سیاف په خويش هغه یو لک ډالر ورڅخه اخیستي و.

مولوی محمد اکرم ډیر غوسه شو، ویې ویل چې د کفارو تبلیغات مه منئ، کفار په 
مسلامنانو پسې درواغ وایې، او بیا ځل  دا خربه مه کوئ، پر دي ډیر خفه کیږم، استاد سیاف 

 ه مقابل کې دا ډول غلطي خربې کوئ.مجاهد دی، او تايس د هغه پ
ما )لیکوال( ورته وویل چې تايس خو استاد سیاف هر وخت ګورئ، هغه ته ووایه چې دا 
کیسه څنګه وه، که هغه د يس آی اې مامور درواغ پسې لیکيل وي، په کار ده چې استاد 

 سیاف دا خربه رد کړي.
 

له استادسیاف رسه د سپټمرب "په پنجشیر کې د يس آی اې کارکوونکو ګریک او کریس 
 لیدنه درلوده، سیاف له دوی رسه په انګلیسی خربي کول خوښول. ۲۰۰۱مه ۲۸په 
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سااف ستاد  نظامي اډو  ۵او  ۳، طالبان هم امریکایانو ته په : څومره چې زه پوهیږما

شکل ورته جوړ کړي، چې هغوی دلته  شکل نه لري، غواړي چې یو  ورکولو کې م
 . 52څه ډول و اويس

 مګر مهمه داده چې طالبان مشکل له افغانانو رسه هم حل کړي.

: که طالبانو اډې منالی، ممکن وختې ال دا مسووئله ختمه شوووی وای، اوس مطمنئ
 د امریکایې پوځیانو پر وتلو او د طالبانو لخوا اوربند کولو باندي خربې کیږي. خو

 

  

                                                           

سیاف له يس آی اې  رسه د همکارۍ د څرنګوايل پرمشخصاتو کې تت او بې وعدې 
ښکاره شو. سیاف د ظاهر شاه اړوند د امریکا مالتړ غوښت چې هغه رايش او واک ترالسه 

 کړي.
موږ رسه ژمنه وکړه، څو د بن الدن ټینګ ملګری او د القاعدي دویم کس ډاکټر سیاف له 

 ایمن الظواهري په نیولو کې رارسه مرسته وکړي، خو کوم مشخص څه تر السه نه شول.
يس آی اې  سیاف تهآ یو لک ډالر ورکړل، هغه واخیستل، سیاف وویل لومړی ځل دی 

د یو میلون ډالرو  هغه  دروند صندوق خپله  چې له چا څخه  مخامخ پیيس اخلم. مګر فهیم
 وانه خیست، د هغه ملګرو پسې ور ووړ. "

 Firs in Afghanistanمې پاڼې، يس آي اې په پنجشیر کې کتاب ۱۲۲تر  ۱۲۰
استاد سیاف څو ځله موږ ته همدا خربه وکړه چې طالبان به په یو شکل د اشکالو د  52

 ن کې ومني، همدا خربه حکمتیار هم موږ ته کړي.امریکایې پوځیانو لږ شتون په افغانستا
دايس ښکاري چې استاد سیاف او حکمتیار به دواړو امریکایانو ته هم دا ویيل وي چې 
باالخره طالبان رايض کیږي چې ستايس )امریکایې پوځیانو( لږ شتون په افغانستان کې 

 ومني.
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 د  لورم پړاو خربو پای

 مه طالبانو الندي اعالمیه خپره کړه:۲۶د جنوري 

په دوحه کې له امریکايم جهت رسه د مذاکراتو په اړه د اس مم امار  د ویاند 
  رګندونې

ه دې خوا د قطر مرکز دوحه کې له امریکايي پ څرنګه چې له تیرو شپږ ورځو را
پسې ناستې او خربې روانې وي، ه جهت رسه د اسالمي امارت د مذاکرايت هېئت پرل

 دغه ناستې پای ته ورسیدې. نن مازدیګر

رسه سم له افغانستانه د بهرنیو  د مذاکراتو په دې پړاو کې د ټاکل شوې اجنډا
سائلو بحث او پرمختګ وشو؛ داچې ځواکونو په وتلو اونورو اړونده مهمو م

بحث ته اړتیا لري؛ نو فیصله وشوه چې د ځينو  او موضوعات درانه دي او زیات جر
الینحله مسایلو پر رس به په راتلونکي کې نورې ورته غونډي هم جوړیږي، ترڅو 

لو ته هم د حل مناسبه او مفیده الر پيدا کړل يش او هم دواړه طرفه يپاته الينحله مسا
  مجلس جریان له خپلو مرشانو رسه رشیک او هدایت ترالسه کړي.د 

چې تر څو له افغانستانه د  ود خربو په جریان کي د اسالمي امارت واضح دریځ داو 
 خارجي ځواکونو د وتلو موضوع حل نه يش په نورو برخو کې پرمختګ امکان نه لري.

ه برخه کې د قطر هیواد له په پای کې داسالمي امارت هیئت د تسهیالتو د برابرولو پ
 مننه وکړه. څخه ۍهمکار 

رسه د مذاکراتو د   اوربند یا د کابل ادارې داچې ځینو رسنیو په یاده غونډه کې د
   توافق راپورونه ورکړي هیڅ حقیقت نه لري.

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 :الندي وضاحت هم خپور کړ اعالمیې لږ وروسته، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له

په ځينو رسنیو کې اوریدل کیږي چې ګنې د اسالمي امارت استازو له   :وضاحت
امریکايي پالوي رسه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره اتلس میاشتې وخت ټاکلی، 

  .ور حقیقت نه لري، د اتلو میاشتو خربه هيڅ مطرح شوی نه دهدغه راپ

https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D8%AA?src=hash
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اړیکه  "لیکوال"ما  رسه همکار عامر یارس مه، د قطر سووویايس دفرت۲۷وري پر د جن

 خپاره کړل.ځینې معلومات یې را رسه رشیک، او ما د لنډې لیکنې په بڼه  ونیوله،

 ورځنۍ غونډې او پایلې ۶د طالبانو او امریکا 
 جلس مثبت وو، او نتایج به يې په راتلونکې کې ان شاء الله وینو.شپږ ورځې م

 مهم ټکې چې د غونډو پر مهال پري بحث شوي او منتج وو:

تر اپریل  کې پېل او فربوري په( پوځیانو وتل به ۷۰۰۰د امریکایې نیامیې  )  - ۱
 له افغانستان څخه پرته له بیاځل بحث او رشایطو څخه وځي. به پوري ۲۰۱۹

پاتې نیامیې امریکایې پوځیانو د وتلو اړوند به د دواړو لورو )طالبان او امریکا( د   - ۲
ټیمونه ورباندي بحثونه کوي، چې په څومره وخت کې باید  او تخنیکې لخوا کاري

 له افغانستان څخه په بشپړ ډول رسه ووځي.

او یا د تضمین همدارنګه د طالبانو کاري ډله به امریکایانو ته په دي اړه هم قناعت 
رشایط چمتو کولو باندي کار کوي، چې راتلونکي کې له افغانستان څخه امریکا ته 

 کوم تهدید او خطر نه وی.

له افغان سیاستوالو، ځوانانو، علاموو، پوهنتون استادانو او متنفذینو رسه د طالبانو  - ۳
 متاسونه او اړیکې به هم په سم او قوي ډول پېل يش. ان شاء الله

ګډې اعالمیې اړوند، د ځینو ملحوظاتو له امله به نه وي شوې، ال هم د طالبانو دفرت  د
رسمي نه دی، بل داچې د ګډې اعالميې د خپریدو له امله ممکن ځینو کړیو حساسیتونه 
ښودلې وای،  کیدای يش راتلونکې کې ګډې اعالمیې ته هم زمینه مساعده يش. اوس 

و او جزیاتو اړوند له پوره احتیاط څخه کار واخيل، په مهال دواړه لورې باید د اعالمی
ځانګړي ډول امریکایې لوری، چې معامله به د ځان په ګټه نه ګوري. بل خوا خلیلزاد 

 رضورت لري چې د افغان حکومت په اړه هم جدې فکر ولري.
مه، ماښام مهال، خلیلزاد په ارګ کې د ګډ حکومت له مرش ډاکټر ۲۷د جنوري پر 

لوړ پوړو چارواکو رسه ولېدل، د ارګ رسمي ویب پاڼې د یادې لیدنې اړوند غني او 
 الندي را پور خپور کړ.



 117 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 د ډاکټر خلالزاد او ډاکټر غنم لېدنه

رئاس  ډاکټر خلالزاد په دوحه کې له طالبانو رسه د خربو جزئاا  له جمهور
 غنم رسه رشیک کړل

 ۱۳۹۷ -سلواغه  - ۰۸ 

امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکټر د افغانستان د سولې لپاره د 
رئیس  زملي خلیلزاد پرون ماښام ناوخته د افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهور

محمد ارشف غني او د حکومت نورو غړو ته د قطر په دوحه کې طالبانو رسه د 
 .خربو جزئیات رشیک کړل

لو پر مهال په دوحه کې له ډاکټر خلیلزاد د حکومت مرشتابه ته د معلوماتو ورکو 
طالبانو رسه د خربو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپاره شوي ناسم معلومات 

د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې " او ګنګوسې، رد کړې، وې ویل:
 .له طالبانو رسه هیڅ راز خربې او بحث نه دی کړی

ناسمه ده او په دغو خربو کې په هیڅ وجه  د موقت حکومت موضوع په بشپړه توګه
نه ده مطرح شوې او دا زما په صالحیت او مسوولیت کې نه راځي، زما د صالحیت 

 ".موضوع دا ده چې یوازې بین االفغاين مذاکراتو ته زمینه برابره کړم

طالبانو رسه یې د اوربند په مسئله بحث کړی خو  چې له ډاکټر خلیلزاد څرګنده کړه،
 .سه په کې کوم پرمختګ نه دی شویتر او 

طالبانو رسه په خربو کې امریکا په ټینګار رسه ویيل چې په  :ډاکټر خلیلزاد وویل
 .افغانستان کې دوامدارې سولې ته د رسېدو یوازینۍ حلالره بین افغاين مذاکرات دي

ده خو هغه زیاته کړه، طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې 
که چېرې د بهرنیو  . اوته نه دي رسېديل تر اوسه امریکایان وررسه هیڅ ډول پرېکړې

کيل وخت له افغان دولت رسه ځواکونو په اړه هر ډول تصمیم نیول کېږي دا به په ټا
 .په تفصیيل ډول تر بحث الندې نیول کېږي غۍږ په هم
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اين مذاکراتو په اړه تصمیم ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې ایا طالبان به د بین االفغ

 .د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو رسه وګوري :ونیيس او که نه، وویل

ارشف غني د  رئیس محمد په پای کې د افغانستان د اسالمي جمهوریت جمهور
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ډاکټر 

زاد څخه د راپور د رشیکولو په خاطر مننه وکړه او د بین االفغاين مذاکراتو زملي خلیل
 .ایالتونو د دولت هڅې وستایلې د پيل په خاطر یې د امریکا د متحدو

 

 د ډاکټر غنم ټلویزوين وینا
 مه، د ګډ حکومت مرش ډاکټر  غني الندي ټلویزوين وینا وکړه:۲۸پر  يد جنور 

 بسم الله الرحمن الرحیم

  !نو وطنوالوګرا

موږ غواړو د سولې فرصت چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده، رامنځته کړو. دا هغه ارمان 
دی چې زموږ خلک ورته يب صربانه منتظر دي، موږ نیت او کلکه اراده لرو چې د 

کې د امریکا د متحدو ایالتونو سولې بندې دروازې به خالصوو. د سولې په برخه 
برنامې یوه برخه ده چې مالکیت یې د افغانستان د اسالمي زموږ د سولې د  ششونهکو 

  .جمهوریت تر چرت الندې دی

 .موږ سوله ژر غواړو په رسعت یې غواړو خو په تدبیر یې غواړو

 .تدبیر ځکه مهم دی چې بیا پخوانۍ تېروتنې تکرار نيش

 هغه اشتباه چې د شهید داوود خان په وخت کې وشوه دا وه چې د سیمې له سیاست
څخه حکومت خرب نه و او د همدې بې خربۍ په نتیجه کې د ثور د اوومې فاجعه 

  .رامنځته شوه، دا اشتباه باید بیا تکرار نيش
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 !هموطنان عزیز

ما بخاطری به تدبیر تاکید می کنیم که از تجربه زمان داکرت نجیب الله آگاهی کامل 
د. ملل متحد به وی تضمین دانیم که به او چگونه فریب داده شداریم. ما همه می

  .تامین صلح داده بود اما متاسفانه به فاجعه انجامید

ميليون افغان از نقش فعلی منطقه اگاهی  ۳۵من بحیث يک مسئول و رهرب منتخب 
بعد از موافقه صلح کدام  يلیدانم که خطرها و تهدیدات احتامدارم و این را نیز م

  .ها اند

ساس همین خواست مردم، من از روز اول حکومت خواهد، بر ا ميهر افغان صلح 
 .خود تا امروز برای برآورده شدن این خواست مقدس ملت کار کرده ام

نباید فراموش کنیم که قربانیان جنگ افغان ها اند بناً ابتکار صلح نیز باید بدست 
 .افغان ها باشد

ه ځمکني روانه جګړه کې افغانان هم په هوايي بریدونو کې وژل کېږي او هم پ
دردونکې پېښې بیا بیا  ده چې د سنګین په څیرجنګونو کې، هیڅ افغان ته د منلو نه 

 . 53تکرار يش

هیڅ افغان ته د منلو نه ده، چې ځوانان یې د جنګ خوراک يش او یا پردیو هېوادونو 
 .کې رسګردانه او يب رسنوشته پراته وي

یې جنګ، فقر او بدبختي یاده  هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې د هېواد له نوم رسه 
يش او هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې بهرين ځواکونه یې د اوږد مهال لپاره په هېواد 

 .کې میشت وي

او دا هم هیڅ افغان ته د منلو نه ده چې موږ دې خپل فکر او قوي اراده ولرو، خو 
 .کړيبیا هم نور رايش او موږ ته دې د وطن او نظام جوړولو نسخه وړاندې 

                                                           
ې د هوایې مببارد له کبله ، د هلمند والیت سنګین ولسوايل ک۲۰۱۹مه ۲۴د جنوري پر  53

 غړي ووژل شول، چې میرمنې، ماشومان او سړي وو. ۱۶د یوې کورنۍ 
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رو برو  يهیچ افغان منیخواهد، در شفاخانه، در مکتب، در مسجد و پارک با انتحار 

 .شود

موږ کلکه اراده لرو چې د سولې په ټینګېدو رسه به د تاریخ دا تور فصل چې 
څلويښت کلن جنګ دی بدلوو او د پخالینې، ابادۍ، ترقۍ او په خپلو پښو والړ 

 .افغانستان نوی فصل به پرانیزو

  !ندو او وروڼوخوې

د تېر کال  54موږ د ځینو هېوادونو د انزوا او د ځینو هېوادونو د مرستو جلبولو طرحه 
په مارچ کې د امریکا دولت ته وړاندې کړه. د دغې طرحې مثبت نتایج موږ نن هره 

 .ورځ ګورو

د تروریزم د حامیانو له منزوي کېدو څخه تر اوربنده او بیا ملت ته د سولې د پالن 
وړاندې کولو پورې دا ټول هغه ابتکارات او اقدمات دي چې د افغانستان د د 

اسالمي جمهوري دولت له خوا تررسه شوي دي، چې د افغانستان د څلویښت کلن 
  .لريبحران د ختمولو په الر کې سابقه نه

په افغانستان کې د بهرنيو ځواکونو حضور د يوې دوه اړخېزې او نړیوالې پرېکړې 
 .يدپه اساس 

هيڅ افغان نه غواړي چې د دوی په خاوره کې بهرين ځواکونه د اوږدې مودې لپاره  
حضور د یو رضورت په اساس دی او په دې رضورت  بهرنی پاتې يش، خو اوسنی

همیشه غور شوی او کېږي چې د بهرنیو ځواکونو شمېر باید څومره وي او موږ هڅه 
 .کوو چې دغه شمېر صفر ته راټیټ يش

   و.پاره موږ واضح پالن او تګالره لر رې سولې د رامنځته کولو لد پایدا

                                                           
 د پاکستان انزوا او د هند د مرستو جلبول. 54
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را  يشو همپا يلتعهد ما اين است که صلح را تامني میکنیم و جلو هر نوع فاجعه احتام

، ميلوحدت  مثالً ارزش های وجود دارد که غیر قابل بحث است،  میگیریم، اما
  .اتباع کشور يسحقوق اساو  او کار  يقو  ي، دولت مرکز يض، متامیت ار ميلحاکمیت 

کشور  ميلانکار و غیر قابل سازش منافع  ترین اصل برای ما، اصل غیر قابل يساسا
استوار  يو منطقو  وابط ما با متام رشکای بین املليلعزیز ما افغانستان است، و ر 

 .برهمین اصل است

 عيدفاو  يشدن پروسه صلح نقش نیروهای امنیتما باورمند هستیم که با تطبیق 
شد. نیروهای دلیر  از صلح و امنیت بوده و بیترش خواهد يافغانستان درپاسدار 

بیشرت توجه  طبیعيبه آسیب دیدگان حوادث  ينما برای کمک رسا  دفاعيامنیتی و 
 .خواهند کرد

تالش های ما در   ریا و سچه است، هامنگونه که يبد ما به صلح یک تعهد تعه
تدوین یافته  يما نیز طور  يفبرنامه های انکشا  مفید واقع شد،پروسه پیچیده صلح 

 .کشور خواهد انجامید قيو تر  يست که در دراز مدت به رفاه، آبادا

عزت هر افغان است، و ملت عظیم افغانستان  قعيو کارا متضمین وا يتنها دولت قو 
 .روی این اصل اجامع مستحکم دارند

یو ځای کېږي او  ږغملت رسه په یو  افغانستان عظیم طالبان دوه انتخابه لري، یا به د
  .یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي

خپله افغاين اراده متثیل  ووځي، کوم چې د پردیو له شومو پالنونو را ږغزه په طالبانو 
 .کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووايي

ړېدو مخه نیيس د طالبانو له خوا تاوتریخوالی او د جنګ دوام د قوي دولت د جو
  .او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده

که د طالبانو له خوا روانه جګړه نه وای د میلیونونو   غواړم په وضاحت رسه ووایم چې
 .افغانانو ژوند به هوسا وای او موږ به خپلې ميل انکشايف پروژې تطبیق کړې وای

 ژوندی دې وي افغانستان
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 عاف مرکه له امریکا ږغ اشنا ټلویزون رسهد م  عبدالس م ض

مال عبدالسالم ضعیف له امریکا ږغ اشنا  ټلویزون رسه په مرکه  مه، ۲۸د جنوري پر 
مذاکرات حساس پړاو کې دي، السته راوړنې لري، هغه حساس مسایل کې وویل:"

چې پخوا پرې بحث نه وو شوی، اوس پري بحث شوی او نتیجې ته هم اړخونه 
د  او ،د وتلو مهالویش د بهرنیو ځواکونوڅخه افغانستان  د ، لکهرسیديل دي

 افغانستان له خاوري نورو ته په راتلونکي کې نه ګواښ.
 سوله به دوه پړاوه ولري:

 لومړی: هغه مسایل چې په بهرنیانو پورې تړاو لري، له هغوی رسه حل يش.
 م: د افغانانو تر منځ ناستې او خربې.يدوې

د بهرنیو ځواکونو وتل مهمه موضوع ده، که اوس مهال افغان  د طالبانو لپاره
حکومت په خربو کې شامل کیږي، بیا به امریکا د خپلو پوځیانو د وتلو خربه څنډې 
ته کړي. کله چې طالبانو ته یقینې شوه چې بهرين ځواکونه ووځي، بیا به له افغانانو 

 رسه تفاهم پېل کوي.
ي، خو له اوسني حکومت رسه د منتخب حکومت طالبان بین االفغاين تفاهم غواړ 

په صفت خربې نه کوي، او د ډاکټر غنی ژبه د طالبانو اړوند په دي حساس پړاو کې 
ډیره تیره وه. دايس لهجه په کار نه ده، غني وویل: طالبان د پردیو او د پردیو د منافعو 

تان د منافعو چې دی بیا د افغانس کوي. او غني ځان ډیر خپلواک وښودلپاره کار 
 لپاره کار کوي. 

طالبان له افغانانو رسه خربې کوي، خو که حکومت فکر کوي چې د حکومت په 
 صفت  او طالبان یاغي ډله ګڼي، خربي وررسه وکړی، دا نو فاصله ده.

د راتلونکي حکومت په اړه باید افغانان مناقشه وکړي، طالبان افغان شموله او غیر 
 تحمیيل حکومت غواړي.

ناسم تبلیغ دی چې ویل کیږي طالبان به یوازي له امریکایانو رسه اوربند وکړي،  دا
او له افغان پوځیانو رسه به جګړې ته دوام ورکوي. دغه ډول تبلیغات د سولې ضد 

 خلکو کار دی، غواړي د سولې پروسه سبوتاژ کړي.
م په قدم امریکایان غواړي همهاله ټولو مسایلو باندي بحث ويش، طالبان غواړي قد

 "مسایل مخکې یويس.
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 ېد خلالزاد مرک

مونږ له طالبانو رسه د سولې اړوند "مه وویل:۲۸خلیلزاد نیویارک ټایمز ته د جنوري پر 
 یو چوکاټ باندي توافق کړی،  ويل د بشپړ توافق لپاره اړینه ده چې ډیر کار ال هم ويش.

ې ډلې او وسلوال به په طالبانو ژمنه کړې او مونږ ته یې ویيل چې نړیوالې ترهګر  
 افغانستان کې خوندي ځای نه لري او په دې برخه کې به اړین اقدامات کوي.

د دوحې په خربو کي امریکا او طالبانو په عمومي توګه د سويل پر چوکاټ باندي 
موافقه وکړه، دا چي طالبان به ترهګرو ته د افغانستان له خاوري څخه د فعالیت اجازه 

نګه امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه بايس. اور بند نه ورکوي، همدار 
 " به کیږي، طالبان او افغان حکومت به له یول بل رسه خربې کوي.

 زملي خلیلزاد مرکه: مه، د یو ټلویزون رسه د۲۹جنوري د 

کلنۍ جګړې وروسته د سولې اړوند  ۴۰سوله د امریکا د سیاست لومړیتوب دی، له "
 سیمېیزې او نړیوالې ستونزې شته. ال هم کورنۍ،

طالبانو ژمنه کړي، ضامنت به ورکوي چې بیا به له افغان خاوري څخه نړۍ او 
 ځانګړي ډول امریکا ته د ترهګرۍ ګواښ نه وي.

د اختالف ټکي د غونډې پر مهال وو، سوله تر هغه وخت پوري نه يش راتالی، تر 
 ي.څو افغانان په خپل منځ کې رسه کیناستيل نه و 

 جګړه د طالبانو او حکومت ترمنځ روانه ده، د حل لپاره یې باید رسه کیني.

حکومت مرشوع نه دی، وررسه نه کینو، هغوی وایې که له حکومت  طالبان وایې
کلنه جګړه غیر مرشوع ګڼل کیږي. او زموږ جګړه د اشغال  ۱۷رسه کینو، بیا نو زموږ 

 نه یم، خو دوی همدايس وایې. پر ضد ده. زه د طالبانو له خربو رسه موافق

ټاکنو لپاره نوماند دی،  ۍټر غني رسه کینو، هغه د ولسمرش طالبان وایې که له ډاک
 هغه به زموږ له ناستې امتیاز واخيل.

بل رسه کیني، که زموږ مرستې ته اړتیا وي، موږ یې له دا د افغانانو کار دي چې یو 
 خپلو منځو کې سوله رسه ونه کړي. کوو، سوله تر هغو نه راځي تر څو افغانان په
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دې لپاره دي  مهاله حکومت اړوند خربې نه دي کړي، د له طالبانو رسه مو د لنډ

افغانان یو بل رسه کیني، د امریکا د استازي په حیث زما له پاره ښه نه ده چې په دي 
 ث وکړي.اړه نظر ورکړم. د طالبانو او افغانانو مرشان دي رسه کیني او په دي اړه دي بح

بست دی، که د بهرنیانو  بُنان او حکومت( حل الره غواړي، خو دواړه لوري )طالب
د مرستي اړتیا وي، امریکا نه، بلکې د نورو هیوادو له تجربو ګټه واخیستل يش او 

 ستونزو ته حل الره  پيدا يش.

ضد لوري لخوا  لب، خو د طايځینې وایې چې د سولې لپاره رس قرباين کو  
اړخ تر منځ اجامع نشته، کله دوی  ضد طالب د سولې تګالره نه شته. دانګړې ځ

یوه الره او کله بلې الرې ته ترجیح ورکوي. د طالبانو اړخ ته زه معلومات نه لرم، 
 چې هغوی کوم ډول اجامع لوري ته ځي.

ددې پر ځای چې له ستونزې د وتلو الره امریکا وښيې، ممکن ملګري ملتونه همدا 
 کار وکړي.

بست مات نه يش، دا ښه نه ده، ناکامي  بُنطالبانو او افغان حکومت تر منځ که د 
ده، له افغان ولس، یوازي اوسني نسل رسه نه، بلکې راتلونکې نسل رسه هم ظلم او 

 جفا ده. هیله کوو چې د افغانانو ترمنځ اجامع رايش.

يش، او له  جګړه زیاته قرباين غواړي، د سولې برخه کې هم باید خطرونه ومنل
 تاریخ څخه زده کړه ويش.

لرم چې یو اړخ د واک دوام او ساتلو هڅه ونه کړي، امریکا د افغانانو ترمنځ د  هیله
کار افغانان کوي یانه؟ ځواب به يې افغانان  واک رشیکېدل غواړي، ويل چې دا

 ورکوي. که د واک رشيکېدل ونه يش، امریکا به له دغيس کړنې متاثره يش.

نې خلکو رسه انديښنه ده چې د امریکايې ځواکونو په وتلو به د تیرو دا چې ځی
کلونو السته راونې له السه ورکړو، او امریکایان غواړي یوازي خپله د وتلو الره 
وګوري،  موږ دايس فکر نه لرو چې د خپل ځان غم وخورو او له افغانستان رسه 

ه ښې اړیکې په اقتصادي، مهال خدای پاماين وکړو. راتلونکي کې هم وررسه اوږد
 ټولنیز، سیايس، ډيپلومايس او امنیتي برخو کې غواړو.
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زموږ لپاره مهمه ده چې له افغانستان څخه د ترهګري له نه ګواښ څخه ډاډه شو، او 
خپل پوځیان  وباسو، ويل اندیښنه شته، چې زموږ تر وتلو وروسته افغانستان دايس 

حاد د پوځیانو له وتلو وروسته چې له کوم حالت ته والړ نه يش، لکه د شوروي ات
 برخلیک رسه مخ شو.

دايس خال به نه راځي چې کورنۍ جګړه پېل يش. موږ نه غواړو چې بیا  ځل هغه 
 ترخې تجربې تکرار يش.

په راتلونکي کې قوي او ښه افغانستان غواړو، ځینې )هیوادونه او کسان( د افغانستان 
وی وایې چې امریکا به افغانستان هیر کړي، دا ښې اړیکې نه غواړي، د او امریکا

 سم نه دي، دوی یوازي ناسم تبلیغات کوي.

کلونو په بڼه بیا ځل رايش. طالبان  مو۹۰امریکا او نړۍ نه غواړي چې طالبان دي د 
له پخوانیو تیروتنو زده کړه کړي.  "طالبانو"هم وایې چې هغه وخت ته نه ځو، او موږ 

دوره وه، او دا ځل به هم امتحان يش. که جګړه ختمه يش، د طالبانو هغه ناکامه 
افغانستان به پرمختګ وکړي، افغانانو ته په کار ده چې د خپلې راتلونکي اړوند خپله 

 "پریکړه وکړي. امریکا غواړي د یو قوي افغانستان رسه رشاکت او ملګرتیا ولري.

ي ضد افغانانو او کلونو کې د ترهګر  ۱۷له خلیلزاد پوښتنه وشوه چې په تیرو 
 امریکایانو په ګډه قرباين ورکړي ده، اوس به د امریکا خلکو ته څه وایاست؟

"که د امریکا او افغانستان  خلک وغواړي، موږ به یو بل رسه دوستي ولرو، خلیلزاد:
پرمختګ به ومني، افغانانو ته وایم چې موږ ستايس ملګري او دوستان یو، او ستايس 

 ملګري یو." په پرمختګ کې دررسه
 پوښتنه: که طالبان له امریکا رسه نظامي اډې ونه مني، بیا څه کوئ؟

خلیلزاد:"که له سولې وروسته د افغانستان حکومت د امریکا اډې ونه غواړي، موږ 
اړي، موږ هم نه غواړو چې هم نه غواړو چې اډې ولرو، چیرته چې موږ څوک نه غو 

 حل يش. د ګواښ ستونزه ۍخو چې د ترهګر  ،پاتې شو
دا معنی نه، چې اډې نه وي، نو دوستي به هم نه وي، بلکې زموږ او افغانستان ترمنځ 

 به دوستي وي."
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 !امریکایې پوځاان ويل له افغانستان  خه وځم؟

 "ضعیف"مال عبدالسالم 

 په اسالم اباد کې د افغانستان پخوانی سفیر

د امريکا د ولس  55ولې وځي؛ د یوه امریکایې له خ څخه له افغانستان امريکا ويل
 نظر: اکرثيت د لوی

 نه او اوږده ګټي، بې کې تاريخ امریکا جګړه، د امريکا په – د افغانستان : اول
له همدې اوږده جنګ  وګړي امريکايې تقريباً اوس نو ټول جګړه ده، چې ګټونکي

 .څخه ناخوښ دي

 وکړه، ګذاري هرسماي ډيره بې حده جوړوين پر نظام کې افغانستان په موږ م:یدوې
مو د اسالمي هیوادونو په  فشار تر څنګ نظام او سيايس کچي د بې تر دي چې آن

وګټی،  جنګ نه حکومت ويل په افغانستان کې زور ورکړ، هم فشار ته مرسته مذهبي
 وړ د پام يې او نه ل، کړ مواد ختم فساد او مخدره يې راوستله، نه سوله يې نه

 او پورته یاد مسایل نور هم حاالت تر بيل ورځ ېبلک کړی دی، پرمختګ اقتصادي
 سبب او مايوسۍ باورۍ د امريکايانو د بې چې دا نو دي روان د خرايب لور ته

  دي. ګرځيديل

 يرغل افغانستان پر کې  کال ز. ۲۰۰۱ امريکاپه کله دا چې تر ټولو مهمه : میدرې
 هيوادونو ) څلورو  چاپريه د افغانستان د امريکا اقتصادي قوت وخت هغه کاوه،

                                                           
مه، مال عبدالسالم ضعیف او مولوي وکیل احمد متوکل له زملي خلیلزاد ۲۹د جنوري پر   55

ې د خلیلزاد له خولې ما مه همدا پورته خرب ۳۱رسه ولېدل، ضعیف صاحب د جنوري پر 
مه نیټه د ۲)لیکوال( او استاد محمد زمان مزمل ته هم وکړي، او بیا دغه لیکنه د فربوري پر 

 ضعیف صاحب لخوا خپره شوه.
خلیلزاد ویل چې له ډاکټر ارشف غني رسه مو خربې کړي، "ضعیف صاحب موږ ته وویل:

تې کیږو، خو هغه ځان نه پوهوي، کوشش مو کړی چې هغه پوه کړو، چې موږ نور دلته نه پا
کوم وخت چې هغه په دغو مسایلو پوهیږي، ډیر وروسته به وي، موږ بیا هم کوشش کوو 

 "چې ډاکټر غني پوه کړو، چې د افغانستان مسئله په سم ډول رسه حل يش.
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ز.  ۲۰۱۸ په لوړ وه، سلنه( ۸۰څلور برابره ) پرتله په او ايران( روس، پاکستان چني،
ې چو اړوند تر دوه برابره  هم کمې ککې د امریکا اقتصادي وده د یادو هیواد کال 

 روان همدايس حاالت اقتصادي پوهان فکر کوي که ده، سوې راټيټه سلنې( ته۲۰)
 امریکا به له هغه وروسته  يس، او دغه سلنه مساوي به تر پايه الز. ک ۲۰۱۹وي، د 

 د تحمل يې امريکايان چې په اقتصادي لسټ کې الندي ځای ته لویږي،کوم
 ځايه او  بې نه لري، د همدې مخ پر ځوړ اقتصادي کمزورتیا علت جنګ حوصله
 سوې. ښودل لګښتونه

 نظر: زما 

 ضایع او وخت تري ايستل )تیروتنه( ځان لکو  او باور حساب امريکا باندي نور په
يس،  ورکوالی دوام ته حالت دغه زاريو په زور او نه هم په نه هغوی دي، کول

 به غواړي، ښه نه هم دي، د چا مشوره او مهمي معلومي ښې ګټې خپيل ته هغوی
 کار واخيل، د موجوده مغزو څخه او سړو ل، حوصلېد تعقُ  ټوله افغانان چې دا وي

 وکړي. استفاده اعظمي ګټه په او هيواد د سولې خهڅ فرصت

 جوړيږي. او باټو )پټکو کولو( نه درواغو، تهمتونو، پيغورونو ځانځاين، دا هيواد په 
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 د طالبانو د ساايس دفرت مخکېنم مرش عباس ستانکزي مرکه

ورځنۍ  ۶مه د نن ټکی اسیا ویب پاڼې لخوا د طالبانو او امریکا ۳۰د جنوري پر 
مرش شیرمحمد مخکینې کراتو اړوند د طالبانو د سیايس کمیسون او قطر دفرت د مذا

 عباس ستانکزي مرکه نرش کړه.

غړو، د خلیلزاد په مرشې له امریکایې لوري رسه  ۸د مذاکرايت ډلې ستانکزي وویل:"
مذاکرات درلودل، د پخوانیو مذاکراتو تسلسل دی، هغه وخت مو توافق کړی و چې دا 

 وو مسئلو بحث کوو:ځل به پر د

 لومړی: له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو پوځیانو وتل، 

دوېم: د افغانستان خاوره بیاځل د دايس کسانو لخوا ونه کارول يش چې هغه د امریکا 
 او امریکا د متحدینو په خالف وي، او یا زموږ د ګاونډیو هیوادو په خالف وکارول يش.

یانو رسه د کورنیو مسئلو اړوند خربې کول ونه منل، په تیرو ناستو کې موږ له امریکا
 یوازي پر هغو مسئلو بحث او مذاکره مو وررسه ومنله چې په دوی پورې اړه لري.

له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لسټ څخه د طالبانو د نومونو لیرې 
او تبادله، په امریکایانو کول، د طالبانو د قطر د سیايس دفرت رسمیت، د بندیانو خالصون 

پورې اړه لري، چې په همدې مسئلو موږ له دوی رسه  بحثونه درلودل. او پر دي هم 
 توافق وشو چې په کورنیو مسایلو د افغانانو خپلمنځي ناستو کې بحث ويش.

امریکا غواړي چې په راتلونکې کې له افغانستان څخه ګواښ ورته متوجه نه وي، موږ 
انستان څخه ټول بهرين ځواکونه چې د امریکا او ناټو تر چرت الندي غواړو چې له افغ

 دي ووځي.

امریکایانو ته مو ښکاره ویيل چې د یو بهرين پوځي شتون هم د منلو نه دی، که چیرته 
 " یو پوځي هم وي، جهاد به دوام کوي.

ان خپل ټول پوځیان له افغانست" ستانکزي وویل چې امریکایانو ډاډ راکړ، ویې ویل:
څخه باسو، په افغانستان که دایمي شتون  او اډې نه غواړو، مګر په دي رشط چې موږ 
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پر دي ډاډه يش چې د افغانستان خاوره زموږ او متحدینو پر  "د امریکا متحده آیاالت"

 " ضد نه کارول کیږي.

د همدې دوو موضوعاتو د جزیاتو اړوند له دواړو خواوو تخنیکې "ستانکزي وویل:
کیږي، او هغوی به یې پر جزیاتو بحثونه کوي. او خپلې پریکړې / نظرونه به  ډلې ټاکل

ته وړاندي کوي. د بهرنیو پوځیانو د وتلو پر  "مه۲۵د فربوري "راتلونکې ناستې 
 مهالویش او کوم ډول به وځي، تخنیکې ډلې به پري بحثونه کوي.

لري، او د کابل ادارې تر امریکایان پوهيديل چې طالبان د هیواد په ډیره برخه کنټرول 
واک الندي سېمو کې هم خلک له طالبانو رسه خواخوږي لري. له همدې امله ده چې 
امریکا له موږ غواړي چې ډاډ ورکړو چې په راتلونکې کې د افغانستان خاوره د دوی او 

طالبان به داعش او دا ډول نورو ډلو ته اجازه ورنه متحدینو پر ضد يې ونه کارول يش. 
 .چې د افغانستان خاوره د امریکا او نورو ګاونډیو هیوادو پر ضد وکاروي کړي

امریکایان دي قناعت ته رسیديل چې  اسالمي امارت به واک ته رسیږي، او په راتلونکې 
 کي به افغانستان د اسالمي امارت لخوا اداره کیږي.

وا به د مذاکراتو مسلکي کسان وي،  زموږ لخ ۷تر  ۵د امریکا لخوا کارې ډله کې به له 
غړي، د سیايس دفرت ځینې ادارې غړي وي، دارنګه په بهر  ۶غړي، او د ارکانو شورا  ۸

 کې ځینې مسلکي افغان  حقوق پوهانو څخه به هم موږ مشورې اخلو.

د بهرنیو ځواکونو وتل، له افغانستان څخه نورو ته "په راتلونکي ناسته کې به دوه مسئلې
 عالن به یې کوو، او بیا به کورنیو بحثونو ته له افغانانو رسه ننوځو.نهایې کوو،  ا "نه ګواښ

طالبانو ترمنځ توافق ويش، بیا به د ملګرو ملتونو، د اسالمي هیوادونو  -کله چې د امریکا
د همکارۍ سازمان، او ځینې قوي هیوادونه، د ضامنت کوونکو په توګه شتون لري، او 

 تړون به صورت مومي.

اجنډا کې په ځینو نورو موضعګانو د بحث غوښتنه هم درلودله، مګر تر  امریکایانو په
 دې مهال موږ ور رسه نه ده منيل، دوی ویل:
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صورت نیيس، په دي وخت کې باید بشپړ  "د بهرنیو ځواکونو وتل"الف: کله چې اِنِخال 

 اوربند وي.
 ب: د کابل ادارې او طالبانو ترمنځ مخامخ خربې دي پېل يش.

دا رد کړي، ځکه تر څو چې له افغانستان څخه ټول بهرين ځواکونه نه  "انوطالب"موږ 
وي، وتيل، له کابل ادارې رسه ناسته ناممکنه ده. کابل اداره غیر مرشوع، او د دوی 

 لخوا منځته راغيل، له دوی رسه کیناستل بې فایدي ده. "امریکا"

ناستې او خربو ته هر وخت  له افغان مخورو، سیاستوالو، او د ګوندونو له استازو رسه
 چمتو یو، او دا لړۍ روانه ده.

مسایل په ګډه  ۴د ګډې اعالمیې د نه خپریدو المل دا و، امریکایانو غوښتل چې پورته 
 اعالمیه کې رايش، او موږ پر دوو لومړنیو مسئلو ټینګار درلود.

ر که مقابل موږ مسلامنان یو، او د اسالمي اصولو له مخې معاهدي ته به ژمن یو، مګ
لوري ژمنې ماتوي، بیا به موږ هم کړې ژمنې نه عميل کوو. ان شاء الله دايس څه به نه 
کیږي، ملګري ملتونه، د نړۍ سرت هیوادونه به په تړون کې د شوو ژمنو شاهدان او تضمین 

 کوونکي وي.

په لومړي د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه په جزیاتو هر اړخیز بحث وشو، امریکایانو 
رس کې ویل چې دوی به یواځي جنګي پوځیان له افغانستان څخه وبايس، کوم کسان 

ورته وویل چې ټولې قواوي به  "طالبانو"چې عماًل په جګړه کې ښکېل دي، مګر موږ 
وځي که جنګي یا غیر جنګي وي. همدا اوس د امریکا لخوا افغان امنیتي ځواکونو ته 

ان، د دوی ملکي قراردایان او د سفارت د ساتونکو په روزونکي کسان، استخبارايت کس
نوم کسان شتون لري، موږ دا هیڅ یو ور رسه ونه مانه، ورته مو وویل، چې تر هر نامه 
الندي چې دلته بهرين وسلوال او استخبارات وي، هغوی به په بشپړ ډول له افغانستان 

چې د امریکا سفارت  څخه ووځي. او په راتلونکې کې دا د افغان حکومت دنده ده
ساتنه وکړي، مګر که بیا تايس د سفارت د ننه خپل ساتونکي غوښتل، هغه به له 
راتلونکي حکومت رسه پري بحث کیږي، د اوس لپاره یو بهرنی هم نه منو، که هغه 
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ملکي قراردادي، جنګي پوځي، روزونکی او یا د سفارت ساتونکي وي، ټول به په بشپړ 

 وروستي بهرين پوځي تر وتلو به زموږ جهاد روان وي.ډول رسه ووځي، او د 

اړخونه  "کورين او بهرين"موږ هر وخت امریکایانو ته ویيل چې د افغانستان مسئله دوه 
لري،  بهرنی بعد يې په امریکا پوري اړه لري، چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپار مناسب 

 مهالویش او ځینې نور مسایل دي.

کی، د افغانستان اسايس قانون او په لسګونو نور کورنۍ مسایل دي، د افغانستان راتلون
چې په خپل وخت به یې اسالمي امارت له افغانانو او د افغانستان له خلکو رسه پري 

 بحثونه کوي، او موږ د واک  انحصار نه غواړو. مګر واحد افغانستان غواړو.

لري، کومه فاسده اداره چې  زموږ له نظره په افغانستان کې اوسمهال حکومت شتون نه
امریکا جوړه کړي د افغان ولس استازويل نه کوي. د ډاکټر غني نظریات حتی د کابينې 
وزیران او د قومونو مرشان ردوي، نوځکه خو له حکومت رسه په کورين بُعد باندي 

 خربې نه کوو، اونه هم دوی د ولس په استازويل د خربو کولو حق لري.

ګوندونو او قومي مخورو رسه مخکې هم اسالمي امارت تفاهم کړی،  له سیايس او مذهبي
د ټولو سیايس ګوندونو له استازو او ځینو مرشانو رسه موږ لېديل، ټول همږغي دي چې 
افغانستان خپلواک وي، بهرين ځواکونه ټول ووځي، او دلته اسالمي نظام قایم يش. د 

 و منځو کې ان شاء الله توافق ته ورسیږو.اسايس قانون د تغیر او بدلون  اړوند به هم خپل

لنډمهاله حکومت به هم دايس حکومت وي لکه اوس چې د کابل حکومت دی، 
یوازي څیره به بدلیږي او د ارشف غني پر ځای به بل کس راځي، او د اشغال په صورت 

 کې موقت حکومت  هم هیڅ واک او اختیار به نه لري.

، دا که د دوی په اصطالح منتخب حکومت تر څو چې بهرين پوځیان شتون ولري
وي، او یا هم که موقت حکومت جوړيږي، خپلواک به نه وی، او د چارو اختیار به 

 له بهرنیانو رسه وي.

امریکایان په یوه ورځ یا یوه اونۍ کې نه يش وتالی، کیدای يش څو میاشتي وخت 
ی پوځی هم بايس، موږ ونیيس، کله چې موږ ډاډه شو چې امریکایانو وتل پېل او وروست
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به له سیايس او مذهبي ګوندونو او افغان مخورو رسه ناستې پېل کړو،  مخکې له دي 
چې بهرنیان په بشپړ ډول ووځي، موږ  به یوې هوکړې ته ورسیږو، اسالمي امارت د واک 

 انحصار نه غواړي، غواړو چې ټول افغانان په واک کې رشیک وي.

که بهرين پوځیان وځي، دلته به بیا هم جګړه روانه وي،  داچې ځینې کسان  انديښنه لري
همدا اوس هم جګړه روانه ده. که بهرنیان له افغانستان څخه ووځي، اسالمي امارت ټولو 
مسلامنو وروڼو او خویندو ته ډاډ ورکوي چې بیا به جګړه نه وي، او زموږ له خوا به 

 جنګ نه کیږي.

په فتوی جهاد دی، هغه وخت به بندیږي چې  د امریکایانو مقابل کې جګړه د علاموو
بیرته علامء فتوی ورکړي چې د جهاد سبب او علت ختم شوی، تر څو چې بهرين 

 پوځیان په افغانستان کې وي، تر هغه مهاله به جهاد روان وي.

موږ امریکایانو ته ویيل چې کوم حکومت د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعالن  
به وررسه مرسته کوي، امریکایان به دايس نه ووځي لکه  وروسته منځته راځي، نړۍ

کې ووتل، او افغانستان کې ګډوډې رامنځته  ۱۹۸۹د شوروي اتحاد ځواکونه چې په 
 شوه، بلکې د امریکا مسلکي متخصصین به د افغانستان بیا رغونه کې مرسته کوي.

همدارنګه د  موږ طبعي منابع لرو، چین هیواد یې په استخراج کې لیوالتیا لري، 
افغانستان د رضورت رسه سم به د اردو او پولیسو شمیر ټاکل کیږي، تر څو وکوالی 

 شو، چې اقتصادي ستونزو رسه مخ نه شو.

کوم تړونونه چې کابل ادارې د حامد کرزي او ډاکټر غني په وخت کې له امریکا، ناټو 
 موږ ته د منلو نه دي. او نورو هیوادو رسه کړي، قانوين نه دي، ټول تړونونه باطل او

له داخيل بُعد رسه زموږ جنګ نه شته، له هغوی رسه موږ د جهاد اعالن بیخې کړی نه 
دی، کله چې بهرنیانو پر افغانستان حمله وکړه، د هغوی مقابل کې جهاد اعالن شو، مګر 

ابل وروسته بیا امریکایانو افغان امنیتي کسان د معاش په مقابل کې وګامرل او زموږ په مق
هم جنګ  "امنیتي ځواکونه"کې يې جنګوي، کله چې امریکایان ووځي، نو بیا به دوی 

 نه کوي، او جګړه به پای ته رسیږي.
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افغان امنیتي ځواکونو ته موږ ډیر ځله او هر وخت پېغام رسولی چې د اشغالګرو په 

ه څنګ کې ونه دریږي، د خپل ولس قاتلین ونه اويس او خپل ولس ونه وژين، مګر ک
بیا هم دوی د اشغالګرو په څنګ کې والړ وي، او جګړه کوي، رشعاً موږ ته جواز شته 
چې جګړه وررسه وکړو. که چیرته دوی وسلې په ځمکه کیږدي، او نور د امریکا په ګټه 

 جګړه نه کوي، بیا نو د اسالمي امارت لخوا هیڅ ډول ستونزه ورته نه شته.

ه هم نه وی، اردو د امریکا لخوا جوړه شوې او کله چې امریکایان وځي، اوسنۍ اردو ب
دا به ختمیږي، د امریکا له وتلو وروسته خو د دوی اړتیا هم نشته، ، دا مهال خو دوی د 
امریکا لپاره جګړه کوي، که بیا هم ځینې افغان پوځیان په خپلو قرارګاوو کې پاتې وي، 

طالبانو رسه یو ځای کیږي او هغوی به بیا د طالبانو مقابل کې نه جنګیږي، دوی به له 
 .56ګډ ميل پوځ به جوړیږي

له امریکایانو رسه زموږ ډیر بندیان شته، که څه هم امریکایان  وایې چې طالب بندیان 
له کابل ادارې رسه دي، مګر د باګرام اډې ټول کنټرول له امریکایانو رسه دی. کیدای 

یان د بهرنیانو لخوا ساتل يش په شنډنډ او خوست کې، حتی بهر کې ځینې افغان بند
شوې وي. او دارنګه د کابل له فاسدې ادارې رسه زموږ په زرګونو بندیان شتون لري، 

 هڅې کوو چې را خالص يش.

                                                           
خطرناکه خربه ده، د اوسنۍ اردو او پولیسو جوړښت باید له منځه والړ نه يش، بلکې   56

پکې راوستل يش، هغه تجربه بیا ځل تکرار نه يش، چې  د ډاکټر نجیب الله د  اصالحات
 حکومت له سقوط رسه د افغانستان اردو هم له منځه والړه.

ستانکزي په خپله مرکه کې واضح ویيل وو چې اوسنۍ اردو به ړنګیږي، د هغه دغه ډول 
 ۶او  ۵یا د ماسکو ناستې )څرګندونو ته په کور دننه او بهر پراخ غربګون وښودل شو، چې ب

فربوري( پر مهال ستانکزي له خربیاالنو رسه خپلې څرګندونې ترمیم کړي، ویې ویل چې 
 په اردو کې به اصالحات راولو، او طالبان د اردو اوسنی جوړښت له منځه وړل نه غواړي.

کا مګر زما )لیکوال( له انده چې عباس ستانکزی په دي نظر دی چې اوسنۍ اردو د امری
لخوا جوړه او متویل شوې، باید له منځه یوړل يش، خو د نورو طالبان مرشانو دغه ډول 

 نظر نه دی، او هغوی په اردو کې د ژورو اصالحاتو خربه کوي. 
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له طالبانو رسه د بهرنیو بندیانو د شتون په اړه هم بحث وشو، موږ چمتو یې چې تبادله 

کړي، خو نتیجې ته نه یو یې کړو، د انس حقاين او حافظ عبدالرشید اړوند مو خربې 
 رسیديل.

کیدای يش چې یوه اونۍ وروسته په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ ناسته ويش، او بیا دلته 
قطر کې هم دغه ډول ناسته ويش، او هر ځای کې چې د افغانانو غونډې جوړیږي، موږ 

ې زموږ یې هرکلی کوو، او  ګډون پکې کوو، مګر د کابل اداره د دغه ډول ناستو، او پک
 د ګډون مخه نیيس.

په سیايس دفرت، نورو کمیسونو او نظامي برخه کې د اشخاصو بدلون، دا عادي سلسله 
ده، زموږ د مرش لخوا کیږي، مګر د دغه ډول بدلون له امله، نه زموږ او نه هم د امارت 

 په تګالره  کې بدلون راځي.

یايس دفرت ټول غړي داچې د سیايس دفرت مرش مال برادر اخوند ټاکل شوی، د س
ورباندي خوشاله دي، له دي بدلون رسه به زموږ قوت ال نور زیات يش، پخوا چې موږ 
کوم واکونه درلودل، په ټیټه کچه وو، مګر مال برادر اخوند  د امیراملؤمنین سیايس 
مرستیال دی، او ډیر واکونه به اوس ولرو چې له امریکایانو رسه د مذاکراتو پر مهال به 

 رڅخه پورته کړو.ګټه و 

تر پخوانیو نورو امریکایانو چې له موږ رسه یې مذاکرات کول، د خلیلزاد واکونه لږ څه 
ورڅخه زیات دي، د امریکا اوسنۍ اداره هم جدي ده چې له افغانستان څخه خپل 

 پوځیان وبايس.

تې ډاکټر ارشف غني نه د امریکایې پوځیانو د وتلو او نه هم په افغانستان کې یې د پا
واک لري، داچې ویيل يې چې امریکایې پوځیان دي له افغانستان څخه ووځي، کېدو 

 .57ویيل وي دا یې خپله خربه نه ده، امریکایانو به ورته

                                                           
مه، ډاکټر غني د افغانستان د ميل راډیو ټلویزون له الري د افغان سولې په ۲۸د جنوري پر   57

انستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د یو رضورت پر اساس "په افغ اړه د خربو پر مهال وویل:
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د امریکایې پوځیانو وتلو مسئله زموږ  په جهاد پورې تړيل ده، او زموږ د جهاد پر بناء به 

زموږ د مجاهدینو د جهاد له کبله ده  امریکا د خپلو پوځیانو د ایستلو پریکړه کوي، او
چې امریکایان نور مجبوره شوې چې له افغانستان څخه پښې سپکې کړي، زه ډاډه یم 

 چې امریکایان به له افغانستان څخه ووځي.

په نظامي ډګر کې امریکایانو ماتې خوړلې، مګر د اسالمي امارت تګالره داده چې د 
 ته رسیدو له الري حل يش.افغانستان مسئله د میز پر رس  سولې 

امریکایان نه غواړي چې بیا پر افغانستان برید او یا افغانستان ته رايش، دوی غواړي  
 خپلې پښې سپکې کړي، بیا به د افغانستان لور ته را وهم نه ګوري. 

په افغانستان کې ولسمرشۍ ټاکنې ناقانونه او نا مرشوع دي، که ټاکنې کیږی، رڼې به نه 
یې نه کاروي، او که هر حکومت راځي، په زور به پر خلکو تپل کیږي، وي، خلک را

   "خلکو ته به د منلو وړ او خپلواک به نه وي،

 
 

                                                           

دی چې پر دغه رضورت تل غور کېږي تر څو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمېر د یو 
 ".مخې صفر ته راټیټ يش پالن له
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 ځوانانو ته د ډاکټر ارشف غنم وینا

مووه، د ګووډ حکومووت مرشوو ډاکټوور غنووي د لووویې جرګووې خېمووه ۳۰د جنوووري پوور 
ه د وینووا پوور ځوانووانو )نجونووو او هلوکووانو( توو ۲۵۰۰والیتونووو نووږدې  ۳۴کووې د 

مهووال وویوول:"زموږ موويل موخووه پایووداره سوووله ده، امووا تووریخ حقیقووت دادی 
چووې بووین امللوويل تجربووو ښووودلې چووې پنځوووس سوولنه د سووولې تړونونووه د پنځووو 
کلونو موده کوې پوه سوخت جنوګ بودل شووي او دلیول یوې پوه سووله کوې تلووار 

 .او په اوبو کې په لوټه تیرېدل دي

واضووح اړتیووا ده  بنوواً اړه بریووالۍ تجربووې نووه لووري، پووه  بووین امللوويل بنسووټ د سووولې
چې د پایوداره سوولې موخوه ملوت توه د تائیود وړ وي، سووله پوه نېموه شوپه کوې د 

، سوووله بایوود پووه روښووانه 58تړلووو دروازو شوواته، لووه اقلیووت رسه نووه السوولیک کیووږي
 .ورځ او د ملت په اراده تررسه يش

تووه ورسویږو، او جګووړه  نتیجوېبعودي نووه ده، چوې لوه طالووب رسه زمووږ جګوړه یووو 
بېوول اړخونووه بایوود وڅیووړو، توور څووو د سووولې ابعوواد  بووه ختمووه يش، د جګووړې بووېال

 تامین يش.

اقلیووت محوووره سوووله ده، نووه پکووې ځوووان، نووه ښووځې او نووه  هووم  59مهووالنۍ سوووله 
 عامل پوه کوې ګوډون درلوود،  یووه کووچنۍ ډلوه ځوان توه دا واک ورکووي، چوې د

 ي، دوی چا ټاکيل دي؟دې لوی او عظیم ولس استازويل وکړ 

د کوووچنۍ ډلووې رسه سوووله د هغوووی منووافع تووامینوي او د اکرثیووت منووافع یووې 
قربوواين کیووږي، همدارنګووه مهووالنۍ سوووله د موويل بنسووټونو د وېووش او د ملوووک 

 .الطوایفۍ المل کېږي

                                                           
د ډاکټر غني له یادې خربې هدف د طالبانو او امریکایې جهت )خلیلزاد او ډلې( تر   58

 ورځني د سولې مذاکرات وو. ۶کې  منځ یې په دوحه
 هدف یې له طالبانو رسه د سولې خربې دي.  59
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زه  طالبووووانو تووووه وایووووم، د مرشوووووعیت رسچینووووه د ولووووس ازاده اراده ده، زه د 

ارګ تووه ننوووتيل یووم؟ کومووه وسوولواله ملیشووه مووې  بهرنیووانو پووه ټانووک کووې سووپور
د؟  زمووا د موواغزو )فکوور( لپوواره تووايس لووو ودلووه او کووه  زر او یووا زور مووې در درل

 ټاکيل او ارګ ته ننیسلې یم.

خپوول مرشوووعیت لووه کومووه  "طالبووانو"يس کووه حکومووت مرشوووع نووه دی، نووو تووا 
ځایووه ترالسووه کووړی، پووه داسووې حووال کووې چووې د اسووالم جیوودو علووامو پووه 

دونیزیا، کابوول او سووعودي عربسووتان کووې وویوول چووې انتحووار او انفجووار جووایز انوو
 نه دی، نو د طالبانو د مرشوعیت منبع چېرې ده؟

اې ډاکوورت صوواحب خلیلووزاد! د سووولې کوویيل د عقوول لووه نظووره  پووه کابوول کووې ده، 
ځکه د سوولې لپواره علموې، اصوولې او جوامع طرحوه لورو، اموا د جنوګ کویيل پوه 

 . 60 او راولپنډۍ کې دهاسالم اباد، کويټه 

طالبانو ځوواب راکوړئ، واک موو خپول کوه پوردی دی، نون بهرنیوان ویواړي چوې  
تووايس یووې پووه زور د مووذاکرې میووز تووه کینووولئ، ولووس تووه ووایاسووت چووې واک 
لرئ یا نه، سوتايس د موذاکراتو نقشوه نوورو درتوه چمتوو کوړي یوا خپلوه موو چمتوو 

 ؟کړي

نقشووه درتووه جوووړه او یووا لووه خپلووو سووتايس لپوواره ویوواړ دادی چووې پووردی هیووواد 
  افغانانو رسه په ګډه نقشه جوړه کړئ؟ "

                                                           
 ډاکټر غني د وینا پر مهال د خلیلزاد مرکې ته په اشاره رسه ځینې خربې وکړي.  60
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 له يب يب يس رسه د عباس ستانکزي مرکه

، ماسووکو کوووې د بوووین االفغوواين ناسوووتې پوووه اړه، عبووواس ۲۰۱۹موووه ۶د فووربوري پووور 
طالبوووان پووور افغانسوووتان پوووه زور د " سوووتانکزي  يب يب يس رسه مرکوووه کوووې وویووول:

دې رسه لووه ټووول افغانسووتان ولکووه کووول نووه غووواړو،  موووږ د ،ولکووې نیووت نووه لووري
چووې ټووول بهوورين ځواکونووه لووه افغانسووتان توور څووو  .افغانسووتان کووې اموون نيشوو راتللووی

 .اوربند نه کويطالبان وتيل نه وي، څخه 

کلونووو کووې طالبووان واکموون وو او مخووالفو افغووان ډلووو ور رسه  ۱۹۹۰کلووه چووې پووه 
الومووه شوووه چووې د سووتونزو د حوول تووه مهغووه وخووت هووم موووږ وسوولواله جګووړه کولووه، 

لووه جګووړې سووتونزمن شووی اموون دی، خووو هیلووه ده چووې ، غوووره الر خووربې اتوورې دي
 .افغان کړکېچ په خربو رسه اوار يش

د هوووکړې پوور لووومړين چوکوواټ د جنووورۍ وروسووتیو میاشووتو کووې لووه امریکووا رسه  
او  .چووې لووه افغانسووتان د امریکووايي ځواکونووو پووه وتلووو والړ دیي یووو سووال شووو 

ژمنووه کووړې چووې راتلووونکي کووې بووه افغانسووتان د نړیوالووو  لووه امریکووا رسه البووانوط
 .وسلوالو ډلو د مرکز په توګه نه کارېږي

د رشیعووت او افغووان  طالبووان رېوودلو بایوود مېرمنووې ونووه وېرېووږي،ډېد طالبووانو لووه نفوووذ 
ښوووونځي او  تووه ژموون دي. میرمنووې دوی د ټولووو حقونووو ور کولوووکلتووور لووه مخووې د 

 " .يش او کار کولی يش یته تلل پوهنتون
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 دطالبانو مذاکرايت ډله

کسووویز لسوووټ اعالن  ۱۴، د طالبانو لخوا د مذاکراتې ډلې ۲۰۱۹ مه۱۲د فربوري پر 
 .شو

 دا کسان  وک دي:

سیايس  شورا غړی، د  سیايس مرستیال، د رهربي  رش  مال برادر اخوند: د طالبانو د م
د په کابل کې د هرات وايل، وروسوووته  کمیسوووون مرشووو، د طالبانو د نظام پر مهال

 طالبانو د مرش مرکزي قول اردو قومندان، پر افغانستان د امریکا تر حملې وروسته د
مال محمد عمر مجاهد نائب او د طالبانو ټولې سوویايس او نظامي چارې عمالً د ده 

 لخوا مخته وړل کیدې.

 د طالبانو  مذاکرايت ډله:

ص او تبادله شوووې بندیانو په شوومول، دا ځل په یاده را خال  ۵له ګوانتانامو څخه د 
له کې  نه د رهرب  ۶ډ هت جا مد عمر م ورور،  د مولوي  دي شوووورا غړي، د مالمح

د مولوي جالل الدین  او اره، د مولوي یونس خالص بابا زوینرصوووالله منصوووور ور 
 حقاين زوی هم شتون لري.

مرش، د رهربي شورا د مذاکرايت ډلې  :وووووووو  ښاغلی  شیرمحمدعباس ستانکزی ۱
بانو د نظام پر مهال د بهرنیو چارو مرسوووتیال وزیر، وروسوووته د ع امې غړی، د طال

 و.روغتیا مرستیال وزیر 

و مولوي ضیاءالرحمن مدين ۲ د سیايس کمیسون غړی، د طالبانو د نظام پر مهال  :و
 د پروان او بیا وروسته د لوګر وايل و.

و مولوي عبدالسالم حنفي ۳  دفرت مرستیال مرش، د رهربي شورا غړی، د د سیايس :و
 و.یال وزیر طالبانو د نظام پر مهال د ښوونې او روزنې مرست

و شیخ شهاب الدین دالور ۴ د سیايس کمیسون غړی، د طالبانو د نظام پر مهال د  :و
 کندهار د متیز رئیس، پاکستان او سعودي عربستان کې سفیر تیر شوی.
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د رهربي شورا غړی، د امریکا تر حملې وروسته یو  :روووووو مال عبداللطیف منصو  ۵ 

ايل او ځل د سیايس کمیسون مرش پاتې شوی، د طالبانو د نظام پر مهال د هلمند و 
 و.بیا وروسته د ذراعت وزیر 

و مال عبداملنان عمري ۶  د طالبانو د معنوي مرش مالمحمد عمر مجاهد ورور، د  :و
 شکایتونو اوریدو د کمیسون مرش. رهربي شورا غړی او د ملکي تلفاتو او

شیخ هبة  د طالبانو د اوسني مرش د رهربي شورا غړی او ي:وو مولوی امیرخان متق ۷
، د طالبانو د نظام پر مهال د اطالعاتو او کلتور او بیا وروسوووته د رئیس الله د دفرت

 .و پوهنې وزیر

له شوی بندي، د ه راخالص او تبادخد ګوانتانامو څ :وووووو مال محمد فاضل مظلوم ۸
 .و طالبانو د نظام پر مهال د دفاع وزارت لوی درستیز

ه راخالص او تبادله شوی بندي، د خمو څد ګوانتانا :وووووووو  مال خیرالله خیرخواه ۹ 
 .و طالبانو د نظام پر مهال د کورنیو چارو وزیر

و مولوي مطیع الحق ۱۰ ، د طالبانو د لوي محمد یونس خالص بابا مرش زوید مو  :و
 نظام پر مهال یې کومه دنده نه درلودله.

و مال محمد انس حقاين ۱۱ په بحرین کې د  ،د مولوي جالل الدین حقاين زوی :و
امریکایانو لخوا ونیول شووو، افغان حکومت ته ورکول شووو، اوس مهال په کابل کې 

 بندي دی.

، د ه راخالص او تبادله شوووی بنديخد ګوانتانامو څ :وووووووووو  مال نورالله نوری ۱۲ 
 .و طالبانو د نظام پر مهال د شامل زون تنظیمه رئیس او د بلخ وايل

و مولوي محمدنبي عمري ۱۳  ه راخالص او تبادله شوی بندي، خامو څد ګوانتان :و
قاين د ښوووي الس ملګری او  لدین ح هال د مولوي جالل ا ظام پر م بانو د ن طال د 

 .ن واو د افغانستان د رسحدي ځواکونو عمومي قومندا سالکار

شوی بندي، د  :وووووووووو مال عبدالحق وثیق ۱۴ د ګوانتانامو څځه راخالص او تبادله 
 .و طالبانو د نظام پر مهال د استخباراتو مرستیال مرش
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 ې غونډې لغوه کېدلمياس م اباد کې د دو 

، ځینو بهرنیو او کورنیو رسووونیو د پاکسوووتاين چارواکو له ۲۰۱۹مه ۱۲فربوري پر د 
طالبان په اسووالم اباد کې د پاکسووتان له لومړي وزیر عمران خولې راپور ورکړ چې 

سته د طالبانو  د ویاند ذبیح الله خان رسه او خلیلزاد رسه غونډه کوي،  یوه ورځ ورو
 لخوا د یادې غونډې اړوند الندي خربپاڼه خپره شوه.مجاهد 

 وسها تر او ده رشوع سلسله مذاکراتو د منځ تر امریکا او امارت اسالمي د داچې"
 تیر د دي، کړې رسه تر غونډې کې اماراتو عرب متحده او هیواد قطر په یې پوری

شتې فربوري روانې د به سم رسه توافق شوي د کې جریان په مجلس  ۲۵ په میا
 .کوي پیدا دوام کې دوحه مرکز په قطر د هم بیا نیټه

 د کال م ۲۰۱۹ روان د به غوښتنه رسمي په حکومت د هیواد پاکستان د ډول همدا
 او ناسته ټیم مذاکرايت د امارت اسالمی د رسه ټیم امریکایې له نیټه ۱۸ په فربوري

سالم په مذاکرات سالمي د او يش رسه تر کې اباد ا  به غړي ټیم مذاکرايت امارت ا
ستان د ستان د وګوري، هم رسه خان عمران صدراعظم له پاک ستان او افغان  په پاک

 هم به سوووتونزو په تجارانو افغان او مهاجرینو انافغ د کې پاکسوووتان په تعلقاتو،
 ".وکړي خربې تفصیيل

د طالبانو لخوا په اسووالم اباد کې د غونډې تر تایېد وروسووته ډیر منفي غربګونونه په 
ضعیف  سالم  ټولنیزو رسنیو او ټلویزونو کې راغلل، چې ډیر مهم پکې د مال عبدال

ساب کاوه، و: " مومه و، هغه لیکلی ۱۴د فربوري پر  ټویټ ږ خو پر تا باندي ډیر ح
 تا ويل دايس وکړه؟"

کسوووانو  وهیڅوک نه پوهېدل چې د ضوووعیف صووواحب هدف به څوک وي، ډیر 
تبرصووې کويل چې له پورته جملې به یې هدف مال برادر اخوند وي، خو ضووعیف 

یيل وو، چاته یې نه ښووويې، پرته له و ما )لیکوال( ته صووواحب په یوه ږغیږ پېغام کې
ره نه وه، هغه کس چې ما غوښتل خپله خربه ورته ورسوم، بله هیڅ الره نه دي بله ال 

 وه، اوس دا دی هغه ته زما پېغام ورسېدی.
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په همدې ورځ ما )لیکوال( هم په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل:"پاکستان کې له عمران 

 .خان رسه لېدنه پر ځای، خو له امریکایانو رسه د قطر دفرت کې خربې په ګټه دي
م اباد کې پوښتنې او اندیښنې فشار نتیجه کې له امریکا رسه د طالبانو خربې اسال د 
 .ويږ زی

 ، دمه۲۵امریکایانو وار له مخه اندیښووونه درلودله چې مال برادر اخوند به د فربوري 
 قطر خربو کې ګډون ولري یا نه؟

 که طالبان ال هم قطر ته تګ کې سووتونزې لري او غواړي مخکې له قطر ناسووتي د
مال برادر اخوند او خلیلزاد ناسووته اسووالم اباد کې ويش، نو بیا هم اندیښوونې پر ځای 

سالم  پاتې کیږي؛ او فکر به کیږي چې باالخره د امریکا ووووو طالب د خربو الره پر ا
اباد ورغيل، او اسوووالم اباد هر وخت دغه الره کې خنډ پیدا کوالی يش، او د خپل 

 .خیستالی يشځان لپاره به په هر حال امتیاز ا

په کار ده چې طالبان له امریکا رسه د خربو دايس الره ولټوي چې پر اسووالم اباد نه 
 .وې ورغيل

که د طالبانو مرکچیان قطر ته د هر ځل تګ پر مهال له اسووالم اباده الره غواړي، او 
اسوووالم اباد یې په مقابل کې ورڅخه هر ځل امتیاز غواړي؛ ناوړه پایلې به یې افغان 

 ".له ستونزو رسه مخ کړيولس 

ستانې چارواکو او هلته له  سالم اباد کې له پاک ستوالو په ا سیا همدارنګه ډیری افغان 
 امریکایانو رسه د ناستې مخالفت وکړ.

مه، ملګرو ملتونو ته په اسووالم اباد ۱۵افغان حکومت په رسوومې ډول، د فربوري پر 
ې له ملګرو ملتونو څخه کې د پالن شوووې ناسووتې اړوند شووکایت وکړ، همدارنګه ی

وغوښووتل چې طالب مرشووانو ته چې نومونه یې په تورلسووټ کې دي، باید د سووفر 
 کولو اجازه نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول اسالم اباد ته ورنه کول يش.

باس  مد ع یک کې ځینې نومونه )شووویرمح په ل ته  مت ملګرو ملتونو  غان حکو اف
شووهاب الدین شوویخ عبدالسووالم حنفي،  مال ضوویاء الدین مدين، مولوي سووتانکزی،
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صور،مولوي دالور،  ضل محمد مظلوم افمال امیرخان متقي،  مولوي عبداللطیف من

نورالله نوري(  ذکر کړي وو چې په تورلسټ کې دي، او باید د سفر او تګ  مال او
 راتګ بندیزونه په دوی عميل يش.

د اسالم اباد غونډې اړوند د  ځینو افغانانو ته منسوبو بریښنایې پاڼو راپور ورکړ چې
د ې چطالبانو د نظامي او سوویايس مرشووانو تر منځ ژور د نظر اختالف پيدا شوووی، 

الندي مه، ۱۵د فربوري پر کې  غربګون د دغه ډول اوازو په ویاند مجاهد طالبانو
 اعالمیه خپره کړه.

 کړیو اسډډتخبارايت د اړه په دتګ پ وي د امار  اسډډ مم د ته پاکسډډتان
  .لرينه  حقاقت پاګندپرو

 هیواد پاکستان پالوی رسمي یو امارت اسالمي د به ورځ دریمه چې شوې ټاکل"
 له هلته به ډول همدا او وګوري  به رسه صدراعظم له هیواد هغه د وکړي، سفر ته

  .ولري ناسته هم رسه پالوي امریکایي

 نظامي او سیايس توګه په ځواک قوي یوه د امارت اسالمی چې جوتوي سفر دغه
 وجاهت نړیوال سووفرونه رسوومي یې ته هیوادونو بیلو بیال چې کیږي بلل ځواک
 .کوي پیاوړی

 منفي په اړه په سووفر دغه د بیا کړیو اسووتخبارايت اړونده پورې ادارې کابل د خو
 او حکومت موازي یوه د امارت اسوووالمی چې لري ویره او کړی پېل تبلیغاتو
 .يشنه  مطرح توګه په ځواک

 او تخریبولو د اذهانو د پاڼې انټرنټي شووویطاين ځینې کې لړ په تبلیغاتو غود د
 د امارت داسالمي اړه په سفر دغه د چې کوي ګنډپروپا مقصد په اچولو تشویش

 په چې يش وویشل رسه به مجاهدین ګواګې او شوي پیدا اختالفات منځ تر لیکو
  .یادوي هم نومونه مرشانو ځینو د امارت اسالمي د ډول کاذب په کې لړ دې

 دومره په لیکې امارت اسوووالمي د چې خرب دي نه دې په ګوډاګیان ناخربه دغه
 .واچوي درځ کې منځ په یې به رسنۍ مزدوره یوه چې تړيل رسه دي نه تار اومړي
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سالمي د رشانو ټولو خپلو په مجاهدین ټول امارت ا  اعتامد او باور کلک باندې م

 .دی موجود اطاعت او يهامهنګ بشپړه یې ترمنځ لري،

ښمنو دغو د چې ورکوو ناناطم ته مجاهدینو او ولس ټول موږ  ګنډپروپا کړیو د
 .وبويل بابیزه او ارزښته بې یې څیر په تل د او کړي ورنه اهمیت هیڅ ته

 ."لري نه وجود اختالف ډول هیڅ او نشته ستونزه هیڅ

سووالم اباد کې د سووعودي وروسووته رسوونیو دا راپورونه هم ورکړل چې طالبان به په ا
عربستان له ولیعهد شهزاده سلامن بن محمد رسه هم وګوري،  پاکستان ته د سلامن 

 ید،مه پالن شوووې و، د هغه سووفر یوه ورځ وځنډ۱۶دوه ورځنی سووفر د فربوري پر 
 فربوري به له طالبانو رسه هم ګوري. ۱۸فربوري به پاکستان ته ځي او  ۱۷چې پر 

د اسالم اباد غونډې اړوند  ویاند طالبانود ې یوه ورځ مخکې د غونډې تر ټاکيل نیټ
 شوه. اعالن الندي خربپاڼه خپره کړه، او په اسالم اباد کې غونډه لغوه

 اس م اباد کې د ناستې په اړه د اس مم امار  د ویاند  رګندونېپه 
 هرس  پالوي امریکايي له تاریخ ۱۸ په میاشتې میالدي روانې د چې وه شوې ټاکل"
ستان د سالم پالزمینه هیواد پاک سالمي د کې آباد ا   غونډه ټیم مذاکرايت د امارت ا

 .ويش

مارت اسوووالمي تازو خپلو د کې غونډه یاده په ا یا ګډون د اسووو  وه، نیويل تاب
 او امریکا د ته غړو زیاترو ټیم مذاکرايت د امارت اسووالمي د چې خومتاسووفانه

سټتور  د ملتونو ملګرو ساعده زمینه سفر د امله له ل  یاده امله همدې له شوه،نه   م
 پورې امارت اسووالمي په ځنډیده غونډې د چې وړده یادونې د وځنډیده، غونډه

 شوی نیول والی چمتو پوره ته غونډې  لوري له امارت اسالمي د ځکه لري نه اړه
  .وو

 د غونډه دا ګنې چې کیږي اوریدل راپورونه کوم کې رسنیو په اړه دې په چې نور
 نه حقیقت هیڅ هغه یادیږي المولونه یانور  او شوووي لغوه لخوا امارت اسووالمي

  مجاهدذبیح الله   "ي.لر 
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 له طلوع ناوز رسه د زملم خلالزاد مرکه

وویل:"ښه پر مهال  (۲۰۱۹فربوري  ۱۸) ېمرکد رسه خلیلزاد  ټلویزون له طلوع نیوز
ان ته زه نه والړم، پریکړه شو چې طالبانو له عمران خان رسه ونه لېدل. ځکه پاکست

 شوې وه چې بله ناسته په دوحه کې کیږي، پالن لرم چې مال برادر اخوند رسه ووینم.

سعودي عربستان د افغان سولې اړوند رول لوبولی يش، که له پاکستان رسه خپلې  
، تر څو پاکستان په دي برخه کې 61مايل مرستې د سولې پروسې پوري مرشوط کړي

 رته کړي.قوي قدمونه پو 

مه بیا ځل غونډه ولرو، ۲۵موږ له طالبانو رسه تیر ځل ژمنه کړي چې د فربوري پر 
موږ تیر ځل د دوو مسئلو اړوند لومړنۍ موافقه کړي، او دهغه اړوند به دا ځل مفصل 

 او دقیق بحث کیږي.

 د امریکایې ځواکونو وتل.  - ۱

ې القاعده او نورې ترهګرې له افغانستان څخه امریکا ته د ترهګري نه ګواښ. چ – ۲
ډلې د طالبانو تر واک الندي سېمو، او که طالبان حکومت کې برخه کیږي، چې د 

دې لپاره تضمین  افغانستان خاوره د امریکا او نورو هیوادو په ضد ونه کارول يش. د
 او میکانیزم ته اړتیا لېدل کیږي، یوازي وعده کفایت نه کوي.

د افغانستان حکومت وغواړي چې نور به په افغانستان  که سولې ته تر رسېدو وروسته
 کې امریکایې پوځیان نه وي، موږ نه غواړو په زور رسه دلته پاتې شو.

په کار ده چې په اوربند خربې ويش او د افغان حکومت په ګډون د افغانانو 
 خپلمنځي تفاهم پېل يش.

                                                           
سعودي عربستان له پاکستان رسه ژمنه کړي وه چې قرض به ورکوي، ځکه پاکستان له  61

متحده عرب اماراتو هم له پاکستان رسه د پیسو د سخت مايل بحران رسه مخ و، همدارنګه 
 قرض ژمنه کړي وه، چې دواړو هیوادونو بیا وروسته پاکستان ته قرض ورکړ.
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د جګړې مسؤل طالبان  بېل موقفونه دي، د سولې اصيل دښمن نفاق، اختالف او بېال

او د هغوی پلویان دي، ځکه تر اوسه یې د افغانستان له مرشوع حکومت رسه 
 مخامخ لېدل نه دي منيل، تر څو تفاهم ته ورسیږي.

باور لرم چې طالبان سوله غواړي، مګر دا چې څه ډول سوله غواړي، ښه ده چې 
 ه کیني. افغانان خپل منځ کې د جګړې د ختم او سیايس توافق لپاره رس 

مشوره نه وه کړي، مګر زه له هغې ناستې رسه د ماسکو غونډې اړوند  روسیې له موږ
 .62چې د سولې ممد او مالتړې وي، استقبال کوم

                                                           
( مذاکراتو کې د امریکا غوښتنه وه ۲۰۱۹ورځنيو )جنوري  ۶د طالبانو او امریکا ترمنځ  62

ابوظبۍ کې غونډه  چې طالبان به کله بین االفغاين تفاهم پېل کوي. همدارنګه کله چې په
وشوه، امریکا غوښتل چې د ماسکو فورمټ ناستې پیکه کړي، له همدې کبله وه چې 
طالبانو هم غوښتل چې بین االفغاين خربې وکړي، او ماسکو هم غوښتل چې د ماسکو 

، ۲۰۱۹مه ۶مه او ۵رول د افغانستان قضیه کې پېکه نه يش. همهغه و چې د فربوري پر 
افغان حکومت په غونډه کې د خپلو استازو  االفغانۍ ناسته وشوه.ماسکو کې لومړۍ بین 

 ګډون رد، او افغان سیاستوالو د حامد کرزي په مرشې له طالبانو رسه وکتل.
وه، د طالبانو پالوی د مال  ۲۰۱۹مه ۲۹مه او ۲۸همدارنګه ماسکو کې دوېمه غونډه، د مئ 

سیې د خپلواکۍ په سلمه کلیزه کې مه یې د رو ۲۸برادر اخوند په مرشې تللی و، د مئ پر 
مه یې له حامد کرزي او له هغه رسه تللو افغان سیاستوالو ۲۹برخه واخیستله، او د مئ پر 

 رسه خربې وکړي.
ماسکو ته د مال برادر اخوند په مرشې د طالب پالوی د تللو موخه مال امیرخان متقي دايس 

د افغانستان مجاهد ولس اواز نړیوالو ته  ماسکو ته زموږ راتګ د دې له پاره وو چې" وښودله:
ورسوو، وکوالی شو چې د سیمې مالتړ تر السه کړو، او د نړۍ قوي هیوادونه متوجه او ورته ووایو 

 چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندي تیری شوی او له افغانانو څخه ازادي سلب شوې.
د ټولو افغانانو او سیمې په ګټه ده.  راتلونکی دايس افغانستان چې له بهرنیانو پاک وي، دا

د طالبانو د نظام پر مهال د نشيې توکو د کښت کچه نږدې صفر ته را ټیټه شوې وه، مګر 
اوسمهال د نړۍ په کچه افغانستان ډیر نشيې توکې توليدوي او نوري نړۍ ته په قاچاق کې 

 " یې لوړ پوړي چارواکې الس لري.
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که ماسکو غونډه د افغانانو تر منځ نږدېوالی، د حکومت او افغان سیاستوالو تر منځ 

سیاستوالو ترمنځ  نږدیکت راويل، مثبت او که چیرته ماسکو غونډه د حکومت او
لیریوالی رامنځته کړي، بیا نو منفي قدم ګڼل کیږي. که افغان حکومت خپله فاصله 
نیيس، نو ځینې هیوادونه به هڅه وکړي چې افغان سیايس ډلې پرته له حکومت 

 څخه له طالبانو رسه کینوي.

 وکړي.سولې ته د رسیدو لپاره ښه ده چې طالبان، حکومت او سیايس ډلې په ګډه توافق 

یوه ميل د سولې ډله دي ژر ایجاد يش، چې د سیاستوالو استازي هم پکې شتون 
ولري، او ټول باید د یوه میز تر شا کیني او توافق ته ورسیږي،  او زما پېغام ټولو 

                                                           

ښځو حقونه دادي چې د هغوی بچیان ورته ونه وژل يش،  د" مال امیرخان متقي زیاته کړه:
د هغې میړه ورته ونه وژل يش، د هغوی کورونه ورته خراب نه کړل يش، پر هغوی مببارد 

 ونه يش، له خپله کور او هیواده ونه شړل يش، همدا حقونه باید ښځو ته ورکول يش. 
لۍ نه ورکول کیږي، په زندانو له بندیانو رسه سخت ظلم  کیږي، د تبې لپاره یوه عادي ګو 

 کې مړه کیږي، نړیوال باید دغه ډول وحشت ته توجه وکړي.
افغانان په یو ږغ وایې چې موږ اشغال نه غواړو، اسالمي نظام غواړو، له نړۍ رسه ښې اړیکې 

 "غواړو او په راتلونکې کې به له افغانستان څخه چاته رضر نه رسیږي.
ړي "شیرمحمد عباس ستانکزی، شیخ الحدیث شهاب الدین ماسکو ته د طالبانو د پالوی غ

دالور، شیخ الحدیث سید رسول، مولوي عبدالسالم حنفي، مال محمد فاضل اخند، مولوي 
امیرخان متقي، مال عبداللطیف منصور، قاري دین محمد حنیف، سهیل شاهین، مال خیرالله 

 وو."محمدحسني خیرخواه، مولوي محمدنبي عمري، مال نورالله نوري او مولو 
"استاد محمد د حامد کرزي په مرشې له کابل څخه د پالوي د ځینې مهمو غړو نومونه 

محقق، استاد عطاء محمد نور، حنیف امتر، مولوي عبدالله قرلق، ډاکټر سپنتا، عبدالکریم 
 خرم، عمر زاخیلوال، حکمت کرزی" دي.

ای ته ورسیده، حامد کرزي او د ماسکو دوېمه غونډه پرته له پریکړه لیک او بې نتیجې پ
 ملګرو یې له طالبانو د اوربند غوښتنه کوله، او طالبانو د دوی غوښتنه رد کړه.

د افغانانو خپلمنځي خربو لومړۍ  –د ال زیاتو معلوماتو لپاره زما کتاب )ماسکو غونډه  
 ( وګورئ.ناسته
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اړخونو ته دی، که دايس نه وي، د ماسکو غونډې په ډول به بیا هم هغه ستونزه 

 63تکرار يش.

 رت الندي د سولې ميل ډله جوړه او طالبانو رسه کیني.ښه ده چې د حکومت تر چ
اوس د سولې خربو لپاره څلور اړخه شتون لري، طالبان، حکومت، افغان سیايس 

 ډلې او سېمه، چې موږ وررسه په خربو بوخت یو.
دینو او ځکه د طالبانو تیر حکومت د مجاه ؛طالبان په حکومت کې رشاکت مني

 و."کمونسټانو په څیر ناکام 
 

 "ضعاف" لاکنه م  عبدالس م د اس م اباد غونډې اړوند د
 د ساتنې اړتاار ته رسادونکی باغ؛ طالبانو ته مث

زه کله هم د دې هڅه نه کوم چې د طالبانو په سیايس لیدلوري کې ورګډ او یا 
ورباندي دايس انتقاد ونیسم چې زه په هغه انتقاد رسه ځان ته د طالبانو سیايس چارو 

داخلې حق ورکړم؛ ځکه زه اوس د هغه کاروان رسه په سیايس پریکړو کې، کې د م
چې د ژوند په دغه حساس پړاو کې په کومه طریقه مزل کوي، ګډون او برخه نه 
لرم، او نه هم د طالبانو د هغو تګالرو څخه معلومات لرم چې د دغه مزل د الرې 

ه لرم چې د دغه اغزن پیروي کوي. زه د هغه حساسیتونوڅخه پوره معلومات هم ن
پېچومي په وړاندې پراته دي، خو دا ویلی سم چې په رښتیا رسه دا اوږده مبارزه 

 .ډیره ستونزمنه او پېچيل وه، او کابو کول یې ساده او اسانه کار نه دی
زه د دغه کاروان د یوه پخواين غړي، د هیواد د خواخوږي او د سويل د یوه مالتړي 

و ته د خیر په نیت ځان مسؤل ګڼم چې حد اقل د خیر هغه په توګه، هیواد او خلک
خربه چې زه یې درک کوالی سم، یا یې تجربه لرم، د مسؤلیت له درک رسه یې 
هڅه وکړم، او کله نا کله که څوک وغواړي، زما د پوهې، تجربې او معلوماتو مطابق 

 .د خیر مشوره ور رسه رشیکه کړم

                                                           
نو خپلمنځي غونډو فکر کوم د خلیلزاد هدف به دا وي چې افغان حکومت هم د افغانا  63

( په څیر ۲۰۱۹فربوري  ۶او  ۵کې ګډون ولري، که ګډون ونه کړي، نو د ماسکو غونډې )
 به د حکومت له استازو پرته هم غونډه کیږي.
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غواړم او هیله لرم چې د رښتیني سولې شاهد و زه د یو مسلامن او افغان په توګه 

 :اوسم، د همدې له پاره زما لید لوری او حل الره په الندې ډول ده
ز کال کې د طالبانو د اسالمي امارت نظام د لویدیځ زبرځواکو  ۲۰۰۱څنګه چې په 

په ارش او د امریکا په مرشۍ د یوي سازيش او کاذبې داعیې په مدعی په زور 
هغه حقیقت دی چې جنګ ور څخه رسچینه اخیستي ده، او د اور ملبې  ونړیدی، دا

یې تر اوسه هم بیچاره او بې دفاع افغانان په یو او بل نامه سوزوي، ال هم دا لړۍ د 
امریکا په مرشۍ په خونړۍ توګه دوام لري، اړینه ده چې د همدغي رسچینې رسه د 

ږي، تر څو دغه پړاو یو مثبت اعتامد، حساب او قوي ضامنت په باور دا لړۍ ودری
مرحلې ته رسیدلی نه وي، هیڅوک د هر ډول هڅو د نتیجو او بریا پایله نيس 
تضمینوالی، په دغه مرحله کې امریکا او طالبان د مخامخ مذاکراتو نتیجه کې 

حالت ته، د قوي تضمین په لرلو رسه دحل الرې په نښه کوالی يس،  داعتامد او باور
سیايس مرحلې ته  دی چې د راتلونکي له پاره، تر څو چې ميل اودا د طالبانو حق 

په عميل توګه داخلیږي، د عدم مداخلت، د خنډونو دلیري کولو، د سیايس ادرس 
په لرلو او رښتوين ميل اقتدار په اړه ډاډ ترالسه کړي، او له هغه ورسته بیا په بشپړ ډاډ 

 .يځاو قوت رسه دوېمې مرحلې ته ور ننو 
ه په کار ده چې دغه لوی هدف ته د رسیدو په الره کې ځیني مرحلې په طالبانو ت

 :پام کې ونیيس
الف: هغه مذاکرايت ډله چې مرشتابه ته د اعتامد وړ او د پوره صالحیت لرونکي 
وي، هغوی ته د مرشتابه له خوا، په مذاکراتو کې رسې کرښې وټاکل يس، ځکه په 

حیت درلودل، دا رنګه پرته له دې مذاکرايت هره مسئله او خربه کې مشوره او نه صال 
ډلې؛ د ځینو نورو غیر رضوري مشورې، هغه څه دي چې هم دریځ ته تاوان رسوي، 

 .هم پرمختګ ټکنی کوي او هم د مذاکراتو پروسه اوږدوي
په مذاکرايت ډله کې شاملو اعضاوو ته دي زمینه برابره يس چې د مذاکراتو ټاکيل  ب:

و رسه یو ځای والړ يس، ترڅو ذهناً ارام او پریکړې په پوره ځای ته د خپلو کورنی
 .صالحیت او سړو مغزو، پرته د کوم چا او لوري د فشار او مداخلې وکوالی يس

ج: په اوله مرحله کې، تر څو طالبان او امریکا د تصویب مرحلې ته رسیږي، هیچا 
او بریا رسه پر ته دې د مداخيل حق نه ورکول کیږي، تر څو مذاکرات په سم ډول 
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مخ والړ او د سیمې هیوادونو له منفي رقابت څخه په امن کې پاته يس، ځکه ټوله 
سېمه او په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه کوشش کوي چې په خپله ګټه د 

 .مذاکراتو له جریان څخه استفاده وکړي
سان د د: دا چې د هیواد په دننه او د باندي کې ټول هیواد وال منتظر او ځینې ک

امریکایې او ناټو قواوو د وتلو وروسته د داخيل ناورین څخه اندیښنه لري، پکار ده 
چې د افغاين تفاهم سلسله چې د مسکو د غونډې څخه یې پېل سوی؛ بشپړه او 
دوامداره کړي، تر څو د خلکو اندیښنو ته جواب او د افغانانو خپلمنځي سیايس 

 .جوړ جاړي ته الره هواره يس
 :پاملرنه

ښه به دا وي که د ملکي تلفاتو، د بندیانو د رضورتونو او انساين حقونو له پاره، د 
پرمختیایې پروژو او ميل تأسیساتو د ساتنې، د روغتیایې اړتیاوو او نورو ملکي 
خدمتونو لپاره، هراړخیز او واکمن کمیسون جوړ سوی وای، تر څو په یو ډول رسه د 

 .حروم خلک د خپلو حقونو څخه برخمن يسجنګ رسې ملبې را کمې، اړمن او م
همدارنګه ښه به وي که پر دايس طرحه فکر ويس چې د سیايس قُوې مرکزیت په 
هیواد کې دننه ځای په ځای يس،که دا کار شونی يس، کیدای يس دغه کرونده 
)فصل( چې میوه یې تقریباً پخېدو ته ډیره نږدي سوې ده، د غیرمرتقبه افتونو څخه 

 .ه رسه خوندي وساتل يسپه ښه طریق
 :پایله

زه په دې عقیده یم چې اوس مهال د سولې او سیايس نوښت ګین )توپ( د طالبانو 
خواته پروت دی، هیواد وال او نړیوال ټول ورته منتظر دي چې دوی به دا ګین 

 .څنګه خپل هدف )ګُول( ته ورسوې
دبیر رسه هم راغيل یرغلګر د طالبانو تر ټولو لویه بریا به دا وي چې په ډیر حکیامنه ت

له هیواده وبايس او هم د مظلومو افغانانو روانه او بهیدونکي وینه ودرول يس، که دغه 
هدف ته په تحُمل او ښه تدبیر رسه ورسېدل، هم به یې د خپلې اوږدې او سختې 

  .مبارزې مثره الس ته راوړي وي او هم به یې تاریخي ویاړ د تل له پاره ساتلی وي
 اله او خپلواک افغانستان په هیلهد سوک
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 د م  برادر د تګ اړوند انديښنېقطر ته 

ل( ډاکټر فیض محمد ځالند او ما )لیکوال(   ۳۱۹۷سلواغه  ۳۰مه )۱۹د فربوري پر 
رسه ناسته درلودله، تر ډیره د ماسکو  په کابل ښار کې د ناروي سفیر له افغان سالکار

 کا تر منځ مخامخ خربو باندي بحث وشو.غونډې اړوند او د طالبانو او امری

له ناستې وروسته کور ته پر الره ځالند هغه انديښنې را رسه رشیکې کړي، چې هغه 
( کې د امریکایې چارواکو لخوا هلته ۲۰۱۹فربوري  ۸ –فربوري  ۴ته په امریکا )

 ویل شوې او بیا وروسته هم په بریښنايې اړیکو کې وررسه د مالبرادر اخوند اړوند
 اندیښنې رشیکې شوې وي.

:"امریکایان انديښنه لري چې د قطر را رواين غونډې ته به مال برادر اخوند ځ ند
قطر ته د تګ مخه ونیيس.  طالبانوور نه يش، او پاکستان به د مال برادر اخوند او نورو 

دايس هم ویل کیږي چې کیدای يش مال برادر اخوند تر برید الندي رايش، تر څو 
پروسه کې خنډ پيدا يش. ځکه پاکستان نه غواړي چې قطر کې خربې وي،  د سولې

 بلکې ښه ګڼي چې پاکستان کې خربې ويش.

دايس انديښنې هم دي چې د قطر او کوټې د مذاکرايت ډلو تر منځ ستونزې پيدا  
شوې دي، ځینې طالبان نه غواړي چې قطر ته والړ يش، بلکې ښه ګڼي چې په 

 .64یانو رسه خربې وکړيپاکستان کې له امریکا

ځینې امریکایان په دي نظر دي چې طالبان غواړي وخت تیر کړي، او سولې ته په 
 رښتونې ډول لیوالتیا نه لري. 

کابلوف په انقره کې رسه ولېدل، دوی د  ضمیر ، خلیلزاد او۲۰۱۹مه ۲۲د فربوري 
 خربې وکړي."طالبانو مذاکرايت ډلې باندي د سفر د بندیزونو لیري کولو اړوند هم 

ځالند زه )لیکوال( ډیر وهڅومل چې دې موضوع ته جدې پاملرنه ويش، او په هر 
 کامیابه يش.باید ( ۲۰۱۹فربوري  ۲۶او  ۲۵ډول وي چې د قطر راتلونکي غونډه )

 ځې وړاندي هم ورته انديښنې زما رسه رشیکې کړي وي.هغه له نن څخه څو ور 

                                                           
 څو میاشتې وروسته، همدا خربه د طالب رسچینو لخوا ما )لیکوال( ته تاید شوه.  64
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و د نن ټکی اسیا مشهوري ویب پانې مسؤل تیره شپه، د قطر د سیايس دفرت همکار ا

ښاغيل عبدالرحمن فداء له ما )لیکوال( رسه ورته انديښنه رشیکه کړي وه، هغه راته 
ولیکل:"ګومان کیږي چې له پاکستان څخه به د مذاکرايت ډلې کسان قطر ته را نه 
يش، ځکه تیره ناسته چې په اسالم اباد کې ترتیب شوې وه، له قطر څخه کسان 

شوې، ورته څرګندونې یې  را پیدامنځ تر   پاکستاننغلل، دا ستونزه اوس د قطر او ور 
 ځالند صاحب ته هم کړي وي."

مه نیټه ما )لیکوال( د ناټو ملکي استازي دفرت له کسانو رسه په کابل ۹د فربوري پر 
رسینا هوټل کې ناسته درلودله، هغوی ته مې یادونه وکړه چې دا خربه خپلو مرشانو 

ورسوي چې پاکستان ممکن وغواړي چې له پاکستان څخه قطر ته د طالب  ته
مرشانو د تګ لپاره ستونزې پيدا کړي، ښه به وي چې پاکستان ته وویل يش چې د 

 طالبانو د تګ مخنیوی ونه کړي.
د طالبانو د سیايس کمیسون د مرش او د شیخ هبة الله صاحب د سیايس مرستیال مال 

یکوال( ته دومره مهم نه ښکاریدی، زه په دي نظر وم چې برادر اخوند تګ ما )ل
هلته قطر غونډې کې  طالب مرشان ممکن پرته له مال برادر اخوند څځه که نور

په وروستیو کې د رسنیو راپورونه، د  مګرګډون وکړي، همدا به بسنه وکړي، 
 عبدالرحمن فداء او ځالند انديښنو زه هم ډیر انديښمن کړم.

فربوري( مې قطر کې مال عبدالسالم ضعیف صاحب ته پېغام  ۱۹په همدې ورځ )
 واستاوی، هغوی هم وار له مخې په همدې موضوع کې بوخت وو.

لیک مې ولیکی، له مختلفو الرو مې طالب مرشانوته واستاوی، په همدې ورځ ماښام 
متقي صاحب ته لیک ورسیدی، او له هغه مخکې د قطر سیايس دفرت مرستیال مرش 

دالسالم حنفي ته هم ورسیدی. فداء ورور ژمنه وکړه چې تر سبا به لیک مال مال عب
 برادر اخوند ته هم ورسيږي.

موږ خپلو هڅو ته دوام ورکړ، د متقي صاحب ورور رسه مې اړیکه ونیوله، هغه ته 
 عبدالحنان همت ته وویل چېمال مې د قطر غونډې اهمیت ووایه، همدارنګه مې 

متقي صاحب رسه  و قطر ته د دوی د تګ پر اهمیت لهد یادې موضوع اړوند، ا
 ځانګړي ناسته وکړي.
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 :وو الندي ډول لیکل شویلیک په 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته!

 دي تايس په خپل حفظ او امان کې وسايت.هلالج لج ډیر محرتمو مرشانو! الله 

کې که پوره احتیاط ونه يش، خدای مه سوله تر جګړې اسانه نه ده، او په دي برخه 
 کړه، موږ بیا ځل د نور وخت لپاره په جګړه کې پاتې نه شو.

دايس هم نه ده چې د امریکا ټولې امنیتي ادارې، او ټول سیاستوال غواړي چې له 
افغانستان څخه د دوی پوځیان ووځي، دا ټرمپ دی چې د وتلو عجله لري، او له 

 ید  افغانان ګټه پورته کړي.دي چانس څخه په سم ډول با

مه(، د پاکستان له خوا خلیلزاد ته مته ورکول شوې وه ۱۸یوه میاشت مخکې )جنوري 
الخره طالبانو هغه ناسته رد کړه، او باچې په اسالم اباد کې به طالبان وررسه ویني، خو 

ورځې  ۶خلیلزاد د پاکستان څخه نهیلی د دوحې په لور والړ، هلته یې له طالبانو رسه 
 خربې وشوې.

مه د فربوري(، بیا هم پاکستان خلیلزاد ته ویيل و چې ۱۸پوره یوه میاشت، همهغه ورځ )
په اسالم اباد کې به طالبانو رسه وګوري، خو دا ځل خلیلزاد وغوښتل چې له پاکستان 
څخه د خپل تیر رشم غچ واخيل، او دادی دا غونډه هم د امریکایانو د نه لیوالتیا او 

 ن څخه ممکن د غچ له امله به وي، چې ونه شوه، او یا نور عوامل به ولري.پاکستا

دا یوه ستونزه ده، چې د قطر څخه طالبان په ازادانه ډول اسالم اباد ته په خپل وخت 
سفر نه يش کوالی، او له پاکستان څخه د مذاکراتو لپاره قطر ته د سفر اسانتیاوي په 

 وخت نه وي.

بېلو عواملو له کبله  له قطر څخه طالبان اسالم اباد ته د بېال مې ته۱۸داچې د فربوري 
را نغلل، او غونډه هم له عمران خان او هم امریکایانو رسه ونه شوه، که اوس د 

مې غونډې ته د مذاکرايت ډلې غړي قطر ته والړ نه يش، او یا ستونزې ۲۵فربوري 

 نظرمحمد مطمنئ

۱۳۹۷سلواغه  ۳۰نیټه:   
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ورنۍ او لویدیځې رسنۍ به ولري، دا به افغان ولس ډیر ناهیلی کړي. او همدارنګه ک

 په پوره قوت رسه د طالبانو د مذاکرايت ډلې تر منځ د اختالف اوازې خپرې کړي.

امریکایانو وار له مخه له ځینو افغانانو رسه دا انديښنه رشیکه کړي، چې مالبرادر 
اخوند کيدای يش د قطر په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړي، طالبان غواړي د سولې 

رسه مخکې والړې يش، او پاکستان کوشش کوي چې پر طالبانو  خربې په ځنډ
الخره اسالم اباد کې ويش. که اوس قطر ته ل نفوذ وښيې او د سولې پریکړې باخپ

د مذاکرايت ډلې غړي سفر ونه يش کوالی، ممکن چې په امریکا کې د جګړې 
تبلیغات  پلویان او د ټرمپ مخالفین دا ښه فرصت د ځان لپاره وګوري، هغوی به دا

زیات کړي چې طالبان په سوله باور نه لري، او امریکایې پوځیان باید په افغانستان 
 کې پاتې يش.

زه د یوه کرش په صفت هیله کوم، خواهش کوم چې که هر ډول وي دا ځل قطر ته 
د سولې مذاکرايت ډلې کسان حداقل څو تنه وريش، او که خپله محرتم مالبرادر 

 به ډیر ښه وي. اخوند وکوالی يش، دا

امریکا جګړې پلویانو ته  –که دا کار ونه يش، یو به کورنیو او بهرنیو رسنیو، د افغان 
دلیل په الس وريش، چې د طالبانو مذاکرايت ډلې، د قطر او رهربې شورا د غړو تر 
منځ اختالف نظر دی، د قطر طالبان له امریکا رسه په قطر کې او د رهربي شورا 

ریکا رسه خربې په اسالم اباد کې غواړي. بل داچې په قطر دفرت به ځینې غړي له ام
 پای هغه باور چې اوس یې خپل کړي، هغه به زیامنن يش.

راته خرب راکړ چې قطر ته به د مال برادر په ګډون  ، طالب ملګريمه۲۳د فربوري پر 
ون د سولې مذاکرايت ډلې مرشان ځي، په تعريف ناسته کې به مال برادر اخوند ګډ

 وکړي، او بیا به ناستي نور ملګري مخکې وړي.

هغه دا هم وویل چې پاکستان ډیر په عذاب دی، وایې چې موږ مو بای پاس کړو، 
 پاکستان څه کوالی هم نه يش. مګر

اللطیف منصور او په سبا رښتیا هم مال برادر اخوند، مال امیرخان متقي، مولوي عبد
 .، ټول قطر ته ورسېدلمولوي مطیع الحق
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عبدالحنان همت هم زما )لیکوال( رسه خربې وکړي، هغه  ، مالمه۲۳ر پد فربوري 

"امیرخان متقي  له مال امیر خان متقي رسه نېغ په نېغه کتيل وو،  همت وویل:
انديښمن ښکاره کیدی، د پاکستان لخوا پر طالبانو فشار شته، او طالبان هم ځینې 

 مجبوریتونه لري."

"قطر کي مذاکرات به سبا دوشنبه بیا  بیح الله مجاهد ولیکل:مه ذ۲۴او د فربوري پر 
تاریخ به په دوحه کې داسالمي امارت د  ۲۵د فربوري میاشتې په  .رشوع يش

 .مذاکرايت ټیم د غړو او امریکایي پالوي ترمنځ بیا خربې پیل يش

نه به هغه پخوانۍ د اشغال خامته او له افغانستان څخه چاته د رضر  حنډاد غونډې ا
 ".متوجه کیدل وي

نور لوړ پوړي طالبان قطر ته والړل،  کله چې مال برادر اخوند، متقي صاحب او څو
پاکستان هیواد نور هم نهیلی شو، او له بېالبېلو الرو یې د یادو مرشانو د کورنیو پر 

  .غړو او ملګرو فشارونه زیات کړل

میرخان متقي، مولوي مرشانو )مال برادر اخوند، مولوي ا  قطر ته تللیو طالب
عبداللطیف منصور او مولوي مطیع الحق خالص( پریکړه وکړه چې خپلې کورنۍ 
هم قطر هیواد ته بوځي، تر څو بیا پاکستان ته د تګ اړتیا پيدا نه يش. همدارنګه 

هیواد   کوم  پریکړه وشوه چې له امریکا رسه به مذاکرات په قطر کې کیږي، او بل
 .یش له امریکایانو رسه نه کښینيکې به د بل چا په فرما

 دا ډول پریکړي په پاکستان ښي ونه لګېدې او پاکستان د امریکا استخبارايت ادارو
او متقي صاحب،  خوندتر څو پر مال برادر ا، 65ت پېل کړلته بیا ځل غلط معلوما

                                                           
ي چې پاکستان ناسم معلومات ډیری طالب مرشان او افغان سیاستوال پر دی نظر د 65

امریکا ته ورکړي و چې د طالبانو مرش مال اخرتمحمد منصور د سولې مخالف او له افغان 
حکومت رسه مخامخ خربو ته نه دی چمتو،  کله چې منصور صاحب د پاکستان په نوښت 

فغان اړخیزو مذاکراتو کې د ګډون رسه پریکون وکړ، پاکستان امریکا، چین او ا ۴او غوښتنه 
حکومت ته په ورکړل شوو وعدو کې چې طالبان به وررسه مخامخ کینوي، ناکامه شو، له 
همدې امله د پاکستاين استخباراتو لخوا د امریکا استخباراتو ته ناسم معلومات ورکول شول 
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چې د مذاکراتو پر مهال یې وړتیا له هیچا پټه نه وه، زیات فشار راوړي، چې هغه په 

  .تلونکې کې په مذاکراتو کې د پاکستان رول ته قانع کړيرا

او متقي صاحب د پاکستان هر ډول فشار ته ټټر ورکړ، او ویې  خوندمګر مال برادر ا
  .نه منله چې د پاکستان فشار ته تسلیم شې

د پاکستان لخوا د امریکا ایف يب آی ته ناسم معلومات ورکول شول چې د متقي 
  .الله د امریکا خالف فعالیتونو کي خاص رول لوبويکرش ورور مولوي عبد

په دايس حال کې چې مولوي عبدالله هیڅ سیايس فعالیت نه لري، هغه چې کله له 
مدريس فارغ شو، په تعلیمي برخه کې بوخت دی، په ښوونځي او مدرسه کې 

  .شاګردانو ته زده کړي ورکوي

  :ناسم معلومات خپاره کړل النديدوی  مګر

 آی د عبدالله په اړه معلومات کوي چې له طالبانو او حقاين شبکې رسه د ایف يب"
  .هغه د اړیکو پلټنه وکړي. دی به په افغانستان او یا پاکستان کې وي

 " .باید د وسلوال او خطرناک سړي په توګه په نظر کې ونیول يش

   

                                                           

چې د طالبانو مرش مال اخرتمحمد منصور د سولې مخ کې غټ خنډ دی، او هغه سوله نه 
مه د امریکا د بې ۲۱کال د مئ میاشتي پر  ۲۰۱۶ې منصور صاحب د غواړي، همهغه وو چ

پېلوټه الوتکې په برید کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې د نوشکي په سېمه کې تر برید الندي 
 راغی او ووژل شو.

"لیکوال" ته وویل: څو ورځې مخکې مې د ميل امنیت مه، ضعیف صاحب ما ۲۳د مئ پر 
راته وویل:"پاکستان امریکا ته ویيل چې د طالبانو مرش د مرش معصوم ستانکزی ولېد، هغه 

 سولې مخالفت کوي، ممکن چې امریکا ډیر خطرناک ګام پورته کړي."
طالب مرشان او افغان سیاستوال په یوه خوله وایې چې منصور صاحب د سولې په برخه کې 

احب تر مرګ ژمن و، خو رښتونې او د استقالل په فضاء کې سوله یې غوښتله. د منصور ص
 وروسته د سولې خربې او پرمختګونه ډیر وخت ټکني شوو.
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ې ځینې رسنیو ته پاکستان پر دي هم بسنه ونه کړه، د پاکستان له استخباراتو رسه تړل

یې پالن ورکړ چې د متقي صاحب پر بل کرش ورور مولوي احمدالله پسې ناوړه 
تبلیغات خپاره کړي، همهغه وو چې د مولوي احمدالله په اړه ځینو افغانانو ته 

  .منصويب، د پاکستاين استخباراتو رسه تړلیو رسنیو ډیر ناوړه راپورونه خپاره کړل
چې د طالبانو مرشتابه د مولوي امیرخان متقي پر ورور  یادو رسنیو راپور ورکاوه

مولوي احمدالله بې باوره شوې، او هغه یې د فساد کولو او پټو معلوماتو خپرولو له 
احمد د طالبانو په لیکو مولوي  امله بندی کړی. چې دا بشپړ دروغ راپورونه وو او

  .فعال دییکو کې ال هم ، او تر دې مهاله هغه د طالبانو په لکي خپل فعالیت کاوه
راپورونه خپاره  منفيپر مولوي امیرخان متقي پسې   مخامخ  باالخره یادو رسنیو

وروسته دا ټول ، هغه د طالبانو د مرش لخوا له دندي ګوښه شوی ګواکي کړل، چې
 .تبلیغات بی اساسه او دروغ ثابت شول

به یې د طالبانو مرش  کله ،یو ډول تناقض هم موجود و پېله په دې تبلیغاتو کي له
چی دواړه له او دا بلل ېیوبل ته ډیر نږد متقي صاحبندزاده او خو الله ا هبةیخ ش
 .بللې بېلېبیا د دوی الري  یېکله به  ، مګراړیکي لری ېی رسه ګډآ ی ایس آ 

، مال مال محمد عمر مجاهد" د طالبانو دریو واړو مرشانو صاحب کي متقياصل په 
ته خورا نږدې او داعتامد وړ پاته  "ند زادهخو الله ا هبةیخ اخرت محمد منصور او ش

  .ځکه یې دا ډول تبلیغاتو حیثیت ته زیان ونه رسوالی شو، شوی
د متقي صاحب د وروڼو او ده په اړه یادو ناوړه، راپورونو تر هغه وخت پورې دوام 

مه، د ۲۹تر څو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د فربوري پر   درلود
  .بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون السلیک کیدی

له آی اس آی او د افغانستان استخباراتو رسه ځینو تړلو رسنیو د طالبانو د مذاکرايت 
ډلې په مرش شیرمحمد عباس ستانکزي پسې هم ډیر ناوړه تبلیغات خپاره کړل، رسنیو 

ې وړي، او ستانکزي صاحب تورن کړ چې د پاکستان د آی ایس آی تګالرې مخک
باالخره دا لړۍ تر مال برادر اخوند پورې دوی ورسوله، چې ګواکې مال برادر اخوند د 

ستانکزی صاحب  ند،خو پاکستان آی ایس آی رسه نږدې اړیکې لري خو د مال برادر ا
 .تبلیغات ټول په اوبو الهو کړلډول  صاحب عميل کړنو دا متقياو 
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 وحه کې پنځم پړاو خربېد

ټول د قطر د بهرنیو چارو  پالوی،مه، طالب مرشان او امریکایې ۲۵د فربوري پر 
وزیر میلامنه وو،  همهلته لومړي تعريف ناسته هم وشوه،  او پر سبا یې د طالبانو او 

 امریکایانو تر منځ پر الندي دوو موضوع ګانو بحثونه پېل شول.

وتلو مهالویش او  د لومړی: له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو )امریکا/ناټو( ځواکونو
 اړوند فرعي مسایل.

 م: له افغانستان څخه امریکا او نورو هیوادونو ته په راتلونکي کې نه ګواښ.یدوې

د دوېمې ورځې په پای کې رسنیو راپور ورکړ چې خربې څلور ورځو ته وغځيدي، 
مارچ( ورځې بیا هم خربې ونه شوې،  ۱فربوري او  ۲۸د پنجشنبې او جمعې ) مګر

ویل چې تخنیکي او مسلکي کسان د بحثونو پر جزیاتو باندي بوخت دي،  رسچینو
 او د شنبې ورځې ناستې ته به خپل راپورونه وړاندي کوي.

مارچ( بیا هم ۸همدايس د پټو دروازو تر شا خربو دوام پيدا کړ، د جمعې ورځ )
 خربې ونه شوې.

ي توافق وشې، د مارچ مته وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ به پر یوې مسودې باند
خربې پای ته ورسیدي، طالبانو وویل چې توافقاتو ته نږدې شوې،  ۲۰۱۹مه ۱۲پر 

خو زملي خلیلزاد بیا د ټویټ د الرې څرګنده کړه، چې مسودې باندي توافق شوی، 
دواړه پورته مسایل منل شوې، ويل دوه نور مسایل ال هم بشپړې سولې ته د رسیدو 

 لپاره پاتې دي.

 : د طالبانو او افغان سیايس ګوندونو تر منځ خپلمنځي خربي.لومړی

 م: اوربند.یدوې

د خربو له پېل مخکې، د خربو په جریان کې د طالبانو لخوا ځینې وضاحتونه ورکول 
 کېدل، همدارنګه طالبانو هم د خربو اړوند له بېالبېلو د نظر خاوندانو څخه نظریات ټولول.
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او یو شمیر افغانانو  دوو موضوع ګانو اړوند زما )لیکوال(مه د پورته ۲۳د  فربوري پر 

د قطر سیايس  ما )لیکوال( نظر پوښتل شوی وو، چې الندي موارد څخه یې په اړه 
 دفرت ته ور ولیږل.

 :دي مهم ټکم الندي کې مذاکراتو رسه امریکا له
 خو يش، وژباړل ته انګریزي پښتو له او يش ومنل پښتو باید منت اصيل تړون د  و ۱

 .ده ژباړه انګریزي او پښتو اصل چې يش واضح

 ځکه باید دوی داچې بل ورکوي، معناوي ډوله څو لغت یو کې انګریزي ځکه
 .کړی یې تجاوز چې ومني منت پښتو

 له هم څومره که وخت؛ میاشتې ۹ تر ۶ له لپاره وتلو د ځواکونو ناټو / امریکا د و ۲
 .ده تاوان په هغه زیاتیږي، دي

 ټولو ناټو د مرشي په امریکا د چې کیږي لیکل خربه وتلو د پوځیانو بهرنیو د هک و ۳
 امریکا تضمین وتلو د وي، شامل تړون د او ووځي باید چې يش ذکر وتل ځواکونو

 .کار په دي نه مذاکرات طالبانو د رسه هیواد غړي ناټو هر له ځکه وکړي،

 سرتاتیژیک او دفاعي امنیتي، ټول لخوا ادارې کابل د کې کلونو ۱۸ تیرو په و ۴
 .کیږي منل نه رسه هیوادونو بهرنیو ټولو نورو او ناټو امریکا، له تړونونه

 يش، ومنل لخوا ملتونو ملګرو او نړیوالو د توګه په هیواد طرفه يب د افغانستان  و ۵
 .منستانکتر  لکه

 ،ېروسی امریکا، د کې مسایلو ډول هر اړوند هیوادونو ګاونډیو د رسه افغانستان د و ۶
 ځینې رسه هیوادو ګاونډیو له به افغانستان مداخله، نه هیوادو، نورو او چین بریتانیا،
 .کوي حل مداخلې له نورو د پرته ستونزې قبایيل او اوبو رسحدي، امنیتې،

 فعالیتونه سفارت امریکا د وروسته وتلو ځواکونو ناټو / امریکا د کې افغانستان په و ۷
 .يش تعریف باید

 د تجهیزات ملکي او نظامي شوې راوړل ته افغانستان لخوا ناټو / امریکا د - ۸
 .يش پریښودل ته ادارو ملکي او دفاعي او امنیتي افغانستان
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 استخراج، معادنو د وروسته، وتلو تر ونوکځوا ناټو /امریکا د څخه افغانستان له و ۹

 او اقتصادي املنفعه عام نورو او صناعتي انرژي، او برق کنټرول، اوبو ذراعت،
 تړونونه رسه هیوادونو نورو د ګډون په روسیې چین، امریکا، د کې پروژو مسلکي

  .و باندي بحث ويشمرست مسلکي هغوی د او

 نظام راتلونکي د به افغانان مداخله، نه نړیوالو د کې چارو کورنیو افغانستان د - ۱۰
 .ټاکي کي رڼا په مشورو خپلمنځي د افغانانو د شکل او جوړښت

 خپل له او حال خپل په همدايس پورې وخت تر رضورت د به طالبان نظامي و ۱۱
 هم یا او امنیتي د افغانستان د یې به مصارف کیږي، ساتل رسه تشکیل ځانګړي

 تیریدو په وخت د اړتیا یې کله چې کیږي، اجرا څخه بودجې امنیتي ملتونو ملګرو
 .کیږي بحث اړه په کیدو ځای یو د کې ادارو امنیتي یې به بیا يش، رفع

 طالب د ټول به څخه ځنډ له پرته وروسته؛ تړون له منځ تر امریکا او طالبانو د و ۱۲
 د به طالبان او کیږي، خويش هغوی وي، ځای هر چې بندیان شوې نیول نوم په

 .کوي خويش بندیان اړوند ادارې کابل

 مجبوریتونو بېال بېال د کې کلونو ۱۸ تیرو په چې جنګیايل اسالمي بهرين هغه و ۱۳
 بندیان رسه ادارې کابل یا او امریکا له هم یا او پاتې یې ځینې کې افغانستان کبله له

 رسول، یې ته هیوادونو ځینو خوښه په هغوی د او ټاکلو برخلیک د هغوی د دي،
 .يش نه مخ رسه ستونزو له کې هیواد کوم په ځل بیا چې

 په ارزښتونو افغاين او اصولو اسالمي د به ازادي بیان د او حقونه لپاره میرمنو د - ۱۴
 .کیږی مراعت رسه نیولو کې نظر

 چې ورکول تضمین لخوا ملتونو ملګرو یا او قدرتونو سرتو نړیوالو او امریکا د و ۱۵
 الس له استخباراتو او هیوادونو نورو د به سیسټمونه مخابرايت او انټرنیټي افغانستان د

  .وي ونديخ وهنې
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سیايس دفرت څخه الندي پېغام په نسبتاً  قطر طالبانو د مه نیټه، د۲د مارچ میاشتې پر 

هغوی څخه یې په اړوند  پراخه کچه ځینو د نظر خاواندانو ته واستول شو، او د
 نظرونه واخیستل شول.

 اشغال د چې دی روښانه دريځ امارت اسالمي د چي درناوی، څرنکه او "سالمونه
 متفاوت اړه دې په ي. کو  نه مذاکرات او خربې رسه ادارې ګوډاګۍ له کې ونشت په

  ګورئ؟ نظر کوم په ته موقف دغه امارت اسالمي د تاسې. سته نظرونه

 ارزوئ؟ څنګه یې تاوانونه او ګټې

 استفاده چې لرو بدیلونه کوم يش، ورکړل ادامه ته موقف همدغه چې ګڼئ ښه دا که او
 دی؟ بهرته نظر په ستاسې بدیل ډول څه وي؟ منلو د ته ریولو  ټولو چې وکړو ترې

 هغو هم .يش ونيول کې نظر په موقف امارت اسالمي د هم چي مانا دي په هغه
 مخالفني امارت اسالمي د او لري نه برخه کې حکومت اوسني په چي ته افغانانو
 .وي وړ دقناعت ته دنياوالو هم او کيږي شمريل

 .يم مو به منندوي وليکئ راته څه يو سينه سړه هپ ښه کې برخه دي په که

 :په الندي ډول ورته واستاوه نظر خپل )لیکوال(ما 

دي بین  تسلسل پیدا کړي، قطر کې دي "همدا اوسنی دریځ ښه دی، د ماسکو ناسته
ويش، او له هغه وروسته داخل ته دغه ډول د افغانانو خپلمنځي ناستي  االفغاين ناسته

 .راوړل يش

بل رسه مخامخ خربې به له امریکا رسه خربو باندي تاثیر ولري، او امریکایان له کا
به بیا وخت ضایع کېدل وغواړي، ځکه د امریکا لویه هیله همدا وه چې د طالبانو 

 او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خربې پيل او دوی ته په کې ګټه ورسیږي.

، او د جز په شکل په قطر که افغان حکومت د بین االفغاين تفاهم د خربو جز يش
 او راتلونکو ناستو کې ګډون وکړي، دا به ښه وي.
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که چیرته بیا زیات فشار وي، نو تر هغه وخت پوري انتظار په کار دی چې له امریکا 
رسه په خربو کې لږ تر لږه څه پرمختګ ويش، کله چې لږ پرمختګ وشو، که بیا 

 ې هغه وخت کیږي.زیات فشار وي، نو که له افغان حکومت رسه خرب 

اوس خو حکومت کې هم یوه ځانګړۍ کړۍ حاکمه ده، سیايس ګوندونه او هغه 
کسان چې پخوا یې له طالبانو رسه جګړې کړي، حکومت کې نشته، او په حکومت 

 کې واک له هغوی رسه دی چې کورنۍ یې په بهر کي دي.

اند دی، که ټاکنو ته نوم ۍهمدارنګه د حکومت مرش ارشف غني راتلونکو ولسمرش 
ټاکنو ته  ۍله دوی رسه خربې کیږي، بیا نو حنیف امتر او ځینې نور هم ولسمرش 

 نوماندان دي، هغوی به هم له طالبانو رسه جدا خربې کول غواړي.

کلونو کې کوم په کور دننه سیاستوال، سیايس ډلې د حکومت  ۱۷ښه داده چې په تیرو 
بانو لخوا دي وررسه خربې ويش. او یا برخه وو، هغوی دي ټول رسه یو ځای او د طال

 داچې د ماسکو غونډې په ډول دي خپلمنځي خربو ته دوام ورکول يش."

"په قطر کې مې له مال :ویلو مه ما )لیکوال( ضعیف صاحب ولېدی، هغه ۵د مارچ پر 
برادر اخوند او خلیلزاد رسه لېدنې وشوې،  هر یوه جال جال ویل چې دا ځل خربه 

 هغو به مذاکراتو ته دوام ورکوو، تر څو یوې نتیجې ته رسه ورسیږو.  تر؛ ختمه نه يش

 ځینې مسایل وو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ پري توافق کول سخت وو، مثالً 
، طالبانو هوغندي، او طالبانو دا کار نه کاو امریکا غوښتل چې طالبان باید القاعده 

کوم چې وروسته له دي  ،66غوښتل چې تر دي لومړی باید ترهګري تعریف يش
خربې امریکا په شا شوه، همدارنګه د افغانستان د راتلونکي نظام او اوربند په اړه 
امریکایانو لیوالتیا درلودله چې خربې ويش، خو طالبانو ورته وویل چې دا زموږ 

 افغانانو خپلمنځي خربې دي."

                                                           
طالبان پوهېدل که په سم ډول د ترهګرۍ تعریف ويش، نو په نړۍ کې تر ټولو سرته   66

ترهګره امریکا ده. له همدې امله وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کې تر پایه د 
 ترهګرۍ تعریف ونه لیکل شو.
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رسنیو د الرې الندي  خربو په جریان کې طالبانو او خلیلزاد د بریښنایېپنځم پړاو د 

 وضاحتونو او څرګندونې وکړي.

د اس مم امار  ساايس مرستاال محرتم م  برادر اخوند په قطر کې د 
 مذاکرايت بهار په غونډو کې ګډون وکړ

 ۲۰۱۹چې د  ۲۰میاشتې په  قمري کال د جامدي الثاين ي هجر  ۱۴۴۰نن دوشنبه د "
رسه سمون خوري د اسالمي امارت  مې نيټې ۲۵میالدي کال د فربوري میاشتې له 

سیايس مرستیال محرتم مال عبدالغني برادر د قطر هیواد په مرکز دوحه کې د 
مذاکرايت بهیر په غونډو کې ګډون وکړ او د اسالمي امارت د مذاکرايت ټيم غړي 

 ته معريف کړل. يې ګډونوالو

ې د مذاکراتو نن ورځ د مذاکرايت جریان د پنځمې ناستې په لومړۍ ورځ په قطر ک
 په سلسله کې د اسالمي امارت او امریکايي لوري ترمنځ غونډه پيل شوه.

مه نیټه د  ۲۴په  ند چې تیره ورځ د فربوري خو یاده غونډه کې محرتم مالبرادر ا په
قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر په رسمي غوښتنه او د هغه هیواد په ځانګړې الوتکه 

غړو او د قطر هیواد د بهرنیو  دد اسالمي امارت د دفرت کې دوحې ته ورسید، هلته يې 
 چارو وزرات لخوا تود هرکلی وشو.

ند په مذاکرايت غونډه کې ګډون وکړ او د مذاکرايت خو محرتم مالبرادر ا نن ورځ 
د  د مذاکراتو پر اهمیت،   ټيم تر معريف کیدو وروسته يې د خپلو خربو په ترڅ کې

 د راتلونکې تګالرې په اړه رڼا واچوله.مذاکرايت ټیم پر صالحیت او 

د یادونې وړ ده چې د مذاکراتو جریان به د اسالمي امارت د مذاکرايت ټيم د مرش 
 مخ بیول کیږي او د اړتیا په محرتم الحاج شیرمحمد عباس ستانکزي په مرشي پر

 مجاهد   "ند څخه هدایت اخیستل کیږي.خو وخت کې به له محرتم مال برادر ا

 کې د روانو مذاکراتو په اړه داس مم امار  د ویاند  رګندونې په دوحه
منځ  د مرکز دوحه کې د اسالمي امارت د مذاکرايت ټیم او امریکایانو ترهیوا د قطر"

تر غرمې پورې د بهرنیو ځواکونو د وتلو   پرون  د خربو په جریان کې وړمه ورځ او
رسته په دې موضوع خربې په څرنګوايل ژور بحثونه وشول او پرون له غرمې و 
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ضد نه کارول کیږي، مجلس تیر ماښام  وشوې چې د افغانستان خاوره به د چا پر

دواړه مذاکرايت ټیمونه په خپل منځ کې مشورې او د  پای ته ورسید، نن او سبا به 
 دریمې ورځې بیا ناستې لپاره تیاری کوي، راتلونکي غونډه به دوه ورځي بعد د

 ي.شنبې په ورځ دایریږ

ند د قطر هیواد د خو سیايس مرستیال محرتم مال برادرا له بلې خوا د اسالمي امارت
محمد عبدالرحمن ال ثانی، د  صدراعظم له مرستیال اود بهرنیو چارو له وزیر

املسند، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت  نوموړي هیواد د ميل امنیت مشاور محمد
ه افغانستان کې د اشغالګرو ځواکونو له له ځانګړي استازي زملي خلیلزاد او پ

قومندان سکاټ میلر رسه وکتل، په یاده کتنه کې د مذاکراتو په روان بهیر او له 
ند د خو وتلو بحث وشو، محرتم مال برادر اافغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په 

اسالمي  بهرنیو ځواکونو د وتلو او په افغانستان کې د راتلونکو تحوالتو په اړه د
امارت موقف بیان کړ او زیاته یې کړه چې موږ د مذاکراتو روان بهیر او په افغانستان 

 ۲۰۱۹فربوري  ۲۸مجاهد  ،   " کې د امن او اسالمي نظام راتلو ته ژمن یو.

 د مذاکراتو د روان بهار په اړه وضاحت
و منفي داچې افغانان سولې ته نیږدې کیږي په هم هغه اندازه د سولې د دښمنان"

لیرې شایعات  څخهتبلیغات هم زیاتیږي او د روانې پروسې په اړه له حقیقت 
 خپروي.

د مذاکراتو په روانو ناستوکې نه په مؤقت حکومت خربه شوې، نه په انتخاباتو او نه 
هم تر اوسه پورې امریکایي لوري داسې کوم وړاندیز کړی چې څلور یا پنځه کاله 

 پاته کیږي. به نور هم په افغانستان کې

حقیقت دادی چې د مذاکراتو په اوسنۍ ناسته کې د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د 
نان په لونکي کې له افغانستان څخه د اطمهمدارنګه په رات وتلو په څرنګوايل،

 " وازې او شایعات هیڅ حقیقت نه لري.اڅرنګوايل خربې شوې دي، نورې 

 ۲۰۱۹مارچ  ۱مجاهد،  ذبیح الله
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 اتو د روان بهار په اړه وضاحتد مذاکر 

په دوحه کې د مذاکراتو روان بهیر په تدریج رسه مخ پر وړاندې ځي، دا چې "
مخ ځي، د  په هغه اندازه په محتاطانه ډول پر موضوع ډیره مهمه او حساسه ده، 

رضر  تیرې جنوري میاشتي په مذاکراتو کې د اشغالګرو ځواکونو په وتلو او د چا پر
ځل په مذاکراتو کې د همدې  رې په نه کارولو هوکړه شوې وه؛ خو داد افغان خاو 

 دوو موضوعاتو په جزئیاتو او څرنګوايل خربې جریان لري.

دی نه توافق  کومه مسوده او سند باندې اوسه پورې په  ال تر د یادونې وړ ده چې  
 راغلی.

ت او اټکلونه پورته ذکر شول همدا حقیقت او جریان دی، نور اضافه شایعا څه چې 
 ۲۰۱۹مارچ  ۳مجاهد،  "حقیقت نه لري.

د بهرناو چارو له   ند د ازبکستانخو د اس مم امار  مرستاال محرتم م  برادر ا
 وزیر رسه وکتل

د قطر هیواد مرکز دوحې ته د ازبکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی   ماښام تیر"
ي عصمت الله د بکستان ځانګړی استاز او د افغانستان لپاره د از  عبدالعزیز کاملوف

او  ته ورغيل وو او هلته يې د اسالمي امارت له مرستیال  ند لیدوخو محرتم مال برادر ا
 ملګري هېئت رسه ولیدل.

په لیدو  اخوندپه یاده غونډه کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر، د محرتم مال برادر 
 وړاندې کړل. ورته حرتامات يېد جمهور رئيس ا  خوښي وښوده او د خپل هيواد

زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز   هېئت د ازبکستان هیواد
افغانستان د خلکو د ښريازۍ همکارۍ ته تیار یو، همدا ډول کوښښ کوو چې د 

، هلته په اقتصادي برخه کې کار وکړو او د افغانستان په چارو کې د هيڅ راز لپاره
 راده نه لرو.مداخلې ا

د ازبکستان هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او ملګري  اخوندمال برادر   ورپسې محرتم
 راغيل وو. لیدوته  هېئت څخه مننه وکړه چې د ده 
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زیاته کړه چې اسالمي امارت د ازبکستان هیواد له ټولو هغو  اخوندمحرتم مال برادر 

په برخه   سولې او اقتصادي پرمختګ اقداماتو هرکلی او مننه کوي چې د افغانستان د
  کې يې کوي. 

د دواړو هیوادونو د ښريازۍ او کامیابۍ په دعا   یاده غونډه تر اوږدې ناستې وروسته
 ۲۰۱۹مارچ  ۴مجاهد،  "رسه پای ته ورسیده.

 د مذاکراتو د روان بهار په اړه د اس مم امار  د ویاند  رګندونې
د مذاکرايت  مرکز دوحه کې د اسالمي امارت  ټولو ته واضح ده چې د قطر هیواد"

افغانستان د بشپړې خپلواکۍ په منظور  د ګران هیواد  ټیم او امریکایې لوري ترمنځ 
چې یو یې  ژور بحثونه جریان لري، داچې د افغانستان موضوع دوه اړخه لري، 

خارجي اوبل یې داخيل بعد دی او اوس مهال یې په خارجي بعد چې په امریکا 
ورې مربوط دی مذاکرات دوام لري، په دې پړاو کې د هغو دوو موضوعاتو په پ

تفصیل او جزئیاتو خربې کیږي، کومې چې د تیرې جنوري میاشتې په مذاکرايت 
غونډو کې توافق پرې شوی وو، چې هغه له افغانستان څخه د ټولو اشغالګرو 

 و.ځواکونو وتل او د افغانستان خاوره د چا په رضر نه کارول 

په همدې دوو موضوعاتو تاوده بحثونه جریان لري، له دې ور هاخوا نور  
موضوعات چې داخيل بعد لري او په امریکا یانو پورې اړه نه لري، بحث ته ندې 
لویديل، داچې ځینې اشخاص او کړۍ نور موضوعات ور پورې تړي یاخو ناخربه 

واهاتو دې څوک دي او یاهم کوم غرض تعقیبوي، د دغو مغرضو کړیو په اف
 ۲۰۱۹مارچ  ۷مجاهد،  "تشویش نه کوي.

د مذاکراتو د ورستم پړاو پای ته رسادو په اړه داس مم امار  د ویاند 
  رګندونې

مه نیټه له امریکایي لوري رسه پیل شوي مذاکرات  ۲۵د تیرې فربوري میاشتې په "
 .مه نیټه پای ته ورسیدل۱۲مه ورځ د مارچ په  ۱۶نن 

ه دې بهیر کې په هغو دوو موضوعاتو چې د جنوري په میاشت کې د مذاکراتو پ
توافق ور باندې شوی و تفصیيل او هر اړ خیز بحثونه وشول، هغه دوه موضوعات 
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له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل او د نورو په رضر د افغان خاورې نه 

نګه او په څومره وخت کارول و، داچې ټول بهرين ځواکونه به له افغانستان څخه څ
 کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي؟

همدارنګه له اینده افغانستان څخه به امریکا یان او ملګري یې څه ډول مطمنئ 
کیږي؟ په دې دواړو برخو کې کايف پرمختګ وشو، د اوس لپاره به دواړه لوري په 

رشیکوي او په  شویو پرمختګونو ال زیات غورکوي، له خپلو مرشانو رسه به یې
راتلونکي غونډه کې به چې وخت به يې وروسته د دواړو مذاکرايت ټیمونو په موافقه 

 .تعینیږي امادګي نیيس

کابل ادارې رسه په مذاکراتو  د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې په اوربند او د
هیڅ کومه فیصله نه ده شوې او نه هم نور موضوعات په اجنډا کې داخل شوي دي، 

 مجاهد ".په دې اړه د ځینو رسنیو راپورونه حقیقت نه لري

 لخوا ټویټ کې لیکل شوې و: د خلالزادمه ماخوسنت مهال ۱۲د مارچ پر 

د بهرنیو ځواکونو وتل او افغانستان څخه نورو هیوادو ته نه ګواښ؛ دوه مسایلو "
له اړوند  مسودې )ډرافټ( باندي د دواړو لورو توافق وشو. دا به زه په واشنګټن کې

 .چارواکو رسه رشیک کړم

د افغانانو خپلمنخي خربو او اوربند باندي کوم توافق نه دی شوی، په دي اړه به 
طالبان له افغانانو رسه خپلمنخي خربې کوي، او دا به د سولې د تړون پای او تکمیل 

 .67" وي

  

                                                           
ورځو کې طالبانو یې په اړه اړینې څرګندونې، د کورنیو او بهرنیو رسنیو  ۱۶په  د مذاکراتو 67

په  غربګون کې کويل، خو د امریکایې پالوي لخوا په دي اړه څه نه ویل کېدل. او مذاکراتو 
 پای ته رسیدو په اړه یوازي یو ټویټ خلیلزاد وکړ.
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 د م  برادر اخوند مرکه

کراتو پای ته رسیدو، یوه ورځ وروسته، د مذا "ورځنیو ۱۶"له امریکا رسه له پنځم پړاو
مرش او د قطر سیايس دفرت رئیس مال برادر اخوند   مرستیال ډلې د طالبانومه، ۱۳مارچ پر 

 د االمارة سټوډیو رسه ځانګړې مرکه وکړه، چې موږ یې مرکه په لیکيل بڼه دلته را اخلو.

وشو، په راتلونکې کې مذاکرات ښه و، تر ډیره پکې پرمختګ "مال برادر اخوند وویل:
 د ال ښه پرمختګ مته ده، چې الله ج په افغانستان کې امن او اسالمي نظام راويل.

زموږ ملګري تر هغه  موقف نه دي تیر شوې، کوم چې زموږ په زړونو او فکر کې و، 
خدای ج  دي په راتلونکې کې هم موږ ته وس او توان راکړي چې له هر دښمن رسه په 

وکړو چې خپل موقف، اصول او خپل قانون مو په خپل الس کې دايس ډول خربې 
 نیولی وي او د اسالمي رشعي نظام هدف ته رسیدو ته هر وخت  کې ژمن یو.

متې ډیرې دي، دا ځل دايس بحثونه وشول چې راتلونکو مسایلو ته يې زمینه او د حل 
بهرين ځواکونه له  الره برابره کړي. مته لرو چې اسالمي نظام حاکم، خپلواکې تر السه،
 هیواده ووځې، او هیوادوال له یو بل رسه د وروڼو په ډول ژوند ولري.

که څوک ښه تفاهم را رسه وکړي، وروسته غدر او دښمني را رسه ونه کړي،  موږ به د 
وروڼو په سرتګو ورته ګورو، که دوی هم د وروڼو په سرتګه راته وګوري،  الله ج ته امید 

 به حل يش.لرم چې ټول مشکالت 

ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې مطمنئ اويس او اندېښنې ونه کړي، د اسالمي امارت 
مرشان  به پر ټولو رحم او حوصله کوي، تبعیض او نور ناوړه فکرونه له چا رسه نشته، 
هیواد د ټولو ګډ دی، ټول افغانان، هر ځای چې دي؛ په هیواد کې دننه به یو ځای رسه 

 ه به احرتام ولرو او پر یو بل رحم وکړو.کینو، یو بل ت

زه له شیخ هبة الله څخه ډیر خوشاله یم، چې د مذاکرايت ډلې په ټاکلو کې يې ما او د 
رهربي شورا غړو ته ښه الرښونه کړي، الحمد لله، مذاکرايت ډله ټول علامء دي، او 

رشتابه، ولس او تجربه هم لري،  ډیر ښه استعدادونه لري، ښه ازمایښتونه یې ورکړي، م
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موږ پر خپل ټیم باور لرو، کیدای يش الله ج د دوی په واسطه دايس د حل الره را پيدا، 

 چې د مسلامنانو او اسالم په خیر وي.

موږ د وليس مرشانو، علمي او جهادي مرشانو په قدر ښه پوهیږو، دايس احرتام به ورته  
و کې یو بل ته لري، دوی  دي په لرو، لکه چې د اسالمي امارت مرشان یې په خپلو منځ

خپل هیواد کې و اوسیږي، زموږ لخوا به احرتام ورته کیږي، دا به یوازي تر امارت پورې 
حرص نه وي، ټولو افغانانو ته، که په کور دننه یا بهر دي، موږ هغوی ته یو ډول احرتام 

 لرو، او همدايس احرتامانه فکر ورته لرو.

ادونو ته اطمنان ورکوو چې راتلونکی نظام به د هیچا په ګاونډیو، د سيمې او نړۍ هیو 
رضر نه وي، موږ د چا تر اثر الندي نه یو، چې نور را څخه تشویش وکړي، او نه هم 

 چاته د رضر رسولو اراده لرو، بلکې د ښو اړیکو غوښتونکي یو.

کیږو،  که چا له موږ رسه ښې اړیکې لرل وغوښتل، موږ دوه برابره همدا غواړو، ور نږدې
له ګاونډیو هیوادو غواړو چې له موږ رسه ښې اړیکې ولري، هغه ډول اړیکې چې په 

 اصويل او قانوين ډول د دوو هیوادو ترمنځ شتون لري.

تر ملر سپینه ده چې تر اوسه زموږ لخوا هیڅ ګاونډي هیواد ته تاوان او تکلیف نه 
په دي برخه کې  دی رسیدلی، په راتلونکي کې دي هم هیڅ هیواد له موږ څخه

 انديښنه نه کوي.

څومره مجلسونه او ناستې چې له امریکایانو رسه شوې، دايس ټکي موږ نه دي کارويل 
 چې هغه دي زموږ د قانون او اصولو خالف وي.

موږ ویيل چې خپله خاوره د بل چا پر ضد نه کاروو، او نه بل چاته اجاره ورکوو 
پخوا، اوس او په راتلونکې کې به مو  چې زموږ خاوره د نورو په خالف وکاروي،

 هم همدا دریځ وي.
مجاهدینو ته مو پېغام دی چې الله ج په سیايس او نظامي ډګر کې کامیايب ور په برخه 
کړه، غرور او تکرب ونه کړي، عاجزي وکړي او د الله ج شکر اداء کړي، د قدرت د شوق 

ړي. وليس مرشانو ته د پر ځای د خپل ولس او د اسالم د خدمت کولو فکر خپل ک
 " پلرونو، همزولو ته د وروڼو او کرشانو ته د اوالدونو په نظر وګوري.
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 واشنګټن او کابل ته د خلالزاد تګ

ورځنیو بحثونو وروسته، دا ځل زملی خلیلزاد د کابل پر ځای مخامخ  ۱۶له 
ل وروسته به هر ځل خلیلزاد کاب پړاوه خربو، ۴واشنګټن ته والړی، له دي مخکې 

ته راتلی، او دلته به يې د ګډ حکومت مرش ډاکټر غني او  اجرائیه مرش ډاکټر عبدالله 
 عبدالله لېدل او د مذاکراتو جریان به یې وررسه رشیک کاوو.

مه یې له ډاکټر ۱۱جرنال میلر چې تازه له قطر څخه را ستون شوی و، او د مارچ پر 
طر د ناستې اړوند ځینې جزیات عبدالله رسه ولېدل، ممکن له هغه رسه به یې د ق

 رشیک کړي وي.

د خلیلزاد کابل ته نه راتګ، پر ډاکټر غني دروند متام شو، بل داچې اوازي شوې 
چې د طالبانو او امریکا تر منځ پر لنډ مهاله حکومت هم خربې شوې، له همدې 

 امله کابل کې چارواکې ډیر په انديښنه کې وو.

لپاره د  سولې او بیا پخالینې ټن کې، د افغانستانمه، واشنګ۲۲مه او ۲۱د مارچ پر 
، د افغانستان Zalmay Khalilzadامریکا د بهرنیو چارو استازي  زملي خلیلزاد 

او د   Zamir Kabulovلپاره د روسیې د ولسمرش پوتین استازي ضمیر کابلوف
ترمنځ د افغانستان کشالې اړوند  Deng Xijunچین هیواد استازي ډینګ جون 

 ته وشوه، چې د ناستي جزیات پټ وساتل شول.ناس

دايس ښکاري چې امریکا به  روسانو او چین ته د داعش او یغور جنګیالیو او 
همدارنګه افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د نشيې توکو د قاچاق اړوند اطمنان 

 . 68ورکړی وي او یو پټ تفاهم ته به درې واړه لوی قدرتونه رسيديل

د امنیت شورا مرش ډاکرت حمد الله محب په واشنګټن کې د آسیا  مه،۱۱د مارچ پر 
له لوري چمتو شوې ناسته کې د خلیلزاد د کړنو او هڅو خالف خربې وکړي،  ټولنې

خلیلزاد یې ځان غوښتونکی، راتلونکي افغان حکومت کې واک تر السه کولو 

                                                           
ورځو مذاکراتو په جریان  ۱۶ کیدای يش چې د یادو دریو مسایلو اړوند طالبانو هم د  68

 کې امریکا ته اطمنان ورکړي وي.
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ان لپاره بل وویل چې خلیلزاد فکر کوي چې د افغانست ډاکټر محبباندی تورن کړ، 

 دی.  69وایرسای 

دا ډول څرګندوين د واشنګټن د چارواکو د ناخويش المل شوې، د  ډاکټر محبد 
بهرنیو چارو وزرات لخوا خربپاڼه خپره شوه، چې پر خلیلزاد نیوکې د امریکا پر 

الله محب  ډاکټر حمدبهرنیو چارو او امریکا پر حکومت نیوکه ده، موږ د 
، او خلیلزاد افغان سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د بهرنیو څرګندونې په کلکه غندو

 چارو او امریکا حکومت استازی دی.

محب د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لخوا ډاکټر د امنیت شورا مرش ډیر ژر 
 .70او له امریکا څخه د وتلو امر ورته وشو احضار

                                                           
د بریتانوي امپراتورۍ پر مهال بریتانوي هند کې د انګریز لخوا ټاکل شوې وایرسای   69

او  ،ټولې سیايس چارې مخکې وړيل، له انګریزانو رسه افغانانو درې لویې جګړې کړي
د  ستان د انګریزانو د برید پر مهال؛بریتانوي امپراتورۍ ته یې ماتې ورکړي، پر افغان

په هند کې د انګریز لخوا ټاکل شوې وایرسای لخوا مخکې وړل افغانستان د چارو کنټرول 
 ۱۹۱۹په  ټول واک له وایرسای رسه و.د هند او افغانستان د چارو په عميل ډول   کېدي.

ان د خپلواکۍ سند کې امیر حبیب الله خان د هند وایرسای ته لیک واستاوه چې د افغانست
ورته ورکړي، درې اونۍ وروسته امیر حبیب الله خان مړ، پر ځای یې زوی امیر امان الله 

 خان پاچا او هغه د انګریز له موافقې پرته د افغانستان بشپړه خپلواکۍ اعالن کړه.  
 د ډاکټر محب د احضار په اړه د امریکا بهرنیو چارو وزارت الندي اعالمیه خپره کړه: 70

 د متحد ایاالتو د بهرینو چارو وزار  د ویاند  رگندونې
الندې څرګندونې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال رابرټ پاالدینو 

 :ته منسوبې دي
مه نیټه، د افغانستان د ميل امنيت سالکار ۱۴د سيايس چارو مرستیال ډيويډ هيل د مارچ په 

و د متحده اياالتو د سولې او پخالينې د تګالرې په تړاو حمد الله محب احضار کړ ترڅ
رسنیو رسه د ميل امنیت سالکار، محب ته منسوب شوې نیوکې رد کړي. د سيايس چارو 
مرستیال، هيل افغانستان رسه د متحده ایاالتو پر اوږد مهاله مالتړ او مرستو ټينگار وکړ او د 

ژمنتیا   د بشپړ ګډون په برخه کې زمونږ دافغان حکومت د ټیکاو او د سولې په بهیر کې 
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انستان کې به د امریکا تر ټولو له دي وروسته د امریکا لخوا وویل شول چې په افغ

لوړ پوړي چارواکي، د امریکا سفیر او د امریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان خپيل 
ټولې اړیکې د امنیت شورا رسه پري کړي، او په هیڅ هغه غونډه کې به برخه وانه 

 .71پکې شتون ولري ډاکټر محبخيل چې د امنیت شورا مرش 

د ولسمرش  مه،۲۵د مارچ پر  و چې په ارګ کېراپور ورکول ش مه،۲۶د مارچ پر 
وخت امریکایانو ترک او کاغذونه یې  هغه غني رسه د  ناټو سفیرانو / استازو ناسته

 محب هم سالون ته ور دننه شو. ډاکټر پر میزو پريښودل چې کله د ناستي پر مهال

نظامي قومندانانو مه راپور ورکول شو چې په افغانستان کې د ناټو د ۳۱همدارنګه د مارچ پر 
 امنیتي غونډې ته ډاکټر محب د ارګ له ټینګار رسه رسه ور پري نه ښودل شو.

ډاکټر ته را ورسېد،  راپور ورکول شو چې خلیلزاد به د  مه خلیلزاد کابل۳۱د مارچ پر 
پرته د  ډاکټر محبپه شتون کې له ډاکټر غني رسه ونه ګوري، او غواړي له  محب

 خربې وکړي.ګډ حکومت له مرش رسه 

د اپریل میاشتي پر لومړۍ نیټه خلیلزاد سهار مهال د سولې شورا د دارالنشاء د رئیس 
محمد عمر داودزي او د سولې مشوريت بورډ له مرش، د ګډ حکومت د دفرت رئیس 

                                                           

څخه ډاډ ورکړ. نوموړي د افغانستان د ميل امنیت سالکار، محب ته يادونه وکړه چې 
ځانګړی استازی خلیلزاد د بهرنیو چارو وزیر استازی دی، او په زملي خليلزاد بريدونه په 

کو او سولې بهري پر بهرنيو چارو وزارت بريدونه ګنل کېږي او يوازې د دوو اړخيزو اړي
 .وړاندې خنډ جوړوي

پوره یو کال امریکایې لوړ پوړو چارواکو له ډاکټر محب رسه نه لېدل، او د افغان   71
 حکومت په هغو غونډو کې يې برخه نه اخیستله چې ډاکټر محب به پکې ګډون درلود.

ارګ کې  کې چې کله ډاکټر خلیلزاد له ډاکټر غني رسه په ۲۰۲۰یو کال وروسته، مارچ 
ليدل، تر څو د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله تر منځ د ولسمرشۍ ټاکنو د پایلو د اعالن په 
سبب را والړ شوې اختالف کې منځګړیتوب وکړي، په غونډه کې امرالله صالح او ډاکټر 
محب هم ګډون درلود، چې له دې وروسته بیا ډاکټر محب له لوړ پوړو امریکایانو رسه د 

 ه غونډو کې ګډون  کاوه.ډاکټر غني پ
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سالم رحیمي رسه وکتل، همدارنګه یې له استاد سیاف، وروسته ډاکټر عبدالله 

 ر غني رسه لېدين وکړي.عبدالله او ماښام مهال له ډاکټ

خلیلزاد په لېدنو کې له چارواکو او افغان سیاستوالو رسه پر افغان سوله خربې وکړي، 
 او له طالبانو رسه د خربو د پرمختګ په اړه یې ځینې معلومات ور رسه رشیک کړل.

مه خلیلزاد د کندهار په هوایې ډګر کې د کندهار وايل، والیتي شورا له ۲د اپریل پر 
س او غړو او د خرقې رشیفی له متويل سید مسعود اخوندزاده، د زابل والیتۍ رئی

  شورا رئیس او نورو قومي مرشانو رسه وکتل.

خلیلزاد د لوی کندهار له خلکو وغوښتل چې د افغان سولې په برخه کې د ده د 
 هڅو مالتړ وکړي.

ن وکړ چې مه، خلیلزاد د ډاکټر غني په مرشي هغه ناسته کې ګډو ۳د اپریل پر 
مخکینې ولسمرش حامد کرزي، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د دعوت ګوند 
مرش استاد سیاف، د حزب اسالمي ګوند مرش انجنیر حکمتیار، د حزب وحدت 
ګوند مرش او د سولې شورا رئیس استاد خلیيل، د حزب وحدت مردم ګوند مرش او 

محقق، د جمعیت اسالمي ګوند مرش او د اجرائیه رئیس دوېم مرستیال استاد محمد 
رسپرست بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباين، عبدالسالم رحیمي او عمر دوادزي 
ګډون درلود، په یادو ټولو ناستو کې له خلیلزاد رسه په کابل کې د امریکا سفیر جان 

 باس او د امریکا/ناټو قواوو مرش سکاټ میلر هم ګډون درلود.

کله خلیلزاد، جرنال میلر او جان باس د ډاکټر غني، حامد کرزي،  مه چې۳د اپریل پر 
ډاکټر عبدالله، استاد سیاف، انجنیر حکمتیار، استاد خلیيل، استاد محقق او صالح 

خلیلزاد ورته ویيل وو:"دا خربه الدین رباين رسه ناسته درلودله، د غونډې پرمهال 
،   72هغه  بلې غونډې ته والړ  چې اوس یې زه کوم، جرنال سکاټ میلر به کوله، خو

زه د حکومت مرشانو )ډاکټر غني(  ته وایم! دلته )ارګ( کې چې تايس یاست، په 
                                                           

د امریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان  جرنال سکاټ میلر هم په ناسته کې ګډون درلود، خو   72
په همدې ورځ د ناټو اویاېمې کلیزې د  پوره کېدو اړوند د ناټو جرناالنو کابل کې غونډه درلوده، 

 لږ مخکې وتيل و. او جرنال میلر په هغې غونډه کې د ګډون لپاره له یاد مجلس څخه 
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جګړه کې د وژل شوو ځوانانو استازويل نه کوئ، په جګړه کې نور خلک وژل 
کیږي، او تايس ارګ کې ناست یاست، موږ )امریکا( غواړو چې جګړه ختمه او 

 " 73نانو ناسته حتمې ده او هغه به کیږي.سوله ويش، قطر کې د افغا

 

 شمشاد ټلویزون رسه د خلالزاد مرکه
ه او د ځانګړې مرکه درلودل رسهشمشاد ټلویزون  له،  خلیلزاد ۲۰۱۹مه ۴د اپریل پر 

 و.مرکې لنډيز په الندي ډول 

له ډاکټر غني او نورو مرشووانو رسه چې مو ناسووته درلودله، مهمه مسووئله پکې دا وه "
 ولې مذاکراتو لپاره یو ټول شموله د افغانانو هیئت انتخاب يش.چې د س

شپږ میاشتې مخکې چې ما دنده واخیستله، دوه غوښتنې مې درلودلې، یوه غوښتنه 
له طالبانو څخه چې واک لرونکی هیئت وټاکي، د هغوی لخوا وټاکل شوووو، مګر 

ت موافقې ته بدبختانه چې حکومت او نور مرشووان تر دې مهاله پر ټول شووموله هیئ
ښتنه وکړه چې  سته کې غو شوې،  ۶نه دې رسیديل، موږ بیا هم په نا شتې تیري  میا

سوله غواړو، هره ورځ نږدې  سانطالبان، حکومت او امریکا ټول وایې چې   سل ک
 وژل کیږي.

د افغانانو خپلمنځي خربو کې په کار ده چې طالبان، حکومت او نور د سووویايس 
 رشان هم ګډون ولري.ګوندونو استازي او افغان م

هره ورځ څومره افغانان وژل کیږي، د دې مسوووؤل څوک دي، او ځینې مرشوووان په 
کورونو کې ارام ناست دي، دوی دا هم نه يش درک کوالی چې جګړه کې د وژل 

میاشوووتې کیږي، د مذاکراتو لپاره هیئت  ۶څه احسووواس لري، غړي شووووې کورنۍ 

                                                           
مه ما )لیکوال( او وحید مژده د کرزي د دفرت له مرش محمد کریم خرم رسه ۵د اپریل پر   73

 ناسته درلودله، هغه پورته خربې د حامد کرزي له قوله وکړي.
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ې مسووؤل مرشووان او لومړی حکومت باندي موافقې ته ونه رسووېدل، د یادې پروسوو

 دی.

دا نو د امریکا دنده نه ده چې د سولې هیئت اړوند هم په حکومت او مرشانو فشار 
 .74راوړي، دوی دي خپله موافقې ته ورسیږي

کلنې جګړې خسووته  ۱۸امریکا دلته مصووارف کړي،  او امریکا په افغانسووتان کې له 
 ده.

کې د هر لوري او هر چا، د حکومت په  په کار ده چې د افغانانو خپلمنځي ناسوووته
ګډون استازي شتون ولري. او بیا وروسته کوچني ګروپونه د سولې اړوند مذاکرات 
له ملګرو  مدوی کوالی يش  ته چمتو یو، ه مخکې یويس، موږ هر ډول مرسوووتې 

سازمان څخه مرسته وغواړي، خو دا عجیبه  ۍهمکار  هیوادونو د ملتونو، د اسالمي
 مذاکراتو لپاره د هیئت ټاکلو فیصله نه کیږي.ده چې د سولې 

، ناست وو. زموږ سیاست د سولې 75ترهګرو رسهله موږ قطر کې له طالبانو رسه، نه 
دی نه د جګړې د زیاتوايل، موږ له جګړې خسووته شوووې یو، افغانان هم باید د یو 

 بل له وژلو نور خسته شوې وي.

خطر وي، د خپلو منافعو دفاع ته  خو که له افغانسوووتان څخه د امریکا منافعو ته
نه ده، د حل الره  دې وخت  چمتو او مجبوره یو چې جګړه وکړو،  مګر جګړه د 

 الره پيدا او بیړه په کار ده. لدی چې ح

 مسئلو باندي بحث درلود: ۴کې مو له طالبانو رسه پر مذاکراتو ورځو ۱۶په 

 امریکا ته نه ګواښ. اوريد افغانستان له خ -۱

                                                           
کې د بین االفغاين خربو لپاره د معصوم ستانکزي په  ۲۰۲۰مه ۲۶افغان حکومت د مارچ پر   74

له طالبانو رسه د خربو لپاره اعالن کړ، چې د طالبانو او ځینو افغان  کسیز پالوی ۲۱مرشې 
 .سیاستوالو لخوا له دي امله رد شو چې یاد پالوی یې ټولشموله نه باله

په قطر کې له ترهګرو  "خلیلزاد"ځینو افغان چارواکو څرګندونې وکړي چې امریکایان   75
 رسه ناستې کوي. "طالبانو"
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  .ستان کې د امریکایې پوځیانو شتونافغان -۲

 د افغانانو ترمنځ خربې چې ستونزه حل يش -۳

 د اوربند اړوند. -۴

موږ له طالبانو رسه یوازي پر لومړيو دوو مسئلو بحثونه درلودل،  او الره مو پرانیستې 
پري ايښوووې چې د افغانانو ترمنځ په پاتې دوو مسوووئلو هم بحثونه ويش، د افغانانو 

پېل شوووې، یوازي حکومت پاتې دي، ځکه خو موږ وایو چې په هیڅ  ناسووتې خو
يش موافقه نه ده، تر څو په ټولو موافقه ويش، چې افغانان تفاهم ته ورسووویږي او 

 اوربند ويش.

په  مګرد امریکا ګټې راته اولویت لري، خو افغانان باید خپلمنځې خربې وکړي، 
 يس ولې له حکومت څخه نه کوئ؟میاشتو کې هیئت ونه ټاکل شو، دا پوښتنه تا ۶

تان کې زموږ  په افغانسووو نه چې همیشوووه  موږ د خپلو منافعو دفاع کوو، هدف دا 
پوځیان شووتون ولري، او دلته اډې ولرو، که له افغانسووتان څخه موږ ته خطر نه وي،  
او ډاډه شوووو، او افغانان زموږ د پوځیانو شوووتون نه غواړي، موږ حارض یو چې خپل 

 ړ ډول رسه وباسو.پوځیان په بشپ

له افغان حکومت رسه د امریکا امنیتي تړون مسوووئله هم له طالبانو رسه توافق کې 
شوې، او راتلونکی حکومت به دا پریکړه کوي، چې د الغا کېدو  ءورباندي خربې 

 .76چانس هم لري

                                                           
ز. ۲۰۱۴مه ۳۰رګ ته تر ننوتلو وروسته په دوېمه ورځ د سپټمرب ولسمرش ارشف غني ا  76

او ناټو رسه سرتاتیژیک امنیتي تړون السلیک کړ. د   کال د ماسپښن درې بجې له امریکا
امریکا او افغانستان ترمنځ دغه امنیتي تړون د افغان ولسمرش د ميل امنیت سالکار محمد 

مز کننګهم ترمنځ په ارګ کې السلیک شو. د حنیف امتر او کابل کې د امریکا د سفیر جی
تړون د السلیک پر وخت ولسمرش غني، اجرایه رئیس عبدالله، د ولسمرش لومړی مرستیال  
عبدالرشید دوستم، د ولسمرش دوېم مرستیال رسور دانش، د اجرایه رئیس لومړی مرستیال 

د محاذ ميل اسالمي انجنیر محمد خان، د اجرايه رئیس دوېم مرستیال استاد محمد محقق، 
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موږ د افغانسوووتان راتلونکي نظام، د حکومت ډول او مرشووو په اړه د نظر ورکولو او 

یڅ حق ځان ته نه ورکوو،  لنډمهاله، انتخايب یا هر ډول چې وي، دا د مداخيل ه
 .77افغانانو اړوند مسئله ده

موږ د وتلو په لټه کې نه، بلکې سووولې ته رسووېدو، او په راتلونکې کې له افغانسووتان 
 رسه د ښو اړیکو په لټه کې یو.

ډیر  ټاکنو څخه مخکې سوله ويش، د ولسې جرګې ټاکنو ولسمرشۍښه ده چې د 
د ټاکنو لپاره هم تیاري او د سولې لپاره هم  ؛مشکالت درلودل. ښه ده چې د دواړو

 تیاري نیول په کار ده.

 د ډاکټر غني او ډلې له خوا یې د سولې لپاره هوډ ته خوشبین یم، ډاډه نه یم.

سته ويش، او په خپل وخت ويش، که  ښه ده چې دوحه کې د افغانانو خپلمنځي نا
ې زیات دی، ټوله دنیا همدې ته معطله ده، موږ هم له طالبانو رسه ونه يش زیان ی

، بیا به 79، تر څو لومړی د افغانان خپلمنځي ناسوووته ويش78خپله ناسوووته وځنډوله
 وروسته زموږ او طالبانو ناسته کیږي.

                                                           

ګوند مرش پیر سید احمد ګیالين، د نجات ميل اسالمي ګوند مرش حرضت صبغت الله 
مجددي او د ولسمرش ارشد سالکار د احمدشاه مسعود ورور احمدضیاء مسعود شتون 

 درلود.
له دي مخکې د امریکا د ولسمرش اوباما او افغان ولسمرش حامد کرزي لخوا د مئ میاشتي 

 کې د تلپاتې سرتاتیژیکې ملګرتیا تړون السلیک شوی و. ۲۰۱۲مه ۲
د پنځم پړاو مذاکراتو پر مهال ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکاوه چې طالبانو او امریکا د   77

 افغانستان لپاره پر لنډ مهاله حکومت توافق کړی.
ه ناسته م۶مه، دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ ۵په پام کې وه چې د اپریل پر  78

 ويش.
د ماسکو دوه ورځنۍ ناسته د افغانانو لومړۍ خپلمنځي ناسته وه، د ناستې په وروستي  79

( پریکړه لیک کې لیکل شوي و چې د افغانانو راتلونکي خپلمنځي ۲۰۱۹فربوري  ۶ورځ )
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خپله افغانان د راتلونکي ثبات او امن افغانسووتان تضوومین کوالی يش، دا په امریکا 

، ويل مرسوووته وررسه کوالی يش، د امریکا مسوووؤلیت کمیږي او د پوري اړه نه لري
 افغانانو او سیمې مسؤلیت په دي برخه کې زیاتیږي.

سولې اړوند نه ډیر ناهیلی او نه هم  سم روان دي،  ۱۰۰د  سلنه ډاډه یم چې هرڅه 
  "مګر خوشبین یم او له افغانانو رسه نږدې ملګري وو او یو به.

ه والړی، مخامخ بیرته له کابل څخه واشووونګټن ته والړ، که خلیلزاد دا ځل قطر ته ن
مه راپور ورکړ چې خلیلزاد قطر ته تللی، خو د ۱۴څه هم ځینو رسووونیو د اپریل پر 

مه خلیلزاد ولیکل چې په واشوونګټن کي دی، او د رسوونیو پر راپور باور ۱۵اپریل پر 
 مه کوئ چې زه قطر کې یم.

 

 

 

                                                           

ناسته به په قطر کې کیږي، او هڅه به کیږي چې تر یوې میاشتي دننه کې به دوېمه د افغانانو 
 منځي ناسته ويش.خپل

مې په قطر کې بین االفغاين ناسته ويش، داچې د امریکا او ۱۵مته کېده چې د مارچ تر 
( ته ورسیدي، د ۲۰۱۹مارچ  ۱۲فربوري تر  ۲۵ورځو ) ۱۶طالبانو دوه ورځنۍ خربې 

خپلمنځي ناستي لومړی د تاخیر المل شو،  وروسته مته کېده چې غونډه به د اپریل په 
ځو کې ويش، د اپریل نیاميې ته وخت وغځید، او بااالخره د ښکېلو اړخونو لومړیو لسو ور 

مه به دوحه کې د ۲۲مه او ۲۱او تنظیم کونکي ادارې لخوا توافق وشو چې د اپریل پر 
افغانانو ناسته کیږي، مګر بیا هم د افغان حکومت د مخالفت له امله یاده ناسته په ټاکلې 

 نیټه ونه شوه.
لخوا ډیرې هڅې وشوې تر څو د قطر بین االفغاين غونډه ويش، همهغه و بیاځل د خلیلزاد 

چې باالخره په قطر کې د طالبانو ناسته د افغان حکومت، میرمنو او مدين ټولنو او سیايس 
 کې وشوه. ۲۰۱۹مه ۸مه او ۷ګوندونو له استازو رسه د جوالی پر 
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 صاحب وینابهر ماشتو افغانانو ته د متقم 

 :، قطر کې مولوي امیرخان متقي، بهر میشتو افغانانو ته وویل۲۰۱۹مه ۲۰د اپریل پر 

ته وختونو کې راپورونه ورکول شوووول چې امریکا  په څو  ۷۰۰۰په وروسووو مبونه 
، موږ همدا خربه له خلیلزاد، د امریکا له 80وروستیو میاشتو کې په افغانانو غورځويل

ن کې د امریکا او ناټو ټولو قواوو قومندان سووکاټ میلر مذاکرايت ډلې، په افغانسووتا
رسه وکړه چې موږ تايس ته خواسوووت نه کوو چې تايس پر طالبانو مببارد مه کوئ، 
په مجاهدینو چاپې مه وهئ، مګر دا نو اخالقي جرم او لویه يب انصوووايف ده چې 

په یو کيل چاپې وهئ، او  بارد کوئ، پر هغوی  نانو مب غا کې تر  تايس پر ملکي اف
لس زیات بې ګناه افغانان وژنئ. سوووتايس )امریکا( لخوا د ملکي وګړو وژنه څه 

 معنی لری؟

موږ )طالبانو( خپل مجاهدین متوجه کړي چې د ملکی تلفاتو اړوند پوره احتیاط 
 وکړي، مګر امریکا دا کار نه کوي.

 .پورته کړيپه کار ده چې د ملکي افغانانو د وژنې اړوند زموږ هیوادوال هر ځای ږغ 

د هلمند والیت په ګرمسیر ولسوايل کې په یوه کور کې الندی )پسه حالل( شوی 
شومان، میرمنې او  سړي خپلې لوڼې، او د کورنۍ غړي را ټول کړي، هلته ما و، هغه 

، څوک یې پوښتنه 81کسان په شهادت رسول شوې ۲۴ځوانان را بلل شوې، د شپې 

                                                           
کې  ۲۰۱۸مریکا لخوا تیر کال ، نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د ا۲۰۱۹مه ۸د فربوري   80

 مبونه غورځول شوې. ۷۰۰۰پر افغانانو 
، بهرنیو رسنیو راپور ورکړ چې په تیره سپټمرب میاشت کې په افغانستان ۲۰۱۹مه ۲۹د اکټوبر 

 مبونه غورځول شوې. ۴۰کې د امریکا/ناټو لخوا هره ورځ په اوسط ډول 
ر ولسوايل کې د بهرنیو ځواکونو مببار ، د هلمند والیت په ګرمسی۲۰۱۸مه ۲۷د نومرب پر   81

 کسان ته مرګ ژوبله واوښتله. ۲۶کې د یوې کورنۍ 
مه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازويل دفرت )یوناما( تاید کړه چې د ۲۹د نومرب پر 

نور ژوبل  ۳ملکي وګړي وژل شوي، او  ۲۳بهرنیو ځواکونو په مببارد کې په ګرمسیر کې 
 شوې.
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باګرام یا بل ځای ووژل يش، حکومت هم هم نه کوي، خو که دوه کسه امریکایان 

 خواشیني ښکاره کوي.

مرغۍ چې ځان ته زاله جوړه کړي، خپلې زالې ته بله مرغۍ نه ور پریږدي، خو زما 
ستوګن ځای کې مې تايس  خپل هیواد، زما د پالر اونیکه هدیري، زما کلی، او زما ا

 )امریکا( نه پریږدئ، د ژوند، استوګنې، تعلیم حق نه راکوئ.

د تخار والیت درقد ولسوايل کې کلیوالو ښارګوټی جوړ کړ، هلته وړوکی روغتون، 
ښود، د حکومت  ښار عمري نوم کی سجد او هټۍ وي، خلکو په هغه  ښوونځي، م

 .82لخوا د همدې نوم په خاطر ټول ښار نړول کیږي او ویډیوګاين یې هم نرشوي

کور کې مې نه پريږدئ،  په دايس حال کې چې تايس مې وژنئ، چاپې را باندي وهئ،
نه اوریدل  نه ایسوووتل کیږو،  د ژوند حق نه راکول کیږي، اواز مو  له تور نوملړ څخه 
کیږي،  خو بیا تايس )امریکا( را څخه غواړئ چې په دغه ډول حالت کې اوربند را 

 رسه وکړئ.

د سووولې اړوند چې څومره حرکتونه شوووې، د طالبانو لخوا پکې ناغیړي نه ده شوووې، د 
کلونه وړاندي مال محمد عمر مجاهد امریکا  ۱۸ر چا خرب یې اوریديل، له نن څخه ه

ته وړاندیز وکړ، هغه وخت ما )متقي( خپله د امریکا د بهرنیو چارو له مرسووتیال وزیر او  
 د تروریزم ادارې له مرش رسه په اسالم اباد کې د افغانستان په سفارت کې وکتل.

                                                           
خار والیت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول الندي،  په څلورسوه جريبه د ت  82

هټۍ یې درلودلې، په بشپړ  ۱۲۰۰ځمکه کې د عمري په نوم  جوړ شوي ښارګوټی چې 
ډول رسه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ویجاړ شو. سیمیزو چارواکو څرګنده کړه چې د یاد 

ګټه په الس ورتله. د یاد ښارګوټي د نیولو لپاره افغان  ښارګوټي څخه طالبانو ته اقتصادي
مه، د طالبانو ضد نظامي عملیات پېل کړي و، ښارګوټي ته ۹امنیتي ځواکونو د فربوري پر 

مه، رسنیو د یاد ښار ۱۳له رسيدو رسه سم يې د بازار په نړولو پېل وکړ، چې د فربوري پر 
 ګوټي د نړولو راپور ورکړ.
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ضوع به د مفاهمې د الرې حل کړو، تايس پر اسامه موږ ورته وویل چې د اسامه مو 

 بن الدن دعوه لرئ، اسناد زموږ سرتې محکمې ته وړاندي کړئ.

کله چې  کلنټن په وخت کې په خوست کروز توغندي وویشتل شول، په کابل کې 
خلکو الریون وکړ، د الریون پر مهال یو بهرنی کس ووژل شووو، موږ تورن کسووان 

مه وررسه ونیول، او د وژل شووووې  قد ته مو خرب ورکړ چې رايش م کس هیواد 
 وچلوي.

اسوووالمي هیوادونو علامء دي د اسوووامه بن الدن اړوند  ۳بیا مو وړاندیز وکړ چې د 
پریکړه وکړي، که دا  هم نه منئ، د اسووالمي همکاریو د سووازمان غړي دي رايش، 

ایل اسووامه بن الدن به په ځانګړي ګوښووه ځای کې وي، دوی دي د هغه ټول وسوو
له منځه  ورڅخه واخيل، د هغه څارنه دي کوي او د خطر ټول امکانات دي هم 

 یويس، نور به د اسامه بن الدن څخه امریکا ته د خطر مسئله حل وي.
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خلالزاد شپږم سفرد   

 خپره کړه: اطالعیهالندي وزارت امریکا د بهرنیو چارو  د خلیلزاد د سفرونو په هکله د

یل" به د اپر یا د مئ تر ۲۱له  خلیلزاد  خه ب ند، ۱۱مې څ تان، ه غانسووو مې  پوري اف
پاکستان، قطر، روسیې، او برتانیې ته سفرونه وکړي. د دې سفرونو هدف د عمومي 
سیايس حل  شالې لپاره  ستان د ک سويل لپاره هغه هيل ځيل دي چي غواړی د افغان

 .پيدا کړي

رسه سووال مشووورې وکړي،  په کابل کي به خلیلزاد د افغان حکومت او نورو افغانانو
څو ګرده دېته و هڅوي چي د افغانانو د خپلمنځي مذاکراتو لپاره کار وکړي چي 

 پایله یې مفاهمه او سیايس حل وي.

ډهيل کې به خلیلزاد کوښوووښ وکړي چي د په لندن، مسوووکو، اسوووالم آباد او نوي 
ه کړي، تر څو  افغانسووتان د سووويل د بهیر لپاره سوویمېیز او نړیوال حامیت تر السوو

 .افغانستان کې پایداره سوله رايش

ته دوام ورکړي، تر څو د  مذاکراتو  بانو رسه خپلو  طال به خلیلزاد د  په دوحه کی 
ته رسه ور محوري، ميل او امنیتي مسووو په اړه یوې اجامع  به ایلو  بان  طال سوووېږي، 

 "وهڅوي چي په ټول شموله بین االفغاين مذاکراتو کي برخه واخيل.

مه، په کابل کې د امریکا سفارت کې د ځوانانو جوړې شوې غونډې ۲۳پر  د اپریل
یل: کانفرنس د الرې زملي خلیلزاد وو یډیو  خه د و له بهر څ نانو د "ته،  غا د اف

سولې د  شوې، رسه له دې چې د  خپلمنځي خربو لپاره اړین ګامونه نه دي اوچت 
ي، افغانان باید د  تیرو مذاکراتو په برخه کې لومړين کارونه شوي او د اهمیت وړ د

کلونو الس ته راوړنې وسايت، امریکا داسې سوله غواړي چې افغانستان کې د ثبات 
سبب يش، د افغانستان حکومت پیاوړی کړي، د کلونو الس ته راوړنې وسايت او د 
ځوان نسل اندېښنې رفع کړي. ځوانانو ته په کار ده چې د سولې په برخه کې خپلې 

 . همکارۍ ډېرې کړي



 183 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
له افغانسوووتان څخه د بهرنیو پوځیانو دایسوووتلو، د چا پر ضووود د افغان خاورې د نه 
کارولو، د اوربند او بین االفغاين مذاکراتو په اړه لومړنۍ خربې شووووې دي، هڅه 
 کوو چې دغه خربې مهمو او اغېزناکو پړاوونو ته د ننه شې چې پایلې یې ټولو ته د

 ".منلو وړ وي

اد په ماسووکو کې د افغانسووتان لپاره د پوتین اسووتازي ضوومیر مه، خلیلز ۲۵د اپریل 
ستازي سته  کابلوف او د چین هیواد له ا شالې اړوند نا سولې او افغان ک رسه د افغان 

 درلوده.

سولې اړوند یې خپل جدیت یو ځل  خلیلزاد له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه، او د 
 بیا څرګند کړ.

یل پر  ګه د اپر مدارن غ۲۴ه ځانګړي مه د اف کا  پاره د امری یا رغوين ل تان د ب انسووو
شنګټن کې خربې غونډې ته وویل: سپکو په وا رش جان  سیګار م که "رسمفتش، د 

ستان کې  سوله او جوړجاړی کیږي، افغان سته راوړين به  ۱۸له طالبانو رسه  کلنې ال
 "له خنډ رسه مخ يش.

ملکي افغانانو د وژنې  مه، د امریکا او ناټو مببارد کې د ډیرو۲۳سوویګار د اپریل پر 
افغان حکومت په اقتصوووادي، "او په راپور کې ویل شووووې وو: .83راپور هم ورکړ

امنیتي او ټولو اړوند چارو کې د امریکا پر مرسووتو والړ دی، له همدې امله شوووين 
 "ده چې له سولې وروسته اوسنۍ اداره دوام ونه کړي.

د اسوووتازويل دفرت )یوناما( راپور مه، افغانسوووتان کې د ملګرو ملتونو ۲۴د اپریل پر 
ناټو ":ورکړ مت او  غان حکو نه د اف ته سووول یا له؛ د ملکي وژنو ز په پرت بانو  طال د 

 "ځواکونو له خوا شوې.

د خلیلزاد، جان سوووپکو څرګندونو او یوناما له راپوره دايس بریښوووې چې امریکا او 
 ت کړي.نړیواله ټولنه د سولې اړوند غواړي پر افغان حکومت خپل فشار زیا
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یل پر  ما ۲۵د اپر تازويل )یونا مرشووو ( دفرت UNAMAمه، د ملګرو ملتونو د اسووو

تاداماچي یاماماتو او وررسه هیئت د طالبانو مرسووتیال مرشوو او د قطر سوویايس دفرت 
 وې وکتل، دواړ قطر ک –رئیس مال برادر اخوند او د سیايس د فرت غړو رسه په دوحه 

طالبانو تر کنټرول الندي سوېمو کې د برشوي  د افغان سوولې، ملکي وژنو او دلورو 
 مرستو رسولو اړوند بحثونه او خربې وکړي.

یل  ندز پخواين وايل عمر صووووايف ۲۵د اپر ند کور کې  84مه، د ک د فیض ځال
یل: مدي"وو ها  85 ارشووواد اح یل چې دوه اونۍ مخکې د سوووېميزو ادارو )ارګان و

د او  یر اسوودالله خالدوز محيل( د مرشوو متین بیګ کور کې ناسووت وو، هلته دفاع
 هم وو.مسعود اندرايب کورنیو چارو 

چورلکي دفاع وزارت ته اخیستل شوې وي،  ۱۶۰اسدالله خالد وویل چې ټول ټال 
روغي دي، په هره قل اردو کې موږ  ۷۰چورلکي خرايب دي، او  ۹۰اوس مهال یې 

 دوه چورلکي لرو.

رت لخوا چې له امریکا څخه کله چې د طالبانو لخوا پر موږ حمله وي، د دفاع وزا
شپړ ډول مرستي ته چمتو نه  ښتل يش، نو هغوی په ب د مببارد او الوتکو مرسته وغو

ځایونو کې په افغان امنیتي ځواکونو  ۶سووولنه مرسوووته کوي، که طالبانو پر  ۵۰وي، 
یاری  هانې کوي چې زموږ ت یان ب کا نه کړي وي، امری یدو نه يش  ۶بر ته  ځایو 

 مرسته وکړو. هوایې کې به له تايس رسهځایونو  ۳کيدای، په 

                                                           
عمر صافی کابل کې امنیتي کمپنۍ لري، له همدې کبله ده چې د بلک واټر امریکایې  84

ې کله د کندز امنیتي کمپنۍ له مرش ایرک پرنس رسه هم نږدې اړیکې سايت، صافی چ
( د طالبانو لخوا سقوط، وکړ، د جمعیت اسالمي غړي ۲۰۱۵سپټمرب  ۲۸وايل و، کندز ښار )

او د عطا محمد نور رسه ډیرې نږدې اړیکې لري، د همده په توسط له طالب پلوه کسانو 
رسه اړیکه ونیوله شوه، او بیا وروسته عطا نور د طالبانو د قطر د سیايس دفرت له مرش عباس 

 ز کال په نیامیې کې په دوبۍ کې ولېدل. ۲۰۱۶انکزي رسه د ست
دی،   حامد کرزي ته نږدې کسد بهرنیو چارو پخوانی سیايس معین او  ارشاد احمدي 85

 چې اوس مهال په سوداګرۍ بوخت دی.
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کوم تیل چې د قراردادي امریکایې کمپنۍ له خوا اردو ته راوړل کیږي، په تیلو کې 
اوبه وي، د اردو اکرثه وسوووایط د همدې ناپاکو تیلو له امله خراب يش، اوس چې 
کله امریکایې کمپنۍ تیل اردو ته ورکړي، بیا یې زموږ کسان دوېم ځل؛ هغه هم په 

 "غیر مسلکي ډول تصفیه کوي، له تیلو څخه اوبه جال کوي او بیا یې کاروي.

دايس ښووکاري چې امریکا فشووار راوړي چې سوویسووټم کمزوری او "صووايف وویل:
 افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي سولې ته چمتو يش.

شوې چې کیدای يش کوم وخت دي   ډاکټر غني هم ډیر ویریدلی دی، ورته ویل 
ایانو له خوا په نښوووه يش، اوس چې غني هر ځای ته په الوتکه کې الوتکه د امریک

یایې. تیره اونۍ  ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال میلر هم وررسه ب ځي، د امریکا/
ل میلر ته یې چې ډاکټر غني د کابل ښار سیالب ځپلو سېمو څخه لېدنه کوله، جرنا

کي ځای ته راغلی و، وروسووته د الوت هعتسووا ۲و، خو هغه تر خپل وخت هم ویيل 
 و.او ډاکټر غني ورته منتظر 

غان حکومت چې فکر کوي ام خه اف تان څ غانسووو له اف یان  کایې پوځ په ری وځي، 
لخوا د بلک واټر کمپنۍ مرشوو  رحامين رویا سووفیرېواشوونګټن کې د افغانسووتان 

اریک پرنس څخه غوښووتل شوووي چې د افغانسووتان جګړې خصووويص کولو کې 
سته وکړي، او افغان  ستان ته مر حکومت غواړي چې بلک واټر امنیتي کمپنۍ افغان

رايش. مګر زما معلومات دادي چې بلک واټر جواب ورکړی، اوسمهال بلک واټر 
غواړي چې د افغانسوتان د معادنو اسوتخراج د امنیت برخه کې فعالیت ولري، همدا 

رسه نن له دي ناسوووتې وروسوووته ځم، د بلک واټر اسوووتازی کابل ته راغلی، له هغه 
 "ګورم.
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 د امریکا، چان او روساې ګډه اع ماه

، ماسکو کې د امریکا د بهرنیو چارو لخوا د افغانستان لپاره ۲۰۱۹مه ۲۵د اپریل 
رش ځانګړي استازي ځانګړي استازي خلیلزاد، د افغانستان لپاره د روسیې د ولسم

په اته مادو  چین هیواد ډینګ جون تر دوه ورځنیو ناستو وروستهد  ضمیر کابلوف او
 کې د درې واړه هیوادونو لخوا ګډ پریکړه لیک ومانه او  خپور شو.

 

 د افغان سولې بهار اړوند د  روساې، چان او امریکا ګډ پریکړه لاک
الندي پریکړه لیک د افغانستان لپاره د متحده ایالتونود بهرنیو چارو وزارت  د استازي، 

ین هیواد د بهرنیو چارو وزارت د استازي، د روسیې د ولسمرش ځانګړي استازي او د چ
 اړوند  ومنل شو. بهیردري اړخیزه ناستې  پر مهال د افغانستان د سولې 

 ۲۰۱۹مه، ۲۵ماسکو، د اپریل 

 د منت پېل:

ماسکو کې غونډه وکړه،  ،۲۰۱۹ مه۲۵د متحده ایالتو، چین او روسیې استازو د اپریل 
نظریات رسه رشیک او درې رسه لوري اړوند یې  د افغانستان د سولې روان بهیر

 الندي توافق ته ورسیدل:

درې رسه هیوادونه د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته  - ۱
درناوى کوي، همدارنګه افغانان حق لري چې څه ډول خپل پرمختګ غوره کوي. 

 ب ورکوي.درې رسه  هیوادونه د سولې بهیر ودې لپاره د افغانانو ګټو ته لومړیتو 

درې رسه هیوادونه د افغانانو په مرشي او مالکیت د سولې بهیر مالتړ، او د اړینو  - ۲
مرستو لپاره چمتو دي. درې رسه هیوادونه طالبان هڅوي چې د افغانانو خپلمنځي 

 خربو کې برخه واخيل چې د افغان حکومت استازي هم پکې ګډون ولري.
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قه شوې وه چې د افغانانو خپلمنځي ماسکو کې مواف ۲۰۱۹څرنګه چې فربوری 

 86دوېمه ناسته به قطر کې کیږي، موږ ورڅخه مالتړ کو.

درې رسه هیوادونه د افغان حکومت السته راوړنې؛ له نړیوالې ترهګري او  – ۳
افراطي ډلو رسه د مبارزي مالتړ کوي. درې رسه هیوادونه د طالبانو د هغې ژمنې 

رو ډلو رسه او له القاعده او نورو نړیوالو ترهګ یادونه کوي چې له داعش رسه مبارزه
رنګه د طالبانو تر کنټرول الندي سيمو څخه به نورو خپل اړیکې پریکوي، دا

 هیوادونو ته ګواښ او پر ضد به يې نه کارول کیږي. 

چمتو  وطالبانو ږغ کوو چې د ترهګري لپاره د کسانو د استخدام، روزنې، پیس پر
 ګرو مخه ونیيس. کولو او پېژندل شوو تره

درې رسه هیوادونه د افغانانو لخوا د هر اړخیز اوربند ټینګه غوښتنه په رسمیت  – ۴
مني، خو په لومړي قدم کې پر ټولو ښکېلو اړخونو ږغ کوو چې د تاوتریخوايل 

 کمولو لپاره بیړين او قوي قدمونه واخيل.

اچاق په وړاندي د ناقانونه ق د درې رسه هیوادونه د نشیې توکو پر کښت او – ۵
مبارزي پر اهمیت ټینګار کوي، پر افغان حکومت او طالبانو ږغ کوي چې په 
افغانستان کې د نشيې توکو د کښت او قاچاق اړوند اړین قدمونه واخيل، او له 

 افغانستان څخه د نشيې توکو د تهدید او خطر مخه ونیيس.

توګه؛ د بهرینو ځواکونو د  درې واړه هیوادونه د افغان سولې بهیر د برخې په – ۶
 منظم او مسؤالنو وتلو غوښتنه کوي.

درې رسه هیوادونه د سیمې له هیوادونو غوښتنه کوي چې د همدې درې اړخیز  – ۷
پراخ سېمه ایز او  توافق مالتړ وکړي، او درې واړه هیوادونه د افغانستان اړوند د یو

 نړیوال توافق لپاره چمتو او هڅې کوي.

                                                           
مه، د افغانانانو خپلمنځي ناستې )افغان سیاستوالو او طالبانو(  پریکړه لیک ۶د فربوري پر   86

 شوې وو چې د بین االفغاين تفاهم دوېیمه ناسته به په قطر کې کیږي.کې ویل 
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ه هیوادونو موافقه وکړه چې مخکې د بیجینګ له درې اړخیزه ناستې درې رس   – ۸

به هم په خپلو منځونو کې مشورو ته دوام ورکوي، د راتلونکي ناستي د نیټې او بڼې 
 پای  )جوړښت( په اړه به د ډیپلوماټیکو الرو موافقه کیږي.

یو چارو، د روسيې بهرن ۲۰۱۹مه ۲۶یادونه: پورته درې اړخیز پریکړه لیک د اپریل 
 .87او دارنګه د امریکا بهرنیو چارو وزارت له رسمي ویب پاڼو څخه خپور شو

 

 مې دورې پرانست غونډه او د ډاکټر غنم وینا۱۷د ميل شورا 
کووې د ګووډ حکومووت مرشوو د  88 مووي دورې د موويل شووورا پرانسووت غونووډه۱۷د 

د پارملووان لووه "وليسوو جرګووې بریووايل شوووې وکوویالن او د سوونا مجلووس تووه وویوول:
 "،ه کارت پرته به د سولې هیڅ معامله او مذاکره ونه يششن

د سووولې بهیوور او پووه هیووواد کووې د ثبووات تووامین کووې د موويل شووورا ډاکټوور غنووي 
سوووله زموووږ لووومړنۍ اړتیووا ده. د سووولې  ":ې ویووليوورول ارزښووتناک وبالووه او و

منسووجمه او منظمووه طرحووه موووې برابووره کووړې، هغوووې تووه متعهوود او وربانووودې 
 باورمند یم.

ډه اوسوووئ چوووې توووايس بوووه د سوووولې ټووویم اسوووايس برخوووه یاسوووت ؛ د سوووولې ډا
 پروسې مالکیت  یعنې دا چې د ملت استازي په ابهام کې نه وي.

 "تايس ته ډاډ درکوم چې د سولې رمز زموږ په یووايل کې دی. 

  

                                                           
87https://af.usembassy.gov/joint-statement-on-trilateral-meeting-on-
afghan-peace-process/ 

، د ډاکټر غني لخوا د ميل شورا )وليس جرګې او مرشانو جرګې( ۲۰۱۹مه ۲۶د اپریل پر  88
 پرانيسته وشوه.

https://af.usembassy.gov/joint-statement-on-trilateral-meeting-on-afghan-peace-process/
https://af.usembassy.gov/joint-statement-on-trilateral-meeting-on-afghan-peace-process/
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 کابل کې د خلالزاد لېدنې

لوړ پوړو افغان  مه، ارګ کې خلیلزاد له ډاکټر غني، ډاکټر عبدالله او۲۷د اپریل پر 
چارواکو رسه ولېدل، د خپل پېل شووووې سوووفر ا ړوند یې معلومات ور رسه رشیک 

 کړل، او د افغانانو ترمنځ په خپلمنځي خربو یې ټینګار وکړ.

مه، خلیلزاد په جال ډول د اجرائیه مرشوو ډاکټر عبدالله او د ۲۸همدارنګه د اپریل پر 
ين رسه په سووپيدار ماڼۍ کې ولېدل، بهرنیو چارو رسپرسووت وزیر صووالح  الدین ربا 

 او د افغان سولې اړوند یې خربې وشوي.

رب الرسووول سوویاف رسه لېدنه درلودله،  مه خلیلزاد پغامن کې له عبد۲۸د اپریل پر 
ستاد سولې ۲۹د اپریل پر  سیاف او ا رش ډاکټر غني لخوا د  مه، د ګډ حکومت د م

 مشورتې لویې جرګې رئیس وټاکل شو.

 

 ه د ډاکټر خلالزاد مرکهطلوع ناوز رس 
بجې طلوع نیوز د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو  ۸مه، د شپې ۲۸د اپریل پر 

د اروپا، چین، روسیې او "د تازه مرکه خپره کړه، هغه وویل:چارو استازي خلیلزا
امریکا ترمنځ د افغان سولې اړوند اجامع صورت نیولی دی، ځکه د افغانستان مسئله، 

سېمئیزه او نړیواله ده. او منطقوي اجامع کې ال هم توافق ته نه یو رسيديل، داخيل، 
 چې هند په دي برخه کې انديښنه لري.

ایران ته اوسني وخت کې سفر نه شم کوالی، پېغام مې دادی چې امریکا نه غواړي 
 په راتلونکي کې افغانستان دايس هیواد وي چې د ایران پر ضد وي.

، په 89متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان ستونزې دي خلیج کې د قطر رسه د
 دي اړه هم اجامع ته نه یو رسیديل، او په دي برخه کې کار کوو.

                                                           
پر قطر د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو لخوا تور لګول شوی چې ترهګري  89

پايل او الجزیره ټلویزون د یادو هیوادونه خلک د دوی د حکومتونو پر ضد پاروي. مګر 
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کوم توافق چې درې هیوادونو )امریکا، روسیې او چین( ترمنځ وشو، د اروپا په مالتړ رسه 

 ځای يش.به د سيمې نور هیوادونه تشویق کړو چې په دي اجامع کې له موږ رسه یو 

 .ومسایلو باندي بحث کو  ۴د امریکا او طالبانو ترمنځ خربو کې پرمختګ شوی، موږ 

ترهګري رسه اړیکې پري کړي، ځکه طالبانو پخوا  ېطالبانو منيل چې له نړیوال – ۱
برخه کې پرمختګ شوی، خو بشپړه له القاعده رسه پیچيل اړیکې درلوديل. په دي 

 نه ده. ېشو 

 ونو د وتلو مهالویش. د نړیوالو ځواک – ۲

د افغانانو ترمنځ خپلمنځي مذاکره، د افغان حکومت او افغان  سیاستوالو او  - ۳
 طالبانو ترمنځ مذاکره. د افغانستان اړوند د جګړې د پای ته رسیدو لپاره سیايس پالن.

 بشپړ اوربند. – ۴

ته څلورو ما هر وخت ویيل چې په هیڅ یوه شی توافق نه کیږي، تر څو په ټولو پور 
 مسایلو توافق نه وي شوی.

په تیرو ورځو کې زما هڅه داوه چې د افغانانو خپلمنځي خربو اړوند هڅې وکړم، 
 په دي برخه کې ډیر لږ پرمختګ شوی.

دوی تر واک الندي سېمو څخه هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي  طالبانو منيل چې د
 ګواښ نه وي. به اد په ضدچې د امریکا، د امریکا ملګري هیوادونو او هیڅ  هیو 

 عین شوې،له افغانستان څخه د امریکا/ناټو پوځیانو د وتلو مهالویش موده نه ده ت
 طالبان له امریکا غواړي چې د بهرنیو پوځیانو د وتلو یو معین مهالویش وي.

                                                           

متحده عرب اماراتو له قطر رسه  او رونه رد کړي. له همدې امله سعودي عربستانقطر یاد تو 
تر دې مهاله( پري کړي او له قطر  ۲۰۱۷جون  ۵هر ډول ډیپلوماټيکې او سیايس اړیکې )

رسه یې خپلې ځمکنۍ او سمندري پويل تړيل، همدارنګه له سعودي عربستان او متحده 
 هم بندیز لګیدلی دی.عرب اماراتو څخه قطر ته پر الوتنو 



 191 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
واشنګټن غواړي چې د افغانستان مسئله ژر حل يش، ويل مسؤلیت هم لري، غواړي 

پر مخ یويس. د شوروي اتحاد د پوځیانو وتلو او له هغه وروسته چې مسؤالنه هر څه 
 .90تجربه زموږ مخکې پرته ده

د دوحې غونډې اړوند ستونزې وي، مګر پرمختګ هم شوی، لومړی دا چې طالبانو 
منله چې له افغانانو رسه یو ځای د حکومت له استازو رسه هم د افغاين هیئت په 

، خو بیا هم په یوه لسټ توافق 91ه زیات ووتن ۲۵۰جوړښت کې ګوري. رښتیا هم 
. مال برادر غوښتل چې ټولو ته میلمستیا وکړي، همدارنګه متاسونه هم یو له 92وشو

 بله )طالبانو او کابل کې افغان سیاستوالو ترمنځ( رسه پيدا شول.

بېلو اړخونو له خوا وشوې چې ناسته وځنډیدله، دا چې دوحې  ځینې تیروتنې د بېال
وه، اوس نو ښه نه ده چې د قطر ې وکړي، او ماسکو کې هم پریکړه شوې زیاتې هڅ

عزيت ويش، دا معنی نه چې ټولې راتلونکي ناستې به قطر کې وي، ازبیکستان،  بې
ناروي، املان، اندونیزیا او ځینې نور هیوادونه هم غواړي چې د افغان سولې اړوند 

 مذاکراتو کوربه و اويس.
                                                           

ز کال کې د پخواين شوروي اتحاد رسې لښکرې له افغانستان څخه ووتيل، په ۱۹۸۹په  90
کې د افغانستاڼ کمونسټي نظام )د ډاکټر نجیب الله حکومت( سقوط وکړ، او کله  ۱۹۹۲

کال کې کابل د طالبانو  ۱۹۹۶چې مجاهدین کابل ته ننوتل، کورنۍ جګړه پېل، تر څو په 
نیول شو. بیا هم د طالبانو او شامل ټلوالې ترمنځ جګړې دوام وکړ، تر څو په اکټوبر لخوا و 
کې امریکا پر افغانستان حمله وکړه، او د طالبانو حکومت ته یې سقوط ورکړ. او  ۲۰۰۱

حامد کرزی یې د بُن غونډې پر مهال د افغانستان د لنډ مهالې ادارې رئیس وټاکی، وروسته 
س او بیا د دوه ځله ټاکنو نتیجه کې کرزي ولسمرش وټاکل شو چې تر د انتقايل دورې رئی

 ز کال پوري په ارګ )واک( کې پاتې شو. ۲۰۱۴
کسانو نوملړ خپور شو  ۲۵۰د قطر بین االفغانی غونډې لپاره د افغان حکومت لخوا د  91

 چې د ناستې پر مهال به له طالبانو رسه خربې کوي.
مه، ۸مه او ۷دونو له پرله پسې هڅو وروسته، د جوالی پر د امریکا، جرمني او قطر هیوا 92

 ۱۲میرمنې،  ۱۱کسانو ) ۴۵په قطر کې له طالبانو رسه غونډه وشوه چې له افغانستان څخه 
پخواين چارواکي او د ځینو سیايس ګوندونو، مدين ټولنو او  ۲۲حکومتي چارواکو او 

 غونډه کې برخه درلودله.استازو  ۱۷رسنیو استازو( ګډون درلود. او د طالبانو 
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، او لومړی ځل دی چې 93ي جنګي عملیاتو اعالن تیروتنه وهد طالبانو لخوا د پرسلن

د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا وغندل شول. موږ له طالبانو رسه همدې باره کې 
بحثونه درلودله، خو طالبانو ونه منله، هغوی ویل چې افغان حکومت لومړي د 

 جنګي عملیاتو اعالن وکړ.

ه مذاکراتو او بحثونو ته اړتیا ده، او ډیر قیدونه د وژنو د کموايل لپاره له طالبانو رس 
 او رشطونه هم باید وړاندي نه يش.

مالبرادر پر وطن مین او شمیريل خربي کوي، له نظریاتو رسه یې موافق نه یم، په کار 
 .ده چې افغانان  نظریات تبادله او موافقې ته ورسیږي، جګړه او زور د حل الره نه ده

ی باید زموږ او امریکا ترمنځ ستونزه حل يش، موږ ورغلو او طالبان وایې چې لومړ 
 په دي اړه مو وررسه خربې کړي. مګر د افغانانو ترمنځ د تفاهم اړوند متوجه یو.

کاله پخوانۍ طالبان نه دي، ځینو افغانانو، پرته له امریکا، چې  ۱۹د طالبانو ټول هغه 
ن نه دی، بدلون یې کړی. دا طالبانو رسه لیديل، هغوی هم مني چې پخواين طالبا

عقیده سمه نه ده چې ووایو طالبانو تغیر نه دی کړی، که فرض کړو طالبانو کې تغیر 
 راغلی، باید چانس د السه ورنه کړو.

تايس ټول زما او پاکستان د اړیکو اړوند خرب یاست، چې پخوا ما څه ډول اړیکې 
ار دې ک ان ځینې قدمونه د، مګر اوس پوهیږم چې پاکست94له پاکستان رسه درلودلې

 غوښتنو کې یې اقدام کړی. ولپاره اخیستي دي، او زموږ ځین

                                                           
ل، طالبانو د الفتح په نوم د نوي کال د پرسلني ۱۳۹۸وری، ۲۳/  ۲۰۱۹مه ۱۲د اپریل پر  93

 نظامي عملیاتو اعالن وکړ.
اسدالله خالد، دفاع وزارت کې د هغه د کار تر طالبانو مخکې د افغان حکومت دفاع وزیر 

هغه   نظامي عملیاتو اعالن وکړ. د طالبانو پر ضد د  (۲۰۱۸ډسمرب  ۲۹)په لومړۍ ورځ 
"له دې وروسته به د جګړې بڼه بدلېږي او د ميل اردو رستېري به له دفاعي حالته  وویل:

له دې وروسته به رس وهو، او  .د وسله والو مخالفینو پر پټنځایونو به بریدونه کوي ،راوځي
 ".سنګر به یې نیسو

ا پخالینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مخکې له دي چې خلیلزاد د افغان سولې او بی  94
وزارت ځانګړی استازی وټاکل يش، کورنیو او بهرنیو رسنیو راپور ورکاوه چې خلیلزاد به 
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چې که  وترجیح ورکو  ،د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري، موږ د دې طرفداره یو

ټاکنو هم مثبت تاثیر ولري.  ټاکنو سولې ته ورسیږو، دا به پر ولسمرشۍمخکې له 
 نیسو. همهاله د ټاکنو لپاره چمتوالیمګر 

، امریکا ځان 95د اسالمي جمهوري  نظام اړوند له طالبانو رسه موږ بحث نه دی کړی
په دي برخه کې بحثونه ولري، د افغانانو ترمنځ به بحث چې ته اجازه نه ورکوي 

کیږي، طالبانو موږ ته نه دي ویيل چې بیا ځل اسالمي امارت غواړي، د نړۍ ډیر 
بیا ځل اسالمي امارت رايش، که څه هم دا مسئله هیوادونه او امریکا نه غواړي چې 

کاله  ۲۰موږ نه غواړو چې بیرته شاتګ وکړو، او  مګرپوري تړاو لري،  وافغانان په
 وړاندي افغانستان وي.

که طالبان په خپل پخواين جوړښت )اسالمي امارت( ټینګار کوي، دا نو د جګړې 
 وي. په معنی ده. طالبان مني چې د دوی نظام کې ستونزې

مه شته، په اسالمي ت او اسالمي امارت( کې اسالمي کلِ دواړو )اسالمي جمهوری
مه د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق شته، که اراده وي نو د جمهوریت او امارت کلِ 

اړوند هم سمه حل الره پیدا کوالی شو، که کله په دي برخه کې بن بست راغی، 
ګرو ملتونو او یا بل هیواد څخه افغانان مرسته موږ مرستې کولو ته چمتو یو، ممکن مل

 په ګټه ده چې دا جګړه پای ته ورسیږي. ۍوغواړي، ځکه د نړ 

کار ور نه کړي، ځکه د  په افغانستان کې د ایران د حکومت ډول هم ممکن
 افغانستان او ایران ډیری مسایل یو له بل رسه توپیر لري.

                                                           

پر پاکستان د افغان سولې اړوند سختې نیوکې کويل، او پاکستان یې د ترهګرو مالتړی 
 هیواد باله.

بانو رسه په راتلونکي کې د جمهوریت ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې امریکا له طال  95
"د افغانستان اسالمي جمهوریت( پر ځای امارت "د افغانستان اسالمي امارت" باندي توافق 
کړی، مګر دا ناسم خربونه وو چې رسنیو د افغان حکومت او سولې ضد کړیو په غوښتنه 

بهیر ته زیان  خپرول، تر څو په دغه ډول څرګندونو او خربونو خپرولو رسه د سولې روان
 ورسوي.



 194 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
بیا هم زموږ په نظر ښه سیسټم  مګرډیموکرايس ښه سیسټم دی، مشکالت لري، 

افغانانو پوري اړه لري چې څه ډول د مختلفو سیايس عقایدو او مختلفو دا په دی، 
 ارزښتونو په شتون کې، پرته له جګړې په سوله کې ژوند وکړي.

د میرمنو اړوند شاتګ نه منو، د افغانستان اسايس قانون کې هم  میرمنو ته ډیر 
سلنه حق ورکول شوی. کله چې  ۲۵ې د میرمنو شتون ، او په وليس جرګه ک96حقونه

عراق ته د امریکا سفیر په صفت والړم، د عراق په اسايس قانون کې هم د میرمنو 
 لپاره همدا حق شامل شو.

ځینې طالبان به د انحصار فکر لري، ځینې نور کسان هم  شته چې د انحصار خیال 
ک له رشیکولو بله الره هم نشته. او فکر کوي، مګر طالبان رشاکت مني، پرته د وا

 97سیاستوال باید دا فکر ونه لري چې همیش په چوکۍ ناست وي.

بېلې  بېال مګر لنډ مهاله یا رسپرست حکومت سولې ته رسیدو لپاره یوه مفکوره ده،
الري شتون لري، په اوسني سیسټم کې رشاکت، انتقايل حکومت، په ټاکنو موافقه، 

 .98په ښکاره نه وایې خو یوه بله حل الره هم وړاندیز کوي او ځینې افغان  سیاستوال

همدا د  چې څو تر ؛له طالبانو رسه توافق ته ورسیږو که موږ په لومړیو دوو مسایلو
 نظام او دایمې اوربند مسئله حل شوې نه وي، بیا هم ټوله مسئله نه ختمیږي.

غواړي، چې هر  طالبان وایې چې  د ټولو افغانانو په ګډون )همه شمول( حکومت
 افغان پکې شتون ولري.

                                                           
کورنیو رسنیو راپورونه ورکول که طالبان بیا ځل رايش د میرمنو حقونه به ور نه کړي، او  96

کلونو کې د میرمنو د حقونو برخه کې افغان حکومت او میرمنې ډیرې السته  ۱۸په تیرو 
 راوړنې لري، چې د طالبانو په راتګ به د میرمنو حقونه محدود يش.

ویزون د رئیس په ګامن چې د خلیلزاد اشاره به ډاکټرغني ته وه، چې چوکۍ د طلوع ټل  97
 نه پريږدي، او د واک د انحصار په لټه کي دی.

د خلیلزاد او ځینو افغان سیاستوالو نظر داوو چې طالبان لنډ مهاله حکومت ومني، او  98
مخکې وړي، همدا لنډ مهاله حکومت به راتلونکو ولسمرشۍ ټاکنو ته د چمتووايل چارې 

 مګر طالبانو او ډاکټر  غني د لنډ مهاله حکومت رسه توافق نه در لود.
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 د افغانستان ستونزه نه حل کیږي. ؛پرته له دي چې د افغانانو ترمنځ توافق ونه يش

ن کې د طالبانو نه ګډون تیروتنه وه، همدا خربه د هغه وخت د ملګرو ملتونو لومړي بُ 
، ن کې کوچنی رول درلوداستازي لخرض ابراهمي هم کړي،  ما هم په بُ ځانګړي 

 . 99هغه وخت جګړه نه وه ختمه شوې، او طالبان ال هم واک کې وو

ن پر ځای دوحه کې و چې د بُ خه یې غوښتې لخرض ابراهمي وویل چې له قطر څ
دا پریکړه ويش، د قطر امیر منيل وه چې ټول مصارف منی، خو په دي رشط چې 

 طالبان هم ګډون ولري.

 لومړی درجه پلوي هیواد دی. اوس وخت کې امریکا په افغانستان کې د سولې

له طالبانو  رسه د سولې توافق په بشپړ ډول تاوتریخوالی پای ته نه رسوي، دا مته 
زیاته ده چې موږ امریکا او افغان سیاستوال په نږدې راتلونکې کې له طالبانو رسه 
توافق ته ورسیږو، خو داعش وسلواله ډله ال هم دلته فعاله ده، که طالب او حکومت 

 "یو بل په وړاندي جګړه کې نه وی، امنیتي حالت به ښه يش.د 

  

                                                           
د افغانستان د ميل پیوستون  ګوند مرش سید اسحاق اغا په تکرار رسه د ناستو پر مهال  99

موږ ته دا خربه کړي چې کله لومړی بُن غونډه وه، ما )اسحق اغا(، خلیلزاد ته وویل چې 
و حزب اسالمي استازي هم را وبلل يش، مګر خلیلزاد به دواړه السونه غونډې ته د طالبانو ا

رسه وموښل وبه یې ویل: " نور طالبان او حزب اسالمي د تاریخ کندې ته لویديل او هغوی 
 نور نشته. "

مګر امریکایانو طالبان نور ختم ګڼيل وو، او نه یې غوښتل چې د افغانستان په راتلونکي  99
 ول ولري.کې هغوی هم سیايس ر 
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 د خلالزاد سفر اس م اباد ته

د جنوووويب او مرکوووزي اسووویا لپووواره د امریکوووا د  موووه، خلیلوووزاد او۲۹د اپریووول پووور 
الوویس ویلووز اسووالم ابوواد تووه والړل، هلتووه  بهرنیووو چووارو وزارت ځووانګړي اسووتازي

یوورې تهمنیووه جنجوعووه رسه خووربې یووې د پاکسووتان د بهرنیووو چووارو مرسووتیال وز
 وشوي.

موووه خلیلوووزاد او الووویس ویلوووز د پاکسوووتان بهرنیوووو چوووارو وزیووور ۳۰د اپریووول پووور 
پووووځ لوووه مرشووو قمووور جاویووود بووواجوه رسه د شوووامحمود قریيشووو او د پاکسوووتان 

 ولېدل.

خلیلووزاد لووه پاکسووتاين لوووري رسه پووه ماسووکو کووې د درې اړخیووزه ناسووتې اړونوود 
پاکسووتان د "نګووه خلیلووزاد څرګنووده کړه:ځینووې جزیووات رشیووک کووړل، همدار 

سوويمه ییووزې اجووامع اړونوود موافقووه لووري او غووواړي پووه جوړیوودو کووې یووې رول 
 ولوبوي.

پاکسووتان د بووین االفغوواين خووربو لپوواره د هڅووو مالتووړ کوووي، او پووه افغانسووتان کووې 
 "د تاوتریخوايل کمېدو ته ژمن دی.

لېوودنې وروسووته  توورلووه خلیلووزاد رسه د پاکسووتان بهرنیووو چووارو وزیوور قریيشوو 
پاکسووتان هوور ډول ممکوون مرسووتې تووه چمتووو دی، زموووږ هیلووه داده چووې "وویل:

افغانسووتان کووې امنیووت رايش، او موووږ ټووول پووه ګووډه د افغانسووتان لووه امنیووت څخووه 
 "ګټه واخلو.

پووه هموودې ورځ توور لېوودنې وروسووته خلیلووزاد او ډلووه یووې دوحووې تووه روان  شووول. 
رسه د شووپږم پووړاو مخووامخ خووربې پېوول  او د مووئ پوور لووومړۍ نیټووه یووې لووه طالبووانو

 کړي.

 

 

  



 197 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 م پړاو خربې۶د طالبانو او امریکا 

، په دوحه کې له طالبانو رسه د امریکایې هیئت شوووپږم ۲۰۱۹د مئ پر لومړۍ نیټه  
 پړاو خربي پیل شوې.

رئیس مال بردار  د قطر سوویايس دفرت  او مدې ورځ د طالبانو د مرسووتیال مرشووپه ه
ډلې ځینو غړو، د خلیلزاد په مرشوووې د امریکا مذاکرايت هیئت اخوند او مذاکرايت 

له امریکایانو وغوښووتل  لخوامرسووتیال مرشوو مال برادر اخوند  رسه وکتل، د طالبانو د
مسایلو باندي بحثونه باید پای ومومي )د بهرنیو ځواکونو د  ومهم ودو پر شول چې 

 ګواښ(.وتلو مهالویش او له افغان خاوري نورو هیوادونو ته نه 

د خلیلزاد  له قوله راپور ورکړ  چې له طالبانو رسه به پر   UPIامریکایې رسنۍ   مګر
 پورته  مسایل، بین االفغاين تفاهم او اوربند( خربې کوي. ۲مسایلو )۴

مذاکرايت ډلې  فاضووول اخوند د  بانو مال محمد  طال ېل لږ مخکې  مذاکراتو تر پ د 
 100يت ډلې مرشې به عباس ستانکزی کوي.د مذاکراداډول مرستیال مرش وټاکی، او 

 پړاو خربې پېل شوي. م۶په همدې ورځ طالبانو د خربپاڼې په خپرولو ومنله چې 

 خلالزاد د اس مم امار  له ساايس مرستاال م  برادر اخوند رسه وکتل
رش خلیلزاد د  ستازي او د مذاکرايت ټیم م د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي ا

ستان ا سیايس دفرت له رئیس محرتم مال افغان سیايس مرستیال او د  سالمي امارت له 
 .عبدالغني برادر رسه وکتل

په دغه لیدنه کې د افغانسوووتان د مسوووئلې د سووووله ایز حل په مهمو اړخونو خربې 
 .وشوې

                                                           
تر ډیره دايس انګیرل کیږي کله چې مال امیرخان متقي په ناستو کې ګډون ولري، پرته   100

له دي چې د طالبانو لخوا د مذاکرايت ډلې مرشې څوک کوي، یو ډول سرتګې متقي 
صاحب ته اوړي، او د هغه د خپل شخصیت له امله ډیر ځله د مذاکراتو مرشې عمالً  د 

کار عباس ستانکزی او په ځانګړي ډول مال فاضل اخوند ماڼیجن  هغه لخوا کیږي، چې دې
کړي، د همدې له پاره به وي چې د مال برادار اخوند لخوا دا ځل مال فاضل اخوند د 

 مذاکرايت ډلې مرستیال مرش ټاکل شوي وي.
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 :د اسالمي امارت سیايس مرستیال څرګنده کړه

ي)له افغانسووتان څخه د مهمه ده چې لومړی د تیرې ناسووتې د اجنډا دوه مهم ټک دا
ټولو خارجي ځواکونو وتل او د نورو په رضر د افغانستان د خاورې نه استعاملیدل( 

 .نهايي يش

مخکې نورو  څخهدا به د مسوووئلې د نورو اړخونو حل ته الره پرانیزي؛ خو له دې 
 خربو ته نشو داخلیدای.

او په  مجلس کې فیصوووله وشووووه چې خربې به نن د چهارشووونبې په ورځ پیلیږي
په  حث کیږي، ترڅو د بهرنیو ځواکونو د وتلو  یل رسه ب په تفصووو به  نوموړو ټکیو 

 .ګډون د ټولو موضوعاتو په اړه موافقه بشپړه يش

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی
 هو ق۲۶/۸/۱۴۴۰

 م۱/۵/۲۰۱۹ هو ش وو۱۱/۲/۱۳۹۸

 

رانسووتل شووو، د قطر دمئ پر لومړۍ نیټه په کابل کې د قطر هیواد سووفارت رسووامً پ
 هیواد سفیر سعید مبارک الخیارین الهاجري خپل کار په کابل کې پېل کړ.

رش د اندونیزیا هیواد   ستیال م له خلیلزاد رسه تر لېدنې یوه ورځ مخکې د طالبانو مر
 و.رسه هم په دوحه کې کتيل  د بهرنیو چارو وزیرې رینټو مارسودی

 م  برادر اخوند رسه وکتلد اندونازیا د بهرناو چارو وزیرې له 
د افغانستان اسالمي امارت د سیايس چارو مرستیال او د سیايس دفرت رئیس محرتم 

هوووووو ق چې د  ۱۴۴۰/۸/۲۵ یې تیره ورځ  مال عبدالغني برادر او وررسه مل هېئت
نیټې رسه سمون خوري، د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې  ۲۰۱۹/۴/۳۰ میالدي کال

 ري او وررسه هېئت رسه وکتل.نو لیستاټآغلې ری
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په کتنه کې محرتم مال برادر د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې رسه د افغانسوووتان د 
مسئلې په سوله ایز حل او د امریکايي ټیم رسه د اسالمي امارت د مذاکرايت ټیم په 

 تبادله کړ. روانو مذاکراتو نظر

نه  غه الملو مدا راز یې ه په ه ته کړل کوم چې  غاين  په ګو حه کې د بین االف دو
 وو. کیدو سبب ګرځیديل هکنفرانس د لغو 

نځي اړیکو او متاسووونو تان د مسووئلې د حل لپاره په خپل مدواړو خواوو د افغانسوو
وخت کې د   په مقابل کې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرې د اړتیا په ټینګار وکړ،

سئلې په حل کې د خپل هیواد ستان د م نان او مثبت رول لوبولو اطمد مرستې  افغان
ورکړ او هیله یې څرګنده کړه چې هر څومره ژر وي د افغانسووتان مسووئله یو معقول 

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی   حل ته ورسیږي.

 م۱/۵/۲۰۱۹ - هو ق۲۶/۸/۱۴۴۰

له  Markus Potzelپه کابل کې د جرمني هیواد ځانګړي اسوووتازي مارکس پوتزیل  
ي، حامد کرزي او نورو افغان سیاستوالو رسه تر لېدنې وروسته مخامخ قطر ته ډاکټر غن

 دوحه کې د طالبانو مرستیال مرش مال برادر اخوند ولېدل.مه یې ۲د مئ پر  والړ، 

د افغانسډډډتان لپاره د املان ځانګړي اسډډډتازي د اسډډډ مم امار  له سډډډاايس 
 مرستاال رسه وکتل

پاره د آملان هېوا تان ل غانسووو یل او وررسه د اف مارکس پوتز تازي  ځانګړي اسووو د 
یک هیئت یې، د اسالمي امارت د سیايس چارو له مرستیال او د ټپلوماډیلوړپوړي 

بد یايس دفرت رئیس محرتم مال ع ئت رسهسووو تل یې الغني برادر او وررسه هی  .وک
 .دغووه کووتوونووه توویووره ورځ د قووطوور هووېووواد موورکووز دوحووه کووې تووررسه شوووووه

غانسووتان د مسووئلې په سوووله ایز حل، له امریکایانو رسه په په لیدنه او کتنه کې د اف
روانو مذاکراتو او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هکله یو له بل رسه نظریات رشیک 

 .شول

سیمې او نړۍ  ستان،  سوله د افغان دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې په هیواد کې 
موجوده فرصتونو څخه استفاده په ګټه ده او د افغانستان د مسئلې حل لپاره باید له 
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د  ويش. همدارنګه د املان هیواد خاص استازي د سولې په برخه کې د خپل هیواد

 محمد سهیل شاهین  .نان ورکړمرستې او مثبت رول لوبولو اطم

د خربو په پیل کې مو "مه، ماسوووپښوووین مهال خلیلزاد پر ټویټر ولیکل:۲د مئ پر 
ې سوووتاسوووو وروڼه او خوندي دي، غواړي چې طالبانو ته ویيل چې، نور افغانان چ

سولې له  ښودو، تاوتریخوايل کمېدو او د  سلې ای دغه جګړه ختمه يش او اوس د و
 .بهیر رسه د یو ځای کېدو وخت رارسېدلی دی

د بهرنیو " رسه یو له بل رسه تړلو مسووایلو ۴سووولې ته د رسووېدو لپاره په کار ده چې 
غاين خربو، ځواکونو پر وتلو، د ترهګرۍ پر ضوووود د  په اړه ډاډ، بین االف بارزې  م

واړه مسایلو  ۴او پر یادو  ته الره ومومو، "کمېدو تارسي اوربند او د تاوتریخوالېرس 
له به ئرسه مسوووایلو هوکړه نه وي شووووې، هیڅ مسووو ۴خربې کېږي، تر څو چې پر 

 "وروستۍ نه يش.

مه، ماخوسووونت ۲پر د خلیلزاد په جواب کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د مئ 
خلیلزاد دې له موږ څخه د وسوولې ايښووودلو فکر نه کوي، د ":ولیکل مهال پر ټویټر

دا ډول خیايل غوښووتنې پرځای دې امریکایان په دې پوه کړي چې نور دې له زور 
څخه کار نه اخيل او نه دې هم د کابل شووړيدلې ادارې لپاره له دې زیات ځاين او 

 .مايل تاوان پريکوي

بهرته داده چې  ي. دې بند کړي، ځکه چې نتیجه نه لر  مه سووورتاتيژیو تکرارد ناکا
  "خلیلزاد روانو حقایقو ته غاړه کيږدي.

مه د طالبانو او ۴مه د جمعې ورځې له امله خربې ونه شووووې، خو  د مئ پر ۳د مئ 
ښني مهال، خلیلزاد د ټویټر د الرې څرګنده کړه: سپ سته ما د "خلیلزاد تر خربو ورو

ولې د بهیر پایله دا وي چې ټول ښووکېل اړخونه وسوولې په ځمکه کیږدي، هرې سوو
همدې هدف ته د رسووویدو لپاره ټول اړخونه باید د تاوتریخوايل کمېدو لپاره اړین 
يس یوه اقدام مالتړ کوو،  سؤلیت دی، موږ د همدغ قدمونه واخيل، دا یو اخالقي م

  "موږ چمتو یو.
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 کریم ُخرم رسه ناستهعبدال

 سهار ۱۱:۴۰ر ت ۱۰:۱۵
 ۲۰۱۹مئ  ۵

 ځای: کارته پروان، د ُخرم صاحب کور، کابل
 ګډونوال: ُخرم صاحب، وحید مژده او زه )مطمنئ(

: دايس ښکاري چې د قطر روانو خربو کې پرمختګ شته، ویل کيږي چې ُخرم
طالبان  مګردواړه لوري )طالبان او امریکا( د هوکړې السلیک ته نږدې شوې، 

ه لیک کې د افغانستان اسالمي امارت او امریکا غواړي چې د غواړي چې په هوکړ 
 101طالبانو اسالمي تحریک ولیکل يش.

ته وویل  ایانوور کې د ناستي پر مهال موږ امریکد حامد کرزي په ک 102 تیره اونۍ
چې پر تګالرو یې شک لرو، که امریکا غوښتي وای د قطر ناسته نه ځنډول کېده، 

 کا مرستیال سفیر باندي ښې ونه لګېديل.دا خربې په کابل کې د امری

خلیلزاد چې اسالم اباد ته سفر وکړ، له هغه وروسته د پاکستان لومړي وزیر عمران 
و چې پر ږ ته خلیلزاد ویيل خان او د ډاکټر غني ترمنخ ټلیفوين خربې وشوي، مو

 پاکستان فشار راوړو چې طالبان له افغان حکومت رسه خربو ته کینوي.

 مه ماده کې لیکل شوې:۳ورتې لویې جرګې لخوا په د سولې مش

په افغانستان کې د جګړې یو المل دادی چې د اسالم له سپيڅيل دین څخه "
مختلف برداشتونه او قرائتونه کیږي، د سولې د مشوريت لویې جرګې غړي، دولت، 

                                                           
مه، د روسيې سفارت کې د ماښامنۍ پر مهال د ناروي شارژدافیر پرئ ما )لیکوال( ۴د مئ   101
نن ورځ د طالبانو او امریکا تر منځ پر همدې خربه روانه وه چې  "مژده صاحب ته وویل:او 

په هوکړه لیک کې کوم نوم ولیکل يش، طالبانو غوښتل چې د افغانستان اسالمي امارت او 
  "امریکا غوښتل چې د طالبانو اسالمي تحریک ولیکل يش.

ورځې کابل کې پاتې شو، له مهمو افغان مه کابل ته راورسید، دوه ۲۷خلیلزاد د اپریل پر  102
 سیاستوالو رسه یې ولېدل.
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د طالبانو تحریک او علاموو ته وړاندیز کوي څو د اسالم له سپيڅيل دین څخه 

 "تفسیر واحد کړي، او همدا تفسیر د همږغۍ او ميل یووايل وسیله وګرځوي.خپل 

دا ډیره خطرناکه خربه ده، موږ ټول مسلامنان یو، په دي ډول حکومت او سیاف 
غواړي چې امریکا ته برائت ورکړي، دا جملې ډیرې ژورې معناوي لري، امریکا په 

په ځینو مواردو کې یې ځای امت راپورته او ډیر سیسټامټیک ډول غواړي ځینې کلِ 
کړي، امریکا ځینې غیر مهم الفاظ په غیر مهم ځای کې کاروی، د استاد سیاف او 

مشورتې جرګې د پورته خربو معنی دا کیدای يش، چې دلته د افغانانو ترمنځ سولې 
کاله جګړه وه، او هڅه شوي  ۱۸د اسالمي قرائتونو څخه د بېالبېل برداشت له امله 

څخه تيښته ويش. او همدا ډول منلو مسؤلیت  کلنې جګړي ۱۸ له امریکاد چې 
 څرګندونې د داعش ډلې لپاره فکري تهداب ایښودلو په معنی هم کیدای يش.

نه وای، نو څلور مذاهب به هم نه وای، د  که د اسالمي فقهي اړوند بېالبېل نظریات
ې سمې نه دي چې مسایلو په تفسیر کې امامانو اجتهاد کړی، د استاد سیاف دا خرب 

 جګړه د اسالم له دین څخه د مختلف برداشتونو او قرائتونه له امله ده.وایې 

میار ټینګار ېدل، هغه وخت فضل الهادي مسلکله چې د قطر ناستي اړوند بحثونه ک
 درلود چې قطر ته باید په مذاکرايت ډله کې جنګې کسان ولیږل يش.

و اړیکې ډیرې ژوري څاري او څیړي، تر امریکا د سیايس طالبانو او نظامي طالبان
څو پوه يش چې د دوی ترمنځ اړیکې، اوسمهال چې د سولې مذاکرات روان دی، 

 څه ډول دي.

دايس هڅې به کیږي چې ځینې نظامي طالبان د سولې له پڅو او کرارو خربو بې 
 .103حوصلې يش، او بیا د داعش افراطي وسلوايل ډلې رسه ملګري يش

                                                           
کابل کې دغه ډول څرګندونو زور اخیستی وو که طالبان له امریکا رسه تړون السلیک  103

کړي، د دې ډلې ځینې جنګیايل به له داعش ډلې رسه یو ځای يش، مګر دايس ونه شول، 
داعش وسلوال په بشپړ ډول د طالبانو  بلکې تر تړون لږ مخکې په ننګرهار او کونړ کې د

، د داعش خراسان مرش اسلم فاروقي ۲۰۲۰مه ۴لخوا وځپل شول، او باالخره د اپریل پر 
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هم دايس ده چې د سولې اړوند ناستو  104مه ماده ۱۵ګې د سولې مشورتې جر 

محوریت په حکومت پوري منحرص کوي، او د ماسکو بین االفغاين ناستي په ډول، 
 همدايس ورته بین االفغاين ناستو مخه ډب کوي. ود نور 

که افغان سیاستوال له طالبانو رسه اړیکې ولري،  بیا متوجه رضرونه کمیږي، دايس 
خپلې تګالري دلته  بیا ، اول يشروسیه او چین مرصوف وسات لخوا اامریکد نه چې 

 سېمه کې عميل کړي.

د سولې مشوريت لویې جرګې له کېدو رسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخالفت 
ارسائیلو  د درلود، خو بل خوا د امریکا استخبارايت ادارو، د هند استخباراتو او ممکن

 ه جرګه ويش.استخباراتو الس هم وو چې دغ

: جوزجان کې چې د داعش په خالف طالبانو جګړه وکړه، دايس هم ویل مژده
کیږي چې په سېمه کې د سعودي عربستان نظامي کسانو شتون درلود، او د داعش 

 ډلې د مرشانو د خوندیتوب المل هم ممکن د سعودي په غوښتنه شوی وي.

ې د داعش وسلوال مخ په اوسمهال په بدخشان او د کنړ په چپه دره ولسوالۍ ک
 زیاتېدو دي.

                                                           

چې په ننګرهار کې له طالبانو پټ و، ځان یې افغان حکومت ته له دوو نورو  "عبدالله"
 وسلوالو رسه یو ځای په خیوه ولسوالۍ کې تسلیم کړ. ۱۷قومندانانو او 

ا )لیکوال( او ځالند به په هره ناسته کې بهرنیانو ته ویل چې طالبان عقیدوي خلک دي، م
هغوی خپل مرش ته درناوی او بشپړ اطاعت یې کوي، دا اوازه سمه نه ده چې د طالبانو 
سیايس او نظامي مرشان په دوحه کې له امریکا رسه پر تړون توافق وکړي، او بیا به یوه ډله 

 خپلو مرشانو د هوکړې مخالفت کوي.نظامي طالبان د 
د سولې مشوريت لویې جرګې غړي د رایو په اتفاق رسه د افغانستان له حکومت څخه " 104

غواړي چې د افغانستان د اسالمي جمهوریت د ښه ګاونډیتوب پر سیاست ټینګار وکړي 
ګه د او د افغانستان په چارو کې د سيمئیزو مداخلو د دوام په صورت کې دي په رسمې تو 

د سولې مشورتې لويې  "ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان شکایت وړاندي کړي.
 مه ماده.۱۵جرګې 
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مال "هڅې کیږي چې طالبان وویشل يش،  په طالبانو کې ډیر د لوی مال صاحب 

تګالره تعقیبوي، او د هغه په کړنو عمل غواړي، پخوا د طالبانو  "محمد عمر مجاهد
مرشي د لوی کندهار رسه وه، اوس د شامل طالبان هم په مرشتابه کې شتون لري، 

 قدم دی. او دا ښه

ما )مژده( ته قدیر مومند وویل چې له طالبانو رسه د امریکا دهیئت په جوړښت کې 
)انسان پېژندونکي( دي،  ټکسان نه دي، ځینې پکې سایکلوجیس ټول د خربو

هغوی د مذاکراتو په جریان کې  د طالبانو د  مذاکرايت ډلې د غړو حرکات او هر 
ه امله فکر کوي چې پالنی طالب مرش په کومه څه په ځیر څاري، بیا د خپلو ارزونو ل

مسایلو رسه زیاته عالقه لري او کوم څه یې  وکومله موضوع کې لیوالتیا لري، او 
 خوښیږي.

قطر ته چې کوم افغانان ورغيل وو، هغوی ځینې میرمني هم ( ۲۰۱۹)جوالی دا ځل 
یې ونه پېژين له ځان رسه بیويل وي، او په دغه ډول میرمنو باندي، چې په سم ډول 

 باور کول هم ښه نه دی.

امریکا او افغان حکومت دايس سوله غواړي چې طالبان هم د حزب اسالمي په څیر 
 کابل ته رايش، دا نو د طالب سیايس انتحار ګڼل کیږي.

: پرته له امریکا، نور بهرنیان او په ځانګړي ډول اروپایې ټولنه وایې چې افغان ُخرم
ځ کې موافقه وکړي، متحد دي يش، چې ووایې د جوزا سیاستوال دي په خپل من

میاشتي له لومړي نیټې وروسته ډاکټر غني په واک کې نه غواړو، موږ یې مالتړ کوو، 
 ټاکنې هم ونه يش. ۍاو همدارنګه کوشش کوو چې ولسمرش 

دايس ښکاري چې د سويل اړوند پرمختګ لپاره د امریکا لخوا سپټمرب میاشت 
مهاله حکومت جوړ يش، ځکه بهرنیانو د  وروسته ممکن لنډستۍ ده، له هغه و ور 
 مهاله حکومت اړوند خپلمنځي خربې کړي دي. لنډ

: دايس ښکاري چې مال برادر اخوند او مولوي امیرخان متقي بیرته پاکستان ته مژده
والړ نه يش، تر څو د طالبانو او امریکا مذاکرات د پاکستان له فشار څخه خوندي 

 پاتې يش.
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لبانو کامیايب د دوي په ګډوډي کې ده، که دوی هم د نورو ډلو په څیر منظم د طا

 وي، بیا دوی هم ویشل کیږي او ستونزي پکې پیدا کیږي.

: د داعش وسلوايل ډلې اړوند طالبان ډیر ښه پوهیږي چې امریکا یې مالتړ مطمنئ
اعش کوي، او د بغدادي په وروستۍ مرکه کې هم دايس ښکاري چې د افغانستان د

 ډلې مستقیم کنټرول  نه، بلکې دوی اړیکي وررسه لري.

معلومات لرم، په حکومت کې ځینې مهمو کسانو راته ویيل چې  هزه چې څومر 
 داعش د حکومت په مالتړ وسلوال پيداکړل، او د قوي کېدو لپاره یې هڅې کېديل.

 ۱۶، تیر ځل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خربې کېدي، ډیر په جزیاتو وشوې
 ورځې وخت یې ونیو، دا ځل ممکن د خربو پر مهال ډیر جنجايل مسایل نه وي.

دايس هڅې رواين دي چې د طالبانو او امریکا وروستۍ خربي او هوکړه لیک په 
 اسالم اباد کې ويش، فکر کوم په دي اړه امریکا هم له پاکستان رسه هم نظره ده.

ا د خربو اړوند مسایل تر ډیره نور پټ : ایران  غواړي چې د طالبانو او امریکُخرم
 پاتې نه وي.

: ایران د روسانو له وتلو وروسته د مجاهدینو پر ځای د ډاکټر نجیب الله د مژده
حکومت مالتړ وکړ، اوس هم دايس نښې ښکاري چې د طالبانو پر ځای د ډاکټر 

 .105غني د حکومت مالتړ وکړي

د طالبانو لخوا اسالمي حکومت په ایران په افغانستان کې سیکولر نظام مني، خو 
 افغانستان کې نه غواړي.

 

                                                           
ایران همدا تګالره غوره کړه، د افغانستان له ولسشمرۍ ټاکنو یې مالتړ وکړ، د بین   105

کنو د االفغاين خربو لپاره یې د افغان حکومت  مالکیت ته ترجیح ورکوله، او کله چې د ټا
پایلو تر اعالن وروسته، د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ ستونزه راغله، ایران د ډاکټر 

 عبدالله  خوا ونیوله.
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 هند ته د خلالزاد سفر

له همدې ۶د مئ پر  نه وی،  یا هم خربې  بارک لومړۍ ورځ( ب مه )د رمضوووان امل
رخصوووتي څخه خلیلزاد اسوووتفاده وکړه، او په همدې ورځ یې ډهيل کې د هند د 

ندي چارواکو ته یې د بهرنیو چارو وزیرې سووووشوووام سووووراج رسه لېدنه وشووووه، ه
نډ معلومات ور کړل، ېروسوووي تان او دوحې غونډو اړوند ل پاکسووو تان،  غانسووو ، اف

همدارنګه یې له هند څخه وغوښوووتل چې په ماسوووکو کې د درې اړخیز تړون او د 
 افغان سولې اړوند د سیمې په کچه اجامع مالتړ وکړي.

طر ته والړ او هلته یې د مه، ق۷هند ته له دوه ورځني سفر وروسته، خلیلزاد د مئ پر 
 106طالبانو او امریکا د مذاکراتو په وروستي ساعت کې برخه واخیستله.

 

 د شپږم پړاو خربو پای
ورځو بحثونو وروسته د طالبانو او امریکا خربې په قطر کې پای  ۹مه، له ۹د مئ پر 

ذاکراتو نسبي پرمختګ راپور او خلیلزاد په م د ته ورسيدي، طالبانو د مذاکراتو اړوند
 کې د ډیر کرار او په افغانستان کې د تاوتریخوايل نه کمېدو څرګندونې وکړي.

دايس ښکاري چې دواړه لوريو کوم ښکاره پرمختګ نه درلود، همدارنګه د قطر 
 وو. هم م پړاو خربو باندي د پاکستان او هند د غوښتنو او انديښنو تاثیرات به۶

 .انو د وروستي پړاو خربې په اسالم اباد کې ويشپاکستان مته لري چې د امریکا او طالب
تو کې غوښنه برخه افغان حکومت ولري، او اهند غواړي چې د افغان سولې مذاکار 

د طالبانو له راتګ او طالبانو رسه د امریکا مخامخ خیرو او مخامخ پریکړو اړوند 
 انديښنې لري.

                                                           
په همدې ورځ د طالبانو د قطر سیايس دفرت غړي، د ګوانتانامو پخوانی بندی، د طالبانو   106

ا )لیکوال( څخه د داعش د نظام پر مهال د استخباراتو مرستیال مرش، مال عبدالحق وثیق زم
په اړه معلومات وغوښتل، د هغه ټینګار داوو چې دايس ثبوتونه ته اړتیا ده چې وښيې کابل 

 حکومت او امریکا د داعش وسلوايل ډلې رسه مرستندوی دي.
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 دفرت ویاند سهیل شاهین د طالبانو د قطر سیايس ؛م پړاو خربو تر پای ته رسیدو۶د 

ان د اسالمي امارت او امریکې فغانستانن په دوحه کې د "پر خپل ټویټر ولیکل:
تیر پړاو په ترتېب شوې  ، د دې پړاو کېه نځ د خربو شپږم پړاو پای ته ورسید. پترم

نقطو به په  مسودې بحث وشو او په ځینو نقطو پرمختګ حاصل شو. په نورو
 .ې کیږيراتلونکي پړاو کې خرب 

د راتلونکي پړاو لپاره  دواړه لوري به په اړوندو موضوعاتو غور او مشورې کوي او
به آمادګي نیيس. په مجموع کې، دا پړاو مثبت و. دواړو خواوو د یوه او بل خربې 

 .په توجه او حوصلې رسه واوریدې

عاتو دې پړاو کې په یو لړ موضوعاتو بحث وشو او حل شول. په پاته نورو موضو ه پ
 "به په راتلونکې غونډه کې بحث کیږي. إن شالله

د خربو بل پړاو هم پای ته  په دوحه کې مو"خپل ټویټر دايس ولیکل: رخلیلزاد بیا پ
تر څو افغان  دی، د مسایلو جزیاتو اړوند دوام لرونکی خو کرار پرمختګ ،هورساو 

 جګړه پای ته ورسیږي.

، خو په جزیاتو کې هر کله ستونزي هم اتو ته ننويت یويد سولې اړوند مسایلو جز
 وي.

د سولې اوسني مذاکرات کايف نه دي، ځکه ال هم د خربو په جریان کې ډیر بې 
 ګناه خلک ووژل شول، موږ ال زیات او تیز پرمختګ ته اړتیا لرو.

د شخړو اړوند لورو ته، د تاوتریخوايل د کمېدو په برخه کې ال هم زموږ وړاندیز 
  "یښی دی.دوی ته په میز ا

 

 ویاند ذبیح الله مجاهد لخوا الندي خربپاڼه خپره شوه.د د طالبانو 

 له امریکا رسه د اس مم امار  د مذاکراتو شپږم دور پای ته ورساد
نن مازدیګر مهال د قطر هیواد مرکز دوحه کې د اسالمي امارت د استازو او د 

 ړاو پای ته ورسید.امریکایانو د مذاکرايت ټیم تر منځ د مذاکراتو شپږم پ
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په دې پړاو کې په تیرو مذاکراتو کې په ترتیب شوې مسوده بحث وشو، په ځينو 

 برخو کې پرمختګ وشو او ځينې برخې يې ال پاتې دي.

 په راتلونکي مذاکرايت غونډو کې به په پاتې مواردو هم بحث ويش.

نظریات په ښه د مذاکراتو شپږم پړاو په مجموع کې مثبت و، دواړو خواوو د یو بل 
 حوصله رسه واوریدل.

اوس به دواړه طرفونه تر بل پړاو پورې د اړوندو موضوعاتو او پرمختګونو په اړه غور 
 او مشورې کوي او راتلونکي پړاوته به آمادګي نیيس.

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی
 هو ق۴/۹/۱۴۴۰

 م۹/۵/۲۰۱۹ هو ش ووو۱۹/۲/۱۳۹۸

  

ه مهال د طالبانو د قطر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین د واټس مه، غرم۱۰د مئ پر 
دوو له امریکا رسه د خربو په لومړي پړاو کې پر "آپ د الرې ما )لیکوال( ته وویل:

)له هیواده د بهرنیو پوځیانو بشپړ وتل او له افغان خاوري امریکا او نورو هیوادونو ته 
روسته هر پړاو کې  امریکایانو پر دوه نه ګواښ( مسایلو د بحث خربه شوې وه، بیا و 

 نورو )افغان حکومت رسه خربې او اوربند( مسایلو د بحث ټینګار هم کاوه.

 عد لري، راځئموږ امریکایاتو ته وویل چې د افغانستان مسئله بهرنی او کورنی بُ 
 عد باند خربې پېل کړي، همدا پای ته ورسوو.بهرين بُ  چې په اوس مو

غانانو ترمنځ مسئله ده، او هغه به له افغانانو رسه موږ ور باندي کورين اړخ زموږ اف
 واړه مسایل یو له بل رسه تړيل دي. ۴خربې کوو، خو امریکایان ال هم وایې چې دا 

همهاله مخ کې یوړل  کورين او بهرنی اړخ اړوند مسایل یعني امریکا غواړي چې د
پای ته ورسوو  شوې مذاکرات پېل يش، موږ )طالبان( غواړو چې د بهرين اړخ اړوند
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او په جریان کې دادی له افغانانو رسه مو په ماسکو کې خپلمنځي ناسته وکړه، او 

 دوام ورکوو.

)ترمینولوژي( کارول دي، چې پر د خربو پر مهال بله ستونزمنه مسئله د اصطالحاتو 
ي هم زیات وخت ووتی، مثالً د افغانستان اسالمي امارت، د طالبانو اسالم ودغ

تحریک، د پوځیانو بشپړ وتل، د ټولو )امریکا/ناټو( پوځیانو په بشپړ ډول، دايس 
 چې تر هیڅ کوم نوم الندي بیا دوی دلته )هیواد( کې پاتې نه يش.

درېمه ستونزمنه مسئله په راتلونکې کې په افغانستان کې د امریکا رول دی، موږ 
تر هر  مګره ستونزه نه لرو، )طالبان( په راتلونکي کې د امریکا له ملکي شتون رس 

نوم او په هر عنوان د دوی له پوځي شتون رسه مخالفت کوو، او په هیڅ ډول د 
 ډولونو د دوی پوځي، لیږ یا ډیر استخبارايت شتون نه منو.

 ۲۵د خربو پر مهال پر جزیاتو بحثونه کیږي، ځکه وخت زیات نیيس، تیر ځل )
موږ  خو ترتیب شوې مسوده وړاندي کړه،(  امریکا یوه ۲۰۱۹مارچ  ۱۲فربوري تر 

طالبانو له امریکا رسه د مذاکراتو په جریان کې مسوده ترتیب او هغه مو ورته 
وسپارله، امریکایانو وویل چې دا به له خپلو مرشانو رسه رشیکه، او د هغوی نظرونه 

 به هم ورباندي واخيل.

ږ ترتیب کړي وه، پر ې مسودې اړوند چې موغ( د همه۲۰۱۹مئ  ۹مئ تر  ۱دا ځل )
جزیاتو یې خربې وشوې، او په جزیاتو کې په ځینو ټکو موافقه وشوه، او ځینې 
موارد ال هم پاتې دي. اوس به امریکایان، همدا ټکي چې موافقه ورباندي شوې، له 

 خپلو مرشانو رسه او موږ )طالبان( به یې هم له مرشانو رسه رشیکوو.

کاله جګړه شوي،  ۴۰څه ومنل يش، ځکه دلته  موږ نه غواړو چې په تیزي رسه هر
کلنه قرباين مو ضایع يش، هر څه په دقت ګورو،  ۴۰او نه غواړو چې د خپل ولس 

 خو ولس بیا په تنګ دی، ژر سوله غواړي.

 "ځینو هیوادونو ته د خلیلزاد سفر، ممکن دوی به خپلې اجنډاوي لري.
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د د نعمت میوندي الندي لیکنه خپره اړون م پړاو۶د  مه، د دوحې مذاکراتو۱۰د مئ پر 

شوه، زما )لیکوال( په اند ممکن لیکوال سعید خوستی، او معلومات به يې ممکن د 
 طالبانو د مذاکرايت ډلې له غړي مولوي امیرخان متقي څخه تر السه کړي وي.

 

 ؟…!د دوحې مذاکرا  کوم لور ته روان دي
 لیکوال: نعمت میوند

 ي پر لومړۍ نېټه د قطر پالزمېنه دوحه کې د امریکایید رواين میالدي/ مئ میاشت
خربي اتري په دايس حال کې پیل شوي، چې  واو طالب پالوي ترمنځ د شپږم پړا

 :تر وړاندي یې یو بل ته اخطاري ټویټونه هم رسه تبادله شول، خلیل زاد ولیکل
  "البان باید وسلې پرځمکه کښیږدي.ط"

خلیلزاد دې له دې خوبونو تیر يش،  ":ولیکلذبیح الله مجاهد یې په ځواب کې 
طالبان وسلې ایښودلو ته تیار نه دي، په وینا یې د دې غوښتنې پرځای دې خلیل 

  "زاد، امریکا د خپلو ځواکونو ایستلو ته قانع کړي.

امریکا هم د سولې  ":چې بیا یې په ځواب کې خلیلزاد نرم ټویټ وکړ او ویې لیکل
 . "تیاره دهلپاره وسلې ایښودلو ته 

مه نیټه ذبیح الله مجاهد د یوې اعالمیې په خپرولو 9پرون مازیګر د مئ میاشتې پر 
دا مذاکرايت مجلس پای ته ورسید. نوموړي  ورسه خرب ورکړ چې د شپږم پړا

خوشبیني ښوديل وه چې ګویا پر دوو مهمو موضوعګانو چي یو یې د امریکايي 
ورې د بل چا پر ضد نه کاریدل دي؛ پرمختګ رستیرو ایستل او بل د افغانستان د خا

 .کړی دی

دا چې دا پروسه اوس کوم لور ته روانه ده؛ او ويل دومره وروسته او مخ ته کیږي؛ 
په دايس حال کې چې هیوادوال څومره ورته تږي دي؛ په اړه به یې د ځنډ او خنډ 

 :څو عوامل د ترالسه شويو مالوماتو په رڼا کې دررسه رشیک کړم
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 :نډ او خنډ عوامل یېد ځ

څرنګه چې دا مذاکرات د بندو دروازو ترشا روان دي، په اړه یې هیڅوک مالومات 
پیل شو او بل  ومره خربیږي چې د مذاکراتو بل پړالري، د رسنیو له الري فقط دو ه ن

یې پای ته ورسید. خربي وخت ډېر اخيل خو پرمختګ پکي لږ ترسرتګو  وپړا
 :ای يشکیږي، د دې څو عوامل کید

طالبان لکه څنګه چې په جګړه کې پرشا تګ نه مني، دايس ښکاري چې په   - ۱
به هیڅکله  څخهسیايس ډګر کې یې هم نړیوالو ته روښانه کړه چې له خپل موقف 

يش. په دايس حال کې چې امریکا غواړي ځان ته یوه دايس د اوړو پوزه ه شا ته ن
ونه وايي. همدا المل دی چي  "یکاماتې خوړلې امر"جوړه کړي چي نړیوال ورته 

 .مذاکرايت مجالسو طول پیدا کړ

وم، چې د طالب او امریکا ترمنځ مذاکرات داسی نه دي لکه د حاکم او محک و   2
کیږی، د کابل حکومت او امریکا ترمنځ هم د امنیتی  تنها د زورور خربه به منل

ې یوازي امریکا شول، څه چرس خربي وشوي، خو هغه څه پکي السلیک  تړون پر
، د کابل ادارې ته یې نه وخت ورکړ او نه یې د نظر څرګندولو اجازه. مګر لیکيل و

 .له طالب رسه د خربو اترو مسئله کامالً متفاوته ده، ځکه یې پرمختګ ورو دی

دا چي طالبان له یوې خوا د خپلو اسالمي ارزښتونو او ميل منافعو په رڼا کی  - ۳
له نورمونو رسه د ټکرونو د  ېو د امریکا او نړیوايل ټولنبل پلپریکړي کوي، خو 

مخنیوی په لټه کې هم دي، چې دا نو یوې منځنۍ الري ته اړتیا لري او دا منځنۍ 
 .الره را ایستل آسان او د لږ وخت کار نه بريښي

که څه هم هر څومره واکمن او  یبله مهمه خربه دا ده چې مذاکرايت لور  - ۴
بیا هم مجبور دي چی وخت په وخت خپل پرمختګونه او  باصالحیته وي، خو

 څخهچیلنجونه له خپلو مرشانو او اړونده مراجعو رسه رشیک کړي، او له هغوی 
 .السه کړي هدایات تر

: طالبان پرته داسی ټکي هم شته چی طرفینو ته رسه خطونه دي، مثالً څخهله دې  - ۵
اوسه یې ټول منلی تعریف نه دی  دا نه مني چي د ترهګر یا ټروریست ټکی، چي تر
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شوی؛ په مسوده کی په همدې نامه ځای کړي، هو د یوې معلومي ډيل نوم 

وقف اعالنوالی يش، خو طالبان اخیستالی او په اړه یې د رشعي اصولو په رڼا کې م
 .يش منالیه چې په دې اړه د امریکا خود ساخته تعبیرات ن ېوای

ه په مسوده کې ځای کړي چې په راتلونکي طالب لوری هڅه کوي چې داسی څ - ۶
دغي  "کې هم د امریکا د مداخلې مخه ډب کړي. د طالبانو یوې رسچینې وویل:

ډېر وخت واخیست چې په جانب مقابل باندي په مسوده کې  څخهمسئلې له موږ 
 . "دا ډول عبارات ومنو

! دا هم هغه مسئله دا چې راتلونکی نظام به اسالمي وي، په کوم او د چا په تعبیر؟ - ۷
 .وه چې د وخت اخیستلو سبب شوه

له امریکايي لوري رسه په مسوده کې په شد او مد دا خربه ځایول چې د دوی  - ۸
ټول ائتالفیان، اتحادیان او قراردادیان، به د مسودې پابند وي، د طالب رسچینې په 

ی ونیو، ځکه چی ټولو سرت کار و چې ډیر وخت ی وینا دا د امریکايي لوري لپاره تر
څو خپل ائتالفیان په اعتامد کې کړي، او وکالت ترې  امریکا هم مجبوره وه تر

 .واخيل چې په همدې موخه یې ډیري دروازې وټکويل

ټولو مهمه خربه د  باخربي رسچینې وویل، چې تر څخهد مذاکرايت پروسې  - ۹
ې باآلخره یې امارت نوم و چي دا د امریکايي لوري لپاره خورا تریخ غړپ و چ

 .مجبوًرا ومانه، البته په پوښ کې

په مجموع کی یو قانوين السوند او مسوده تیارول او د عمل میدان ته را ایستل،  - ۱۰
او بیا یی بند پر بند له خپل رسسخت جانب مقابل رسه چني وهل؛ طبعاً د ورځو یا 

 .اونیو نه؛ بلکې د میاشتو میاشتو کار دی

 :د کتونکو ارزونه

ني کتونکي فکر کوي چې د مذاکرايت پروسې د ځنډ او خنډ علت دا هم دی ځی
چې امریکایان د مذاکراتو تر څنګ یوه بله نا اعالن شوې سرتاتیژي هم پرمخ وړي، 

مببار، شپنیو چاپو او وحشت له الري یا هغه داچې دوی هڅه کوي چې د شدید 
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مذاکراتو پر میز تر فشار الندي خو طالبان د سنګرونو څخه پر شا کړي او یا یې هم د 

 .ونیيس

خو د کتونکو له نظره دا کار ځکه غیر منتج ثابت شوی چې د دې لپاره هم امریکا 
االجل ټاکلی و چي په د ټرمپ د وروستۍ جنګي سرتاتیژۍ په سلسله کې یو رضب 

هغه ټاکيل وخت کي یې هیڅ کومه ملموسه نتیجه ترالسه نه کړای شوه، نه یې طالبان 
ه سنګرونو شاته کړل او نه یې د مذاکرې پر میز تر دايس اغیز الندي راوستل چې ل

 خپلو غوښتنو منلو ته یې اړ کاندي،

هم په نړیواله کچه او هم په برعکس د دغه وحشت له امله امریکا او ملګري یې 
کورنۍ برخه کي له فشارونو رسه مخ شول، په مخالفت کې یې د اکرثیت ږغونه 

ل، په افغان ولس کې کرکه نوره هم وررسه ِسوا شوه، او په مقابل کي یې راپورته شو 
تومات شکل، نور هم د وليس مالتړ له پلوه غښتلی شو، نو د جهادي مقاومت په ا

دغه څرګند تاوان له کبله امریکایي چارواکي اوس مجبور دي چي د مسئيل اصلې 
 او چټک حل ته به هرومرو غاړه ږدي.

ګټي نظامي فشار لپاره مايل او ځاين مصارف کول بیځایه هڅه  ځکه چي نور د بې
ده، او چټک حل ته به یې ځکه ترجیح ورکړي چې امریکا نوري نړۍ ته ځان 
دايس نيش ښودالی چي ګویا د امریکا په اند د )طالب( په شان یو کمزوري جهت 

 رسه په میاشتو میاشتو توافق ته نيش رسیدالی.

 یالی يش چې ښایي امریکایان نور د وحشت له دغه آپشننو دې ته په کتو سړی و
تېر يش، کوم چې یې د ضمني سرتاتیژۍ په بڼه د مذاکراتو ترڅنګ روان کړی  څخه

 .و، او د مذاکرايت پروسې د ځنډ یو بل عامل ګرځیدلی و

له پای ته رسیدو څخه طرفین  وله همدې ځایه ده چې د مذاکرې د شپږم پړا
څه هم د مذاکراتو په جزیاتو د نا خربتیا له امله په ولس  که ،خوشبیني څرګندوي

 پای .کې یو ډول مایويس محسوسیږي
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 د کای آیډي لېکنه

ز کال څخه تر  ۲۰۰۸کای آیدې د ناروي هیواد اوسیدونکی او په افغانستان کې د 
کال پوري د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو استازويل  ۲۰۱۰

UNAMA جنجايل  ولسمرشۍو. د همده په وخت کې د افغانستان د مرش  دفرت
( وشوې، چې د ټاکنو پر رس د هغه وخت ولسمرش حامد کرزي او ۲۰۰۹ټاکني )

ډاکټر عبدالله عبدالله تر منځ ناندرۍ روانې وي، ډاکټر عبدالله د حامد کرزي لخوا 
امد کرزي د دوېم ح او ټاکنې یې غوښتيل، او باالخرهد ټاکنو ګټل نه منل، دوېم پړ 

ځل ټاکنو اعالن وکړ، چې وروسته بیا ډاکټر عبدالله په شا شو، او د ټاکنو پایله د 
ویل کیږي ډاکټر غني ته هغه مصارف او لګښتونه  حامد کرزي په ګټه اعالن شوه.

 ورکول شول  چې د ټاکنو پر مهال  یې کړي وو.

د طلوع نیوز ټلویزون ، ۲۰۱۹ مه۸مئ پر  الندي لیکنه د Kai Eideد کای آیډي 
 .107( کې خپره شوهي بڼهویب پاڼه  )انګریز 

 

 یا په افغانستان کې د سولې خربې به له پېل مخکې له ناکامۍ رسه مخ يش؟آ
په دوحه کې  ایا د افغانستان د سولې بهیر وار له مخه له جدي ستونزې رسه مخ دی؟

کار دی. سولې او چې یو ښه  ،او طالبانو ترمنځ خربې روانې دي د امریکایانو
تحریم  توالوجوړه شوه خو ډیرو مخورو سیاس پخالینې ته ځانګړې شوې لویه جرګه

یوې ډلې د فربورۍ په میاشت کې له  توالو. په مسکو کې هم د افغان سیاسکړه
طالبانو رسه د مذاکراتو د پیل په موخه غونډه وکړه خو د دې ډول خربو اترو د دوام 

کسانو یو نه  ۲۵۰ه مخامخ شوې کله چې کابل د هڅې هغه وخت له ستونزې رس 
یدونکی نوملړ وړاندې کړ. دا چې د دې ناکامۍ مسؤلیت د چا په غاړه دی، ک باور

 .زه یې په اړه قضاوت کول نه غواړم

                                                           
 د لیکنې پښتو ژباړه له نن ټکی آسیا ویب پاڼې څخه را اخیستل شوې. 107
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دي پیل حقیقت دا دی چې ال تر اوسه د افغانانو په مرشۍ او مالکیت خربې نه 

له طالبانو رسه له افغانستانه د خپلو میاشتې کیږي چې امریکايي لوری  ۹شوې او 
ل المل ېپوځونو د وتلو په رس مذاکرات پیل کړي دي. د بین االفغاين مذاکراتو د نه پ

اوسه افغان حکومت د یو مرشوع حکومت په  یوازې دا نه دی چې طالبان ال تر
ولرو توګه په رسمیت نه پیژين. دا دومره ساده هم نه ده. که چیرې له طالبانو دا مته 

کلونو راهیسې وررسه په جګړه کې ښکیل  ۱۸چې ناڅاپي دې هغه حکومت چې له 
 .دی په رسمیت وپيژين، دا به ډیره غیر واقع بینانه وي

اوسنی په ټپه والړ حالت له دې امله هم رامنځته شوی دی چې افغان سیايس لوری 
ولیزه توګه په دې نه دی توانیدلی چې یو حقیقي مذاکرايت ټیم جوړ کړي چې په ټ

کسانو د نوملړ وړاندې کول چې په  ۲۵۰د افغان ټولنې استازويل وکړای يش. د 
دوحه کې له طالبانو رسه کتنه ولري، د ستونزې اسايس اړخ را برسیره کوي. له بله 
پلوه د ولسمرشۍ را روانې ټاکنې ستونزه نوره هم پیچلې کوي او له ننګوونو رسه یې 

رسه باید وویل يش چې د سولې بهیر د راتلونکو ټاکنو  مخامخ کړې ده. په خواشینۍ
ر ونه ګوري، د قرباين کیږي. که چیرې افغان سیاستوال دواړه بهیرونو ته په جال نظ

 .لیدو مخکې له بشپړې ناکامۍ رسه مخامخ يشېسولې بهیر به له پ

نځه نو بیا د حل الره څه ده؟ زما په اند دوه بنسټیز خنډونه مهم دي چې باید له م
 .یوړل يش

تر ټولو لومړی، افغان حکومت باید نور دوحې ته د یو حکومتي پالوی پر استولو 
کړي. ولسمرش غني کوالی يش یو شمیر د اعتامد وړ کسان طالبانو رسه ه ټینګار ون

د خربو لپاره وټاکي، خو په پالوي کې باید داسې کسان شتون ولري چې په ښه 
 .کړای يشتوګه د افغان ټولنې استازويل و 

یم، نور ټول لوري باید دا خربه ومني چې که په مذاکراتو کې ټول شاملیدل ېدو 
وغواړي نو واقعي مذاکرات تررسه کول به ناممکن يش. سرتې غونډې لکه د مسکو 

رسه کیږي  ناسته، د بحث او خربو اترو لپاره ګټورې دي خو که واقعي مذاکرات تر
 .یاړین د جوړول یمذاکرايت پالو  ینو بیا کوچن
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ل لپاره واقعیت پالنه ېپورته خربو ته په کتو رسه پایله دا شوه د اسايس مذاکراتو د پ

او نظم یا ډسپلین ډیر مهم دي. پرته له دغه ډول واقعیت پالنې او ډسپلین څخه به 
هیڅکله د سولې واقعي بهیر شتون ونلري. بدترین حالت به هغه مهال رامنځته يش 

 .ره د ستړتیا احساس وکړي او له افغان کشالې پښې وبايسچې نړیواله ټولنه نو 

چې د یو څو کسانو پر   زما په اند، په کابل کې ټول سیايس اړخونه باید هڅه وکړي
کسان وي رسه سال يش. زه پر کسانو ځکه ټینګار کوم  ۱۵تر  ۱۰کوچني ټیم چې 

نه کوي،  چې باید داسې وانګیرل يش چې دوی د یوې ډلې یا لوري استازويل هم
. د بیلګې په توګه، په پالوې کې باید د ښځو با يبلکې د افغان ټولنې استازي د

 .هم پام ويش  مفهومه ګډون ته چې د خپلو اړوندو ادارو لخوا پیژندل شوي وي،

په داسې حالت کې  ،طالبان نه يش کوالی دغه ډول پالوي رسه له کتلو مخ واړوي
حکومت او یا کوم بل سیايس لوري څخه چې دغه پالوی په مستقیمه توګه له 

کړي. څرګنده خربه ده چې د پالوي هرغړی به یوې ادارې یا یو کس ه استازويل ون
لري چې ه طالبانو پورې اړه ن پهته مسؤلیت لري او راپور به ورکوي. خو دا بیا 

 .چا پورې اړه لري پهنوموړي کسان چاته مسؤلیت لري او 

پالونکی چلند به مرسته وکړي چې د افغانانو ترمنځ  هیله لرم چې دغه ډول واقعیت
 .د مذاکراتو د چمتووايل بهیر پیل يش

زه موافق یم چې باید د ټولو خواوو حضور یقیني يش. خو دا موخه هغه مهال ترالسه 
 .ۍ منظم میکانیزم رامنځته يشغږ دای يش چې د راپور ورکوونې او همکی

د سولې د بهیر لپاره د یو نړیوال استازي رسبیره پر دې، زه پر دې عقیده یم چې 
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا  يټاکنه هم ډیره اړینه ده. که چیرې دغه ډول استاز 

لخوا وټاکل يش نو بهرته به وي. د متحده آیاالتو مذاکره کوونکی، زملی خلیلزاد نه 
څکله يش کوالی دغه رول ولوبوي. هغه د منازعې د یو اړخ استازويل کوي او هی

رول به د هرې ناستې  ييش پاتې کیدای. د نوموړي نړیوال استاز ه بې طرفه ن
رسه کول، د اجنډا جوړول او د پریکړو راټولول او ورڅخه پایله  آسانچاري تر

اخیستل وي. رسبیره پر دې، د ورته بهیر په دوران کې به داسې حاالت هم رامنځته 
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په ټپه والړ حاالت رسه مخامخ يش. يش چې پرته له شکه به خربې له ماتیدو او 

آسانچاری به بیا مرسته وکړي چې د دغه ډول خنډونو مخه ونیول يش او پرې بری 
 .حاصل يش

څرګنده خربه ده چې دغه ډول نړیوال استازی باید داسې څوک وي چې ټول 
باندې باور ولري او ټولو ته د منلو وړ وي. او دا هم مهمه ده چې دغه  اړخونه ور

ړیوال استازی باید طرفینو رسه پیژندګلوي ولري او د افغانستان له موضوعاتو ډول ن
څخه پوره باخربه وي. وخت ډیر کم دی او د نوي کس ټاکل به پکې ممکن نه وي 
او ملګري ملتونه به هم و نه يش کړای چې د داسې یو شخصیت په لټه کې يش چې 

ې ادارې پورې اړه ولري. دا د کومې ځانګړ  پهد ځانګړي هیواد تابعیت ولري او یا 
 .تجربو وخت نه دی

نه د ترشیفاتو او رسمیاتو او یا د وړ استازي نه موندل، و زما په اند، ډیره جدي ننګو 
افغان ټولنې پورې اړه لري. آیا دا به ممکنه وي چې  پهنه و نه ده، بلکې اسايس ننګو 

تررسه يش؟ پر یو کوچني مذاکرايت پالوي رسه سال يش او واقعي مذاکرات 
اوسمهال زه دومره خوشبینه نه یم. خو بله چاره همه نشته، که ټولې خواوې غواړي 
افغان جګړه پای ته ورسیږي او افغانانو ته یو سوله ییزه او هوسا ژوند برابر کړي، باید 

 پای .د غه ډول موافقه رامنځته يش
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 لېدنه پمپاوان او ټد پو 

ښار کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک  مه نیټه، د روسيې په سوچي۱۴د مئ پر 
دا رنګه يې د پمپیو د روسيې د بهرنیو چارو وزیر رسګې الروف رسه ولېدل، او 

 ین رسه لېدنه وشوه.ټروسيې له ولسمرش پو 

دوی د امریکا او روسيې د اړیکو په رغولو باندي بحثونه درلودل، همدارنګه یې د 
 وند هم بحثونه وکړل.افغانستان سولې او افغان کشالې اړ 

پمپیو ویيل چې د افغانستان اړوند یې ډیر کارونه کړي، او د ترهګري پر ضد به ګډ 
 کار کوو.

ین ویيل چې افغانستان کې د حل الره پیچيل ده، په کار ده چې مناسبه او د منلو ټپو 
 وړ حل الره د افغان کشالې د ختم لپاره پیدا يش.

 یو د لېدنې اړوند الندي راپور خپور کړ: ین او پمپټکا ږغ راډو د پو امری

بللې « نسبتاً پېچلی»په دغه لیدنه کې د روسیې ولسمرش د افغانستان د ستونزې حل 
ده چې د سولې خربو په جریان کې د طالبانو دریځ د قوي کېدو یې او زیاته کړې 

 .په حال کې دی

کې د امریکا او  کرملین په یو بیان کې ویيل چې د روسیې ولسمرش په افغانستان
 .روسیې ترمنځ د واک توازن یوه مهمه اړتیا بللې ده

"زموږ ځینې :د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دغه کتنه کې ویيل
همکارۍ ډېرې ښې وې، په ځانګړي ډول د شاميل کوریا او افغانستان په اړه، موږ 

 ".يله تروریزم رسه د مبارزې په برخه کې ښه کارونه کړي د

 بیان کې د روسیې د ولسمرشپه خپاره شوي  «مه۱۵مئ پر »کرملین همدارنګه د 
وږ ولسمرش یادونه "زم:یوري اوشاکوف له قوله ویيل بهرنیو چارو سالکار د پوتین

وکړه چې په افغانستان کې د جګړې سوله ییز حل یو څه پېچلی دی، ځکه دغه بهیر 
کې د طالبانو دریځ هم د قوي کېدو په خپله ستوزمن دی، همدارنګه په دغه هېواد 
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حال کې دی، نو په دې خاطر موږ اړتیا لرو چې د همکارۍ لپاره ګډ ګامونه پورته 

 ."کړو چې په دغه سیمه کې یو متوازن واک ته ورسېږو

په دې وروستیو "څرګندونې وکړي: ځینېمه، خلیلزاد د ټویټ د الرې ۲۸د مئ پر 
ن کې زموږ د لومړیتوبونو په اړه پوښتنې راوالړې ورځو کې څو مبرصینو په افغانستا

 کړي دي، د سولې یو بهیر چې پایله یې سیايس هواری وي، لومړیتوب دی، افغانانو
 ي.ته تر بل هرڅه سوله لومړیتوب لر 

دې رسه رسه چې موږ د سولې لپاره چې افغانان یې مستحق دي هڅې کوو، باید  له
 ".108د ټاکنو پالن هم پر مخ والړ يش

له  Dave Butler  مه، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیو بټلر۱۸د مئ پر 
متحده ایاالت، افغان حکومت او د افغانستان "ازادي راډیو رسه ځانګړي مرکه کې وویل:

 ټول خلک له طالبانو رسه سولې ته تیار دي، خو دغه ډله پر جګړې ټینګار کوي.

مه ورکړې، د افغانستان خلکو تل ویيل چې سوله طالبانو د سولې ردولو ته ادا
غواړي، افغان امنیتي او د فاعي ځواکونه سوله غواړي او موږ هم پر سوله ټینګار 
کوو، خو طالبانو جګړې ته دوام ورکړی، موږ غواړو جګړه همدا نن ختمه او نه 

 غواړو چې افغانان نور ووژل يش.

وژل کېږي، خو اوس د طالبانو تلفات  هره ورځ په دواړو لورو کې سلګونه افغانان
اوس هم جګړه روانه ده او افغان ځواکونه او طالبان یو د بل پر  .ډېر شوي دي

 .وړاندې په تهاجمي حالت کې دي

                                                           
الیس  کا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازيد جنويب او مرکزي اسیا لپاره د امری 108

مه، کابل ته راغله او د ګډ حکومت له مرش ډاکټر غني رسه یې د راتلونکو ۱۲ویلز د مئ پر 
ولسمرشۍ ټاکنو په اړه بحثونه وکړل، هغې د خپل څو ورځني سفر په جریان کې له اجرائیه 

تاد سیاف او ګڼو افغان رئیس، راتلونکو ولسمرشۍ ټاکنو ته نوماند حنیف امتر، اس
سیاستوالو رسه لېدنې درلودلې، او د افغانستان راتلونکو ولسمرشۍ ټاکنو په اړه یې بحثونه 

 وررسه درلودل. دا ځل الیس ویلز ټول مترکز په راتلونکي ولسمرشۍ ټاکنو کړی و.
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که طالبان د سولې خربې ونه مني، امریکايي ځواکونه به یې پروړاندې جنګ ته 

 " .ادامه ورکړي

مني هیواد ځانګړي استازي مارکس پوتزیل د افغانستان لپاره د جر کې په ورته وخت 
Markus Potzel  په کابل کې د ګډ حکومت له مرش ډاکټر غني، له مخکېني

، مه۱۸د مئ پر   ولسمرش حامد کرزي او نورو افغان سیاستوالو رسه تر لېدنو وروسته
ل په دوحه کې له مال برادر اخوند رسه وکتل، او د افغانانو د راتلونکي خپلمنځي بیاځ

ناستي په اړه یې وررسه خربې وشوې، په پام کې ده چې د افغانانو  خپلمنځي ناستې 
دوحې د   "برغوف بنسټ" مسلکي کسان يجرمند د ترتیب او تنظيم لپاره، دا ځل 

 رسه مرسته وکړي. د شخړو او برشي مطالعاتو انسټیټوټ

 

مرستاال د افغانستان لپاره د املان خاص استازي د اس مم امار  له ساايس 
 رسه وکتل

چارو مرستیال او د سیايس دفرت رئیس محرتم  د افغانستان د اسالمي امارت د سیايس
مال عبدالغني برادر او وررسه هئیت یې د افغانستان لپاره د املان هیواد له خاص 

 استازي مارکس پوتزیل او وررسه مل هئیت رسه وکتل.

نیټې رسه سمون  ۲۰۱۹/۵/۱۸ له هو ق چې د میالدي کال ۱۴۴۰/۹/۱۳ دغه کتنه د 
 خوري په دوحه کې تررسه شوه.

دواړو خواوو د افغانستان په روانو حاالتو، د افغانستان د مسئلې د سوله ایز حل په 
 دې برخه کې د املان هیواد د هڅو په باره کې خربې وکړې.ه بیال بیلو اړخونو او پ

ت رول د خپل هیواد د مثب همداراز د املان هیواد خاص استازي د سولې په اړه 
دې هکله به د اسالمي امارت سیايس ه نان ورکړ او ټینګار یې وکړ چې پلوبولو اطم

 دفرت رسه خپل متاس ته دوام ورکوي.

 اسالمي امارت د سیاسی دفرت ویاند ، دمحمد سهیل شاهین
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ئ پر قطر هیواد کې له طالب مرشانو رسه د نړۍ د مرشانو لېدنو دوام پيدا کړ، او د م

مه، د اروپایې ټولنې ځانګړي استازي په دوحه کې له مال برادر اخوند رسه ولېدل، ۲۱
 په اړه یې د طالبانو د قطر دفرت ویاند سهیل شاهین لخوا اعالمیه هم خپره شوه.

اتحادیې خاص استازي د اس مم امار  له ساايس  د افغانستان لپاره د اروپايم
 مرستاال رسه وکتل

د افغانستان د  "روالنډ کوبیا" خاص استازي اتحادیې يېلپاره د اروپاد افغانستان 
اسالمي امارت د سیايس چارو مرستیال او د سیايس دفرت رئیس محرتم مال عبدالغني 

 برادر او وررسه هئیت رسه وکتل.

 دوحه کې تررسه شوه.  نن ورځ د قطر هیواد په مرکز  دغه کتنه 

حرتم مال برادر د اروپايي اتحادیې خاص استازي د اسالمي امارت سیايس مرستیال م
رسه د افغانستان په روانو حاالتو، له امریکایانو رسه په مذاکراتو، په افغانستان کې د 

 ملکي تلفاتو په مخنیوي او برشي مرستو خربې وکړې.

د اروپايي اتحادیې خاص استازي د افغانستان په هکله د اروپایي  له دې رسبیره
الیيس وضاحت وکړ او د یاد سازمان په منایندګي یې په افغانستان کې اتحادیې د پ

 مثبت رول لوبولو اطمنان ورکړ. د د سولې په برخه کې

کې به هم د اسالمي امارت سیايس دفرت  نوموړي هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي 
 سهیل شاهین رسه خپل متاس ته دوام ورکوي.

هیوادونو د استازو او نړیوالو ټولنو د مرشانو  لېدنې زما )لیکوال( له نظره چې د ځینو 
له مال برادر رسه، د دې لپاره دي چې امریکا له بېالبېلو الرو پر طالبانو فشار راوړي، 

د خربو ته کیني، همدارنګه طالبان او له طالبانو وغواړي چې له افغان حکومت رسه 
لخوا وهڅول يش چې اوربند ته  ستازو او نړیوالو ادارو د مرشانواځینو هیوادونو د 

 109غاړه کیږدي.
                                                           

تیال داچې د اوربند مسئله مهمه ده، زما )لیکوال( څخه د طالبانو د فرهنګي کمیټي مرس  109
مرش احمد الله وثیق وغوښتل چې د اوربند په اړه نظریات وررسه رشیک کړم، داچې د 

 احتاميل اوربند ګټې او تاوانونه به څه وي.
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خلالزاد د امریکا کانګرس ته له طالبانو رسه د مذاکراتو په اړه معلوما  

 ورکړل
څه مووده مخکوې د کوانګرس غوړو د بهرنیوو چوارو وزیور مایوک پمپیوو توه لیوک 

و او ورڅخووه یووې غوښووتي وو چووې ډاکټوور خلیلووزاد کووانګرس تووه ور و اسووتولی 
البووانو رسه د سووولې د روانووو مووذاکراتو پووه اړه د کووانګرس ولیووږي، توور څووو لووه ط

غووړو تووه معلومووات ورکووړي. د کووانګرس غووړو دا هووم ویوويل وو چووې د طالبووانو او 
 مریکا ترمنځ د سولې خربو کې روڼتیا "شفافیت" نشته.ا

لپوواره د امریکووا د بهرنیووو او بیووا پخالینووې مووه، د افغانسووتان د سووولې ۲۲د مووئ پوور 
زملووي خلیووزاد د امریکووا کووانگرس غووړو تووه لووه طالبووانو  چووارو ځووانګړي اسووتازي

 رسه د سولې د مذاکراتو په اړه د تړلو دروازو تر شا معلومات ورکړل.

له ئد امریکووا د سوونا د بهرنیووو چووارو د کمیټووې مرشوو جووېم ریووش وویل:"اصوول مسوو
دی او کلوووه یووووې حتموووي نتیجوووې توووه  دا ده چوووې څوووومره پرمختوووگ شووووی

 رسیدلی يش.

ې مسووئلې تووه د حوول الر پیوودا کووړي، ويل دا یوووه ډیووره خلووک غووواړي ژر دغوو
  "پیچلې مسئله ده  او زه د نیوکو نیت نه لرم.

"د هوور چووا پووه ډول :د نیوو جووريس ایالووت ډیمووکراټ سووناتور بوواب میننوودیز وویول
مووونږ هووم غووواړو چووې خپوول عسووکر بیرتووه خپلووو کورونووو تووه راولووو. خووو دغووه 

 ".هدف ته مونږ څنگه رسیږو، دا ډیره مهمه ده

امریکووايي عسووکر بایوود ژر توور ژره خپوول وطوون تووه  ":وویوول سووناتور منینوودیز
 ".راستانه يس

                                                           

( د اوربند لپاره هیڅ ډول لیوالتیا او تیاری ۲۰۱۹مګر په ټوله کې طالبان تر دې مهاله)مئ 
 نه لري.
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د افغانسووتان پووه اړه د متحووده ایوواالتو د سوونا د بهرنیووو  اړیکووو د کمېټووې پووه پټووه 
اسووتعامعیه غونووډه کووي د دې کمېټووې د مهووم ډیموووکراټ غووړي، بوواب منینوودیز، 

 :د وینا مهم ټکي

ي عسوووکرو ژر تووور ژره راوتووول غوووواړم. د افغوووان زه لوووه افغانسوووتانه د امریکووواي"
قربووانۍ ورکووړي  انو زیووايتټووپلوماډیجنووګ ډېوور اوږد سووو، او زموووږ عسووکرو او 

خووو دا چووي موووږ څرنګووه لووه افغانسووتانه راووځووو، حیووايت اهمیووت لووري. کووه  دي.
مووو ۱۹۹۰، افغانسووتان بووه خامخووا بیووا د چیووري یوووه دایمووي سوووله قایمووه نووه يش

 .مداري اناريش ته ور ټېل وهيکلونو په څېر یوې دوا

البتووه، زه شخصووا دې مهووم مقووام تووه د خلیلووزاد د مقررېوودو تووود هرکلووی کوووم، او 
 .د سیايس موافقې لپاره د هغه له هلو ځلو څخه کلک مالتړ کوم

کشووالې سوویايس موافقووه بایوود د ښووځو  تووه کووړم چووي د افغوواناول، دا هووم بایوود زیا
برشوووي حقووووق تضووومین کوووړي. مووووږ او اقلیتونوووو پوووه شووومول د ټولوووو افغانوووانو 

پوهېږو هغه ټوولني چوي ښوځو توه مسواوات نوه منوي، هغووی همویش بوې ثباتوه او 
د قووانون حاکمیووت پووه کښووې کمووزوری وی. د افغووان سووولې موافقووه بایوود د ټولووو 
افغانووانو او اقلیتونووو سوویايس غوښووتني را ونغوواړي. امریکووا بایوود پوور بووین االفغوواين 

و د دې مووذاکراتو مووادې او جهووت ور تنظوویم مووذاکراتو بانوودي ټینګووار وکووړي، ا
کړي. څرنګوه چوي امریکوا د افغانسوتان پوه سویايس او نظوامي فضوا کوي یوو مهوم 
عنرصوو دی، لووه دي کبلووه، دا بووه نووه منصووفانه او نووه بووه هووم  د منلووو وي چووي د 
افغووان سیاسووتوالو څخووه دا متووه وکووړو چووي خپوول ټووول خپلمینځووي اختالفووات 

 .يزموږ له مرستي پرته فیصله کړ 

او هغوووی  دوهووم، دا څرګنووده خووربه ده چووي طالبووان د داعووش مخووالف دي،
خپوول حریفووان ګڼووي. خووو پووه افغانسووتان کووي یوووازي داعووش فعووال نووه دي. هلتووه 
القاعووده، لشووکر طیبووه، او د حقوواين ډلووه هووم فعالیووت کوووي. طالبووان بووه د هغوووی 
رسه څرنګووه چلوون وکووړي؟ حتووی کووه چیووري طالبووان د دې سوویايس اراده هووم 
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چووي دا ډيل لووه افغانسووتان څخووه وبووايس، ایووا طالبووان د دې قوودرت لووري؟  وکووړي

 .زه خپله شکمن یم

دریووېم، اروپووا بایوود پوودې خووربو کووي راګووډه يس. اروپایووانو پووه افغانسووتان کووي 
 .زموږ رسه کومک کړی دی. موږ نه سو کوالی چي اروپا حذف کړو

تووايس  زه غووواړم چووي پوودې پووه سووم چووي جمهوووررئیس ټرمووپ !محورتم خلیلووزاد
تووه څوووه ډول هووودایات درکووړي دي. زیووواتره خلوووګ بوواور لوووري چوووي ټرموووپ 
غووواړي لووه افغانسووتان څخووه پوځیووان پووه چټکووي را وبووايس، او هموودا مسووئله بوول 
کووال د خپوول ځووان د بیووا انتخابېوودو لپوواره وکوواروي. ایووا ټرمووپ او د بهرنیووو چووارو 

 وزارت تايس ته کومه معلومه نیټه یا رضب االجل ټاکيل دی؟

د بهرنیووو چووارو وزارت غووواړي چووي د کابوول پووه سووفارت کووي  خلیلووزاد!ښوواغلی 
را کووم کووړي. البتووه کووه چیووري زه طالووب وای، مووا بووه لووه  سوولنه۵۰خپوول مووامورین 

دې اقوودام څخووه دايس انګېووريل وای چووي امریکایووان پووه هوور صووورت وځووي. 
تووايس پوووهېږئ چووي مووذاکرات د زیګنووالونو او اشووارو هوورن دی. خووو پوودې 

 .یو حیرانونکی کار دی واقعاً  نال ور کولوخت کي دايس زیګ

ښوواغلی خلیلووزاد! زه سووتا موفقیووت غووواړم. سووتا بووری د امریکووا کامیووايب ده. زه 
پوووهېږم چووي سووتايس وظیفووه ډېووره مغلقووه او ګرانووه ده. خووو زه اندېښوومن یووم چووي 

رئویس ټرمووپ توايس تووه الزم او پوه کووايف انودازه وخووت نوه دی در کووړی  جمهوور
ه ترالسووه کووړئ، څرنګووه چووي تووه د وخووت لووه کموووايل چووي یوووه دومووداره سووول

رسه مخ یوې، او د وخوت پوه تنګسویا کوي واقوع يوې، زه هیلوه منود یوم چوي توايس 
 . "پدې غونډه کي وکوالی شئ چې زموږ یادو اندېښنو ته ځواب ووایست

داچوې خلیلوزاد د کوانګرس غووړو توه د پټوو دراوز شواته څووه وویول، پوه اړه یوې نووه 
 و نه هم د کانګرس غړو څرګندونې وکړي.رسنیو، نه خلیلزاد ا
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 د اخرتیز پېغام  غټ ټکې د مرش د طالبانو

د جون پر اوله، د کوچني اخرت په مناسبت د طالبانو د مرش شیخ هبة الله پېغام خپور 
 شو، چې موږ یې له مذاکراتو رسه تړلې ځینې مهم ټکې دلته را اخلو:

و تخنیکي قوت مغرور دي او د بېوزله بهرين اشغالګر که هرڅومره په خپل پوځي ا"
افغانانو خالف یې له وحشته ډک موقف نیولی؛ خو بیاهم د هغوی ټول پوځي غرور 

جهاد  د دفاعي مقدس جهاد په وړاندې په شکست محکوم شوی او ستايس ستايس
او تاریخي رسښندنې د دې المل ګرځيدلې چې د هیواد د ټولو پوځي او سیايس 

 .سالمي امارت تر السه کړياقداماتو ابتکار ا

د دغه ابتکار په ترڅ کې که اسالمي امارت په جهادي جبهاتو کې فاتحانه عملیات تررسه 
لپاره  متېکې له امریکايانو رسه د افغانستان د اشغال د خا کوي او که په سیايس ډګر

 .مذاکرات کوي د دې دواړو غرض او هدف د اشغال خامته او داسالمي نظام قیام دی

هرين یرغلګر او کورين ملګري یې د جګړې د ټولو قوانینو او اخالقي مقرراتو خالف ب
په سخت وحشت رسه زموږ په کلیو، بازارونو، جوماتونو، کلینیکونو، مدارسو او نورو 

 .يبرش تاریخ یې مثال نه لر  ځایونو باندې داسې ړندې مببارۍ او ظلمونه کوي، چې د

د کورونو پریښودلو ته یې اړبايس، په نیمو شپو م وليس وګړي په شهادت رسوي، عا
د خلکو شخيص حریم ماتوي، دروازې یې په مبونو الوزوي، ښځې او ماشومان له 

عزت خیال یې نه سايت، نارینه  خواږه خوبه په وحشت رسه را پاڅوي، د هیڅ ډول
 .یې د ښځینه وو، خویندو میندو په وړاندې په بې رحامنه ډول په شهادت رسوي

شکنجو ځوروي، د کابل ادارې له وحيش   زرګونو افغانان په زندانونو کې په په
زندانونو څخه د سختو او نامساعدو رشایطو له وجې د یو شمېر مظلومو بندیانو د 
شهادت خربونه را رسیږي، حتی په دا وروستیو کې يې په زندانونو کې په بې وسلې 

مظلومو زندانیانو ډزې کول د جنګي او الس تړلو بندیانو مرمۍ و اورولې، چې پر 
 .جنایت تر څنګ سرته بزديل او نامردي هم ده
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اسالمي امارت د خپل اصويل دریځ او سوله ییزې تګالرې له مخې په دې توانیدلی 
چې د افغانستان د ګاونډ او سیمه ییزه اجامع د ځان کړي، په مسکو کې د افغانستان 

ومړی کانفرانس، د اسالمي امارت له سیايس هیوادونو ل ۱۲د ګاونډیانو په ګډون د 
استازیو رسه د نړۍ د هیوادونو اړیکې او د هغوی د سیايس لوړ پوړو چارواکو 
رسمي لیدنې کتنې او د بین االفغاين تفاهم په سلسله کې غونډې او متاسونه زموږ 

 .د خربې ښکاره ثبوت دی

سالمي امارت او افغان د کابل اداره هڅه کوي د خپل ځان په مطرح کولو رسه د ا
سیاسیونو د تفاهم مخه ډب کړي، چې دې بې ګټو هڅو او د بین االفغاين تفاهم په 

 .مخ کې سیايس مزاحمت ته یې اسالمي امارت هیڅ اعتناء نه کوي

سالمي امارت د واک انحصار نه غواړي، موږ پر دې باور یو چې ټول افغانان به په 
 .وویني ریښتیني توګه په نظام کې خپل ځان

د موجوده بنسټونو په برخه کې به اسالمي امارت د اصالح او سمون له الرې 
 .داسالمي اصولو په رڼاکې د آینده افغانستان لپاره مثبت کار واخيل

 :د بهرين سااست په اړه
د اسالمي امارت په اند د یوه سوله ییز افغانستان وضعیت دا ایجابوي چې دلته نور له 

الص یو داسې افغانستان وجود ولري چې نه یې څوک خپلواکي خارجي اشغال نه خ
 .او حریت نقض کړي او نه یې هم ځمکه او فضا د بل چا په رضر وکاریږي

اسالمي امارت د ټولې نړۍ او خاصتا د سیمې له هیوادو رسه په مثبتو اړیکو باور 
او په کابل  لري او له ګاونډیانو رسه د ښه ګاونډیتوب اصولو ته ژمن دی؛ خو امریکا

لو، قومي، سمتي او غځو کې د هغوی تپل شوې اداره دلته د جګړې د 
تعصباتو را پارولو له الرې دا هڅه کوي ترڅو زموږ هیواد د ټولې سیمې او   سیايس

ګاونډیانو په وړاندې د یو سنګر په حیث وکاروي، فتنه ګرې ډلې راپیدا او تقویه 
ډله له شکست   دې فتنه او فتنه ګره مفسدهکړي، خو لله الحمد د مجاهدینو په وړان

او مغرور امریکايي جرناالن او داخيل ملګري یې د افغان ولس جهادي   رسه مخ
 .عظمت ته رس ټیټي شوي دي
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 :د مذاکراتو په هکله

اسالمي امارت د خپل سوله ییز موقف له مخې امریکایي لوري ته بلنه ورکوي چې 
په مذاکرايت بهیر کې په صادقانه ډول سهیم و او تفاهم موقف غوره کړي،  تعُقلد 

 .اويس او د دې بهیر د تحرک لپاره د اسالمي امارت معقولې طرحې ومني

اسالمي امارت غواړي چې په ګران هیواد کې د افغانانو د خوښې یو خپلواک، 
نظام حاکم يش، همدې هدف ته د رسیدو لپاره مو د مسلح   اسالمي، او افغان شموله

نګ د تفاهم او مذاکراتو دروازه هم پرانیستې پریښې ده، چې همدا اوس جهاد ترڅ
له امریکایي لوري رسه د اسالمي امارت د سیايس دفرت له طریقه د مذاکرايت ټیم په 
وسیله د تفاهم سلسله جریان لري، الله تعالی ته سوال کوو چې هیوادوال یې د ښو 

 .پایلو شاهدان و اويس

او دښمن پوه يش چې موږ په سیايس تعامالتو کې پر دوه په دې خربه باید دوست 
مخي سیاست هیڅ ډول باور نه لرو، د مذاکراتو په پلمه وقت تلفي، تر پردې الندې 

 .سازشونه او دوه ګونی چلند مو نه خوښ دی او نه یې د بریالیتوب الر بولو

اد هیڅوک دې دامته نه راڅخه کوي چې خپل هدف ته تر رسیدو مخکې به د جه
 .ګرم سنګرونه ساړه او څلویښت کلنې قربانۍ هیرې کړو

له امریکایانو رسه د مذاکراتو ترڅنګ مو د بین األفغاين تفاهم په برخه کې هم کايف 
پرمختګ کړی اونور به هم ويش ان شاء الله، ترڅو خواخوږي او د وطن په درد 

منځي ټولې دردمن افغانان وکوالی يش له اشغال څخه تر خالصون وروسته خپل
 .ستونزې په تفاهم رسه حل وفصل کړي

 ولس ته:
اسالمي امارت به د معیاري )دیني او عرصي( تعلیم، کار، تجارت، ترقي ، آبادۍ 

زمینه سازي کوي، ځکه دا د افغانانو   اوپه ټولو اجتامعي برخو کې د پرمختګ
 .ي اړتیا دهحیايت او الزم  بنیادي حق او زموږ د ټولنې د رفا او کامیايب لپاره

اسالمي امارت همدا اوس ټولو مجاهدینو ته ځانګړي هدایات کړي چې د عام 
 . "املنفعه پروژو ساتنې، پالنې او پرمختګ ته خاصه توجه وکړي
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مه خیلزاد د طالبانو د مرش شیخ هبة الله د کوچني اخرت د پېغام په جواب ۲د جون پر  
افغان د سويل د بهیر اړوند ځینې ښه د طالبانو د مرش د اخرت پیغام د "کې ولېکل:

ټکي له ځان رسه لري، په پيغام کي له افغانانو رسه د بین االفغاين مذاکراتو اړوند 
 ش خربه هم پکې شوي، دا ټول ښه ټکي دي.ېلیوالتیا لېدل کیږي، او د واک د و 

و، اړینه نه وه، موږ د سولې بهیر پر مخ وړ  ولله دې رسه په پېغام کې جنګې ژبه کار 
نده لهجه به روانې خربې په داسې حال کې چې د سولې خربې روانې دي د طالبانو تُ 

 .خنډ رسه مخامخ کړيله پېچلې او 

د طالبانو پېغام کې راغيل چې امریکا د تاوتریخوايل هڅه کوي، موږ تاوتریخوالی 
چې نه غواړو، په افغانستان کې د تاوتریخووايل کچه د منلو نه ده او موږ نه غواړو 

 تاوتریخوالی نور هم زیات يش.

راشئ پر داسې الرو چارو کار وکړو چې تاوتریخوالی وررسه کم يش او افغان وژنه 
  "هم پای ته ورسېږي.

 
 شیخ هبةالله اخوندزاده
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 د خلالزاد اووم سفر

 ه واشنګټن کي وروسته له دوو هفتو څخهپ "جون په لومړۍ نیټه خلیلزاد ولیکل: ۲۰۱۹د 
یا خپل سفرونه پیل کړل. موږ په تېره میاشت کي د پام وړ پرمختګ وکړ. ما یو ځل ب

 .پدې اوسني پړاو کي، زه غواړم چي د افغان د سويل پروسه چټکه او پیاوړې کړم

د سويل لپاره سیمه ایز او بین املليل هڅي رسه راجمع کړم،  :زه غواړم چي )الف(
مهم مسایل پای ته ورسوم. زه غواړم چي د سويل د موافقې د چوکاټ دوه  :)ب(

موفقیت د دې تقاضا کوي چي د دې  بشپړالبته  موږ پر مخ روان یو. زه خوشبین یم؛
تر څو پر ټولو  موافقې نور غړي هم انعطاف وښيي. پر هیڅ يش به موافقه و نه يش،

 . موافقه نه وي سوې

لب کړم، د په خاص ډول، لوموړى به، د سولې لپاره سيمه ييز او نړيوال مالتړ راج
سولې طرحې لومړنيو دوو برخو د بشپړولو هڅه به وکړم، زه هیله من يم، کامیابۍ ته 

 ".رسېدو لپاره اړتيا ده چې نورې غاړې نرمښت وکړي

په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزرات لخوا خپره شوې خربپاڼه کې لیکل شوې 
ریکا د بهرنیو چارو وزارت  ځانګړی د افغانستان د سولې او بیا پخالینې لپاره د ام "و:

مې  افغانستان، بلجیم، جرمني، ۱۶مې د جون تر ۳۱استازي زملی خلیلزاد د مئ له 
پاکستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر کوي، تر څو د سولې برخه او افغان کشالې 

 څیرو، مدين د پای ته رسېدو لپاره زمینه مساعده کړي. افغانستان کې به له بېالبېلو سیايس
ټولنو او چاروکو رسه افغان سولې ته د رسېدو اړوند، او په نورو هیوادو کې د لېدنو پر 

  "مهال به هڅه وکړي چې نړیوال مالتړ د افغان سولې برخه کې تر السه يش.

خلیلزاد خپل سفر له پاکستان څخه را پېل او د جون پر دوېمه ورځ یې اسالم اباد 
زیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریيش، کې د پاکستان لومړي و 

 د پوځ له مرش جرنال قمر جاوید باجوه رسه  پر افغان سوله خربې وکړي. 

ساعته ګټور وخت موږ درلود،  ۲۴اسالم اباد کې "مه خلیلزاد ولیکل:۳د جون پر 
کړل، پر پاکستاين چارواکو ته مې د تیرې میاشتي د پرمختګونو اړوند معلومات ور 

دي مو بحث وکړ چې پاکستان د سولې خربو د ال ښه پرمختګ لپاره څه کوالی 
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يش. د افغان سولې بهیر کې د پاکستان مرسته د سيمې په کچه ګټي لري او دارنګه 

  "د پاکستان او امریکا ترمنځ قوي اړیکې جوړوالی يش.

د جرمني د ميل برلین کې مې له جرمني چارواکو؛ "زاد ولیکل:للیمه خ۴د جون پر 
امنیت او بهرنیو چارو له سالکار جان هیکیر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر 

، تر اندریاس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتزیل رسه
ز کال( وروسته پر السته راوړنو او په افغانستان کې تلپايت سولې ۲۰۰۱ن کنفرانس )بُ 

 .رو چارو دوه ورځي خربې وکړيته د رسېدو پر ال 

املان  د افغان سولې په اړه د امریکا و اروپا د دوهمې غونډې کوربه و، د سولې بهیر 
په اړه د معلوماتو تر رشیکولو وروسته، موږ د اوسلو د راتلونکې غونډې او د املان 
او قطر په کوربتوب راتلونکې بین االفغاين خربې وڅېړلې، زموږ مترکز پر بین 

و چې د یوې سیايس نقشې حل الرې ته ورسېږو او دا چې د ژر تر و االفغاين خربو 
 ".رسه کولو لپاره یې څوک څه کوالی يش او کوم کار کوالی يش

استازي روالنډ کوبیا هم پر خپل ټویټر  د افغانستان لپاره د اروپايې ټولنې ځانګړې
تر منځ  غونډه وشوه،  موږ د نن په برلین کي د اروپايي او امریکايي استازو "ولیکل:

افغانستان د سويل اړوند مسایلو باندي بحث وکړ، بین االفغاين مذاکرات لومړیتوب 
ن او نړیواله اړخونه، افغانالري، ويل ډېر نور کارونه ال مخته پراته دي، که چیري ټول 

 ټولنه له ژور فکر څخه کار واخيل او نرمښت وښيې، بیا نو د افغانستان د تلپايت
  "سويل لپاره  مته شته.

له  "پمپیو له واشنګټن پوسټ ورځپانې رسه په خربو کې وویل:مایک مه ۵د جون 
طالبانو رسه د سولې مذاکراتو برخه کې په کابل کې زموږ سفیر )جان باس( په منظم 
ډول ډاکټر ارشف غني ته معلومات ورکوي. دا خربې رښتیا نه دي چې ډاکټر غني 

 . 110ه څنډې ته شوید سولې له خربو څخ

                                                           
طالبانو رسه د امریکا د مذاکراتو جزیات، د  کورنیو او بهرنیو رسنیو راپور ورکاوه چې له 110

امریکایې پالوي له لوري له ډاکټر غني رسه نه رشیکيږي، او ډاکټر غني د مذاکراتو له 
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ولسمرش ټرمپ غواړي له افغانستان څخه پوځیان را وبايس، هغه د امریکا ټولو اړوند 
ادارو ته الرښونه کړي چې د امریکایې پوځیانو په را ایستلو کې خپله دنده په ښه 

   "ډول رس ته ورسوي. همدې موخې ته د رسېدو لپاره خلیلزاد کار کوي.

 ۴۴د ناټو  "هیوادونو عمومي رسمنيش سټولټنربګ ولیکل:مه د ناټو غړو ۵د جون پر 
غړي او ادارې د زملي خلیلزاد د سولې له هڅو څخه مالتړ کوي، او په دي برخه 

 "کې د ښه پرمختګ مته کیږي. 

له  ید ناټو منيش سټولټنربګ ته مې لنډ معلومات ورکړل، د دو "خلیلزاد ولیکل:
ناټو یو ځای )افغانستان( ته راغيل یو، او په مالتړ څخه مننه کوم، موږ )امریکا( او  

ګډه به په افغانستان کې د شتون په اړه پریکړه کوو، که موږ له )افغانستان( څخه 
  "وځو، په ګډه به ټول وځو.

د اروپایې ټولنې له استازي میرمن فیدریکا موګ رسه "مه، خلیلزاد ولیکل:۶د جون 
ومړیتوب ده، څه ډول بین االفغاين مې ولېدل، موږ پر دي موافق یو چې سوله ل

ګ ويش. تخه ډول د سيمې په کچه اقتصادي پرممذاکرات ښه پر مخ والړ يش، او څ
  "زه له افغانستان رسه د اروپایې ټولنې د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې کېدو مننه کوم.

ته سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر  ۷۵مه، د امریکا د کانګرس ۶د جون پر 
لیکيل وو چې له طالبانو رسه د سولې مذاکراتو کې د ښځو ګډون ته جدې پاملرنه 
وکړي، او د میرمنو د حقونو د خوندیتوب ضامنت دي په پام کې ونیول يش. او د 

  .111افغانستان د راتلونکي په اړه دي هم د میرمنو ږغ واورېدل يش

                                                           

جریان څخه ناخربه ساتل کیږي. له همدې کبله ډاکټر غني د روانو مذاکراتو له جریان 
 څخه خوښ نه دی.

لویدیځ پلوه میرمنو ویل چې له طالبانو رسه  د افغانستان په رسنیو کې په تکرار رسه ځینو 111
په مذاکراتو کې دي امریکا د افغان میرمنو پر حقونه خربې وکړي، که له طالبانو رسه د 

کلني السته راوړنې په نظر کې نه ۱۸امریکا لخوا توافق کیږي او د میرمنو د حقونو اړوند 
 نیول کیږي، موږ ته دغه ډول تړون د منلو نه دی.
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هیل شاهین عرب نیوز رسه په مه، د طالبانو د قطر د سیايس دفرت ویاند س۸د جون پر 

د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه باید امریکا وکړي، د اووم پړاو "مرکه کې ویيل و:
خربو کې به د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسئله ډیره مهمه وي، تر څو د امریکا لخوا د 
خپلو ځواکونو د وتلو مهالویش تعین او اعالن يش، موږ به امریکا ته ضامنت ورکوو 

  "ې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد په راتلونکي کې ونه کارول يش.چ

، خلیلزاد کابل ته راورسید، له ډاکټر ارشف غني او چارواکو رسه ۲۰۱۹مه ۹د جون 
له حامد کرزي او نورو  افغان سیاستوالو  مه یې۱۱یې ماښام مهال وليدل، د جون پر 

 رسه ليدنې وکړي.
رت کابل ته د خلیلزاد د راتګ په اړه اعالمیه خپره او په کابل کې د امریکا سفا

د افغانستان لپاره د بیا پخالیني ځانګړی استازی سفیر خلیلزاد کابل "لیکيل یې وو:
ورسید، هغه به د ګډ حکومت له مرشانو، سیايس رهربانو، مدين او میرمنو ټولنو  ته را

ندي وږغیږي، وروسته به هغه له استازو رسه د امریکا د سولې بهیر السته راوړنو با
 اسالم اباد، برلین او برسلز ته والړ يش.

ې به څرنګه چې د سولې خربې یو ډیر نازک حالت ته رسيديل، د سولې په خربو ک
ل يش، تر څو د خربو نتبجه کې وکوالی يش چې تلپايت ړ ډیر نور افغانان هم را ګډ ک

و ځوانانو، محصلینو، سوداګر  استازو، سولې ته ورسیږي. خلیلزاد به د بېالبيلو ټولنو له
 ".112رسه وویني نومیرمنو، چارواکو او دیني علام

له ډاکټر غني رسه موږ ښه مجلس درلود، د سولې اړوند "همدارنګه خلیلزاد ولیکل:
کې اړتیاوي، او پر افغان  هموږ رغونکی بحث وکړ، د سيمې په کچه د سولې برخ

ان تر منځ اوسنی مثبت پرمختګ او ښې اړیکې سوله یې اغیز، د افغانستان او پاکست

                                                           

اریده چې ځینې میرمنې د افغان حکومت او ځینو سفارتونو لخوا هڅول کېدي دايس ښک
چې په ټلویزوين بحثونو کې ګډون وکړي، او طالبان د میرمنو د حقونو په نه ورکولو رسه 

 وننګوي.
112https://af.usembassy.gov/visit-of-special-representative-for-
afghanistan-reconciliation-zalmay-khalilzad/ 

https://af.usembassy.gov/visit-of-special-representative-for-afghanistan-reconciliation-zalmay-khalilzad/
https://af.usembassy.gov/visit-of-special-representative-for-afghanistan-reconciliation-zalmay-khalilzad/
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یو ښه فرصت دی، تر څو وتوانیږو چې د سيمې رسه تړلو مسایلو کې هم ښه 

 "پرمختګ ويش.
د ":میرمنو غونډه کې برخه واخیستله او ویې لیکلافغان د جون پر لسمه خلیلزاد د 

نظریاتو تبادله  سیاستوالو او دولتي میرمنو رسه مو د افغان سولې اړوند افغان مخښکه
وشوه، د افغان میرمنو السته راوړنو او د راتلونکي په اړه یې انديښنو باندي بحث 
 وشو، د امریکا تګالره دا ده چې میرمني باید بین االفغاين مذاکراتو کې برخه ولري.

" 
مه، خلیلزاد مزار رشیف ته والړ، هلته یې د حزب وحدت مردم ۱۱د جون پر 

د جمعیت اسالمي  او يلاستاد محمد محقق او د بلخ پخواين و افغانستان له مرش ا
 ، ځینو میرمنو او نظامي چارواکو رسه ولېدل.نور اجرائیوي مرش استاد عطامحمد

 

کوچني ، د د جون پر دویمه لوړ پوړي پالوي طالبانود مال برادر اخوند په مرشې د 
ن د بهرنیو چارو له د ایرا ،نااعالن شوی سفر وکړایران ته  اخرت په لومړي ورځ

د ایران د بهرنیو چارو له لوړ پوړو چارواکو رسه یې د افغان مرستیال وزیر، همدرانګه 
طالبانو د تړون اړوند د  –سولې، له ایران رسه په راتلونکې کي د اړیکو، او د امریکا 

 ایران د انديښنو په اړه خربې وکړی.

چین ، د طالبانو جګپوړی پالوي د مال برادار اخوند په مرشېمه هم ۱۱د جون پر 
د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او لوړ  سفر وکړ، او هلته یې نااعالن شوی ته

دواړو لورو په  چینایې چارواکو رسه د افغانستان د سولې په تړاو خربې وکړي.پوړو 
چین  په اړیکو هم بحثونه او د دواړو هیوادو ترمنځ  د ښو  –راتلونکې کې د افغان 

 ډيپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو پر اړتیا بحثونه درلودل.
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 له کورناو رسناو رسه د خلالزاد مرکې

مه، د عطامحمد نور اړوند خصويص ۱۳خلیلزاد په مزار رشیف کې د جون پر 
 رسه مرکه وکړه، د مرکې مهمې برخې یې په الندي ډول دي: ټلویزون ارزو

وونکي پایلې ته رسیديل یو، زموږ غوښتنه وه د خربو په تیرو پړاونو کې یوې قانع ک
چې طالبان له نړیوالې ترهګري رسه اړیکې پري کړي، او ترهګر پري نه ږدي چې 
د دوی تر واک الندي سېمو څخه د نړۍ پر ضد کړنې وکړي، په دي برخه کې 

 توافق شوی.

ن کې د راتلونکې ناسته کې په پاتې نورو درېو مسایلو باندي بحث کوو، په افغانستا
 بهرنیو پوځیانو شتون، د بین االفغاين مذاکاراتو پېل کېدل او اوربند.

مخکې له دي چې له طالبانو رسه خربې پېل کړو، موږ پوهیدو چې د بهرنیو پوځیانو 
شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره یوه حیاتې موضوع، او د طالبانو غوښتنه ده 

د ځواکونو د وتلو پر مهالویش باندي  همهالچې له افغانستان څخه ووځي، تر دې 
 توافق ته نه یو رسیديل.

مه یمسئله وه، دوې هداچې په لومړۍ مسئله زموږ او طالبانو ترمنځ توافق وشو، هغه مهم
 مسئله د بهرنیو ځواکونو شتون په اړه هم توافق ممکن دی.

ورنه کړي،  ځکه طالبانو ومنله چې د دوی تر واک الندې سېمو کې ترهګرو ته ځای
نه ورکوي، او دا اجازه به هم نه ورکوي  د خلکو د جلب او جذب اجازهبه هغوی ته 

چې دلته نظامي مترینات وکړي او پیسې را ټولې کړي، دې مسئلې ډیر وخت ونیو، 
 طالبانو ته سخته وه، خو ښه پریکړه یې وکړه.

پېل کيږي چې  موږ د یادو مسایلو عميل کېدو ته منتظر یو، عميل کېدل هغه وخت
 واړه مسایلو باندی موافقه ويش. ۴ټولو  پر

ما )خلیلزاد( هر وخت ویيل چې په هیڅ مسئله وروستۍ موافقه نه کیږي تر څو په 
 واړه مسایلو موافقه نه وي شوې. ۴ټولو 
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امریکا افغانستان ته پر رشایطو راغيل او د رشایطو له مخې به وځي، زموږ هدف دلته 

، که له افغانستان څخه امریکا او نړۍ ته یو دایمې حضور نه ددایمې پاتې کېدل ا
ګواښ نه وي، که افغانستان ونه غواړي، لکه څرنګه چې طالبان وایې چې بهرين 
 پوځیان دلته نه غواړي، امریکا حارضه ده چې خپل پوځیان له افغانستان څخه وبايس.

، موږ غواړو چې امریکا د اسالمي امارت په نوم کوم څه په رسمیت نه پېژين
راتلونکې کې له افغانستان رسه سیايس، امنیتي او تجاريت اړیکې ولرو، مګر داچې 

دا د امریکا مستقل  ؛ون، چې په هر ډول وې، دلته به ويد امریکایې پوځیانو شت
 هدف نه دی.

هغه څه چې په امریکا پورې اړه لري، د ځواکونو د وتلو مهالویش دی، موږ مته لرو 
موافقې ته ورسیږو، او دا په طالبانو پوري هم اړه لري چې ځومره منطقي  چې ژر یوې

 .113او عميل موقف به نیيس

په قطر کې د افغانانو دخپلمنځي خربو د اسانتیاو برخه کې املان حارض شوی چې 
مرسته وکړي، همدارنګه کیدای يش په راتلونکې کې د بین االفغاين مذاکراتو د 

ونه هم حارض يش، او ځینې د درېیمګړي رول ولوبوي، کوربتوب لپاره نور هیواد
 موږ هم مرستې ته حارض یو.

موضوع د  ۍد خپلمنځي ناستو پر مهال به لومړ طالبانو ویيل چې له افغانانو رسه 
ولسمرشۍ اوربند وي چې بحث ورباندي وکړي، موږ هم هڅه کوو چې سولې ته له 

 ټاکنو وړاندي ورسیږو.

                                                           
د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش اړوند د طالبانو غوښتنه دا وه چې څومره ژر کيدای  113

ووځي، امریکایانو غوښتل چې په درې يش امریکایې او ناټو ځواکونه له افغانستان څخه 
 کلونو کې د بهرنیو ځواکونو پر وتلو له طالبانو رسه توافق ته ورسیږي.

میاشتي او بیا یو کال ته،  ۹میاشتې، باالخره  ۶لومړي رس کې طالبانو درې میاشتې، وروسته 
کړ، د مذاکارتو په بېالبېلو پړاونو کې يې له امریکایې لوري رسه خربو کې پرمختګ و 

میاشتې مهالویش باندی دواړه لوري لومړنۍ  ۱۴باالخره د بهرنیو ځواکونو د د وتلو لپاره پر 
 توافق  ته په اتم پړاو خربو او په دي اړه نهایې پریکړې ته نهم پړاو خربو کې ورسېدل.
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ګړه ډیرې ستونزې او بېالبېل اړخونه لري، نه یوازي کورنۍ کلنه ج ۴۰د  افغانستان 

 عد هم لري.عد، سیمئیز او نړیوال بُ بُ 

له همدې امله ده چې د سیمې او نړۍ له هیوادو رسه هم زه د افغانستان سولې په تړاو 
 غونډې لرم، او موږ د سولې مالتړ لپاره د نړیوايل اجامع برخه کې پرمختګ کړی دی. 

او  روسیې، د يشو  هامریکا لخوا یوه ډله )ګروپ( د سولې په مالتړ جوړ د اروپا او 
چین رسه هم په دي برخه کې تفاهم ته رسیديل یو، اوس هڅه کوو چې د سیمې 

 هیوادونه هم په دي برخه کې را رسه ملګري کړو.

میاشتې کې دا ټولې  ۶بیړه لرو، سخته وه چې په  )خلیلزاد( ولسمرش ټرمپ او زه
.  افغان باید حوصله وکړي، زه 114میاشتي کايف وخت نه و ۶يش، او  ستونزې حل

 هم ډیره بیړه لرم.

، هغوی ته هم د هه له مشکالتو رسه مخ دخد طالبانو مذاکراتې ډله هم له خپله اړ 
سولې بهیر مذاکرات سخت دی، هغه څه چې دوی پخوا کړي، کومې ستونزې چې 

نان، د کویټې ، پېښور او نورې خپل منځ کې لري، په داخل کې نظامي قومندا
سېمه چې له دوی  او شوراګانې، هغه نظامي او د سیمې فشارونه چې په دوی دي،

 رسه مرسته کوي، حتامً له دوی غوښتنې هم لري.

دا ډول د دواړو لورو )امریکا او طالبانو( تر منځ باور هم نشته، سمه ده چې د سولې 
 له بل رسه جګړه هم دوام لري. خربې یو له بل رسه کوو، خو هممهاله یو

و ځله مې طالبانو ته وړاندیز کړی چې راځئ جګړه لږ او اوربند وکړو، مګر هغوی څ
 له ده.آ ته سخته وه چې ویې مني، فکر کوي چې جګړه د دوی د فشار یوازینۍ 

د دې لپاره چې سولې ته حارض يش، موږ  اد طالبانو لپاره هم اسانه نه ده، له بلې خو 
، ماسکو کې طالبانو د ناستې پر وبعضې مواردو کې فشارونه زیاتو په وی هم پر د

 .115مهال شکایت کړی و چې جګړې شدت پیدا کړي
                                                           

 میاشتي وخت ټاکل  شوی و. ۶د ټرمپ لخوا د افغان سولې لپاره خلیلزاد ته  114
انو وویل چې شپنۍ چاپې او مببارد زیات شوي چې له امله یې ډیره ماسکو کې طالب  115

 مرګ ژوبله بې ګناه ملکي کسانو ته اوړي.
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 .که طالبان سولې ته چمتو يش، موږ د دې لیواله یو چې سوله وشی، جګړه پای ته ورسیږي

ی مال برادر چې په قطر کې د طالبانو مرش ټاکل شوی، پر طالبانو ډیر نفوذ لرونک
کس دی، طالبان ډیر احرتام ورته لري، او دايس څوک  دی چې له مالمحمد عمر 
رسه یو ځای یې د طالبانو تحریک پېل، دايس څوک دي چې د جګړې په لیکو 

محمد عمر  کې یې هم رول درلود، اوس دادی په سیاست کې هم رول لري، مال
ې لیواله و، د پاکستان هغه خپل ځای ناستې ټاکلی و، هغه ډیر وزن لري. داچې د سول

 .116لخوا یې د بند پر مهال زجر ليدلی

زه باور لرم چې د مال برادر په مرشي، د طالبانو په استازويل له یو ه قوي او صالحیت 
 لرونکي مذاکرايت ډلې رسه مذاکرات لرو.

، او کیدای يش چې همدا 117په سېمه کې ځینې هیوادونه د طالبانو طرفدار دي
، ځینې هیوادونه بیا له امریکا رسه ستونزه 118غانستان کې وغواړياوسنی حالت په اف

، ځینې هیوادونه بیا 119رسه مخ کړيلري، غواړي امریکا دلته له خنډونو او ستونزو 
د ستونزو د حل اړوند خپلې انديښنې لري، دوی انديښنه لري دايس نه چې د 

اله دي، د هغوی افغانستان د شخړي حل کېدو رسه، هغه وسلوالې ډلې چې دلته فع
 توجه د دوی لور ته يش.

                                                           
مال برادر اخوند د مالمحمد عمر اخوند نایب و، د طالبانو اړوند چارو کې یې د پاکستان  116

مه ۸ري غوښتنې په نظر کې نه نیويل، سولې ته ژمن و، د پاکستان د استخباراتو لخوا دفربو 
په ښکاره د سولې پروسې  ۲۰۱۳مه ۲۱سهار مهال ونیول او زنداين شو.  د سپټمرب  ۲۰۱۰

رسه د همکاري  په نوم له زندان  څخه خوشی شو، مګر ډیر ژر بیرته د پاکستاين استخباراتو 
 لخوا ونیول او زنداين شو.

اباد کې وشوې، د مه، په اسالم ۹کله چې د امریکا او طالبانو مخامخ خربې د اکټوبر پر 
 ، مال برادر اخوند له پاکستاين زندان څخه ازاد شو.۲۰۱۸مه ۲۴اکټوبر پر 

 ممکن هدف یې پاکستان وي. 117
 ممکن هدف یې ایران وي. 118
 ممکن هدف یې چین او روسیه وي. 119
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ځینې بیا فکر کوي که دلته سوله ويش، نو د امریکا اړیکې به د دوی له رقیب هیواد 

 .120رسه ښې يش، دوی غواړي خپل رقیب د امریکا په مرسته په انزوا کې واقع کړي

د سيمې په کچه، سعودي او امارت له قطر رسه رقابت لري، پاکستان له هند رسه 
تونزه لري او امریکا له ایران رسه ستونزه لري، دا ډول حالت د افغانستان سولې بهیر س

 باندي تاثیر لري.

ن اپه نړیواله کچه، د اروپا، چین، روسيې او امریکا ګټې په دي کې دي چې افغانست
 کې سوله او امن رايش.

اړه مې د په دوه دلیله مې دا مهم ماموریت ومانه، لومړی داچې د افغانستان په 
مسؤلیت احساس کاوه، دلته پیدا شوی او دلته لوی شوی یم.  دوېم داچې امریکا 
هم پر ما زیات باور کړی، زه مزار رشیف کې پيداشوی یم، خو امریکایانو په دي 

 برخه کې پر ما باور او اعتامد کړی.

مدې افغانان باید هیڅ شک ونه لري چې د امریکا له پاره لومړیتوب سوله ده، له ه
 ټاکنو یوې پایلې ته ورسیږو.ولسمرشۍ که چیرته مخکې له  وامله ده چې هڅه کو 

د راتلونکې نظام لپاره به افغانان )حکومت، سیايس ګوندونه، د ګوندونو مرشان، 
میرمنې او دمدنې ټولنو استازي( له طالبانو رسه یوې موافقې ته رسيږي، او پر هغه به 

چې  يشو افغانانو تر منځ توافق ويش، د دې المل به عمل کیږي، که د طالبانو او نور 
 نړیوال له افغانستان رسه مرستې وکړي.

ټاکنو نوماندانو له ډاکټر  ولسمرشۍموږ اوسني حالت ته متوجه یو، داچې ځینې د 
ټاکنو ته له خپلې  ولسمرشۍغني غوښتي چې یا خو له واکه لیري يش او یا هم 

ږو چې د سرتې محکمې پریکړه څه وه، او د ، موږ پوهی121نوماندي څخه لیري يش
                                                           

ممکن هدف یې هند وي، هند فکر کوي چې د افغان سولې له امله د امریکا او پاکستان  120
 ی يش.اړیکې ښې کیدا

د ولسمرشۍ یوشمیر نوماندانو د ګډې اعالمیې په ترڅ کې ، ۲۰۱۹مه ۲د اپریل پر  121
غوښتنه وکړه چې د ميل یووايل حکومت واک د غربګويل میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته 

 .رسیږي او له دې نیټې وروسته یې د کار دوام مرشوعیت نه لري
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، دا رنګه د مرشانو نظر هم راته معلومیږي، دا ټول د سیايس وسیاستوالو نظر څه و 

 رقابتونو له امله ده.
د طالبانو او افغانانو ترمنځ سوله به د امنیت راوستلو برخه کې یو لوی پرمختګ وي،  

؛ که هغه وخت هم داعش وسلواله او افغانان به په یو قوي موقف کې رايش، تر څو
ډله وي، له  یادې ډلې رسه په ګډه مقابله وکړي، که بیا هم له سولې وروسته له داعش 
رسه جګړه دوام پیدا کوي، فکر کوم یو کوچنۍ او محدوده جګړه به وي، او جګړه 
به د کنټرول وړ وي، په نوره نړۍ کې هم دا ډول وړې ترهګرې ډلې شته، خو د 

 وي.   کنټرول وړ

 د مرکي پای

 

 

                                                           

"د هیواد سرتې محکمې مه رسنیو ته وویل:۲۱مرستیال ویاند د اپریل پر د ډاکټر غني مګر 
 د واک غځولو پریکړه کړي." ولسمرشد 

راپور ورکړ چې د سرتې محکمې هغه مکتوب ورته رسیديل   ۲۰۱۹مه ۲۲رسنیو د اپریل 
تر السه  ټلویزون نیوز " د سرتې محکمې رسمي مکتوب چې اریانا چې پکې لیکل شوې:

ت او د ټاکنو د خپلواکو کمیسیونو ستونزو ته کړی پکې راغيل چې د اسايس قانون د رعای
 ".د نوي ولسمرش تر ټاکل کیدو پورې تایدوي مودهپه کتو د ولسمرش کاري 

له ډاکرت غني وغوښتل چې د جوزا له  ، ۲۰۱۹مه ۲۵د جون  دولسمرشۍ دکاندیدانو شورا
ا دي له وروسته په واک کې پاتې کېدل یې غیر قانوين دي، یمې ۲۲/ د مئ له  لومړي نیټې

ولسمرشۍ  واکه لیري يش او یا دي هم د ولسمرشۍ ټاکنو له نوماندي څخه الس په رس يش،
"مونږ نو دا نامرشوع ټاکنو ته وتيل نوماند حنیف امتر د غونډې ګډونوالو ته وویل:

حکومت نه غواړو دا نامرشوع حکومت نه يش کولی چې ملت ته دمرشوع انتخاباتو زمینه 
امرشوع حکومت به له هغه مصیبت او ناورین رسه چې دولسې جرګې برابره کړي او دا ن

انتخبات یې مخامخ کړل د ولسمرشۍ راتلوونکي ټاکنې به هم له ورته برخلیلک رسه 
 ".مخامخ کړي
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رسه مرکه وکړه، موږ یې دلته د مرکې  اریانا  ناوز ټلویزونمه خلیلزاد له ۱۴د جون پر 

 مهمې برخې را اخلو:

د امریکا اسايس او لومړنۍ موخه اوس مهال افغانستان کې د سولې راوستل دي، 
لخوا  دايس سوله چې د طالبانو، حکومت، افغان سیاستوالو، میرمنو او ولسې خلکو

 وي.

دايس سوله چې په راتلونکې کې امریکا او متحدینو ته یې د افغانستان له خاورې 
څخه ګواښ نه وي، ځکه د امریکا دلته )افغانستان( ته راتګ المل  په امریکا کې د 

 برید و. ۹/۱۱

امریکا غواړي چې په راتلونکې کې هم په امنیتې، اقتصادي او سیايس برخو له 
 مهاله ښې اړیکې ولري.د وږافغانستان رسه ا

مسایلو موافقه کړي، له افغانستان څخه امریکا او متحدینو ته نه ګواښ، د  ۴موږ پر 
بهرنیو پوځیانو وتل، د افغانانو خپلمنځي مذاکرات او د جګړې پای ته رسيد او 

 تلپاتی اوربند.

تر واک موږ له طالبانو رسه لومړي مسئله پای ته رسولې، هغه سیمې چې د طالبانو 
الندي دي، او که په راتلونکې کې د حکومت برخه دوی ګرځي، نو هغه مسؤلیتونه 
چې دوی منيل چې له افغانستان څخه به امریکا او متحدینو ته یې ګواښ نه وي، 

 طالبان به همدې هوکړې ته ژمن پاتې وي.

اوس دلته له افغان حکومت او سیاستوالو رسه بوخت یو چې پاتې درې مسایلو 
( څخه یوې پایلې ته ۲۰۱۹سپټمرب  ۲۸ټاکنو ) ولسمرشۍندي هم مخکې له با

 ورسیږو. 

نن مې له ډاکټر غني رس ولېدل، ناسته ښه وه، ستونزې به وي، که د نظر اختالف او 
ستونزې نه وای، جګړه به هم نه وای، د دواړه لورو )حکومت او طالبانو( لومړیتوبونه 

سوله  . پهوله د ځان لپاره خطر ګڼي، دا ډولتوپېر کوي. دايس کړۍ هم شته چې س
 کې په کار ده چې یو څه د السه ورکړي او یو څه تر السه کړي.
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ستونزې شته، ولی د سولې لپاره وليس فشار هم په اړخونو شته، او مته ده چې دا 

 وليس فشارونه پر طالبانو او ټولو ښکېلو اړخونو ال زیات يش.

ونو کې زموږ لویه ستونزه د ترهګرۍ په اړه وه، دا ډیره کل ۱۹له طالبانو رسه په تیرو 
پیچلې مسئله ده، زه ویالی شم چې اوس په دي برخه کې له طالبانو رسه موږ 

 پرمختګ کړي او زه رايض یم.

طالبانو موافقه کړي چې د افغان حکومت په ګډون له هر افغان رسه کیني، که افغانان 
 ۴۰و او غوښتنو څخه تیر يش، بلکې خپلې خپلو منځو کې رسه کیني، له درد، مت

کلنې تجربې له یو بل رسه رشیکې کړي، خپلمنځي مذاکرات وکړي، زه مته لرم 
چې پرمختګ به ويش. د افغانانو ترمنځ ګډ  ټکي زیات دي، کیدای يش یو بل ژر 

 په غیږ کې ونیيس.

ه دي، افغانستان کې ټولې ستونزې د جګړې له امله دي، ډیرې کورنۍ بې رسپرست
طالبان چې د بندیانو کوم شمیر یادوي، هغه د حکومت له رسمي شمیرو رسه توپیر 

 .122کوي

کوم څلور مسایل چې ما مخکې وویل دايس نه ده چې ټول مسایل همدا دي، پر 
همدې مسئلو توافق، د نورو اړوند ستونزو او مسئلو لپاره د حل لپاره دروازه 

 خالصوي.

  ته یې ووایم.ځینې موارد دي چې غواړم تايس

 امریکا پریکړه کړي چې دلته سوله رايش. – ۱

له اروپا، چین او روسیې رسه د افغانستان سولې په اړه یو او موږ توانېديل یو  - ۲
 تفاهم ته رسیديل یو.

هڅه کوو چې د سیمې هیوادونه او د افغانستان ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان  – ۳
کړو. دادی د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم  سولې برخه کې اجامع کې داخل

                                                           
طالبان د خپلو بندیانو شمیر لسګونه زره ښيې، خو افغان حکومت نه مني چې په دومره  122

 لوړ تعداد طالب بندیان ور رسه دي.
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اړیکې په ښه کېدو دي، افغانستان له پاکستان او پاکستان له افغانستان څخه باید 

 احساس د خطر ونه کړي.

 دايس سوله چې د سيمې په  اقتصاد باندي ښه اغیز ولري.  - ۴

 موږ په دي برخه کې پرمختګونه هم کړي دي.

خپلو پښو نه دی والړ، د بهرنیو هیوادو مرستو ته زیاته اړتیا اوس مهال افغانستان په 
لري، د جغرافیې له مخې هم افغانستان په نورو ګاونډیو هیوادو متکې او ګاونډي 
هیوادونه یې پر افغانستان متکي دي، په کور دننه هم د افغان سیاستوالو ترمنځ نفاق 

 شتون لري.

ن سیاستوالو او حکومت ترمنځ اختالفات په کار ده چې لومړی په کور دننه د افغا
 او ستونزې حل يش.

داچې امریکا او ناټو قواوي دلته په افغانستان کې شتون لري، نړیواله ټولنه هم متوجه 
ده چې دلته څه روان دي. موږ غواړو ښه پرمختګ ويش، موږ درې واړه مسایلو 

خو کې اجامع را )داخل، سېمه او نړۍ( باندي بوخت  یو چې په دي درې واړو بر 
منځته يش. موږ په نړیواله کچه د اجامع رامنځته کیدو برخه کې پرمختګ کړی، 
ځینې لوی او قوي هیوادونه )چین او روسیه( له موږ رسه د افغانستان سولې برخه 
کې ملګري شوې،  املان او ناروي هم حارض شوې چې د افغانانو خپلمنځي 

 متو شوې چې مرسته وکړي.مذاکراتو کې مرسته وکړي. اروپا هم چ

کلونه هم تیر شوې، او په امریکا  ۱۹موږ بیړه لرو، نړۍ هم بدلون کړی، د جګړې 
ټاکنې هم راتلونکي دي، دا چې هر څه په افغانستان کې د پالن له ولسشمرۍ کې 

 وکلونو وخت ته اړتیا لري، ويل موږ هڅه کو  ۱۰او  ۵مخې سم مخکې والړ يش، دا 
اسايس مسایلو توافق ته  ۴ټاکنو وړاندي په یادو  ولسمرشۍې د چې په افغانستان ک

 ورسیږو.

همدا نن چې له ډاکټر غني رسه زما ناسته وه، هغه هم ومنله چې کوشش ويش که 
مسایلو توافق( ته ورسیږو. په دي برخه کې  ۴له ټاکنو مخکې موږ خپل هدف )پر 
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ریکا او افغان سیاستوالو طالبان هم  مسؤلیت او ډیر مهم رول لري، که حکومت، ام

 وغواړي، خو طالبان ونه غواړي، بیا نو نه کیږي.

سوله لومړیتوب  او مهم هدف دی، د امریکا ولسمرش  واضح  وایې چې سوله 
 لومړیتوب دی.

که موږ وتوانیږو چې له ټاکنو مخکې یو سیايس جوړجاړي ته ورسیږو، ويل که  
 چمتووايل وي. سوله نه کیږي، نو د ټاکنو لپاره هم  باید

طالبانو  هم له ما  )خلیلزاد( پوښتنه وکړه، چې تايس لومړیتوب سولې که جګړې ته 
ورکوئ، هغو ته مې وویل: تايس څه ډول اوربند ته حارض یاست چې له موږ رسه 
پري موافقه وکړئ، د جګړې څه ډول کموايل باندي له موږ رسه موافقې ته حارض 

دیز لرئ هم ښه ده، که موږ )امریکا( څخه یې غواړئ یاست، که تايس یې په اړه وړان
هم حارض یو، مګر دايس نه کیږي چې یو لوري به جګړه کوي، او بل لوری به 

 جګړه نه کوي.

موږ څو ځله طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، هغوی وایې چې کله د افغانانو 
 څخه وي. خپلمنځي مذاکرات پېل يش، اوربند به پکې یو له لومړنیو مسئلو

که موږ دي نتیجې ته رسیدلې یو چې هیڅوک دا جګړه نه يش ګټالی، نو حل الره 
 یوازي سیايس موافقه کیدای يش، تر څو د افغانانو له وژلو څخه مخنیوی ويش.

دا چې امریکا او طالب یو د بل دښمنان دي، موږ سولې ته د رسېدو لپاره یوه حل 
درد، ګډې راتلونکې، ګډې جغرافیې، ګډ هیواد الره پيدا کړي، افغانان هم باید ګډ 

 په نظر کې نیولو رسه له ستونزو څخه د وتلو الره پيدا کړي.

که هر څوک خپلې ګټې په نظر کې ونیيس، بیا نو د سولې هڅې هم نتیجه نه ورکوي. 
په کار ده چې له پخوانیو تجربو، د دودیزو کورنیو شخړو د حل او نورو تجاربو په 

 و رسه افغانان سولې ته درسېدو الره پيدا کړي.نظر کې نیول

په کار ده چې پر ځینو اسايس مسایلو باندي توافق ويش، او هغه مسایلو کې د کوم 
 يمګړې، کوم هیواد، ځینو هیوادو مرسته هم وغواړي.ېدر 
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م ګړی څوک یې یموږ په همدې کار کوو، چې چیرته مذاکرات ويش، څوک درې

 کوربتوب وکړي.

ار کوو چې د افغانانو تر منځ ستونزې څه دي، او د ستونزو  د حل الرې همدارنګه ک
څه دي. رسه له دي چې د نړۍ، سیمې په کچه هم کار کوو، مګر په دي برخه کې 
هم بوخت یو، موږ چمتووالی پېل کړی، املان د سولې برخه کې د تجربه لرونکو 

 وبوي.املانیانو تشکیل جوړ کړي تر څو پدي برخه کې خپل رول ول

مهاله حکومت په اړه موافقې ته نه یو رسیديل، طالبانو  موږ له  طالبانو رسه د لنډ 
ټینګار درلود او موږ هم له حکومت رسه په موافقې رسه ومنله، چې دوه مسایل چې 
نړیواله جنبه لري، لومړي داچې د طالبانو او طالبانو له ملګرو څخه نړۍ ته نه ګواښ، 

یو قواوو دلته شتون دی. موږ له افغان حکومت رسه هم بحث م داچې د بهرنیاو دوې
، نو د افغانانو خپلمنځي تفاهم ته دروازه پرانیستل 123کړی، که دا دوه مسایل حل يش

 کیږي.

داچې څه ډول راتلونکي حکومت به وي، دا به د افغانانو ترمنځ خپلمنځي ناستو 
رين درېیمګړي په مرسته صورت کې، د ځینو بهرنیو هیوادو او یا هم کوم نړیوال یا به

 مومي.

کلن دښمن طالب رسه یوې موافقې ته رسیږو، دا يو ښه پرمختګ ۱۹که موږ له خپل 
دی، افغانان هم باید پرته له مخکې رشط ایښودلو، په خپلو منځو کې تفاهم ته رسه 

 ورسیږي.

لږ شمیر کسان شخيص ګټې ولري، ويل زیات  په جګړه کې کې کیدای يش یو
څخه مترضره شوې او کیږي، په کار ده چې له دي تاریخې فرصت څخه خلک ور 

                                                           
واړه مسایل باید یو ځای له طالبانو رسه ۴له دي مخکې به خلیلزاد څرګندوله چې ټول   123

حل يش، مګر دا لومړی ځل و چې له اریانا نیوز رسه د مرکې پر مهال یې ومنله چې له 
 طالبانو رسه په لومړنیو دوو مسایلو خربې کوي.
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په ښه ډول استفاده ويش، ځکه امریکا، روسیه او چین په ګډه لګیا دي. په کار ده 

 کلنه جګړه پای، او یو سوکاله، پرمختللی او ازاد افغانستان وي. ۴۰چې دا 

مختګ ولري، اروپا نړۍ او سیمې بدلون کړی، نړۍ او سېمه غواړي چې اقتصادي پر 
چمتو ده چې د افغانستان رسه په دي برخه کې مرسته وکړي، چې دا ځای د 

 اقتصادی ودې د پُل په توګه جوړ، او اروپا دلته پانګه  اچونه وکړي.

ځینې افغانان له ایران رسه اړیکې لري، او ماته ویل شوې چې د ایران لخوا ورته ویل 
 ولسمرشۍتر هغه مه کوئ تر څو چې د  ې()بین االفغاين خرب  کیږي چې دا کار

الين او که هغه بل کار پفه شوې، که دا کار وکړئ دا به د ټاکنو مسئله نه وي یو طر 
، زما پېغام دوی ته 124الين نوماند په ګټه وي،  دا ډیر بد کار دی پوکړئ دا به د هغه 

 دا دی چې د رشم خربه ده چې یو بهرنی له تايس دايس څه غواړي، چې تايس
کورنیو رقابتونو ته وهڅوي، موږ د خپل ټول نفوذ کارولو رسه دې کار ته اجازه نه 
ورکو، چې په دي کار کې دوی بریايل يش، او دې ته هم متوجه یو چې څوک دا 

الين پبیا موږ د دوی نومونه واخلو چې  کارونه کوي. موږ دي نه مجبوره کوې چې
هغوی ورته وویل چې دا کار وکړئ او دا الين هیواد رسه اړیکه ونیوله، او پسړي د 

 . 125کار مه کوئ 

                                                           
چې همدې خلیلزاد عمالً امریکا همدا ډیر بد کار کوي، او بوخت دي، ویل کیږي  124

حنیف امتر او حکمتیار ته ویيل چې ټاکنې نه کیږي، موږ یې ځنډو. بلخوا بیا وروسته له 
، لغوه اعالن کړ، ویل کیږي ۲۰۱۹مه ۲۴هغه چې حنیف امتر خپل ټاکنیز ټېم، د سپټمرب

چې خلیلزاد ورته ویيل چې خپل ملګري ډاکټر عبدالله عبدالله ته ور ولیږي، تر څو د 
 ني په وړاندي د ډاکټر عبدالله ټاکنیز ټیم قوي يش.ډاکټر غ

همدا امریکا  ده چې پرته د دوی له اجازې په حکومت کې نه وزیر، نه وايل او نه هم  125
کوم بل لوړ پوړي کس ګامرل کیدای يش. همدا امریکا ده چې په  حکومت کې دننه او 

بېلو مسایلو په اړه الرښونه کوي، او بهر په  لسګونو زره افغانو ته په بېالبېلو وختو کې د بېال 
له هغوی څخه غواړي چې هغه څه وکړي کوم چې په کابل کې د امریکا سفیر او یا د 

افغانستان ترمنځ د  –امریکایې قواو عمومي قومندان ورته وایې. او کله چې د امریکا 
هغه وخت جوړه شوه، ( ۲۰۱۳نومرب  ۱۹تر  ۱۶) تړون اړوند دودیزه لویه جرګه سرتاتیژیک
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ایران یو مهم  هیواد دی، امریکا له ایران رسه ډیرې ستونزې د خلیج او منځني ختیځ 

،  خو موږ نه غواړو چې افغانستان کې دايس څه وشی چې ياړوند مسایلو کې لر 
 ایران د خطر احساس وکړي.

ستونزې پیدا هم زما په کارونو او هڅو کې  او ،که  ایران وغواړي چې دلته ستونزې
 کېدل وغواړي، زما عکس العمل به هم بیا د ایران په وړاندي ډیر منفي وي.

هغه خلک چې له ایران رسه اړیکې لري، هغوی ته په کار ده چې ایران وپوهوي، 
ایران او افغانستان  په سېمه کې ډیر مشرتکات لري، د افغانستان خلکو کايف صدمه 

لې، او کايف قرباين شوې، ایران ته نه ده په کار چې د نورو ځایو ستونزې همدلته لېد 
 را انتقال کړي، که دا کار ويش په اړیکو به منفي تاثیرات ولري.

                                                           

راپورونه ورکول شول چې د لویې جرګې غړو ته او په ځانګړې ډول د دودیزې لویې جرګې 
 .رئیس حرضت صبغت الله مجددي ته د امریکا سفارت ډالر ورکړل

د ډاکټر غني د واک ته رسېدو پر دوېمه ورځ امنیتي تړون کله چې له امریکا رسه دارنګه، 
ته واستول شو، راپورونه ورکول شول چې امریکا د  د تائید لپاره وليس جرګېالسلیک؛ او 

وليس جرګې ډیرو وکیالنو ته ډالر ورکړل، او له هغوی رسه یې ژمنه وکړه چې نوی پارملان 
د وليس جرګې د غړو لخوا په به نه جوړوې او دوی به دوېمه دوره کې هم وکیالن وي، 

تاید،   ۲۰۱۴مه ۲۳سوده د نومرب لوی اکرثیت له امریکا رسه د افغانستان سرتاتیژیک تړون م
پوځې د باګرام هوایې او پوځې اډې  ۹او ومنل شوه چې امریکا ته به په افغانستان کې 

پوځي اډه او هوایې ډګر، دکندهار پوځې اډه او  هوایې ډګر، د شنډنډ اډه او 
هوایې ډګر، په هلمند کې د شوراو پوځي پوځې اډه او هوایې ډګر، د جالل اباد 

 هوایې ډګر، او په ګردیز کې پوځي اډه(پوځي اډه او  کابل  د ریشخورو  اډه،  د
مې ۱۶د افغانستان د پارملان ورکول کیږي. امریکا هم له وکیالنو رسه پر ژمنه وفا وکړه، او 

 کلونه د ولسې جرګې غړي پاتې شول. ۹کلونو پر ځای  ۵دورې وکیالنو د 
ځ د امنيتي تړون پر خالف يوازې څلورو ترمن امریکا -افغانستان په وليس جرګه کې د 

 .کسانو او له ناټو رسه د موافقې په مخالفت کې يوازې پنځو کسانو رسه کارتونه پورته کړل
ارشف غني د وليس جرګې له لوري له امريکا او ناټو رسه د امنيتي همکاريو د تړونونو  ډاکټر

 پورته کولو غوښتنه وکړه. ، او له مرشانو جرګې یې د ورته ګامد تاييدولو هرکلی وکړ
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نورو سېمو کې  وهغپه زه غواړم چې ایران ته اطمنان ورکړم چې امریکا نه غواړي 

 ته را انتقال کړي. چې له ایران رسه ستونزې لري، هغه دلته )افغانستان(

د سیمې په کچه اجامع اړینه ده، او ایران په دي برخه کې ستونزې پیدا کوالی يش، 
همدارنګه په پاکستان کې د طالبانو شتون، چې هلته اوسیږي، په کار ده چې 

، او پاکستان 126افغانستان هم د هغه چا پر مرکز بدل نه يش چې د پاکستان پر ضد وي
 رکزونه په باوري او یقیني ډول رسه په خپله خاوره کې وتړي. هم باید د طالبانو م

د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان او د پوځ مرش جرنال باجوه رسه مې بحثونه 
کړي، هغوی اقتصادي ستونزې لري، له هغوی مې واوریدل چې اقتصادي پرمختګ 

ورته په کار ده ورته مهم او حیايت مسئله ده، ددې لپاره چې اقتصاد یې قوي يش، 
چې له افغانستان رسه ښې اړیکې ولري، راکړه ورکړه ولري، او د افغانستان د الري 

 له مرکزي اسیا او سیمې رسه خپله اقتصادي راکړه ورکړه کوالی يش.

څو کاله مخکې له پاکستان رسه زموږ اړیکې ډیرې خرابې شوې وي، موږ غواړو 
د افغانستان مسئله کې د پاکستان مرسته  چې له دي مهم هیواد رسه ښې اړیکې ولرو،

دې المل کیږي چې د امریکا او پاکستان ، لویدیځ او پاکستان ترمنځ اړیکې ښې  د
 او مرسته زیاته يش.

، وموږ نه غواړو چې له افغانستان څخه په بیړه ووځو، موږ سولې ته ترجیح ورکو 
لو پوځیانو شمیر  دايس سوله چې په افغانستان کې د امریکا مرصف کم، او د خپ

کم، او که امریکا ډاډه يش چې د افغانستان له خاورې ورته ګواښ نه متوجه کیږي، 
او د افغانستان حکومت او خلک ونه غواړي چې امریکایان دلته پاتې يش، امریکا 

 چمتو ده چې له افغانستان څخه خپل پوځیان وبايس، او هدف سوله ده.

طو پوري تړلی، همدارنګه زموږ له دي ځایه څرنګه چې زموږ دلته شتون په رشای
وتل هم په رشایطو )رشوطو( پوري تړيل دی، او که باالخره په بشپړ ډول موږ له 

دې معنی نه ده چې موږ به افغانستان هیر کړو، غواړو چې  افغانستان څخه وځو، د

                                                           
 ممکن هدف يې د پاکستاين طالبانو د ډلې وسلوال وي. 126
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ن مهاله ښې اړیکي له افغانستان رسه ولرو، حتی هغه ملکي او پوځي امریکایا اوږد

، هغوی هم وایې چې بیرته امریکا ته تليلچې چې دلته افغانستان کې یې کار کړی، 
 موږ افغانستان کله هم نه شو هیروالی او افغانستان موږ نه يش هیروالی.

طالبان هم وایې چې په  راتلونکې کې له  امریکا رسه په سیايس او اقتصادي برخه 
تلونکې کې هم له افغانستان رسه ښې کې ښې اړیکې غواړي، موږ هم وایو چې په را

او جارې اړیکې غواړو، زه همدا اوس وایم که له سولې وروسته زموږ مرستو ته اړتیا 
 وي، موږ دوام ورکوو.

طالبان پوهیږي چې په افغانستان کې د زده کړو، روغتیا، بنسټیزې رغوين او نورو 
 ته اړتیا لري.برخو کې، نه یوازي د امریکا، بلکې د نورو هیوادو مرستو 

د یوې پوښتنې جواب کې چې ما ویيل و چې که له طالبانو رسه سوله هم ويش، په 
دي معنی نه ده چې افغانستان کې جګړه ختمه يش، هدف مې دا و چې کیدای يش 

، همدانګه د داعش ستونزه هم پر ځای پاتې ده، ويل فکر کوم يطالبان سوله ونه من
ور افغانان له طالبانو رسه توافق ته ورسیږي، که افغان حکومت، سیاستوال او ن

افغانستان به هغه وخت په ډیر قوي موقف کې ځای ولري، تر څو د نورو ستونزو د 
 له منځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړي.

د  ؛که بیا هم په کومو سېمو کې لږ ستونزې وي مګرله طالبانو رسه باید سوله ويش، 
دا ډول امنیتي ستونزې  هیوادو په ځینو برخو کې همځینو هیوادو، حتی لویو او قوي 

 وي.

یوه بله الره هم سولې ته د رسیدو داده چې دښمن اړخونه دې نتیجې ته ورسیږي 
، او د ستونزې د حل لپاره سیايس حل الره 127چې هیڅ لوری جګړه نه شی ګټالی

 پیدا يش.

                                                           
 یوه افغان سیاستوال د سولې خربو ته د کیناستلو لپاره درې الرې وښودلې. 127
 دا چې په زور یوه ډله واک تر السه کړي، او سوله او امنیت راويل. – ۱
 کړي او له جګړې ستړي يش.دا چې کمزوري يش او د جګړې توان له السه ور  – ۲
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تايس )امریکا( هم طالبانو ما )خلیلزاد( ته ویيل چې موږ جګړه نه شو ګټالی، او 

جګړه نه يش ګټالی، په کار ده چې د کشالې د ختم لپاره سیايس حل الره ورته پیدا 
 کړو.

میرمنې باید له طالبانو رسه د مذاکراتو برخه کې شتون ولري، او د میرمنو او اقلیتونو 
 د حقونو په اړه ور رسه مخامخ خربې وکړي.

الرو کار اخلو، داچې  ۳کې موږ له  په سوله کې د سیمې د هیوادو د مرستې برخه
فشار په کوم هیواد راوړو، داچې کوم ډول منفعت هغه هیواد په سوله کې لري، لکه 
چې ځینې هیوادونه ویره لري که امریکا له افغانستان څخه وځي، دلته به ستونزې او 

 .128له ده آ جګړې زیايت يش، دا هم یو د فشار 

 د مرکې پای

 

  

                                                           

دا چې تر شا یې کوم مالتړ او مرستې وي، هغه له السه ورکړي، نو د سولې مذاکراتو  – ۳
 ته اړ يش.

طالبان نه خو امریکا په زور مات کړالی شوای، نه له جګړې ستړې شول، او  نه یې هم د 
و ته له امریکا خپلو ملګرو مالتړ له السه ورکړی، بلکې له قوي موقف څخه د سولې خرب 

 رسه کیناستيل دي.
ممکن هدف یې چین او روسیه وي، چې د امریکا یو ناڅاپې او غیرمسؤالنه وتلو رسه  128

موافق نه وو، ځکه  روسیه فکر کوي چې داعش وسلوال د امریکا مالتړ له ځان رسه لري، 
هم د  او دا  به د روسیې له پاره په راتلونکې کې رسخوږی وي، همدارنګه چین هیواد

داعش وسلوايل ډلې او یغور مسلامنو جنګیالو په اړه د افغانستان له خاوري چین ته د 
 ګواښ انديښنې لري.
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 ټ تګقطر ته د خلالزاد پ

مه( ۱۶ه )غالباً د جون خلیلزاد دا ځل په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړ، په پټه رس 
 والړ، هلته یې له قطري چارواکو او طالبانو رسه پټې غیر رسمي ناستې وکړي. قطر ته

کله دا "مه د طالبانو د قطر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین ولیکل:۱۸د جون پر 
په مذاکراتو کې امریکا منلې کې څه پرمختګ شوی، و پوښتنه کیږي چې په مذاکرات

ډول په راتلونکې کې به په افغانستان کې هیڅ او  .چې خپلې ټولې قواوې به بايس
 " .مداخله نه کوي، دا یو ښه پرمختګ دی

دايس حال کې پ ":کې ولیکل په غربګونمه خلیلزاد د شاهین د ټویټ ۱۸د جون پر 
 د مذاکراتو بل پړاو پېلوو، دا یادونه رضوري ده چې مونږ دچې مونږ د طالبانو رسه 

 بلکې د سولې د یو بشپړتړون په لټه کې یو. ؛پوځیانو د وتلو نه

د سولې بشپړ تړون یو له بل رسه تړلې څلور برخې لري، د ترهگرۍ د مخنیوي  
تضمین،  پوځیانو وتل،  بین االفغاين مذاکرات چې  سیايس جوړ جاړي ته الره 

پرې  وره کړي او یو هراړخیز او تلپاتی اوربند. دا هغه چوکاټ دی چې طالبانهوا
 توافق کړی دي.

څو ځله مې مخکې ویيل چې پر هیڅ يش توافق نه يش کیدای تر څو پر ټولو  
 "مسایلو توافق نه وي شوی.

مه رسیديل وي، خو دا ځل یې د خپل تګ ۱۶ممکن خلیلزاد قطر ته د جون پر 
له طالبانو  مې یې دوه ځله په قطر کې۲۲پاره نه کړل، د جون تر اړوند معلومات خ

غیر رسمي ناستې درلوديل، او بیا وروسته خلیلزاد او طالبانو څرګنده کړه چې د  رسه
 مه به په قطر کې د اووم پړاو رسمي مذاکرات پېل يش.۲۹جون پر 

دی او له  ې راپور ورکړ چې خلیلزاد په قطر کېڼمه نن ټکی آسیا پا۲۱د جون پر 
 طالبانو رسه یې غیر رسمي ناسته هم شوې ده.

موږ له طالبانو رسه د اووم پړاو خربې  ":لماخوسنت خلیلزاد ولیک مه،۲۲د جون پر 
   "مه پېل کوو.۲۹د جون پر 
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 کریم ُخرم کور کې ناستهعبدالد 

 ماسپښین ۳:۲۰تر  ۱:۰۰
 ۲۰۱۹جون  ۱۷

 ځای: کارته پروان، د ُخرم صاحب کور، کابل
ګډونوال: ُخرم صاحب، وحید مژده، استاد مزمل، احسان الله کاموال، عبدالستار 

 سحر، اسد وحیدي او زه )مطمنئ(نذیر سعادت، زبیر شفیقي، غالم جیالين ځواک، 

، د وکړه جون(  ۱۱) لومړۍ ناسته: کله چې حامد کرزي له خلیلزاد رسه ُخرم
م خلیلزاد رسه خپله انديښنه امریکا لخوا د ملکي وژنو او مببارد په اړه یې ه

کې د امریکا / ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال سکاډ  رشیکه کړه، دوېم مجلس 
طالبان دي تاوتریخوالی کم کړي، موږ "میلر هم د خلیلزاد رسه وو، میلر وویل:

 اوربند ته چمتو یو، همدا تايس له طالبانو وغواړئ.

بهرنو چارو وزارت او سپینه ماڼې( یو،  موږ بېالبېلې ادارې )يس آی اې، پنټاګون،
 "خو ټول د ټرمپ د سولې تګالره تعقیبوو، او سولې ته په ګډه کار کوو

له دي مجلس وروسته په کندهار کې د حامد کرزي د ورور شاويل کرزي په کور 
راکټي برید وشو، له هغه وروسته په ارزګان کې کرزي ته نږدې کسانو باندي چاپې 

 .129ووژل شول، او ځینې یې ونیول شول، کابل ته راوړل شوې ووهل شوې، ځینې

                                                           
مه، ویسا ورځپانې راپور ورکړ:"جرنال مېلر ته د پخواين ولسمرش له سپینو ۱۶د جون پر  129

 خربو وروسته؛پخواين ولسمرش ته نږدې کسان پرلپسې وژل کېږي او بندیانېږي
بریدونو په لړ کې درې ورځې وړاندې په ارزګان کې د کنډک پر پخواين قوماندان د دې 

دستګیر نومي په خپل کور کې بهرنیو او افغان ځواکونو چاپه اچولې او نوموړی یې کابل 
 .ته راوړی دی

همدغسې وړمه ورځ د پولیسو د پخواين قوماندان نورزي پر کور یې هم چاپه اچولې چې 
 .بېولی دی نوموړی یې ورورسه
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د او ځینو نورو هیوادو کې تر لېدنو وروسته،  برلین، کله چې خلیلزاد له اسالم اباد

، دوه ځله نور یې هم له حامد کرزي رسه وکتل، او یو مه، کابل ته راغی۹جون پر 
 ځان رسه راوستي وو.ځل خو خلیلزاد د هند د سفارت کارکوونکي هم مجلس ته له 

امریکا له طالبانو نظامي اډې په افغانستان کې غوښتې وي، خو ظاهراً طالبانو دا 
ور رسه نه ده منيل، امریکا ځکه په جګړه کې تشدد کوي، تر څو پر طالبانو فشار 

 .راوستل يش. همدارنګه ددې لپاره نظامي فشار چې طالبان په ډلو وویشل يش

 حامد کرزي وویل:خلیلزاد او ډلې ته یې 

 نظامي عملیات او د ملکي خلکو وژنه دي بنده يش. – ۱
ټاکنې او د سولې بهیر په یو وخت کې نه کیږي، ټاکنې د سولې مخکې د  – ۲

 تخریب په معنی دي.
 بین االفغاين تفاهم دې جریان پيدا کړي. – ۳

څخه د دا ځل ممکن له طالبانو رسه خلیلزاد دوه لومړي مسایل )له افغانستان 
بهرنیو پوځیانو وتل او له افغان خاوري امریکا او نورو هیوادونو ته نه ګواښ( پرته 

 د نیټې له معلومولو څخه السلیک کړي، 

په سېمه کې د امریکا د ګټو مخالف هیوادونو رسه انديښنه پيدا شوې چې امریکا 
ټینګار  د سولې تر نوم الندي یوازي وخت تیروي، هغوی د راتلونکو ټاکنو اړوند

کوي، چې په خپل وخت ټاکنې ويش، ځکه د امریکا څخه یې مته نشته چې 
 سوله به ويش.

                                                           

پرون یې په خاص ارزګان کې په والیتي اداره کې د برېښنا د رییس سمع پر کور هم چاپه 
 ".اچولې، له تالشیو او ځورونو وروسته بېرته ستانه شوي دي

د کندهار ښار په عینو مېنه کې د حامد کرزي د ورور شاويل کرزي په کور راکټي مګر 
شوی د جون پر دوېمه، ماخوسنت مهال   ېدنې واندي؛ له میلر رسه د کرزي تر اوسنۍ لبرید

 .و، مرګ ژوبله یې نه درلودله
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بل خوا حکومت فکر کوي چې طالبان کمزوري شوې، یوه لوړ پوړي دولتي 

 چارواکي وویل:

 "130طالبان نور په ختمېدو دي، نظامي طالبان د خپلو مرشانو خربه نه مني."

و رسه نږدې شوی، اوس پاکستان یوازي امریکا پاکستان له روسیې او چین هیواد
 ته نه دی ور پايت.

: خلیلزاد له حنیف امتر رسه د ناستې پر مهال هغه ته ویيل و، که ټاکنې سعادت
کیږي، نو د سولې بهیر ته زیان رسوي،  امتر ورته ویيل و، که د سولې لپاره 

لیري او موقت  قرباين ته اړتیا وه، موږ حارض یو چې هغه وخت له حکومت څخه
حکومت اعالن يش، خو که طالبان په واک کې رشیک يش، دا نو بیا تر موقت 
حکومت ښه ده. مګر خلیلزاد په لیکيل ډول له امتر څخه دا غوښتل چې که 
سوله کیږي، او دوی په واک کې )ولسمرش( وي، له واک څخه باید هغه وخت 

 .131بیا تیر يش

بارد او حملې دوام پيدا کړي، کیدای : د امریکا دغه ډول ډیر مباسد وحیدي
زیات  ۲۰يش طالبان له امریکا رسه مذاکرات وځنډوي. همدا اوس هره ورځ تر 

مبونه د امریکایانو لخوا کارول کیږي، او پالن لري چې همدا شمیر درې برابره 
 مبونه دوی پر افغانانو اچوي. ۷۰کړي، یعني هره ورځ به نږدې 

چې امریکا ته په نظامي برخه کې یو قوي پېغام ور کړي، طالبانو ته هم په کار ده 
 که دا کار ونه کړي، پر دوی به د امریکا نظامي فشار همدايس جریان ولري. 

: د سولې بهیر هم پیچلی دی، که طالبان فکر کوي چې جګړه ګټي، سعادت
 نو بیا به ويل هغوی سوله کوي؟ 

                                                           
دا اتلس کلونه د امریکا/ناټو پوځیانو قومندانان او افغان چارواکې همدا خربه کوي چې  130

 .طالبان نور ختم دي، د دوی ترمنځ اختالف شتون لري، او نظامي طالبان له جګړې ستړي دي
 ۍ ټاکنو لپاره نوماند و.حنیف امتر د ولسمرش  131
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څه ډول ډاکټر غني له ارګ  د افغان سیاستوالو اوس ټوله توجه دې ته ده چې

څخه وبايس، دا سمه نه ده، دوی باید د افغانستان اړوند لویو ميل مسایلو ته 
ډیره توجه وکړي، که ډاکټر غني له ارګ څخه وبايس، کوم بل کس هلته ورځي، 

 ارګ خايل نه پاتې کیږي.

د : پاکستان، ایران او روسیه هم طالبانو ته اړتیا لري، له امریکا رسه مژده
هال طالبانو امریکا ته وښودله چې نظامي شتون نه مني، م پړاو پر م۴اتو مذاکر 

په هلمند کې یې د امریکا پر لویه پوځي اډه )شوراب( باندي سخته حمله وکړه، 
درانه مايل او ځاين زیان یې بهرنیانو ته واړاوو. که جګړه اوږده يش، طالبان به 

 کړي. کوشش وکړي چې د چورلکو ضد توغندي پيدا

: طالبان د اوسنی وخت په ارزښت باید پوه وي، دايس نه چې همدا وخت رمخُ 
هم تیر يش، او د افغانستان مسئله پکې حل نه يش، دايس نه چې موږ له اوس 
څخه هم بل خراب حالت ته والړ شو، که بیا له طالبانو رسه روسیه او یا کوم بل 

 ګټه نه وي.هیواد د وسلو مرسته هم وکړي، هغه وخت به یې 

پړاه مذاکراتو کې دوی ويل  ۶: په کار ده چې طالب ته وویل يش چې په مزمل
مسئله حل نه کړه، تر کوم وخته به مذاکرات وي؟ همدارنګه طالبان پوهول په 

 کار دي چې د کامیايب فکر د زوال پېل دی.

 سلنه خلک د طالبانو په ګټه لګیا دي، خو طالبان هیڅ۷۰همدلته په کور دننه 
 ځان نه پوهوي، حتی اړیکه وررسه نه نیيس.

حامد کرزي هم د سولې برخه کې سم تحُرک ونه شو ساتالی، که په دي برخه 
 کې لږ متحرک وای، ښه به وای.

د قطر د بین االفغاين ناستي ځنډ او د سولې مشوريت جرګې جوړېدو، د : ُخرم
 کار امریکا وکړ.ماسکو لومړۍ بین االفغاين ناستې تاثیرات کم کړل، او دا 
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 د حامد کرزي کور کې ناسته

 ۲۰۱۹جون  ۲۲

ګډونوال:  مخکېنی ولسمرش حامد کرزی،  د ميل پیوستون ګوند مرش سید اسحق 
اغا، د سولې او نجات شورا مرش قايض ګلرحمن، د حزب اسالمي )حکمتیار( د 

سولې  اجرائیه شورا غړی استاد محمد زمان مزمل، د جمعیت اصالح مؤسس شورا، د 
او نجات شورا غړی مولوي عبدالسالم عابد، د حزب اسالمي د اجرائیه شورا غړی 
قايض نجی الله، د حزب اسالمي د اجرائیه شورا غړی مولوي جانباز رسفراز، لیکوال 

 و نجات شورا غړی قومندان دیدار،د سولې ا سیايس شنونکی استاد وحید مژده، او
جمعیت اصالح مؤسس غړی دکتور صفت  د جمعیت اصالح رئیس استاد فخري، د

ټاکنو  ولسمرشۍالله قانت، د جمعت اصالح مؤسس غړی دکتور عبدالباقي آمین، 
ته د نوماند حکمتیار لومړی مرستیال دکتور فضل الهادي وزین )د جمعیت اصال ح 

استاد فیض محمد ځالند، خیرالله  "يد سولې محور غړ پخوانی مؤسس غړی(، 
د کرزي د دفرت مرش عبدالکریم د حام، "مطمنئ ، ذاکر جاليل،شینواری، شفیع اعظم

 د کرزي د دفرت غړی شهزاده مسعود. او خرم

ناسته بین االفغاين مذاکرات : ماسکو کې له مالبرادر اخوند رسه زموږ حامد کرزی
 غونډه وه.کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو ملانځ ۱۰۰، د روسيې او افغانستان د ونه و 

ه، تېروتنه زموږ وه، په ناحقه يش )اوربند( باندي ټینګ وو، لومړی ګناه د طالب نه و 
زه هم متوجه نه وم، ماته دا نورو افغان سیاستوالو ویل چې له طالبانو په کلکه د 
اوربند غوښتنه کوو، پرته له دي چې د اوربند پر پایله فکر وکړم، نا اګاهانه مې دا 

کله چې زه له مال برادر  مګرنه کوله، خربه کوله او له طالبانو مې د اوربند غوښت
اخوند رسه کيناستم، یو څه خو زموږ تر منځ شخيص خربې وي، خو د اوربند په 

تايس امریکایې سوله غواړئ، د امریکا غوښتنې دلته وړاندي "اړه یې راته وویل:
 "کوئ، اوس هم د امریکا کلک مالتړ کوئ.

 و، د امریکا مالتړ نه کوم.هغه ته مې وویل چې یا! موږ افغاين سوله غواړ 
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اخرت راتلونکي مال برادر اخوند ماته وویل:"اوربند د امریکا غوښتنه ده، که موږ د 

، د داعش په نوم به د هیواد په بېالبېلو ځایو وپه درو ورځو کې د اوربند اعالن وکړ 
د کې د امریکا په مالتړ حملې ويش، بیا به امریکا ووایې چې یوازي له طالبانو رسه 

سولې خربې نتیجه نه ورکوي، دلته نورې وسلوالې ډلې هم شته، او په لویه کې به 
اوربند زموږ طالبانو او امریکا تر منځ د سولې روانې خربې هم له خنډ رسه مخ، او 

 مهاله  اوربند به امریکا ته د جګړې د ادامې بهانه هم وګرځي ." همدغه ډول لنډ

تیا هم په اوس وخت کې اوربند منفي زه )کرزی( چې کله پوه شوم، چې رښ
تاثیرات زیات لري، او امریکا به همدايس کوي، څه ډول چې مال برادر اخوند 
وویل،  بیا مې خپلو ملګرو ته وویل چې له دي خربې باید تیر شو، مګر زموږ رسه 

 ملګرو افغان سیاستوالو بیا هم پر اوربند ټینګار کاوه.

ړه منفي تبلیغات وکړل، امریکا نه غوښتل چې ناسته امریکایانو د ماسکو ناستې په ا
ښه نتیجه ورکړي، په دواړه خواوو )طالبانو او افغان سیاستوالو( کې یې کار کړی وو، 

 132چې غونډه بې نتیجې او خرابه يش.

طالبانو هم د خلیلزاد څخه شکایت درلود، ویل یې چې زموږ رسه یوه خربه کوي، 
کو څخه مې خلیلزاد ته ټلیفون وکړ، چې طالبان عمل یې بل ډول وي. له ماس مګر

تايس وررسه خربې وکړئ، درې خربې  "ستا څخه سخت شکایت لري، هغه وویل:
 دي ومني، تايس یې ورته ووایاست.

ورځو کې به طالبان له افغان  ۱۳۵موږ د ځواکونو د وتلو اعالن کوو، خو په  – ۱
 ه رسیږي.سیاستوالو رسه د موقت حکومت پر جوړیدو نتیجې ت

موږ چمتو یې چې له طالبانو رسه د سولې هوکړه د اسالمي امارت په نوم  – ۲

                                                           
مه د طالبانو او ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ لېدنه وشوه، ۲۹مه او ۲۸ماسکو کې د مئ پر  132

امریکا په دواړو لورو  "مه، ُخرم صاحب ما )لیکوال( او مژده صاحب ته وویل:۲د جون پر 
اثیر یې منفي )طالبانو او افغان سیاستوالو( کې کار کړی وو چې دا غونډه بې نتیجې او ت

يش. موږ شک لرو چې د طالبانو په ډله کې هم د آی ایس آی خلکو کار کړی وو، او د 
  "غونډې د کامیابېدو مخه په لوی الس؛ دواړو لورو ته ځینو کسانو نېوله.
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نړیوال او افغان سیاستوال یې نه مني، هغوی وایې چې د طالبانو  مګرالسلیک کړو، 

 د اسالمي تحریک په نوم دي د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه لیک السلیک  يش.

تلونکي کې به د دوی او افغان سیاستوالو ترمنځ طالبان دي روښانه کړي چې را – ۳
 " څه کیږي )څه ډول معامله به له افغان سیاستوالو رسه کوي(.

د امریکا او طالبانو ترمنځ ستونزې وي، طالبانو له خلیلزاد څخه حامد کرزي وویل: 
 شکایت درلود، خو کله چې طالبان چین او ایران ته والړل، بیا خربه لږ سمه شوه.

( د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ ناسته په قطر کې شوې وه، ۲۰۱۹جون  ۲۰ورځ )وړمه 
و، طالبان د ماسکو غونډې څخه مجلس ښه  ":وویلکرښه راته  خلیلزاد د ټلیفون پر

هم خوشاله وو، موږ پایلې ته نږدې شوې یو، سبا ماښام بیا ځل رسه کینو. پر ګډو 
 " 133ته در ولیږم.ټکو مو کار کړی، هغه کاغذ به تايس )کرزي( 

و، هغه ته مې ټلیفون وکړ چې ستايس او د خلیلزاد امریکا کې کرزي زیاته کړه: 
ټرمپ تګالره یوه خو د نور حکومت )نظامیانو( مو بله تګالره ده، هغوی مبباري 
زیاته کړي، لومړي تايس امریکایان پر یوه تګالره جوړ او بیا د سولې خربې مخکې 

 یوسئ.

راغلل، له کور ته کاډ میلر او کابل کې د امریکا سفیر جان باس خلیلزاد، جرنال س
خیلزاد رسه خربې ښې، خو له ملیر رسه زما خربې ډیرې جنجايل وي، هغه ته مې 
وویل چې مببارد کې ملکي خلک وژل کیږي، انسان وژنه کیږي، څه ډول به پر 

 تايس طالبان اعتامد وکړي.
ي چې طالبان به یې کوي، موږ هم مببارد تايس د اوربند ضامنت وکړ "میلر وویل: 

 " 134بندوو. 

                                                           
موږ له طالبانو رسه د اووم پړاو خربې د جون  "په همدې ورځ ماخوسنت خلیلزاد ولیکل:  133
 . "مه پېل کوو۲۹پر 

مه نن ټکی آسیا پانې راپور ورکړ چې خلیلزاد په قطر کې دی او له طالبانو ۲۱د جون پر 
 رسه یې غیر رسمي ناسته هم شوې ده.

 مه د دوی تر منځ د کرزي په کور کې ناسته شوې وه.۱۱د جون پر   134
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ورځې موږ  ۱۵ما )کرزي( ورته وویل چې لومړی مببارد بند کړئ، اوس چې دا 

 ګورو، راپورنه دايس دي چې د امریکایانو لخوا مببارد کې کموالی راغلی دی.

ې دايس سېمه سولې ته چمتو هم ده او نه هم ده، روسیه، چین او ایران په افغانستان ک
 سوله غواړي چې افراطیت پکې نه وي.

، د امریکا او چین ترمنځ اقتصادي 135د امریکا او ایران تر منځ د جګړې ناندرۍ
 پر امریکا شک زیات شوی. تاثیر لري، زموږ او طالبانوشخړې پر افغان سوله ناوړه 

 دا مهمه ده چې موږ په کور دننه څه کوالی شو:

ې څه روان دي؛ په کار ده چې د سولې پراخ  افغاين پرته له دي چې په نوره نړۍ ک
 ږغ پورته يش، او له نړیوالو رسه د افغان سولې اړوند ښې اړیکې جوړې يش.

طالبانو ته به احوال ورکړو چې د بین االفغاين مذاکراتو لپاره ژر چمتوالی ونیيس، او 
 موږ خپلو منځو کې افغاين پریکړې وکړو.

یل چې جګړه بس کړئ، راځئ چې یوه افغاين جرګه را مال برادر اخوند ته مې وو
وغواړو، چې د ټولو اړخونو خلک پکې وي، امریکایانو ته به رسه کرښه کش او 

 ورته به ووایو؛ که زموږ رشایط منئ ښه ده، کنه یې منئ زموږ له هیواده ووځئ.

واب او یا داچې تايس )طالبان( بیخې امریکا نه پریږدئ، امریکا ته به په ګډه ج
ورکړو، په جرګه کې به هر څوک ناست وي، او دا پریکړه به وکړو چې امریکا له 

. اوس خو امریکا زموږ په نوم دلته شتون لري، وایې چې دوی )په 136هیواده ووځي
 کور دننه افغان سیاستوال( مو شتون مني.

                                                           
مه د نړیوالو اوبو په هرمز تنګي کې د ایران له خوا د امریکا بې پېلوټه ۱۷د جون پر   135

مه، پر ایران د ۲۰الوتکه را نسکوره شوه، مقابل کې یې د امریکا ولسمرش ټرمپ د جون پر 
راکټي برید امر وکړ، مګر د برید ټاکيل وخت څخه لس دقیقې مخکې ټرمپ له خپلې 

 پریکړې په شا شو.
کله چې کرزي ویل چې له طالبانو رسه په ګډه به امریکا ته د وتلو ووایې، زما )لیکوال(   136
ن کې و چې دا جواب ورکول يش چې تايس چې امریکایان راوستل او افغان ولس د ذه
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 کابل ته د امریکا د بهرناو چارو د وزیر سفر

سفر پر مهال، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک مه، د نا اعالن شوې ۲۵د جون پر 
پمپیو کابل ته راغی، هغه د ګډ حکومت له مرش ډاکټر غني، اجرائیه رئیس ډاکټر 
عبدالله، د افغانستان بهرنیو چارو رسپرست وزیر صالح الدین رباين او مخکېني 

 ه.ولسمرش حامد کرزي رسه په ارګ کې وکتل، د سولې په اړه یې بحثونه کړي و 

همدارنګه مایک پمپیو د دفاع رسپرست وزیر اسدالله خالد او د ميل امنیت له مرش 
معصوم ستانکزي رسه جال، او د دعوت ګوند مرش استاد سیاف او سولې عايل شورا 
له رئیس عبدالکریم خلیيل رسه هم بېل په همدې ورځ وکتل. همدارنګه د مدين 

لېدنه وکړه. په یادو ټولو مجلسونو کې له  ټولنو او رسنیو له ځینو استازو رسه یې هم
پمپيو رسه ډاکټر خلیلزاد، کابل کې د امریکا سفیر جان باس، په افغانستان کې د 

 امریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال سکاډ میلر هم ناست وو.

مه په جده کې د سعودي پاچا ۲۴کابل ته تر راتګ مخکې مایک پمپیو د جون پر 
له هغه وروسته په همدې ورځ په ابوظبۍ کې د متحده عرب اماراتو او  ملک سلامن

له امیر شیخ زاهد بن نهیان رسه وکتل، له هغوی رسه یې د ایران ضد ټلوايل جوړولو 
 باندي بحث درلود.

مایک پمپيو د ګډ حکومت له مرشانو، افغان سیاستوالو، د مدين ټولنو او رسینو 
ټاکنو وړاندي؛ د روان کال  ولسمرشۍچې تر  استازو رسه په خربو کې څرګنده کړه

د سپټمرب میاشتي مخکې به له طالبانو رسه د سولې تړون نهایې او السلیک يش. هغه 
که څه هم د طالبانو رسه په خربو کې مو واضح کړې چې حارض یو خپل "وویل:

له افغانستان څخه( وباسو، خو غواړم چې واضحه کړم چې تر اوسه د هیڅ (ځواکونه 
 ."ېشو ين جدول په هکله مو موافقه نده وم زما ک

                                                           

هغوی رسه سختې جګړې وکړي، د افغان ولس د قربانیو په نتیجه کې امریکا مجبوره کیږي 
چې زموږ له هیواد څخه ووځي، نو اوس تايس غواړئ چې په دي ویاړ کې ځان رشیک 

کایان هیواد ته راوستل، ښه و، همدا خربه کړئ، په دايس حال کې چې تايس همدا امری
 شفیع اعظم په ښه ډول رسه ورته وکړه.
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ښاغيل پمپیو زیاته کړه: "ټول اړخونه پدې موافق دي چې د ترهگرۍ او بهرنیو 
رستیرو د شتون په هکله د طالبانو او امریکا تفاهم بین االفغاين مذاکراتو ته الره 

ت او خلکو پرانيځي. دا وروستی گام زمونږ د هڅو محور دی. مونږ د افغانستان د دول
 ". 137ږغیږو ستازیتوب له طالبانو رسه نهپه ا

مه پمپیو ډهلی ته ورسيد، هلته یې د هند له لومړي وزیر نریندرا مودي ۲۶د جون پر 
 رسه د افغان سولې، د ایران رسه د امریکا د کړکیچنو اړیکو اړوند بحث درلود.

سټولټنربګ د ناټو ینس  د ناټو غړو هیوادو رس منيش مه، په برسلز کې۲۷د جون پر 
د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وویل: "په افغانستان کې د 

که څه هم ننګونې ال شته،  .سولې راتللو لپاره له دې ښه وخت نه يش پیدا کیدلی
خو په افغانستان کې سولې ته بېساری امکان جوړ شوی دی ، رسه له دې چې طالبانو 

ر پرمختګ شوی ده خو ال هم له افغانستان څخه د بهرنیو رسه خربو اترو کې ډی
او تر سپټمرب میاشت  .ځواکونو د وتلو په کومې طرحې باندې هوکړه نه ده شوې

 پوري  له طالبانو رسه د یوه تړون هیله کیدای يش.

طالبانو ته زما مشوره داده چې پر جګړه ټینګار ونه کړي، جګړه نه يش ګټالی، په 
کې افغان امنیتي ځواکونو له دوی څخه یو شمیر ولسوالۍ ونیويل او تیرو څو اونیو 

 د طالبانو زندانونه یې مات کړل. 

زمونږ موخه له افغانستان څخه د وتلو لپاره د یوې نیټې پیدا کول نه دي، مونږ غواړو 
سوله رامنځ ته يش. باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره زمینه برابره يش او زمونږ السته 

ناټو د افغان سولې له خربو اترو څخه مالتړ کوي او جرمني به  .راوړنې وساتل يش
 ".د دغه بهیر د بریالیتوب لپاره ګامونه پورته کړي

 

                                                           
د پمپیو همدارنګه د خلیلزاد او ځینې نورو امریکایې چارواکو د انګلیيس ټویټو او یا   137

لنډو څرګندونو پښتو ژباړه په کتاب کې په ځینو مواردو کې د )امریکا ږغ( له ویبپاڼې څخه 
 را اخیستل شوي.
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 د طالبانو او امریکا ترمنځ د اووم پړاو رسمم خربې

مه، له غرمې وروسته په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ اووم پړاو ۲۹د جون پر 
نېمو بجو دوام درلود، دواړه  ۹رسمې توګه پېل شوي، مذاکراتو د شپې تر خربې په 

لوري د همدې ورځ مذاکراتو څخه خوشاله ښکاره کېدل. یوه مهم پرمختګ د 
مذاکراتو په لومړۍ ورځ دا وو  چې دواړه لوري د ترهګري )تروریزم( پر تعریف 

 .138هوکړې ته ورسېدلیوې نسبې 

ړاو مذاکراتو اړوند رسنیو ته سفیر جان باس د اووم پدا ډول په کابل کې د امریکا 
وله او ټاکنې دواړه مهم دي، اوسمهال سوله لومړیتوب لري، مته لرو چې س" ل:ووی

 " تر ټاکنو مخکې له طالبانو رسه د سولې تړون ويش.

مه، د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزرات ویاند صبغت الله احمدي ۳۱د جون پر 
جرمني د وسله والو طالبانو او د افغان حکومت د استازو ترمنځ "یل:خربیاالنو ته وو

 .مخامخ خربو د پیل لپاره د بهرنیو چارو وزیر صالح الدین رباين ته ډاډ ورکړی دی

په یوه یا دوه اونیو کې پیل يش او جرمني د طالبانو  کیدای يشبین االفغاين خربې 
مخامخ خربو د تررسه کیدلو ضامنت د استازو او د افغان دولت د استازو ترمنځ د 

 ."کړی دی

د جوالی پر لومړۍ نیټه د طالبانو د قطر د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین پر ټویټر 
کله چې د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو دوتلو مهالویش "ولیکل:

له ادارې کابل  به له افغاين جهتونو رسه مذاکرات رشوع کیږي خو د اعالن يش بیا
 " .رسه به دحکومت په حیث خربې نه کیږي

                                                           
امریکا چې القاعده یې د ترهګرو ډلو له جملې ښودله، پر دي یې ټینګار و چې له  138

 "ترهګرۍ"طالبانو رسه د تړون په منت کې د القاعدې د نوم له ذکر کولو رسه یو ځای د 
کلِمه هم ولیکي، مګر طالبانو ونه منله، باالخره امریکا ومنله چې طالبان له القاعده ډلې رسه 

 وي، او له القاعده رسه د ترهګرې کلِمي یو لیکلو څخه تیر شول.خپلې اړیکې پرې ک
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د جوالی پر دوېیمه د امریکا ولسمرش ټرمپ له فاکس نیوز رسه مرکه کې 

امریکا به له افغانستان څخه د خپلو رستېرو د وتلو تر توافق وروسته هم په "وویل:
 .ولري« ډېر قوي استخبارايت حضور»دغه هېواد کې 

څخه خپل رستېري وباسو،  ويل دا انديښنه شته چې د  موږ غواړو چې له افغانستان
ي حملو ټامریکايي رستېرو د نشتوايل په صورت کې به له افغانستان څخه د تروریس

ځکه افغانستان د ترهګرو البراتوار دی،  .د تر رسه کولو د مرکز په توګه استفاده ويش
 .139هاروارډ بومل واو زه یې د ترهګر 

انستان کې د امریکايي رستېرو په پاتې کېدو رسه په ټینګار امریکايي جرناالن په افغ
انو پر مرکزونو حملو ته لومړیتوب ټد امریکا پر ځای په افغانستان کې د تروریس

 .ورکوي

که چیري امریکايي رستېري له افغانستان څخه ووځي، واشنګټن به په افغانستان کې 
 " .ولري« قوي استخبارايت حضور»

ورځپاڼې رسه هم مرکه کې ویيل و چې په افغانستان کې « ټایمز» ټرمپ تېره اونۍ له
 .زرو ته راټیټ کړي ۸به د خپلو رستېرو شمېر 

زره رستېري لري چې د  ۹امریکا دا مهال د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې 
 ."140ماموریت عمده برخه یې افغان رستېرو ته سال مشورې ورکول او روزنه ده 

ما تیره اونۍ د افغانستان د مرشانو رسه د لېدنو "ک پمپیو ولیکل:مه مای۳د جوالی 
امریکا په  .رسیدلی دی پر مهال ویيل و چې په افغانستان کې د سولې وخت را

 .نکو کسانو رسه مرستې ته ژمنه دهو افغانستان کې سولې او د سولې کوشش کو 

                                                           
پوهنتونو  او پخوانیو  په امریکا کې یو له ډیرو مشهورو Harvard Universityهاروارډ  139
 ، او په کمربیج ښار کې ده.څخه ګنل کیږيز کال کې پرانستل شوی(  ۱۶۳۶) 

 ا راډیو څخه په مننې.د ولسمرش ټرمپ د مرکې پښتو ژباړه، امریکا ږغ اشن  140
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څخه وتل  پداسې حال کې چې په نړۍ کې ډیر څه روان دی، افغانستان له فکر

اسانه خربه ده، خو خلکو ته وایم چې ولسمرش ټرمپ او د امریکا ولس افغانستان نه 
 دی هیر کړی.

امریکا کوښښ کوي چې افغان ټولې خواوې د سیايس حل لپاره یوې موافقې ته 
 .رسه ورسیږي

کې د افغانستان د امنیت او پرمختگ لپاره د یو پالن د لټولو په  نن مو په راتلونکې
مالقاتونه کړیدي چې هلته د امنیت او پرمختگ لپاره ډپلوماټیک حضور  هدف

 ".ولرو

 :شوهالندي اعالمیه خپره  له دفرت څخه حامد کرزيد مه ۳د جون پر 

 د ترهګرۍ د ودې یوازینی المل د امریکا مبهم سیاست دی"

نو د هېواد پخواين ولسمرش حامد کرزي د افغانستان په اړه د ټرمپ وروستیو څرګندو 
ته په اشارې ویيل چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ودې المل د امریکا مبهم 
سیاست دی. د ولسمرش کرزي د مطبوعايت دفرت له خوا په خپرې شوې خربپاڼه کې 
د ټرمپ له قوله ویل شوي، افغانستان د تروریزم البراتوار دی. کرزي زیاته کړې چې 

دې هېواد کې روانې ترهګرۍ د امریکا د د ترهګرۍ اصيل قرباين افغانستان دی او 
مبهم سیاست له امله وده کړې او کوي یې. هغه ویيل په افغانستان کې د امریکا له 

دې  پراخ پوځي، سیايس او استخبارايت حضور رسه رسه د داعش ډلې فعالیت د
خربې ښه ثبوت دی. پخواين ولسمرش زیاته کړې، د روان تاوتریخوايل یوازینی 

ډیالوګ او خربې اترې دي څو په دې هېواد کې روانې اوږدې جګړې حل سیايس 
 " ته د پای ټکی کېښودل يش.
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 د اووم پړاو خربو کې ځنډ

مه، د جمعې ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ خربې د یوې ورځې لپاره ۵د جوالی 
مه، مته وه چې ۶د جمعې ملانځه او همدې ورځې په خاطر و نه شوي، د جوالی 

او امریکایان به د اووم پړوا خربې پای ته ورسوي او کیدای يش ګډ پریکړه  طالبان
لیک او یا هم پر چمتو شوې مسوده باندي توافق ته ورسیږي او د دواړو خواوو په 

کښته کچه السلیک هم ورباندي ويش، ويل د ورځي په اخر کې دواړو لورو 
م پړواو خربې د دوه ورځو اعالن کړه چې د بین االفغاين غونډې له امله به د اوو 

مه به بیا ځل د طالبانو او امریکا تر منځ د سولې ۹لپاره وځنډوي، او د جوالي پر 
 خربې دوام ولري.

 
د اووم پړاو او بان االفغاين مذاکراتو په اړه د طالبانو او خلالزاد 

  رګندونې
 :لطالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیک مه نیټه د۶د جوالی پر 

 قطر کې د بان االفغاين کنفرانس په اړه د اس مم امار  د ویاند  رګندونې په
سولې د حل الرو د لټون په منظور د روان میالدي کال د افغان ټاکل شوې ده چې "

( تاریخونو د قطر هیواد مرکز دوحه کې یو بین االفغاين ۸او  ۷)  جوالیي میاشتې په
 يش. کنفرانس دایر

طر او جرمني هیوادونو په هلو ځلو دایريږي چې په کې به څه باندې دا کنفرانس د ق
شپيته تنه افغانان په شخيص ډول برخه واخيل او افغانستان کې د سولې په الرو چارو 

 باندې به بحث او د نظریاتو تبادله وکړي.

په دې کنفرانس به کې د محرتم شیرمحمدعباس ستانکزي په مرشي د اسالمي 
هیئت هم ګډون کوي او هلته به د اسالمي امارت په موقف او دريځ کسیز  ۱۷امارت 

 رڼا واچوي.
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د همدې کنفرانس د دایریدو لپاره به، په دوحه کې له امريکايي پالوي رسه د 

تاریخ به  ۹ي په ځو لپاره متوقف کړل يش او د جوال مذاکراتو جریان د دوو ور 
  "له رسه پیل يش. ان شاءالله بیرته 

همدې ورځ د طالبانو د قطر د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین په  همدارنګه په
نن هم په خاصو ګروپونو کې مذاکراتو دوام درلود. سبا او بله ورځ  "ټویټر ولیکل:

به د بین االفغاين کانفرانس له امله مذاکرات نه وي. په نهم د جوالی به بیا مذاکرات 
يض یو او امید لرو چې پاته کار رشوع کیږي. موږ د مذاکراتو له پرمختګ څخه را

  " هم ژر بشپړ يش. تر اوسه له کوم خاص خنډ رسه نه یو مخ شوې.

د دې تیرو شپږو ورځو خربې تر بل هر "مه خلیلزاد ولیکل:۶همدارنګه د جوالی پر 
وخت ټاکونکي او ګټورې وې. موږ د سولې موافقې پر ټولو څلورو ټکو باندې د 

رۍ پر وړاندې د مبارزې ضامنتونه، د ځواکونو وتل، د ترهګ پام وړ پرمختګ وکړ:
په بین االفغاين خربو اتر او مذاکراتو کي برخه اخیستل، او دایمي او هر اړخیز 

 .اوربند

موږ نن د بین االفغاين ناستې د مالتړ لپاره په مذاکراتو کې وقفه وکړه. ځکه دا 
ې د قفمومي مواد ع .مذاکرات د افغان سولې په بهیر کې حیايت ارزښت لري

بشپړېدو لپاره یو څه اړین کارونه پاتې دي. موږ به خپلې خربې د جوالی پر نهمه 
 ".بیا پیل کړو

اوس نیمه شپه ده او د " مه د شپې ناوخته پر خپل ټویټر ولیکل:۸خلیلزاد د جوالی 
سولې بین االفغاين کانفرانس په مثبته فضأ کې پای ته ورسید. زه ټولو ګډونوالو، د 

غاين ټولنې د ټولو نسلونو استازو، لوړ پوړو حکومتي چارواکو او طالبانو ته د ګډ اف
تفاهم موندلو مبارکي وایم. زه د قطر او آملان څخه د دې کانفرانس د تنظیمولو 

 مننه کوم.

دغه خربې اترې د افغانانو د څلوېښت کلنې جګړې او ناوړه کړاونو د پای ته 
ور بخښي. مونږ به نن سهار د طالبانو رسه د خپلو  رسولو لپاره د ال پرمختګ هیله

 ".خربو په بیا پیلولو رسه په خپلو هڅو ټینګار وکړو
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نن سهار مې د طالبانو رسه غونډه درلوده. اوس "مه خلیلزاد ولیکل:۹د جوالی پر 

سولې بهیر د راپور ورکونې او مشورې لپاره  افغانچین ته روان یم او بیا به د 
  واسنګټن ته ستنېږم.

مه، د طالبانو د قطر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین په ټویټر ولیکل: ۹د جوالی پر 
او اتفاق  ا په وروستیو ټکیو تفصیيل بحث وکړډډاکرت خلیلزاد رسه داجند  نن مو"

اوس به وقفه وکړو. هر لوری به بحث شوي موضوعات له خپلو پدې شو چې 
مرشانو رسه رشیک او مشوره وکړی او ژر به د یادو ټکیو د نهایي کولو لپاره رسه 

 " .کښينو

مه، به د اووم پړاو پاتې بحثونه دوام کوي، د ۹داچې پالن  کې وه چې د جوالی پر 
یلزاد مخامخ چین  او له هغه ځایه نامعلومو الملونو له امله خربو دوام ونه کړ، خل

 واشنګټن ته والړ.

 

له مه د قطر امیر شیخ متیم الثاين هم په سپینه ماڼې کې د امریکا ۹د جوالی پر 
، او په افغان سوله کې یې د قطر هیواد له خوا د هر ولسمرش ډونالډ ټرمپ رسه ولېدل

 ډول مرستې ژمنه ورکړه.

ې د امریکا، روسیې، چین او پاکستاين مه، بیجینګ ک۱۱مه او ۱۰د جوالی پر 
چارواکو تر منځ د افغان سولې په اړه څلور اړخیزه ناسته وشو، د ماسکو د تیرې 

تاید شوه، او د څلور واړو هیوادونو استازو  ( ګډه اعالمیه۲۰۱۹مه ۲۶د اپریل )ناستې 
 نځته يش.اړینه وګڼله چې د افغان سولې لپاره د سیمې په کچه او نړیواله اجامع را م

په یاده څلو اړخیزه غونډه کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 
ځانګړي استازي زملي خلیلزاد ترڅنګ، د روسیې ځانګړي استازي ضمیر کابلوف، 

 ون او د پاکستان استازي هم ګډون کړی و.ځانګړي استازي ډینګ جد چین 

البان غواړي چې له امریکا رسه ط"پر همدې ورځ ضعیف صاحب موږ ته وویل:
سرتو هیوادونو په حضور او د هغوی لخوا د تړون د مادو د تطبیق  وځین تړون د

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86?src=hash
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منله چې د اسالمي  تضمین کولو رسه له امریکا رسه السلیک کړي،  طالبانو ونه

د عميل کیدو تضمین  ګري ملتونه د تړونهمکاریو هیوادونو سازمان او یا هم مل
البانو غوښتنه دا وه چې چین او روسیه د طالبانو او امریکا ترمنځ د وکړي، بلکې د ط

تړون د تطبیق لپاره د تضمین کوونکو هیوادونو په توګه ومنل يش. همدارنګه په 
سمبولیک ډول، له چین او روسیې رسه یو ځای قطر هیواد هم د دوه اړخیز )طالبانو 

کبله ده چې اوس خلیلزاد  او امریکا( تړون تضمین کوونکي هیواد وي، له همدې
جزیات رشیک  خربو چین ته تللی تر څو له هغوی او روسیې رسه د قطر د اووم پړاو 

 " کړي.

شېرمحمد عباس ستانکزي د جاپاين رسنۍ راپور ورکړ چې  ،مه۱۲د جوالی پر 
ځینې اروپایې او ځینې اسیایې هیوادونه، په ځانګړې ډول "پر مهال ورته ویيل: ېمرک

  زموږ او امریکا ترمنځ د سولې له تړون د تضمین کونکي هیواد رول ولري.جاپان به 

له افغانستان څخه د امریکايي ځواکونو د وتلو بهیر له پیل رسه  سم به، طالبان له 
 .امریکا رسه د تړون مادې عميل کړي

ټاکنې کول، زموږ لپاره د منلو  ولسمرشۍد بهرنیو ځواکونو په شتون کې د افغانستان 
 .نه دي وړ

چېرې ټاکنې د سولې له تړون څخه مخکې ويش، طالبان به په افغانستان کې پر که 
 امریکايي ځواکونو بریدونه ال زیات کړي، د بهرنیو ځواکونو تر ښکېالک الندې

  " ډول ټاکنې، ناقانونه او موږ ته د منلو نه دي. هر

ره کړه، او د جوالی مه د چین بهرنیو چارو وزارت ګډه اعالميه خپ۱۱د جوالی پر 
 مه یې انګلیيس منت د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا خپور شو.۱۲پر 
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 د  لور اړخازه غونډې ګډه اع ماه

 د ویاند دفرت

د الندي اعالميې منت د امریکا متحده ایاالتونو، روسیې، پاکستان او چین هیوادونو 
ا څلور اړخیزه ناسته د جوالی لخوا په ګډه، د افغان سولې په تړاو خپور شوی، او د

 مه په بیجینګ کې وشوه.۱۱مه او ۱۰پر 

مه مشورتې ناسته یو خپله درېریکا استازو د افغان سولې په تړاد چین، روسیې، او ام
 په بیجینګ کې وکړه.

په یاده ناسته کې وکړ، او باوري دي چې  یهیوادونو د پاکستان هرکل ودرې واړ 
 تو چمتو کولو کې  مهم رول لوبولی يش. پاکستان د افغان سولې تسهیال 

د پاکستان لخوا د چین، روسیې او امریکا لخوا د افغان سولې بهیر کې د هغوی د 
 رغنده هڅو ستاینه وشوه.

په افغانستان او سېمه کې د روان حالت، افغان سولې، ثبات او سوکايل لپاره د څلورو 
 نظر تبادله وشوه.ګډو هڅو په اړه د  هیوادونو د استازو  ترمنځ د

،  د درې اړخیزه موافقې پر ۲۰۱۹مه ۲۵اړخونو په ماسکو کې د اپریل پر و څلور 
 رضورت ټینګار درلود.  

ټول اړخونه د اوسني مثبت پرمختګ په اړه خوشبین او هرکلی یې کوي، دارنګه 
مهمه ده چې څه ډول انديښنې رشیکې او د پرمختللو خربو لپاره متاسونه له یو بل 

زیات يش، همدارنګه ټول اړخونه په ماسکو او دوحه کې د بین االفغاين تفاهم  رسه
 او خربو هرکلی کوي.

اړخونه پر ښکېلو اړخونو ږغ کوي چې د سولې دا فرصت له السه ورنه کړي،  واړه څلور
او ژر تر ژره بین االفغاين خربې او مذاکرات د طالبانو، افغان حکومت او نورو افغانانو 

 ل يش، او بیا تائید شوې خربي باید د افغانانو په مالکیت او مرشي  وي.ترمنځ پې
موافقه وشوه چې ژر تر ژره د مذاکراتو نتیجه کې د سولې لپاره چوکاټ جوړ يش. 

باید د امنیت منظم او مسؤل انتقال، د تړون جزئیات او د  ټهمدا د سولې چوکا
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ټولو افغانانو ته د منلو وړ  ېراتلونکي منظم او ټول شموله سیايس بهیر، دايس چ

 تضمین کړي. ؛وي
ې چې د تاوتریخوايل د ياړخونه پر ټولو اړخونو ږغ کوي او هڅوي  واړه څلور

کموايل لپاره قدمونه واخيل، چې په نتیجه کې یې هر اړخیز او دایمي اوربند ته الره 
 پېل يش.  سم اوربند هواره، او د بین االفغاين مذاکراتو رسه

، او دا مشوريت حرکت او هڅې جاري وسايتاړخونه موافقه کوي چې  واړهڅلور 
نورو مهمو برخه اخیستونکو / هیوادونو ته به هم بلنه ورکړي چې هغوی هم د 

په  ۲۰۱۹مه۲۵ماسکو له دري اړخیزه توافق رسه موافقه وکړي، کوم چې د اپریل پر 
ني چې کله بین ماسکو کې شوی، همدا پراخه ډله/هیوادونه به هغه وخت رسه کی

االفغاين مذاکرات پېل يش، د بلې مشورتې ناستې نیټه او ځای باندي به د 
 141ډیپلوماټیکو چینلو د الرې موافقه کیږي. 
پرون مو د چین او روسیې "مه  ولیکل:۱۲خلیلزاد هم پر خپل ټویټر د جوالی پر 

کې پاکستان  رسه د افغانستان د سولې په اړه درې اړخیزه غونډه لرله. په دې غونډه
 .142هم د څه وخت لپاره ګډون وکړ

موږ موافقه وکړه چې د طالبانو، افغان حکومت، او نورو افغانانو تر منځ بین االفغاين 
مذاکرات باید سمدستي پیل يش؛ دا مذاکرات باید ژر تر ژره د سولې یو چوکاټ 

دې کړي وړان هوړاندې کړي؛ او د راتلونکي لپاره یو داسې همه شموله سیايس طرح
 .چې ټولو افغانانو ته دمنلو وړ وي

                                                           
 د ګډې اعالمیې انکلیيس منت د امریکا او چین بهرنیو چارو وزارتو په ویبپاڼو کې: 141

https://www.state.gov/four-party-joint-statement-on-afghan-peace-

process/#.XSiZc0BCD7I.twitter 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1680481.

shtml 
غونډې ته ور بلل شوی و، روسانو  ویل کیږي چې پاکستان د چین په غوښتنه یادې 142

وړاندیز کړی و چې په راتلونکي ناسته کې ایران هم ګډون ولري. له همدې امله امریکا او 
چین په راتلونکو غونډو کې د پاکستان له ګډون څخه هم په ښکاره رصف نظر شول، ځکه 

ناستو کې که پاکستان د افغان سولې اړوند درې اړخیزه )ماسکو، واشنګټن او بیجینګ( 
 ګډون کوي، نو روسان به ټینګار وکړي چې ایران ته هم په ناستو کې ګډون ورکول يش.

https://www.state.gov/four-party-joint-statement-on-afghan-peace-process/#.XSiZc0BCD7I.twitter
https://www.state.gov/four-party-joint-statement-on-afghan-peace-process/#.XSiZc0BCD7I.twitter
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1680481.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1680481.shtml
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موږ همدارنګه موافقه وکړه چې اوس باید تاوتریخوالی راکم يش او یو جامع او 
دایمي اوربند د بین االفغاين مذاکراتو له پیل رسه سم رشوع يش. موږ موافقه وکړه 

په  څو د مذاکراتو د رشوع کېدو رسه چې له نورو بین املليل رشیکانو وغواړو تر
 " .دې پروسه کې راگډ يش. ډېر مثبت

 

 له ازادي راډیو رسه د جان باس مرکه
 ۲۰۱۹جوالی  ۱۱

د هېواد هدف يې دا دی چې په افغانستان  په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وايي،
دل يش، نه دا چې له دغه هېواده خپل ځواکونه کې جګړې ته د پای ټکی کېښو 

لومړی غواړم روښانه کړم چې " ده له ازادي راډیو رسه په خربو کې وویل: .وبايس
د سپټمرب تر لومړۍ نېټې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو تر منځ يوې هوکړې ته 
 رسېدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو، زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې

بلکې د سولې يوې دايس  ؛جګړې ختمول دي، نه د وتلو یوې هوکړې ته رسېدل
 .هوکړې ته رسېدل چې دا جګړه پای ته ورسوي

کوي او طالبان باید خپلې ژمنې  امریکا به یوازې د طالبانو پر خربو او ژمنو تکیه نه
 .افغانانو ته عميل کړي

دوحې د دوه ورځنۍ ناستې څخه موږ هیله لرو او له افغانانو رسه مرسته کوو چې د 
ترالسه شوې مثبتې او رغوونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت 
کې د دې شاهدان و اوسو چې افغانان خپلې هغې هیلې ته چې له کلونو راهیسې 

 یې له يو بل څخه جال کړي او د جګړې د زیاتوايل المل شوی ورسېږي.

وايي له ترهګرو ډلو څخه مالتړ نه کوي او د  موږ د طالبانو هغو خربو ته چې
افغانستان هغه خاوره چې د دوی تر کنټرول الندې ده امریکا او مالتړو ته به یې 
ګواښ نه وي، خو موږ له هغوی غواړو څو دا ژمنې په عمل کې ثابتې کړي او وښيې 

 ".چې خپلې ژمنې عميل کوي

https://pa.azadiradio.com/a/30051991.html
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و وزیر شاه محمود قریيش خربې مه رسنیو د پاکستان د بهرنیو چار ۱۶د جوالی پر 

طالبانو او امریکا ترمنځ د خربو د زمینې برابرولو لپاره  د" خپرې کړي، هغه ویيل و:
 .د دې هیواد هڅې د واشنگټن رسه د اسالم آباد د اړیکو د ښه کیدو سبب شوي

امریکا ته د عمران خان د سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو په عمومي اړیکو 
 .، او له طالبانو رسه د سولې مذاکرات به د دې خربو عمده مسئله ويخربې ويش

پاکستان د افغانستان لپاره د سیايس حل الرې د پرمخ بیولو په اړه د جمهور رئیس 
ټرمپ د تصمیم هر کلی کړی دی، هغه څه چې په حقیقت کې د اوږدې مودې 

 راهیسې د پاکستان دریځ هم دی.

یکا او پاکستان د تګالرو یو شان وايل د افغانستان د النجې د افغانستان په هکله د امر
 ."د حل لپاره هیلې رامنځ ته کړي دي

د د امریکا "ورځپاڼې )میلیټري ټایمز( ولیکل:  پوځمه،  د امریکا د ۱۶د جوالی پر 
متحده ایاالتو د دفاع وزارت په یوه تازه رپوټ کي ر اغيل، که چیرته له طالبانو رسه 

سیايس موافقه هم ويش، خو  امریکا رواين خربي  نتیجې ته ورسیږي، په قطر کي د
بیا به هم القاعده، داعش، او د طالبانو ځیني افراطي غړي د افغان حکومت، عادي 

 افغانانو، امریکا، او د امریکا متحدینو ته ګواښ وي.

منیتي همدا د ترهګري ګواښونه د امریکا متحده ایاالت، نړیواله ټولنه، او افغان ا
قواوي دېته مجبوروي چي په افغانستان کي د راتلونکو کلونو په جریان کي د 

 تروریزم ضد قوي قابلیتونه او ظرفیتونه وسايت.

که له طالبانو رسه د سولې تړون هم ويش ، بیا هم له ترهګرو ډلو رسه د مبارزې لپاره 
 " .قوي امریکایي ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي

مه،  د امریکا د لوی ۱۱راپور څو ورځې مخکې، د جوالی پر  د پنټاګون له دي
له "درستیزانو نوماند رئیس جرنال مارک میيل د امریکا سناجرګې ته ویيل و:

افغانستان څخه د امریکايي پوځیانو په بیړه ایستل تېروتنه ده، د سولې موافقي په 
 ."ته اړتیا ده صورت کې هم په افغانستان کې د پياوړو امریکايي ځواکونو شتون
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 و یامار  په خلکو په زور منل شو 

مه، د ارګ په فیسوووبوک پاڼه د ډاکټر غني هغه مرکه خپره شووووه چې د ۱۶د جوالی 
ترکیې د ټي آر ټي نړیوايل شوووبکې رسه یې کړې وه، هغه په مرکه کې وویل:"امارت 

ړ نه تر دې وړاندې هم په خلکو په زور منل شوووی و او تر دې وروسووته هم د منلو و
 دی.

هغه سوووله چې په ټاکنو باندې منفي اغېز کوي د منلو وړ نه ده، راتلونکي مذاکراتو 
دا له امریکا رسه د طالبانو مذاکرات  ،کې طالبان له افغان حکومت رسه مخ کېږي

 نه دي.

موږ له امریکا او نورو متحدینو رسه په دې برخه کې همږغي یو چې سوووله باید تر 
ل يش خو ټاکنې اړینې دي، د افغانسوووتان سووووله سوووختې ټاکنو وړاندې وغوښوووت

باید د افغانسوووتان راتلونکی  له  په تړاو یې فیصووو په ځان کې رانغاړي او  پریکړې 
 حکومت وکړي.

له الرې راغلی  باتو  خا نه غیر عقالين پریکړه ده، د انت مت غوښوووت قت حکو د مو
قت مرشوووع حکومت هیڅوک نيشوو منحل کوالی، او هیڅ اداره نيشوو کوالی مؤ 

 حکومت تشکیل کړي.

انتخابات مهم دي. ځکه انتخابات د اسووايس قانوين له مخې یوه حتمي پروسووه ده 
او د افغانسووتان راتلونکی ولسوومرشوو هغه که زه وم که بل څوک باید د سووولې لپاره 
سختې چانې وهل غواړي او باید وکولی  سختې پریکړې،  سوله  واک ولري، ځکه 

 .ر خلکو ومنييش چې بېرته یې د افغانستان پ

د طالبانو د ډلې امارت د افغانستان خلکو منلی نه و بلکې په زور پرې تحمیل شوی 
باید د جمهوریت په چوکاټ کې وي نه هیله مند یم چې د د امارت،  و، سووووله 

سوووولې ابتدايي توافق تر انتخاباتو مخکې د سوووپټمرب تر لومړۍ نېټې پورې ويش. 
فغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په ورپسې به جامع هوکړه کېږي چې د ا

 .نتیجه کې به ترالسه کېږي او ورپسې به عميل کېږي
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شورا ستان خلک یې د ميل  سوله چې کېږي باید د افغان يس جرګې او  هر ډول  )ول

 .ید کړيائپوښتنې له الرې تجرګې او یا ټول، لویې مرشانو جرګې(

اکستاين چارواکو رسه د مخامخ خربو کې مې د پ پاکستان ته په خپل وروستي سفر
 .پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لید لوري کې د بدلون نیت درک کړی

ستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په  دی چې په  دې معنی نه د پاک
 .کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوری بدل شوی ۍمنځن

  143.غانستان خالف نااعالن شوې جګړه روانه ده"ال هم د پاکستان له خاورې د اف

 د مرکې پښتو ژباړه له  نن ټکی آسیا او امریکا ږغ څخه را اخیستل شوې.

رش ۱۸د جوالی  شورا م الله محب په پروان کې د غونډې  ډاکټر محبمه، د امنیت 
افغانان باعزته سووووله غواړي، خو که چیري د سوووولې روان بهیر د " پر مهال وویل:

 .نظام ړنګولو یوه دسسه وي په وړاندې به یې ودریږي افغان

 .د افغانستان د خلکو دښمنان د اوسني نظام د ړنګولو هڅې کوي

ته واد ته یو واقعي سووووله رايش، باعز موږ د افغانسوووتان خلک غواړو چې زموږ هې
سه وي چې زموږ نظام ړنګ یسوله، خو که چیري سوله یوه پروژه وي، او یا یوه دس

                                                           
مطالعاتو انسټېټیوټ  و، ډاکټر غني په اسالم اباد کې د سټراټيژیک۲۰۱۹مه ۲۷د جون پر  143

 ."پاکستان او طالبان رسه نه شلېدونکې او ځواکمنې اړیکې لري کې د وینا پر مهال وویل:
ګالره موږ ته اجازه راکوي چې یوه ښه تګالره جوړه کړو. دې برخه کې د هڅونې ت

پاکستان مهمه ونډه لري، ځکه پاکستان او طالبان پر یوه او بل ډېر تکیه دي. موږ باید دا 
مشخصه کړو. په دې اړه منظم کار وکړو، څو د تاوتریخوايل پر ځای، همکارۍ ته والړ 

 .شو
غواړم چې تېر مسایل یاد کړم، خو غواړم چې د دوو  د دې لپاره چې مخکې والړ شو، نه

ټکو پر توپیر قایل شو. یوه بده الر ده چې د تګالرې د نشتون په مانا نه ده، بلکې د غلطیو 
د تکرار په مانا ده. نن داسې مهال پاکستان کې یوو چې بده تګالره روښانه شوې او موږ د 

 " .ښې تګالرې د جوړېدو په لټه کې یوو
 .ر غني د خربو پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش هم ناست ود ډاکټ



 274 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
او افغان حکومت  .یې په وړاندې مبارزه کوو ورنیو جګړو المل يش، ټولد ک، کړي

 .به هیڅ کله د افغانستان خلک د یوې "پروژې" قرباين نه کړي

په وروسوووتیو کلونو کې  یې موږ له خپلو نړیوالو همکارانو مننه کوو، چې زموږ رسه
دا يش چې همکاري کړې، خو که چیري موږ یو فکر ونه لرو، او که چیري اړتیا پی

شخص او هر هېواد خپلې ګټې په نظر  موږ خپل الره بېله کړو، دا کار هم کوو، هر 
 .کې نیيس، موږ ته د افغانستان له ګټو څخه پرته هیڅ یوه ګټه لوړه نه ده

دل د افغان حکومت لپاره تر بلې ټاکنو تر رسه کې ولسووومرشوووۍپر خپل وخت د 
 .لومړیتوب لري« ېهرې پروژې او پروس»

ېر کړۍ هڅه کوي، د افغان حکومت په رس معامله وکړي او په راتلونکي یو شوووم
کې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې مرشوعیت یې د څو کسانو څخه تر السه 

 "کړي.

 

 
 ډاکرت ارشف غني او ډاکټر زملی خلیلزاد
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 افغانان په سوله کې مالامنه نه؛ باید اصيل مالک وي

امد کرزي په کابل رسینا هوټل کې د سولې مه،  مخکېني ولسمرش ح۱۸د جوالی 
امریکا او نور متحدین یې باید د افغان سولې په اړه " اوامنیت یوې غوندې ته وویل:

د  روانو هڅو کې د افغانستان د ټولو ګاونډیانو اعتامد او باور له ځان رسه ولري،
هیر د باور رامنځته سولې پر بهیر د ګاونډیانو له باور پرته سوله نيش راتلی، د سولې پر ب

 .کېدو په هدف باید د ایران په ګډون ټول ګاونډيان په دغه بهیر کې شامل يش

موږ غواړو چې امریکا او ملګري یې د سولې په اړه روانو خربو کې د افغانستان د 
ونه کړي چې دا د  ګاونډیانو بشپړ باور له ځان رسه ولري؛ هغوی باید برعکس فکر

دا د هغوی په وړاندې د افغانستان له خاورې یوه نوې معامله بلکې  ؛سولې پروسه نه
 .ده

افغانان سوله غواړي، خو پر افغان خاورې د امریکا او نورو هېوادونو ترمنځ معاملې 
 .نه غواړي

ایران د افغانستان د ګاونډي په صفت او دارنګه هند هم باید د سولې په بهیر کې 
کړکېچ کې د افغانستان له خاورې څخه  شامل يش او امریکا باید له ایران رسه

 .استفاده ونه کړي

سولې ته د رسېدو لپاره افغانان باید د سولې په غونډو کې د مېلمه په صفت نه بلکې 
 د اصيل مالک په توګه ګډون وکړي.

جنګ په افغانستان کې پاکستان او امریکا پيل کړی دی او دوی به یې پای ته 
ه روانه پروسه کې رښتینې وي او دا باید د یو بل . امریکا باید د سولې پ144رسوي

ناورین پیل نه وي. ټول افغانان باید ځانونه په سوله کې ګډ وبويل، دوی باید د سولې 

                                                           
کله چې امریکا پر افغانستان برید وکړ، هغه مهال حامد کرزی د پاکستان له جیک اباد  144

هوايې ډګره په امریکایې چورلکو کې د افغانستان ارزګان والیت ته یوړل شو. پر افغانستان 
شمسې اډې د امریکا ایالت د جیک  اباد او بلوچستان ایالت اکستان د سند د برید پر مهال پ

 په واک کې ورکړي وي.
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کوربانه وي نه مېلامنه  د سولې لپاره هر ډول همکارۍ ته تیار یو، خو پر افغان سوله 

ده. د افغانستان د سولې په د امریکا او نورو هېوادونو ترمنځ معامله د منلو وړ نه 
هېوادونه په تېره ایران او هند هم ګډ کړل يش. د سیمې  سيمېپروسه کې باید د 

دې پروسې باید ایران  له هېوادونه د سولې لپاره هڅه کوي او موږ یې منندوی یو، مګر
او هند هم ګوښه و نه ساتل يش. د سولې اوسنۍ هڅې خورا مهمې دي، دا سوله به د 

، نوی  بنسټ باید کوږ نه وي او د یوه بل بحران 145افغانستان بنسټ کېږدي یوه نوي
 " .سبب نه يش

همدارنګه  اجرائیه رئیس ډاکټرعبدالله عبدالله د سولې او امنیت غونډې ته 
تل غواړي، او بل خوا بیا و  طالبان یو لورته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکو"وویل:

وي، دا دوه کارونه په یو وخت کې ناشوين دي. له افغان حکومت رسه خربې نه ک
که طالبان فکر کوي چې د بهرنیو پوځیانو تر وتلو وروسته به په زور واک واخيل، 

 دا هم شونې نه ده، طالبان باید له افغان حکومت رسه خربو ته کیني.

په  ۹۹که موږ ونه توانېږو د افغانستان په داخل کې هغه څوک چې د سولې په اړه  
لرو چې  بدل کړو، نو حق نه ږغپه واحد  ږغکې یو ډول فکر وکړي، د سولې  لوس

، که ووایي چې راځئ پالوی دې ههمدا د د بل چا پر غاړه واچوو، رښتیامالمتي 
 .ته هم ورسېږي، موږ نه رسه جوړیږو ۴۰۰خربې وکړي، که شمېر یې

 " .اعالن کړول هیواد کې دي اوربند که طالبان رښتیا هم سوله غواړي نو په ټ
  

                                                           
کې د امریکا لخوا حامد کرزی واک ته ورسید، هغه مهال حامد  ۲۰۰۱ډسمرب  ۲۲کله چې  145

کرزي او د امریکا ولسمرش جورج ډبلیو بوش دواړو ویل چې دوی د یو نوي افغانستان بنسټ 
 کیښود. 
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 د کارټر خربې

مه، ډاکټر فیض محمد ځالند ما )لیکوال( ته وویل چې پرون ورځ ۱۸د جوالی پر 
له طالبانو رسه په شپږم او اووم پړاو  "مې د ناټو قومندانې کې کارټر ولېد، هغه وویل:

خربو کې ما هم په امریکایې ډله کې شتون درلود، ځینې دايس څه مې ولیدل چې 
 ستونزې شته. کې هغه نشته، په هر صورت ځینې وافغانانپه نورو 

 او امریکا )کافر( له امله ده چې طالبان له موږ څخه نفرت کوي. د اسالم – ۱

د مال فاضل اخوند په سرتګو کې له ورایه زموږ د ډلې او امریکایانو رسه نفرت  – ۲
د هغه له  ویرونکي دي، که افغانستان ته راغی، رسې او ښکاري، د هغه سرتګې

 سرتګو به ټول خلک ویریږي.

کیدای يش علت یې دا وي چې په ګوانتانامو کې له هغه رسه امریکایانو ډیر ظلم 
 کړی وي.

امریکا په افغانستان کې ډیر ظلمونه کړي، کیدای يش له همدې امله به وي چې  – ۳
 طالبان له امریکایانو څخه ډیر زیات نفرت لري.

طالبان وخت تیروي، جدي نه ښکاري، کیدای يش په دي د مذاکراتو پر مهال  – ۴
 فکر به وي چې امریکایان ښه ذلیل يش.

طالبانو موږ ته سالم نه را اچوي، حتی خلیلزاد ته هم، او کله چې موږ ورته سالم  – ۵
، یو نفر جواب راکوي، ټول یې نه راکوي، او چې موږ ور رسه روغبړ وکړو، وواچو 

د دود رسه سم، دوی له موږ رسه جوړ په خیر نه کوي، بلکې بیا دوېم ځل د افغانانو 
 موږ دوی ته وایو چې څرنګه یاست.

کله چې دوی طالبان ټول ډله رسه والړ وي، موږ چې ورشو، هغوی ټول له موږ  – ۶
رسه خربې نه کوي، بلکي یو نفر را رسه خربې کوي، هغه نور زموږ رسه خربې نه 

چلند کوي، که څه هم خلیلزاد ځان مسلامن او  کوي، له خلیلزاد رسه هم دا ډول
 افغان ګڼي.
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 ېطالبان کله هم پر موږ سالم نه اچوي، او که موږ سالم ورته وکړو، نو یو نفر وواي

 .146چې وعلیکم، او بس، او دوېم ځل روغبړ خو بیخې نه را رسه کوي

س کله چې زه له کوم طالب رسه په پښتو خربې وکړم، هغه فکر کوي چې زه جاسو 
 یم، بیا بیخې خربې را رسه نه کوي.

یو ځل مې مولوي عبداللطیف منصور ته وویل: اندړه! ستړی مه يش، هغه خفه 
 . اوس زما رسه هیڅ کار نه لري.147شو

 طالبان له موږ رسه بیخې دايس چلند نه کوي لکه افغانان او په ځانګړي ډول پښتانه.

امت کاروي، او موږ کلِ  چې خربې کوي هم ډیر وخت عريب منځو کې ودوی خپل
 و هیڅ  نه پوهیږو.رب یې په خ

د دوی په ډله کې مال امیرخان متفي، مولوي عبداللطیف منصور او حاجي محمد 
نبي عمري په خربو پوهیږي، همدا کسان به د سولې خربې کیدای يش مخکې 

 یويس، او له نورو کسانو رسه یې خربې نه کیږي.
 ".148سلنه امکان لري چې ونه يش ۷۰او  سلنه امکان لري چې ويش، ۳۰سوله 

                                                           
د افغانانو دود دايس دی چې کله له میلمنو او یا نورو خلکو رسه لومړی ځل روغبړ   146

وکړي، بیا وروسته په ځینو سېمو کې دوېم ځل او په ځینو سېمو کې درېم ځل هم له میلامنه 
او یا بل شخص رسه جوړ تازه او د هغوی د حال او احوال پوښتنه کوي، دايس کله هم نه 

وروسته دي دوېم ځل د جوړ په خیر په ډول د میلمه او یا بل وي چې له لومړي روغبړ 
 شخص پوښتنه ونه کړي. که دايس وکړي، میلمه یې د ځان توهین ګڼي.

کارټر په پښتو خربې کوي، او د افغانانو د لهجو په اړه د هري سیمې په کچه معلومات   147
ړو رسه روغبړ کوي، هم لري، هغه ویلی و چې پکتیکا او غزين کې چې سلیامن خیل له اند 

 نو ورته وایې چې اندړه ستړی مه يش.
کارټر تر دې مهاله له طالبانو رسه په مذاکراتو کې د امریکایې پالوي په جوړښت کې ګډون 

ډانفورډ جوزف جرنال  د امریکا د متحده ایاالتو د ګډو ځواکونو لوی درستیزاو کاوه. 
 سیايس سالکار  و.

طالبانو د سولې خربې د ډونالډ ټرمپ لخوا  –رښتیا هم، په سپټمرب میاشت کې د امریکا  148
 وځنډول  شوې.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9


 279 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 د مولوي عبداللطاف منصور خربې

د طالبووانو اړونوود حقیقووت مجلووې رسه د مولوووي عبووداللطیف منصووور مرکووه چووې 
 خپره شوه، موږ یې ځینې برخې دلته را اخلو: ۲۰۱۹مه، ۳د سپټمرب پر 

 :د حقیقت مجلې خربیال ته وویل منصور صاحب

غووواړي چووې پووه وطوون کووې مووو رواين سووتونزي د  پووه مووذاکراتو کووې دواړه لوووري 
مووذاکراتو لووه الري حوول يش. اسووالمي امووارت هووم لوووړو ارمووانونو او رشعووي 
مقاصوودو تووه د رسووېدو کوښووښ کوووي چووې پووه وطوون کووې د اشووغال پووای تووه 
رسووول او دلتووه د اسووالمي نظووام حوواکمول دي، امريکايووانو هووم نووور د جګووړې 

اړه لوووري پووه پووالن کووې لووري توووان لووه السووه ور کووړی، نووو لووه هموودې وجووې دو 
تووه ورسووېږي او موووږ چووې د افغانسووتان سووتونزه بايوود لووه سوووله ايووزي الري پووای 

د ګټووور او نتېجووه تووه هووم زېووری درکوووو چووې ډېوور زر بووه  متووه لوورو او تووايس
 .ان شاء الله ئ.بښونکی خرب واور 

: کووه بهرنيووو هېوادونووو تووه د سووفر او يوواهم لووه امريکووايي لوووري د مجلډډې اداره
کووه وايووې ورو خوشووال بووه  ئې د مهووال کومووه د پووام وړ خوواطره لوور مووذاکر رسه د 

 شو؟

: خوواطرې ډېوورې دي، خووو ډېووره د يووادولو هغووه دوه دي. يوووه دا منصډډور صډډاحب
چووې زموووږ اسووالمي او موويل لبوواس ډېوور اغېزنوواک دی. موووږ پووه خپلووو سووفرونو 

ر لووري او کووې د خپوول لبوواس توواثري ګووورو. دا لبوواس عجووب ښايسووت لووري، وقووا
مووه دا چووې پووه مووذاکرايت مجالسووو کووې د طالووب یېګړی لبوواس دی. دوډېوور ځووان

اسوووتازو برالسوووی دريوووځ او روڼ منطوووق ډېووور خوښووووونکی دی. لوووه امريکوووايي 
اسووتازو رسه دغووه ډول زړور چلوون بووه ممکوون د ډېووری دولتونووو مرشووان پووه تصووور 

وررسه سووورتګې پوووه سووورتګې  کوووې هوووم ناشوووونی وګڼوووي، خوووو طالوووب عموووالً
ه يووې ردوي، چووې وغووواړي تعووديلوي يووې، مخووامخيږي، چووې وغووواړي خوورب 

چووې وغووواړي نقوودوي يووې. پووه مووذاکراتو کووې عموموواً د طالووب لوووري برمينووه 
 .فضاء ډېره جالبه ده
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 د افغان سولې اړوند  رګندونې

پووه واشوونګټن کووې مووې خپلووو مرشووانو تووه "مووه خلیلووزاد ولیکوول:۱۹د جوووالی پوور 
ل او د ازبکسووتان معلومووات ورکووړل، د جرمنووي سووفیر هووابر، د هنوود سووفیر رشینګوو

د بهرنیووو چووارو وزیوور کووامیلوف رسه مووې د افغووان سووولې پووه تووړاو خووربې وکووړي، 
د سووولې برخووه کووې د ال زیووات پرمختووګ لپوواره د بوول ماموریووت د پېوول کیوودو 

 " لپاره چمتوالی نیسم.

ل ؤ څوووانګي مسووو موووه، د نړیووووال کوووړکیج ادارې د افغانسوووتان۲۰د جووووالی پووور
متووه ده چووې دا ځوول بووه د طالبووانو او "ل:عووثامن برهووان مووا )لیکوووال( تووه وویوو

امریکووا توورمنځ تووړون السوولیک يش، د خلیلووزاد د ډلووې دوه مهمووو امریکایووانو 
راتووه وویوول چووې هوور څووه خووالص شوووي، دا ځوول السوولیک تووه چمتووووالی نیووول 
کیووږي، دوه مسووایل نهووایې شوووي نووه دي، خووو سووتونزمن هووم نووه دي، یووو داچووې 

يش، او بوول داچووې  د امریکا/نوواټو  پووه تووړون کووې د اسووالمي امووارت نوووم ولیکوول
 " ځواکونو د وتلو وخت به څومره موده وي.

امنووې  ېو ملتونووو د عمووومي رسمنيشوو مرسووتیالمووه، د ملګوور ۲۰د جوووالی پوور 
 ېموووږ د سووولې لووه هغوو"محموود پووه کابوول کووې د خووربې ناسووتې پوور مهووال وویوول:

 هوووکړې مالتووړ کوووو چووې ټولووو افغانووانو تووه د منلووو وړ او د ښووځو حقونووه پکووې
 خوندي وي،  او د سولې ناستو کې د خلکو رښتونې استازويل ته اړتیا ده.

د تلپوواتې سووولې او عوودالت د ټینګښووت لپوواره وخووت تووه اړتیووا ده، د سووولې بهیوور 
ټوواکنې بوول بحووث دی چووې  ۍفغانووانو لپوواره موونيل وي، ولسمرشوو بایوود د ټولووو ا

پوووري  سووپټمرب کووې بووه وي، دواړه )سوووله او ټوواکنې( مهووم بحثونووه دي، یووو بوول
 " تړيل دي.
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 د ټرمپ جنجايل  رګندونې

مه د امریکا ولسمرش ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر عمران ۲۲د جوالی پر 
که وغواړم چې د "رسه په سپینه ماڼۍ کې د خربې ناستې پر مهال وویل:149خان

افغانستان جګړه ختمه کړم، په یوه اونۍ کې دا کار کوالی شم، او یوازي لس ورځې 
افغانستان د نړۍ له نقيش څخه  اوچې زه باید لس میلیونه افغانان ووژنم،  غواړي

ورک کړم. خو دا کار نه کوم، نه غواړم چې افغانستان یو مخې برباد او تباه کړم. موږ 
، همدا کار په تکرار رسه کوالی شو، هلوی )موربم( وغورځاو تان تر ټولو په افغانس

 .150خړمويل نه غواړم چې افغانستان پوپنا ک

موږ له پاکستان او نورو هېوادونو رسه پر دې کار کوو چې څه ډول  امریکایي 
پوځیان له افغانستان څخه ووځي، ځکه امریکا نه غواړي چې په سیمه کې د پولیسو 
                                                           

امریکا ته د عمران خان د سفر پر مهال له هغه رسه د پوځ مرش جرنال قمر جاوید باجوه،   149
او د بهرینو چارو وزیر شاه محمود قریيش هم واشنګټن ته تليل وو. عمران خان، باجوه او 

 ر مایک پمپیو رسه لېدنې کړي وي.قریيش جال جال د امریکا بهرنیو چارو وزی
،  د ننګرهار والیت، ۷:۳۲، ماښام پر ۲۰۱۷مه ۱۳د ولسمرش ډونلډ ټرمپ په امر د اپریل  150

 Mother Of All Bombs مور بم"ټنه بم  ۱۱اچین ولسوالۍ کې تر ټولو غټ غیر اټومي 
- MOAB "  .وکارول شو 

ايل ډلې په تونل وکارول شو، افغان مور بم د امریکا د پوځ لخو په اچین کې د داعش وسلو 
داعش وسلوال وژل شوې. مګر د سیمې خلکو  ۹۶چارواکو راپور ورکړ چې د برید له امله 

بیا ویل چې د مور بم تر کارونې څو ورځې وړاندي یاد تونل د داعش وسلوالو لخوا خايل 
اوښتي. افغان  کړل شو، او په یاده سېمه کې د مور بم له امله خلکو ته مرګ ژوبله نه ده

شنونکو په یوه خوله ویل چې امریکا غوښتل د مور بم اغیز او د تخریب ساحه او اړوند 
ارزونه په یاده سېمه کې وکړي. اوسمهال په یاده سېمه کې د مور بم ناوړه اثرات په 

 زیژېدونکو ماشومانو کې لېدل کیږي. 
اعش ډله لویه او خطرناکه ځینو افغان سیاستوالو وویل چې امریکا غواړي په دي ډول د

  وښيې، او د مور بم کارول یې د امریکا لخوا د داعش ډلې لپاره نړیوال کمپاین وباله.
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کاله پاته شوي یو، نور بس دی، او ډېر ژر به  ۱۹رول ولوبوي. موږ په افغانستان کي 

 " .ربونه واورئد افغانستان د سولې په اړه ښه خ

د افغانستان جګړه نظامي حل نه لري، د "د پاکستان لومړي وزیرعمران خان وویل:
ولسمرش ټرمپ د سولې تګالره سمه ده، موږ به د امریکایې بندیانو د ازادولو لپاره 

 " خپلې هڅې وکړو.

د ولسمرش ټرمپ او لومړي وزیر عمران خان تر لېدو وروسته بهرنیو رسنیو راپور 
مرستې بیرته پېل او هر کال  ۍبه له پاکستان رسه ځنډول شوې کلنچې امریکا  ورکړ

 میلیارډه ډالر ورکوي. ۱،۳به د پاکستان پوځ ته 

بلخوا بیا هندي رسنیو د ټرمپ او عمران خان د لېدنې په اړه انديښنه ښودلې، او د 
اکستان هڅه یادو مرشانو لېدنه د هند لپاره خطرناکه بويل. هندي رسنیو لیکيل چې پ

 کوي هند د افغانستان د سولې په مسئله کې ګوښه وسايت.

 

 ډیورنډ کرښه د بریتاناا لخوا کښل شوې
وزیوور عمووران خووان پووه نیویووارک ښووار  مووه، د پاکسووتان لووومړي۲۳د سووپټمرب پوور 

 Council on Foreignڅیړنیووز مرکووز  د امریکووا د بهرنیووو اړیکووو شوووراکووې 

Relations - CFR  هوووال د ډیورنووود کرښوووې پوووه اړه ر مد خوووربو پوووکوووې
هلتووه کوووم او رښووه ده چووې انگلیسووانو جوووړه کووړې ډیورنوود کرښووه هغووه ک"ل:وویوو

 ."رسحد نشته

ان څخوووه  د هغوووو تورونوووو د شوووتون پوووه اړه چوووې گوووواکې یاغیوووان لوووه پاکسوووت
  .افغانستان ته ځي په "ډیورنډ کرښه" باندې ازغن تارغځول شوی

میلیونووه افغووان مهوواجر اوسوویږي او د  2.7پووه پاکسووتان کووې " عمووران خووان وویوول:
پاکسووتان حکومووت تووه سووتونزمنه ده چووې پوووه يش څوووک څووه وخووت ځووي او 

 ."څه وخت راځي

 

https://www.cfr.org/event/conversation-prime-minister-imran-khan-pakistan-0
https://www.cfr.org/event/conversation-prime-minister-imran-khan-pakistan-0
https://www.facebook.com/Spogmai.Fm/photos/pcb.2500260583328865/2500262039995386/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBd4jaTUAexJkOTrnnFrkYF9els1xZawJqEkvQ7AYjo97I1w1tbzTB9fxQMOb59rGxPsSp85RQksuiy&__xts__%5B0%5D=68.ARDNdwBqZUC_gzplsdxNRF01tGkPTrp1NezgIweOnYJL_OEYj1AduXIGzSYA-ljdEo_iYL_R78y8CNDrpGoWDOOCNVGX3Wwqli0xK_x7Z1e084pcEwUbvYcDdfl0Y1_w4JImh9_wwdvydZcn8B75l83a9enAphvI-JaHr8HIXxOp8MhOm0aZCEc_ThN75fk0Ql9Pa40Dpd0BwFQhHl2jnAAagq0Ks3wv3wJR2mqcWG3jUKKPj8ZyLI0l2C23YXfEye-sntuXd63Fx1OppKaZTJZgEbfHgbx901TCn06HCKqPJV4OfZDeYdiTWPgJoGCluKFZHqsqAmVV1FGI5LByV6J6TA
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 د افغان حکومت غربګون

رئوویس د څرګنوودونو پووه اړه د افغانسووتان  د امریکووا متحوودو ایووالتونو د جمهووور
 اسالمي جمهوري دولت مطبوعايت اعالمیه

 ۱۳۹۸ -زمري  - ۰۱ 

دولتونووو څخووه یووو دی چووې  –ارګ، کابوول: افغانسووتان د نووړۍ لووه پخوانیووو ملووت 
دی. د افغانسووتان ملووت د توواریخ پووه اوږدو کووې لووه څووو بحرانونووو څخووه راوتلووی 

هوویڅ بهوورين قوودرت تووه د خپوول برخلیووک د ټوواکلو اجووازه نووه ده ورکووړې او نووه بووه 
 .یې ورکړي

لووه نووړۍ او پووه ځووانګړي ډول لووه امریکووا متحوودو ایووالتونو رسه زموووږ رشاکووت او 
اسوواس دی. موووږ د سووولې پووه  رمتقووابلو ګټووو او متقابوول درنوواوي پوو همکوواري د

مالتووړ کوووو، امووا زموووږ د هیووواد اسووايس راوسووتلو کووې د امریکووا د همکووارۍ 
برخلیووک د بهرنیووو دولتونووو د مرشووانو پووه ناسووتو کووې د افغانووانو د زعامووت لووه 
حضووور پرتووه نيشوو ټاکوول کېوودالی. زموووږ افغانسووتان بووه توول د نووړۍ د سیاسووت 

 .صحنه کې په صالبت او عظمت پاتې يش

د افغانسووووتان اسووووالمي جمهوووووري دولووووت د دوه همکووووارو دولتونووووو توووورمنځ 
یکو او دولتووي الرو لوه واشونګټن څخووه ټراړخیوزو اړیکوو توه پووه کتوو لوه ډيپلومواه

رئوویس ټرامووپ د څرګنوودونو رصاحووت  د پاکسووتان لووومړي وزیوور رسه د جمهووور
 .او توضیحات غوښتي دي

د افغانسووتان اسووالمي جمهوووري دولووت بووه د دې مسووالې اړونوود تحوووالت پووه 
 .کړي دوامداره توګه د افغانستان ازادو خلکو رسه رشیک

  

https://www.facebook.com/Spogmai.Fm/photos/pcb.2500260583328865/2500262039995386/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBd4jaTUAexJkOTrnnFrkYF9els1xZawJqEkvQ7AYjo97I1w1tbzTB9fxQMOb59rGxPsSp85RQksuiy&__xts__%5B0%5D=68.ARDNdwBqZUC_gzplsdxNRF01tGkPTrp1NezgIweOnYJL_OEYj1AduXIGzSYA-ljdEo_iYL_R78y8CNDrpGoWDOOCNVGX3Wwqli0xK_x7Z1e084pcEwUbvYcDdfl0Y1_w4JImh9_wwdvydZcn8B75l83a9enAphvI-JaHr8HIXxOp8MhOm0aZCEc_ThN75fk0Ql9Pa40Dpd0BwFQhHl2jnAAagq0Ks3wv3wJR2mqcWG3jUKKPj8ZyLI0l2C23YXfEye-sntuXd63Fx1OppKaZTJZgEbfHgbx901TCn06HCKqPJV4OfZDeYdiTWPgJoGCluKFZHqsqAmVV1FGI5LByV6J6TA
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 د ټرمپ  رګندونو اړوند د  طالبانو غربګون

 د ټرمپ د وروستاو خربو په اړه د اس مم امار  د ویاند  رګندونې

پاکستان له ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د  جمهور رئيستیره ورځ د امریکا 
مهال ویيل چې که دی وغواړي د افغانستان جګړه په لس  رصدراعظم رسه د خربو پ

 د لسو میلیونو افغانانو په وژلو رسه ګټلی يش او ځينې نورې خربې.ورځو کې 
د ټرمپ دا دريځ چې نه غواړي نور په افغانستان کې د پولیس رول اداء کړي او دا 
جګړه له یوه بشپړ ملت رسه ده چې د دې ملت په ژوند یې نيش ګټالی، مثبت ټکي 

یويس، لس میلیونه افغانان دي، خو دا ادعا چې که وغواړي افغان ملت به له منځه 
به ووژين او ګواګې بایللې جګړه به په دې ډول وګټي بې مسئولیته خربې دي چې 

 موږ يې په کلکه غندو.
ررسه یوړ، برعکس همدا ارمان چنګیز، انګریز او پخواين شوروي واکمنو ګورته و 

 کې له نقشې محوه شوې خو افغان ملت ال هسکه غاړه موجودمځیې امپراطورۍ د 
 او ژوندی دی او بیا به هم موجود، ژوندی او رسلوړی وي، ان شاء الله تعالی.

، د مبونو کې هم د افغانانو په وژنو کومه رصفه نه ده کړې وامریکا په تیرو اتلسو کلون 
یز قتل مختلف النوع وسلې استعامل کړې، خو اتلس کلنې ېد مور په شمول یې د ډل

ز او زورزیايت انتخاب کړې الر یې بې نتیجې ده زور ازمایې ثابته کړه چې د تجاو 
 چې د امپراطوریو هدیره ده په ناخربۍ داللت کوي. څخهاو د افغانستان له تاریخ 

زموږ په نظر ښه داده چې ټرمپ د بې مسئولیته خربو پرځای د ستونزې اصيل حل 
ل لپاره ځای د منازعې د ح عميل ادعاوو پر ته متوجه يش، د ناکامه دريځونو او غیر

 عميل ګامونه پورته کړي.
افغان مسلامن ملت د ښه تعامل او مثبتو اړیکو خورا ښه دود او روښانه تاریخ لري، 

یز او معقول حل غور ويش او د اسالمي ېنو ښه به داوي چې د موضوع پر اسايس سول
 و طرحې چې ټول ملت یې همدا ستا يسيزي حل الرې اېامارت له مذاکرايت سول

 ف تر شا والړ دی ګټه پورته يش.په اعرتا
 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 م۲۲/۷/۲۰۲۹ هو ش وو۱/۵/۱۳۹۸  - هو ق۲۰/۱۱/۱۴۴۰
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 !!…باځایه غرور د مايت لویه نښه

 :151د ورځم خربه
امریکووایی مرشوو ډونالووډ ټرمووپ یوځوول بیووا زموووږ د ګووران هیووواد افغانسووتان پووه اړه 

لسمرشو څوه چوې هویڅ یوو د کوړې چوې یوو و دايس له برشي پولوو وتلوې خوربې و 
 .عقل وګړی یې هم نيش کوالی سلیم

امریکووا چووې لووه یوووې خوووا نووړۍ تووه د برشوویت د خواخوووږۍ درس ورکوووي، خووو 
لوه بويل خووا بیوا برشوي نوړۍ توه د یوو ناسوامل وګوړي پوه خولوه دايس پیغوام لیووږي 

 .چووووې لووووه هوووور ډول انسوووواين فراسووووت او خواخوووووږۍ څخووووه عوووواري وي
لووه پلوووه یووو ناتوانووه ملووت تووه داسووې انسوواين ضوود اخطووار د ظوواهري اسووبابو 

ورکووول، چووې ګویووا د ځمکووي لووه نقشووې بووه مووو محوووه کووړم؛ د دې ګووواهي 
ورکوووي چووې اصووالً دوی )امریکایووان( هوویڅ برشووي حووس نلووري او د برشوویت 

 .دي ءپه نوم دعوې یې ټويل په دروغو بنا

غوووی دا هووم ښووه واضووحه شوووه چووې ه څخووهد ټرمووپ لووه ناسوونجیده څرګنوودونو 
افغانسوتان تووه هیڅکلووه د آبوادۍ پووه نیووت نووه، بلکوې د تبوواهۍ پووه اراده راغوويل وو. 
د ګوډاګیووانو هغووه توجیهووات چووې د امریکووا یرغوول تووه بووه یووې تراشوول؛ هووم د 

 .ټرمپ خربو دروغ ثابت کړل

کالووه کووې یوووه د پووام وړ پووروژه افغانووانو تووه پووه سوووغات  اتلووسځکووه خووو یووې پووه 
او ورځ یووې ورتووه مرګونووه او زخمونووه ډالووۍ  کووې ورنکووړه. پرتووه لووه دې چووې شووپه

 .کړي

امریکووایی ټرمووپ بایوود پووه دې پوووه يش چووې افغووان ملووت یووو سووپیڅلی مسوولامن 
توواریخي ملووت دی، کووه څووه هووم د ظوواهري اسووبابو لووه پلوووه ناتوانووه دی، خووو پووه 
معنوووي لحوواظ دومووره سوورت دی چووې شوول امریکوواوي یووې سوویايل نيشوو کوووالی، 

                                                           
د ورځې خربه، د طالبانو رسمي نظریاتو اړوند سیايس تبرصه ده، چې د دوی په رسمي ویب  151

 .شوېمه خپره ۲۳پاڼه شهامت او االمارة کې خپریږي، یاده سیايس تبرصه د جوالی پر 
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و بواور لووري، د چوا پووه ولکوه کووې چوې د دنیووا د افغوان ولوس پوور هغوه ذات یقووین ا

ورانووۍ او آبووادۍ مکموول اختیووار دی، همغووه واحوود او الرشیووک ذات دی چووې 
د انسواين توواریخ پووه اوږدو کوې یووې توور ټرموپ پووه ځلونووو سورت فراعنووه د کمووزورو 

 .خو ریښتینو انسانانو په الس را نسکور کړي دي

یووادوي او وایووی چووې کووه ټرمووپ چووې نوون پووه ډېوور حقووارت رسه د افغانسووتان نوووم 
مووې غوښووتالی د ځمکووي لووه نقشووې بووه مووې حووذف کووړی وای؛ هموودا وړوکووی 
افغووان ولووس و چووې پووه تېووره یوووه پیووړۍ کووې یووې توور ده وړانوودي دوې سوورتي 
امپراتووورۍ را نسووکوري کووړې، درېیمووه یووې هموودا سووتا امریکووا ده چووې اوس د 

 .تیښتي په لټه کې اللهانده ګرځي

ړی او نوه بوه یوې وکوړي، خوو چوې څووک مغورور چا ظلوم نوه کوافغان ولس پر هی
په نوړۍ کوې پیودا کیوږي او پوه ظلوم رسه وربانودي تیوری کووي، بیوا افغوان داسوی 
ملووت نووه دی چووې څوووک دې روغووه ککوورۍ تووري وبووايس، ټرمووپ بایوود خپوول 
غوورور بیرتووه واخوويل، او پووه دې پوووه يش چووې افغانسووتان تووش نوووم نووه دی، بلکووي 

 .یوووووووووو هووووووووودیره دهدا پوووووووووه تووووووووواریخ کوووووووووې ثابتوووووووووه د امپراتور
ګووامن نووه کوووي چووې هغوووی  غووان ملووت د امریکووا پوور ټووول ولووس دايسبیووا هووم اف

 ټووول د ټرمووپ غونوودي ناسوونجیده او لووه انسوواين زړونووو خووايل مخلوووق دی،
ي انسووانان وي، ځکووه هوویڅ سوولیم غووږ ښووایی ډیووری لووږ وګووړي یووې د ټرمووپ هم

 .الفطرته انسان د دا ډول ناسمو څرګندونو جرأت نه کوي

چووې د امریکووا یرغلګوور واکموون او پوووځي جوورناالن لووومړی د  حقیقووت دا دی
خپل غرور پور نویيل سوپاره افغانسوتان توه پوه دې هیلوه داخول شوول چوې ګویوا دا 
جغرافیووه بووه هوورو موورو د دوی تلپووايت قرارګوواه وي، دوی دايس فکوور نووه کوواوه 
چووې د یووو کمووزوري خووو پووه معنوووي لحوواظ بوواتور ملووت لووه السووه بووه بوواالخره، د 

ځووواک اجنووډاوې پووه خوووب او خیووال بوودلیږي، او د مووايت پوور دايس نړیوووال زبر 
لویوودل بووه یووې  ګړنووګ بووه دریووږي چووې کووه پووه تیښووته ځووان ونووه ژغوووري؛ ور

حتمي چواره وي. همودا سورت المول ګڼول کیوږي چوې اوس د هغوه نوا اټکول شوده 
 .شکست د پټولو په موخه دا ډول ناسنجیده څرګندوين کوي
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 په ټولنازو رسناو کې غربګون

ټولنیزو رسوونیو کې ډیرو افغانو د ټرمپ دا ډول څرګندونې وغنديل، او ټرمپ یې په 
لیونی وباله، ځینو دايس پخوانیو چارواکو هم د ټرمپ خربې وغندلې چې په تیرو 

 کلونو کې یې هیڅکله د امریکا د جنایتونو غندنه نه وه کړي. ۱۸

الله نبیل یو له  ټاکنو ته نوماند رحمت ولسوومرشووۍد ميل امنیت مخکینې مرشوو او 
سانو څخه و، چې په لومړی ځل یې د امریکا په اړه منفي غربګون وښود،  همدې ک
ښيې،  ستوالو ته یې پېغور ورکړ چې د ټرمپ پر څرګندونو غربګون ونه  سیا او هغو 

یس جمهور ټرمپ د خربو په غربګون ئهغه افغان سوویاسووتوالو چی د ر "نبیل  ولیکل:
او یا یی هم محافظه کارانه دریځ نیولی، په دی هیله کی تر اوسوه دریځ ندی نیولی 

ت پاکسووو به  ته  مارت" يدی چی دوی  په راتلونکی "اسوووالمی ا  ۍکومه چوک ان 
 " هیله!( ۍورکړی! )سپ

ل یل  یل: نیوز ه طلوعنب پل رسووومي "رسه مرکه کې وو په توګه، خ غان  زه د یوه اف
وړاندي کوم، زما  احتجاج ټرمپ او د هغه سوورتاتیژیک ملګرو )افغان حکومت( ته

نو د وژلو پر ځای د پاکستان د استخبارايت نامشوره ورته داده چې د یو میليون  افغا
 لوړ پوړي کسان په تور لسټ کې شامل کړي. ۳۰ادارې او افرسانو 

ټرمپ په دا ډول څرګندونو؛ نه یوازي د افغان جګړې افغان امنیتي ځواکونو وینې 
کایې پوځیانو وینو ته یې هم سووپکاوی کړي ته سووپکاوی کړی، بلکي د هغو امری

 " چې په افغانستان کې یې له ترهګري رسه د جګړې پر مهال وینه تویه شوې.

ستان "له امریکا ږغ رسه د نبیل مرکه:  سایل دی، لومړی دا چې ټرمپ د افغان درې م
م داچې امریکا د پاکسووتان رسه د ېله تاریخ  څخه ډیر بې خربه سوواتل شوووی، دوي

ۍ يم داچې امریکا غواړي بیا پخوانتان په اړه ځواکمنه تګالره ښووويې، درېافغانسووو
 ناکامه تجربه تکرار او د افغانستان مسئله د پاکستان له الري حل کړي.

دې شوووي، ټرمپ چې تیر ځل کومې ټاکنې را نږ  ۍاوس چې د امریکا ولسوومرشوو 
انسوووتان له امریکایانو رسه کړي وي، غواړي چې ورته وښووويې چې زه د افغ ېژمن
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ستان غواړي چې پر دوی نړیوال  ستان په ګټه متامیږي، پاک جګړه ختموم، دا د پاک

 فشارونه ور باندي کم يش.

پاکسوووتان غواړي چې طالبان بیا واک ته ورسووووي، کله چې د ډاکټر نجیب الله د 
یانو له وتلو وروسته ځینې جهادي مرشانو غوښتل ځ، د شوروي پو حکومت پر مهال

ې وکړي، د پاکسوووتان اسوووتخباراتو د جګړې په ډګر کې له ځینو له هغه رسه خرب 
قومندانانو رسه اړیکې ټنیګې کړي، او ویې نه غوښووتل چې د مجاهدینو مرشووان د 
هغه وخت ډاکټر نجیب الله د حکومت له اسوووتازو رسه خربې وکړي، پاکسوووتان 

 .152همهغه پالن لري

د دوی تر نفوذ الندي  پاکسوووتان غواړي چې د افغانسوووتان کورنۍ او بهرين تګالره
 "وي،  او ډیری د افغانستان مسایل د پاکستان په ګټه متام يش. 

فرت به، په هیواد زه باوري یم چې د ټرمپ د رسنیو د"ولیکل: ټرمپ ته نبيل پر ټویرت
غه تايس )ټرمپ( د یک کړي،  مل در رسه رش نانو عکس الع غا ، يکمزور  مینو اف

نونکي( ولس ته درناوی نه لرئ، سوووتايس بلکي ویاړيل او چوپ خوله )انعطاف من
سړي جګړې او له ترهګري رسه جګړو  د معلوماتو لپاره وایم، موږ کمزوري نه یو، 

 موږ کمزوري کړي یو، مګر تر اوسه مات شوې نه یو.

کلن شالید لري، زموږ هیواد مصنوعي نه دی،  ۵۰۰۰افغانستان د نړۍ په تاریخ کې 
نه هم د  یک تار نکلونو دروغج ۷۰او  کا رسه سووورتاتیژ له امری یخ لرونکي، موږ 

                                                           
د ډاکټر نجیب الله استازو د حکمتیار په ګډون، د بېالبېلو ګوندونو له رهربانو رسه   152

اړیکې نیويل وي، چې په یو ایتاليف حکومت هوکړې ته ور رسه ورسیږي، مجاهدینو له 
افغان کمونسټانو رسه د ايتاليف حکومت جوړول رد کړل. درانګه د مجاهدینو د هغه وخت 

اختالف له امله وه چې د ملګرو ملتونو د طرحې مطابق په سولېیز ډول  رهربانو د خپلمنځي
د ډاکټر نجیب الله لخوا واک ورته ونه سپارل شو، بلکې احمد شاه مسعود د بربک کارمل 
د پرچم ډلې او په شامل کې د قومي میلشو له مرش عبدالرشید دوستم رسه د ایتالف په 

 ځته شوه. نتیجه کې کابل ته داخل او ګډوډې را من
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تان ځمکنۍ  غانسووو که چیرته  د اف ماده دايس ده  امنیتي تړون لرو، او د تړون یوه 

 بشپړتیا ته ګواښ وي،  امریکا به د افغانستان مالتړ کوي.

ستان  ته پریږدئ. زه غواړم چې  ښمن پاک ستان حاکمیت زموږ د سی د افغان اوس تا
، امریکا، سوووېمه او نور هیوادونه به بیا ځل د د ايس کړنو زیات کړم چې افغانسوووتان

، ۹/۱۱درنه بیه پري کوي، چې پر پاکسوووتان باور وکړي، په کار ده چې د بیا ځل 
 " پېښو د واقع کیدو مخه ونیسو. ۲۰۰۱

رضت  سفیر ډاکټر ح ستان مخکېني  سالم اباد کې د افغان د مالیې پخواين وزیر، په ا
کل:مه پر ۲۳ عمر زاخیلوال د جوالی پر پل ټویټر ولی خه "خ غه څ له ه چنګیز او 

مخکې او وروسوووته یرغلګر هم په همدې نیت راغلل او الړل مګر دا هیواد ال هم 
ستا خربې  سامن! خو  ستوری په آ ډالۍ هغو ته چې د مبونو د مور په ځلیږي لکه 

سې د هرې نوې وسلې د امتحان هرکلی و ګ ستا کړ او الیې ډون یې پر خپلو کلیو 
 " کوي.

او په ټولنیزو رسووونیو کې فعال ذاکر  يردان پوهنتون اسوووتاد، سووویايس شووونونکد کا
ياد نه کړل، ويل یې ا"جاليل ولیکل: بان  فغانسوووتان د ځمکې له مخې ټرمپ طال

  م!ورکولی ش

 !افغانستان رسه دهله مانا د ټرمپ جګړه 

غانان(هغ مه د ا چې ويل يې لطفاً  وی )د امریکا مالتړي اف مريکا پر نيت شوووک 
له مخې هم ورکولی يش کا مو د ځمکې  مدا و چې امري به يې ه هدف    .کوئ، 

 "  !امريکا وه -نو ترهګري مرهګري هسې ګپ و، جګړه د افغان

رشان ځګ ته الس اچوي، د " او ما )لیکوال( هم ولیکل: ستي امریکایې م اوبو اخی
 .ماتې په وخت کې چارواکې تر حد زیايت غټې خربې کوي

افغان و امریکا جګړې؛ د ټرمپ لیونتوب ال ډیر کړی، که دا جګړه دوام کوي، 
 .ټرمپ به بشپړ لیونی يش

 "خدایه! ته یې ګونګ، کوڼ او شل کړي. آمین
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 د ټرمپ  رګندونو اړوند د مخکېنم ولسمرش حامد کرزي غربګون

 د حامد کرزي مطبوعايت دفرت

سووتان لووومړي وزیوور د ټرمووپ وروسووتۍ څرګنوودونې چووې د پاک یحاموود کوورز 
رسه د لېوودنې پوور مهووال یووې کووړي، پووه سووختو ټکووو غنوودي. کوووم چووې ټرمووپ 

کووه وغووواړم کوووالی شووم چووې د افغانسووتان جګووړه پووه یوووه اونووۍ کووې "ویلووې:
 " وګټم... مګر زه نه غواړم چې لس میلیونه خلک ووژنم.

که ما غوښوتې وای چوې د افغانسوتان جګوړه وګوټم، نوو دا هیوواد بوه موې پوه لوس "
 " رې څخه محوه کړي وای.کې د ځمکې له کُ ورځو

د ټرمووپ دا ډول څرګنوودونې د افغانسووتان ولووس تووه غووټ سووپکاوی دی، او پووه 
 کلکو ټکو یې غندم.

دټرمووپ دا ډول څرګنوودونې د افغووان ولووس او زموووږ هیووواد پووه اړه د امریکووا د 
رهوووربي داخووويل نظریوووات دي، دا د دې څرګنووودوی ده چوووې دوی د خلکوووو 

ه هوویڅ ډول احورتام نوه لوري. دوه کلونووه وړانودي پور افغانسووتان ژونود او کراموت تو
ه شوووه چووې غیوور اټووومې مبووب پووه کووارولو، څرګنوود د امریکووا لخوووا توور ټولووو غووټ

دوی زموووږ د خلکووو او هیووواد پووه اړه ښووه نیووت نووه لووري، زموووږ موويل حاکمیووت او 
 انسانې ارزښتونو ته درناوي نه کوي.

وروسوووتنیو پټوووو معووواملو پوووه اړه  د افغانسوووتان خلوووک د امریکوووا او پاکسوووتان د
ې جریووان لووري، او پووه ځووانګړي ډول د سووانديښوونه لووري،  چووې لووه مووودې راه

سووولې پروسووې لووه پېلووه دا انديښوونه شووته. د پاکسووتان د لووومړي وزیوور پووه شووتون 
نې ښووښوويې چووې د افغانسووتان د خلکووو اندي کووې د ټرمووپ وروسووتۍ څرګنوودونې

 پر ځای او پر حقه دي.

 ی دی.په یووايل کې زموږ بر 
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 د ټرمپ د  رګندونو اړوند د مرشانو جرګې د رئاس مسلماار اع ماه

 ۲۰۱۹جوالی  ۲۳

 !د امريکا متحده اياالتو ولسمرش د نامناسبو څرګندونو په اړه مطبوعايت اعالميه

افغانستان د نړۍ يو له هغو هېوادونو څخه دی چې ډيرو سرتو امپراطوريو او زبر 
ده، او تاريخ ګواه دی چې هر چا د افغانستان د نيولو ځواکونو ته يې ماتې ورکړي 

 .او ورانولو نيت کړی دلته له تاريخي او رشموونکې ماتې رسه مخ شوي دي

 ډونالډ ټرمپ دغه نامناسبې او غريزه د امريکا د متحده اياالتو د ولسمرش 
 ډيپلوماټيکې څرګندونې په سختو ټکو غندم او ده ته وريادوم چې د شوروي اتحاد

رسښندنې،  ملتاو انګليس له رشموونکو ماتو دې عربت واخيل او د دې وياړيل 
 .قربانۍ او د زبرځواکو ماتول دې د تاريخ له پاڼو مطالعه کړي

ټرمپ بايد له تاريخ څخه ځان خرب کړي چې په افغانستان کې ګوډ تیمور، انګریز، 
دل خو بيا ترې رسونه چنګیز، شوروي او نورو زبرځواکونو هم ستا په شان خوبونه لي

 .او تنې دلته پاتې شوې او امپراطورۍ يې ړنګې شوې

دامت څخه ناخربه د امريکا ولسمرش بدبختانه چې د افغانستان له تاريخ او تاريخي قُ 
دی ځکه يې د يوه باتور ملت او مظبوط وطن په اړه دغه ډول غري معقولې او بېځايه 

 .څرګندونې کړي دي

هېواد دې د افغانستان د نيولو، ورکولو او مهارولو خوبونه نه  د امريکا په شمول هيڅ
ويني او نه به يې دا ارمان پوره يش، تر دوی د مخه روس او انګليس هم دا خوبونه 

 .ليدل چې په داسې رسنوشت اخته شول چې بيا ترې د تېښتې الر ورکه وه
م والړې دي، خو موږ له امريکا رسه د افغانستان اړيکې پر متقابلې همکارۍ او احرتا

هېڅکله امريکا ته اجازه نه ورکوو چې د يو عظيم او نه ماتيدونکي ملت او د نړۍ پر 
 .مخ د يو وياړيل، قهرمان او باتور وطن د رسنوشت او برخليک په اړه خربې وکړي

افغانستان به تل د نړيوال سياست په ډګر کې د خپلواکې ارادې او خپلواک دريځ 
خپلو ټولو رسنوشت ټاکونکو مسايلو کې به له لوړ موقف او خاوند وي او په 

 .خپلواک ادرس څخه برخمن وي
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 څو چې دا ځمکه اسامن وي: څو چې ژوند په دې جهان وي

 تل به دا افغانستان وي:  تل به دا افغانستان وي:  څو چې پاتې يو افغان وي

بې حافظې او د امریکا ولسمرش يو "مسلمیار پر خپل فیسبوک ولیکل:همدارنګه 
 درواغجن سړی دی، د افغانستان په اړه څرګندونې يې په کلکه غندم

منځه وړلو ونه توانېده، نو د ه امريکا په دومره اوږده موده کې د ترهګرۍ په ل
 "منځه وړل يو خيال او خوب دیه افغانستان نابودول او ل

 

 افغان سوله او عمران خان
ګټن کې د امریکا د سولې نړیوال مه، عمران خان په واشن۲۲د جوالی پر 

کوشش کوم چې له طالبانو رسه وګورم، "انسټیټوټ کې د وینا پر مهال وویل:
ډاکټر غني هم په دي برخه کې ستونزه نه لري چې زه له طالبانو رسه لېدنه وکړم، زه 

به کوشش وکړم چې طالبان له افغان حکومت رسه خربو ته کینوم، او دارنګه د 
ایې پوهنتون دوه استادان چې له طالبانو رسه بندیان دي، د هغوی په امریک –افغان 

ې په افغانستان کې دايس اړه به هم ډیر ژر تايس ښه خربونه واورئ، او په کار ده چ
 " ټاکنې وي چې ټول افغانان د طالبانو په ګډون پکې برخه واخيل. ۍولسمرش 

طر د سیايس دفرت سهیل کې د طالبانو د قد عمران خان د څرګندونو په غربګون 
موږ د سيمې او نړۍ له هیوادو رسه د "مه رسنیو ته وویل:۲۴شاهین د جوالی پر 

دوه اړخيزو اړيکو پاللو په موخه ګڼو هېوادونو ته سفرونه کړي، که پاکستان موږ ته 
رسمي بلنه راکړي. موږ به پاکستان ته له تګ څخه انکار ونه کړو، موږ د افغانستان 

و او پریکړو کې د هیچا تر تاثیر الندي نه راځو، نه هم د هیواد په اړوند مسایل
 کورنیو چارو کې چاته د مداخلې اجازه ورکو.

موږ غواړو چې د افغان کشالې د پای ته رسېدو لپاره لومړي له اصيل لوري امریکا 
رسه مذاکرات وروستي کړو، او له هغه وروسته به د افغان کشالې داخيل اړخ 

 " فغانانو رسه خربې کوو.باندی له ا
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 د خلالزاد اتم سفر

د افغانستان د سولې او بیا پخالینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي  
مه له واشنګټن څخه پېل، او د ۲۲استازي زملي خلیلزاد خپل اتم سفر د جوالی پر 

 مه کابل ته را ورسید.۲۳جوالی پر 

جوالی( کې لیکل  ۲۲د بهرنیو چارو اعالمیه )د خلیلزاد د سفر په اړه د امریکا 
خلیلزاد سولې ته د زمینې برابرولو او جکړې پای ته رسولو په موخه  يزمل"شوې:

مې نېټې د اګسټ تر لومړۍ نېټې به دوام ۲۲له  نوی سفر پیل کړ، چې د جوالی
 ولري او په ترڅ کې به یې نوموړی له قطر او افغانستان څخه لیدنه وکړي.

د به په کابل کې د افغان حکومت له مرشانو رسه د یو داسې ميل ټیم په جوړلو خلیلزا 
مشورې وکړي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي او په بین االفغاين مذاکراتو کې برخه 

 .واخيل

ښځو  نې له غړو، د سولې او خلیلزاد به کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د مدين ټول
وکړي او له هغه وروسته به دوحې ته له طالبانو رسه د  و له فعاالنو رسه خربېند حقو 

 " .بیا ځل خربو کولو لپاره والړ يش

پرون د عمران خان رسه خربو کې، "مه خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل:۲۳پر  جوالید 
د متحده ایاالتو ولسمرش نړۍ ته بیا ټينګار وکړ چې په افغانستان کې د جګړې لپاره 

شتون نه لري او سوله باید د یوه سیايس جوړ جاړي له الرې معقوله پوځي حل الره 
ترالسه يش. پاکستان ژمن دی چې سولې ته د رسېدو لپاره هر څه چې یې په توان 

 .کي دي تررسه کړي

زه نن ورځ کابل ته رسیږم، ټوله توجه به مې دېته وي چې څه ډول جګړه ختمه او 
رهګر به افغان خاوره د امریکا، د سولې ته ورسیږو. او اطمنان تر السه کړو چې ت

امریکا د ګټو او زموږ د ملګرو )متحدینو( پر ضد نه کاروي، د هغو قربانیو درناوی 
چې امریکا او زموږ ملګرو هیوادونو او افغانانو ورکړي دي، او په راتلونکي کې قوي 

 " او ښې اړیکې له افغانستان رسه ولرو.
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د افغانستان د اسالمي "باندي ولیکل شول:مه، د ارګ رسمي ټویټر ۲۳د جوالی پر 

رئیس محمدارشف غني نن مازدیګر د افغان سولې لپاره د  جمهوریت جمهور
امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ډاکرت زملي خلیلزاد 

 .رسه وکتل

هکله  په دغه کتنه کې چې په ارګ کې وشوه، د وروستيو تحوالتو او د افغانستان په
رئیس د څرګندونو په اړه هراړخیز بحث وشو او  د امریکامتحدو ایالتونو د جمهور

 .الزمه وګڼل شوه چې ډاکټر زملی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې يش

دغه راز ډاکټر زملي خلیلزاد د هیواد جمهوررئیس ته، سولې ته د رسېدو په برخه 
 " هڅو په اړه معلومات ورکړل.کې د خپلو وروستیو فعالیتونو او 

نن "مه یې ولیکل:۲۵خلیلزاد په کابل کې له دولتي مرشانو رسه ولیدل، د جوالی پر 
لسونه درلودل. ما د ولسمرش غني، مو په کابل کې د سولې د پروسې په اړه مفيد مج

جرائيه رئيس عبدالله، د بهرنيو چارو وزير رباين او نورو رسه وکتل، زموږ خربې پر ا
ينده ګامونو او د یو جامع او مؤثر مذاکرايت ټيم جوړولو لپاره پر روانو هڅو آ 

 " متمركزې وې.

ډاکټر ارشف غني له خلیلزاد څخه وغوښتل چې دا ځل په کابل کې تر ټاکيل نیټې 
زیات پاتې يش، ممکن ډاکټر غني به مته ولري چې خلیلزاد د حکومت او 

ي، تر څو د سولې لپاره جامع او موثر سیاستوالو د نږدیوايل لپاره مرسته وکړ 
 مذاکرايت ټیم جوړولو کې رول ولوبوي.

مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د ګډ حکومت له مرش ۲۴د جوالی پر 
ډاکټر غني رسه پر ټلیفون خربې وکړي، پمپیو یوه ورځ وروسته پر خپل ټویټر 

ي، پر دي مو توافق وکړ چې له ډاکټر غني رسه پرون موږ ښې خربې وکړ "ولیکل:
هغه وخت را رسیديل چې د افغانستان د جګړې د ختم او سولې ته رسېدو لپاره 
ټولې هلې ځلې ګړندۍ کړو، ټول اړخونه باید د افغان سولې بهیر د پرمختګ لپاره 

 "مخکښ او کار وکړي.
ډاکټر مه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د مایک پمپیو او ۲۵د جوالی پر 

 غني د خربو اړوند الندي اعالمیه خپره شوه.
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 د ډاکټر غنم او مایک پمپاو د ټلافوين خربو ګډه اع ماه

مرش ډاکټر غني د جوالی پر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو او د ګډ حکومت 
مه ټلیفوين خربې وکړي، او دواړو موافقه وکړه چې اوس د دي وخت دي چې ۲۴

ړې د ختم او سولې ته رسېدو لپاره ټولې هلې ځلې ګړندۍ کړو، د افغانستان د جګ
همدارنګه د پمپیو لخوا ډاکټر غني ته ډاډ ورکول شو چې د جنويب اسیا لپاره د 

امریکا په مرشوط ډول د  او .ولسمرش ټرمپ په تګالره کې بدلون نه دی راغلی
 پوځیانو وتل غواړي.

سفیر  ځ لوی درستیز جوزیف ډنفورډ اوپو ډاکټر غني ته پمپیو وویل چې د امریکا د 
دې لپاره درغيل چې له تايس رسه د راتلونکي مذاکراتو  خلیلزاد افغانستان ته د

 )ګامونو( په اړه د سولې پر تګالره په جزئیاتو باندي بحث وکړي.

ډاکټر غني د افغان سولې بهیر کې د  پمپیو د هڅو او د امریکا د ښکیلتیا او ليدونکې 
او هرکلی وکړ، او ژمنه یې وکړه چې له امریکا رسه به څنګ پر څنګ د  رول ستاینه

ثبات، سولئیز او ډیموکراټیک افغانستان لپاره کار کوي، نه پريږدي چې بیا ځل 
 افغانستان د ترهګري مرکز جوړ يش.
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 لېدنه ګډ حکومت د مرشانود امریکا او بریتاناا د لوي درستازانو رسه د 

کټوور غنووي د امریکووا متحووده ایوواالتو د پوووځ لوووی درسووتیز مووه، ډا۲۵د جوووالی پوور 
جووورنال جووووزف ډنفوووورډ او بریتوووانیې د پووووځ لووووی درسوووتیز جووورنال نیکووووال 
پرتیوووک کوووارتر رسه پوووه ارګ کوووې وکتووول،  دواړو لوریوووو لوووه ترهګوووري رسه د 

د مبووارزې، د افغانسووتان سووولې او ثبووات او ګووډو ګټووو د ارزښووت پووه اړه چووې 
 ړیکووو بنسووټ تشووکیلوي، بحووث او خووربې وکووړې.هیوادونووو توورمنځ د ا یووادو

دوی د افغووان امنیتووي او دفوواعي ځواکونووو د ظرفیووت او مهووارتونو لوړولووو او لووه 
دغووو ځواکونووو څخووه د مالتووړ، پووه ګووډو موخووو کووې د پرمختګونووو، ترهګووري او 

هیوادونووو پوور مشووارکت او  یووادوافووراط ګرایووۍ رسه د مبووارزې پووه برخووو کووې د 
 ګډو موخو هم خربې وکړې.

ټوور غنووي وویوول چووې افغانسووتان هووره ورځ نړیوووايل ترهګوورۍ رسه د مبووارزې کډا
ګووواښ دی او پووه کووار پووه لووومړۍ کرښووه کووې قربوواين ورکوووي، تروریووزم مشوورتک 

  ګواښ رسه مبارزه دوام وکړي.  ډده چې له دي ګ

جوورنال جوزیووف ډنفووورډ او جوورنال پټریووک پووه هموودې ورځ لووه اجرائیووه مرشوو 
افغووان امنیتووي وضووعیت او او ټوواکنو پووه اړه خووربې ډاکټوور عبداللووه رسه هووم د 

 وکړي.
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 لېدنهرسه  کارټر ساايس س کارله د ډنفورډ 

، ما )لیکوال( او ډاکټر فیض محمد ځالند د امریکا د پوځ ۲۰۱۹مه ۲۵د جوالی پر 
د لوی درستیز جوزیف ډنفورډ د سیايس سالکار، او له طالبانو رسه د امریکا د 

رسه، کابل ښار کې د  Carter Malkasianکارټر ملکیژن  مذاکرايت ډلې له غړي
 ناټو په عمومي قومندانۍ کې ناسته درلودله.

د سولې په خربو کې ښه پرمختګ شوی دی،  : د طالبانواو امریکا تر منځکارټر
 افغانان سوله غواړي.

ولسمرش ټرمپ غواړي چې امریکایې پوځیان بیرته امریکا ته والړ يش، نه غواړي 
ه افغانستان کې پاتې يش، مګر دايس هم نه غواړي چې د امریکا د پوځیانو چې پ

تر وتلو وروسته دلته افغانستان کې جګړه وي. ټرمپ نه غواړي چې بیاځل او بیرته 
 افغانستان ته د امریکایې پوځیانو اړتیا پيدا يش.

انو او طالبد ( ښه قدم و، ۲۰۱۹ د جوالی ۸او  ۷)په دوحه کې بین االفغاين ناسته 
خربې وشوي، که څه هم د حکومت کسان په شخيص حکومت د کسانو ترمنځ

 وړاندي کړ. خو هغوی هلته د افغان حکومت دریځ ډول غونډې ته ورغيل وو،

ځینې مسایل ال هم پاتې دي چې له طالبانو رسه توافق ور باندي نه دی شوی، طالبان 
له افغانستان څخه مرشوط وتل  مګر امریکا د امریکایې پوځیانو ژر وتل غواړي،

دايس چې د تړون ځینې مواد عميل کیږي، د هغه مطابق به امریکا د خپلو  غواړي،
پوځیانو شمیر هم کموي. همدارنګه امریکا له طالبانو څخه تاید او ځینې ضامنتونه 

 غواړي.

اړه خلیلزاد به له مال برادر اخوند  او عباس ستانکزي رسه د همدې یادو مسایلو په 
 او کیدای يش کومه حل الره ورته پیدا کړي. خربې کوي،

موږ به له افغانستان څخه  چې سوله ويش، موږ له طالبانو رسه چل او دوکه نه کوو،
 ځو، موږ په دي برخه کې جدي یو.
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له طالبانو رسه مرشوط تړون او د پوځیانو مرشوط وتل  موږ ځینې رشطونه لرو،

همدارنګه اوربند  ترهګرو رسه خپلې اړیکې پري کړي، دا چې طالبان له  ؛غواړو
 ډیر مهم دی، او دا چې بین االفغاين مذاکراتو کې پرمختګ ويش.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راغی، او هغه وویل، مته لري چې  تر سپټمرب 
 میاشتې مخکې  د سولې تړون ويش.

، 153کړه اعالن کمپاین د وخت نیټه ټاکنو لپاره د ولسمرشۍ: افغان حکومت د ځ ند
 امریکا په دي اړه څه نظر لري، سوله غواړي او که ولسمرشیزې ټاکنې؟

له خلیلزاد رسه همدا نن ما )کارټر( خربې وکړي، د امریکا لپاره سوله  :کارټر
لومړیتوب لري، ويل داچې تر اوسه سوله نه ده شوې، نو په کار ده چې ټاکنو ته هم 

 په سوله کې پرمختګ ويش، بیا ممکن ده چې ټاکنې ونه يش. چمتووالی وي، که

 : ځینې الندي مسایل دي چې تايس امریکایان ورته متوجه و اوسئ:مطمنئ

له بېالبېلو الرو فشار به د امریکا په ګټه نتیجه  وخلیلزاد فکر کوي چې پر طالبان – ۱
ته په کور دننه ورکړي، مګر دايس نه ده، د خلیلزاد فشار په افغان حکومت او دل

سیاستوالو نتیجه ورکوي، مګر طالبان دايس خلک نه دي چې د خلیلزاد فشار ته 
 غاړه کیږدي، او خلیلزاد همدا کارونه وکړل.

که امریکا فکر کوي چې محدود شمیر او یا تر کوم نامه الندي به د دوی نظامي  – ۲
 نو سوله نه کیږي،او یا استخبارايت شتون په افغانستان کې طالبان ومني، بیا 

امریکایانو ته په کار ده چې پوه يش چې د دوی نظامي او استخبارايت شتون دلته 
افغانستان کې څوک وررسه نه مني، افغان ولس د امریکایې پوځیانو بشپړ وتل 

 غواړي.

ورکړي، له پاکستان که امریکا پالن لري چې افغان سوله کې پاکستان ته رول  – ۳
مهال د ښو مته نه لري، ځکه د مجاهدینو د بریا پر مهال هم چې دغه  څخه افغانان

                                                           
 ۶۰د ولسمرشۍ ټاکنو د کمپاین لومړۍ ورځ، او  ،۲۰۱۹ یجوال  ۲۸ / ۱۳۹۸زمری  ۶  153

 .ساعته مخکې پای ته رسیږي ۴۸له ورځې  یې کارلود راورځې به دوام کوي. کمپاین به 
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ښه نه وه، بل یې ، نتیجه لکې جوړ شو  154او پېښور په راولپنډۍ ونهکوم حکومت

داچې طالبان به هم پر پاکستان باور ونه کړي، ځکه د طالبانو مرش مال اخرتمحمد 
و د فرهنګي کمیتې مرش د طالبانه اخوند، منصور، د طالبانو دفاع وزیر مال عبیدالل

طالبان د پاکستان لخوا وژل شوې، همدا مال برادر اخوند د  واستاد یارس او په زرګون
پاکستان په زندان کې نږدې لس کاله بندي و، کله به طالبان د پاکستان له دومره جفا 

 رسه بیا هم پر پاکستان باور وکړي.

رمنیانو ته رول ورکړي، او د که امریکا غواړي چې بین االفغاين تفاهم کې ج – ۴
جرمنیانو لخوا دا بهیر مخکې یوړل يش، او یا هم د هغوی له خوا مدیریت يش، نو 
فکر کوم چې نتیجه به یې ښه نه وي، او کیدای يش طالبان هم د جرمني دا ډول 

 رول ونه مني، ځکه جرمني درې ځله د افغانستان اړوند مسایلو کې پاتې راغلی.

چې جرمني رول درلو او په جرمني کې وشوه،  ې پر مهالن غونډالف: د لومړی بُ 
چې ن نتایج موږ ولېدل،او د لومړي بُ  طالبان او حزب اسالمي نالیديل وګڼل شول،

 هغه پروسه ناکامه وه.

له طالبانو رسه ژمنه کړي  وز کال( جرمنیان ۲۰۱۱ن کانفرنس پر مهال )ب: د دوېيم بُ 
چې د  له جرمنیانو رسه ناستي او پرمختګ شوی و،وه، او پر دي ډیر کار شوی و، 

منل کیږي او سید طیب اغا به د غونډې په  د قطر سیايس دفرت به رسامً  وطالبان
وروستۍ وخت کې ګډون کوي، جرمنیان له امریکا، طالبانو، افغان حکومت رسه په 
                                                           

جوړ شو، د استاد  کال کې ۱۹۸۸په  موقت حکومت افغان په راولپنډۍ کې د مجاهدینو 154
احمدشا احمدزي د حکومت رئیس وټاکل شو. مګر د پریکړو واک  سیاف مرستیال انجنیر

 رهربانو( رسه وو. ۷له رهربي شورا )د مجاهدینو 
، د مجاهدینو د مرشانو ۱۹۹۲مه ۲۵د پېښور په ګورنر هاوس ) د وايل کوټۍ( کې د اپریل 

لخوا پریکړه وشوه، چې د دوو میاشتو لپاره به حرضت صبغت الله مجددي ولسمرش وي، 
جیرن حکمتیار به صدراعظم وي، دوه میاشتې وروسته به واک استاد برهان الدین رباين ان

ته انتقال کیږي، په دايس حال کې چې استاد سیاف هم مته درلودله چې د لنډ مهاله 
حکومت مرش به يش، خو  هغه ته د کورنیو چارو وزارت او د صدراعظم )حکمتیار( 

 مرستیايل ورکول شوه.
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رسه مګر کله چې حامد کرزي د قطر دفرت له رسمي منلو  و، و دي اړه تفاهم کړی 

 مخالفت وکړ، او جرمنیانو رسه د افغان حکومت لخوا تفاهم او اسناد هم موجود وو،
 نه شو.و هغوی دا مسئله همدايس پريښودله او د قطر دفرت پرانستل 

دفرت په رسمي ډول پرانستل شو،  وز کال  په قطر کې د طالبان ۲۰۱۳کله چې په  –ج 
یوه ورځ وروسته وتړل شو، په دې او بیا هم حامد کرزي وررسه مخالفت وکړ، او 

او له ښکېلو اړخونو رسه یې ځینې  و،و برخه کې هم جرمنیانو او قطریانو کار کړی 
، امریکایانو وررسه منيل وه چې د طالبانو په دفرت کې دي د هغوی وتفاهمونه کړي و 

مګر د ستونزې پر مهال جرمنیانو  بیرغ او د طالبانو د اسالمي امارت لوحه وي،
ې هم ونه ویل چې ستونزه ، خو هیڅ یووت وکړ، او دا ټول اسناد له دوی رسه و سک

 ی کې وه.اپه کوم ځ

که د امریکا لخوا طالبانو ته په دي اړه الزم قناعت ورنه  د داعش مسئله مهمه ده، – ۵
 کول يش، سولې ته رسېدل به ستونزمن وي.

د هغوی د خالصون لپاره  : طالبان وایې چې کله موږ پر داعش حمله وکړو،ځ ند
او د داعش مالتړ کوي. د  امریکایان او افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رايش،

جوزجان په درزاب کې چې کله طالبانو داعش محارصه کړ، بیا افغان حکومت د 
 داعش مرشان په چورلکو کې خوندي ځایو ته یوړل.

راق او سوریه کې امریکایانو په ع داعش د امریکا دښمن دی، : دا سمه نه ده،کارټر
موږ غواړو چې له طالبانو رسه په  په نښه او له منځه یې یوړل، وسلوال ډیر داعش

 ګډه د داعش مقابله وکړو.

طالبان کله هم نه غواړي چې له امریکایانو رسه  : چې سوء تفاهم ونه يش،مطمنئ
 هم کوالی يش،طالبان دا کار خپله یوازي  یو ځای د داعش پر ضد جګړه وکړي،

خو له امریکا غواړي چې د داعش په مالتړ د جګړې پر مهال پر طالبانو مببارد  ونه 
 کړي.

که تايس د افغانستان په هره ګوښه کې له کوم چا د داعش په اړه پوښتنه وکړئ چې 
 د چا لخوا متویل کیږي،  بیا تايس پوهیږئ.
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کلونه چل او فریب وکړ،  ۱۸ افغان حکومت او پاکستان له تايس )امریکا( رسه – ۶

ستايس مرستې یې غال او بې ځایه ولګويل، اوس په کار ده چې د نړیوالو لخوا، نه 
د امریکا لخوا، همدا ډول مرستې د چارواکو او پاکستان پر ځای، د سولې له تړون 
وروسته د افغانانو له رښتنې استازي حکومت رسه د ډیرو کلونو لپاره ويش. او د 

پوځ رسه چې کومه مرسته کیږي، هغه د سیمې د امنیت لپاره راتلونکي پاکستان د
 استازي افغان حکومت رسه ويش.

( له طالبانو رسه مرسته ۲۰۱۹مه ۲۲د ټرمپ وروستۍ څرګندونې )د جوالی  – ۷
کوي، ځکه د ټرمپ له څرګندونو ښکاري چې له ټول افغان ولس رسه په جګړه کې 

نو چې کوم کسان نه پوهېدل هغوی به هم د دی، او حقیقت هم دايس دی، اوس 
 طالبانو مالتړې يش.

دا خربه هم ډیره اورېدل کیږي که د طالبانو د قطر سیايس دفرت له امریکا رسه د  – ۸
 سولې تړون وکړي، ځینې نظامي طالب قومندانان به یې مخالفت وکړي.

کابل د مرکزي لومړی دا چې په قطر کې د طالبانو د ډلې مرستیال مرش او پخوا د 
قول اردو قومندان مال برادر اخوند چې خپله هم نظامي سړی دی، او نظامي طالبان 
ډیر زیات احرتام ورته لري، کله چې د طالبانو د نظام پر مهال د مال محمد عمر 
اخوند په امر د طالبانو پېژندل شوې قوي او غټ نظامي قومندان مال دادالله خايل 

یر دفاع، لوی درستیز او یا بل چا دا کار ونه کړ، بلکې سالح کېدی، هغه وخت وز
مال برادر اخوند له مال دادالله او ملګرو څخه یې وسلې واخیستيل، او مال دادالله او 

 ټولو نظامي قومندانانو مال برادر اخوند ته زیات احرتام درلود.

الله همدارنګه مال فاضل اخوند چې د طالبانو د وخت لوی درستیز و، مال خیر 
خیرخوا د طالبانو د لومړۍ کرښې سړی او د کورنیو چارو وزیر و، مال نور الله نوري 

، مال عبدالحق وثیق د او د شامل زون تنظیمه رئیس و د شامل کرښو نظامي مسؤل
استخباراتو مرستیال مرش او مولوي محمد نبي عمري د رسحدې ځواکونو مسؤل و، 

 نديښنه بې ځایه ده.دا ټول نظامي کسان دي، نو بیا دا ا
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په افغانستان کې د معادنو موضوع مهمه ده، امریکایان هم دا غواړي، موږ هم   - ۹

اړتیا لرو چې معادن استخراج يش، تر روسیې او چین موږ ته امریکا ښه ده، خو 
دايس نه لکه د طالبانو د نظام پر مهال چې یونیکال کمپنۍ هر څه په خپله ګټه 

وي. روسیه موږ والو معیارونو به دواړه هیوادونه قراردادونه ک، بلکې په نړی155غوښتل
اره به وکړي، یعني رس زوري به نه کوي، ځکه هغوی دلته ماتې ز ږدې ده، خو ګو ته ن

مدارنګه امریکا به هم بل وخت زړه ښه نه کړي چې پر افغانستان حمله هخوړلې، 
کیدای يش کوم وخت پر  نه دی کړي،)پر افغانستان برید( وکړي، خو چین ال دا کار 

چین او روسیه هم په نظر کې نیول او په  مګرافغانستان د تاړاک سوچ ورته پيدا يش، 
 اعتامد کې اخیستل او د افغانستان معادنو په قراردادونو کې ونډه ورکول په کار ده.

افغانان ال هم انديښنه لري چې امریکا به پر خپلو ژمنو ونه دریږي، ځکه ټرمپ  – ۱۰
ز کال پوري به ټول پوځیان  ۲۰۱۴ایران رسه تړون لغوه کړ، اوباما ویيل و چې تر له 

وبايس، او دارنګه د ګوانتانامو زندان تړلو خربه یې هم کړي وه، خو یو کار یې هم 
ټاکنې هم وګټي  د امریکا ولسمرشۍ ونه کړ. همدارنګه که ټرمپ وعده وکړي، او

 بیا به وروسته له خپلو ژمنو په شا يش.

د ولسمرش ټرمپ غلطې پریکړې نه خوښیږي، له ایران رسه تړون کې تیروتنې کارټر: 
 که سم تړون وي، بیا ټرمپ هم هغه مني. وي، ځکه ټرمپ هغه ونه مانه،

                                                           
ز.کال کې په کابل او کندهار کې دفرتونه درلودل،  ۱۹۹۷یکایې کمپنۍ په یونیکال امر 155

غوښتل یې چې د ترکمنستان څخه هند ته د ګازو د نل لیکې تیریدو قرارداد ترالسه کړي. 
 دغه لویه پروژه د ټاپي په نوم یادیږي.

کې امریکا ته دعوت شوې  ۱۹۹۷د یونیکال کمپنۍ لخوا ځینې طالب مرشان په ډسمرب 
 و، څو تنه پکې د طالبانو وزیران وو.و 

اګسټ کې هم امریکا ته والړل، او هلته يې لیدنې  –جوالی  ۱۹۹۹ځینې طالبان بیا وروسته په 
 درلوديل

د طالبانو په وخت کې بیا وروسته یاد قرارداد د ارجنټاین د بریډاس کمپنۍ رسه  په 
حکومت غوسه له همدې ترکمنستان کې السلیک شو، چې د طالبانو پرضد د امریکا د

 ځایه راپیدا، د طالبانو د نظام د نړولو پر پالن کار کیدی.
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 بین االفغاين تفاهم لپاره څه کول په کار دي چې نتیجه ورکړي؟

وکړئ، نه داچې : ښه داده چې تايس امریکایان د بین االفغاين تفاهم مالتړ مطمنئ
او د بین االفغاين تفاهم لپاره د افغانانو څو کسانو څخه جوړ یو ګروپ  ؛مداخله وي

د  چې د سکرټریټ چارې مخکې یويس، او یا هم د بین االفغاين تفاهم د ناستو
دنده ولري، همدارنګه د طالبانو او افغان  ايلچمتوو  اړینو چارو د تیاريو لپاره د

نې اختاليف ټکو لپاره د یوبل نږديوايل رول ولوبوي، تر څو سیاستوالو ترمنځ د ځی
 مذاکرات نتیجه ورکړي.

 : آیا دايس کسان شته چې همدا کار وکړالی يش؟کارټر

: هو، حاجي نعیم کوچی دايس څوک ده چې ټول اړخونه ورباندي باور مطمنئ
او  کوالی يش، مال عبدالسالم ضعیف، ډاکټر فاروق اعظم، استاد محمد اکربي...

دايس نور کسان، په کار ده چې له خلکو رسه ورباندي مشورې ويش، او دا ډول بې 
 طرفه کسان پيدا او له هغوی څخه کار واخیستل يش.

 : طالبان څه ډول نظام غواړي؟کارټر

: دا واضح  ده چې طالبان د واک انحصار نه غواړي، د نظام په اړه به افغانان مطمنئ
ي، یو بل ته به قناعت ورکوي، کیدای يش په موقت خپلو منځو کې خربې رسه کو 

حکومت، رسپرست حکومت، امارت  او یا هم د لویې جرګې له الري حکومت 
انتخاب کړي، ويل په افغانستان کې دننه پخواين جهادي رهربان او کیدای  يش 

 طالبان هم ښه وګڼي که د اهل عقد وحل د الرې زعامت وټاکل يش.
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اندونازیا ته د طالبانو د پ وي تګ د م  برادر په مرشې  

 د طالبانو لوړ رتبه پالوید مال برادار اخوند په مرشې  ،۲۰۱۹مه ۲۶د جوالی 
اندونیزیا ته والړي، په هیئت کې مال امیرخان متقي، مال خیرالله  –جاکارتا 

، سهیل خیرخوا، مال عبدالحق وثیق، مال نورالله نوري، مال عبدالسالم حنفي
 و، ټول اته کسان وو. و بل طالبی شاهین او

مه، د اندونیزیا د مرستیال ولسمرش یوسف کاال ۲۷د جوالی پر طالب پالوی 
یزیا د بهرنیو چارو وزیرې او نورو لوړ پوړو چارواکو هم نندو و، د او میلامنه 

 د افغانستان پر سوله باندي خربې وکړي. ون درلود، طالبانو له هغوی رسهشت

مه، د اندونیزیا له سرت ۲۸د جوالی پر و وررسه د پالوی غړو، مال برادر اخوند ا 
رسه یې  ووکړه، د مسجد له خطیب او علامو  څخه لېدنه "استقالل" جومات

مه، طالبانو د اندونیزیا د نهضت العلام ۲۹هلته ناسته درلودله، او د جوالی پر 
په   .لوکت یاد ګوند له مدیره هیئت رسه له مرش پروفیسور سید عاقل رساج او د

تر منځ په روابطو او په افغانستان کی د روان جګړئیز  ویاده غونډه کې د علامو 
 .او سیايس وضعیت په اړه هراړخیزی خربی وشوې

مجلس العلامء په مرکزي  د د اندونیزیا پالويمه، د طالبانو ۳۰د جوالی پر 
په  وتحاال  ودفرت کې په غونډه کې ګډون وکړ، دواړو لورو د افغانستان د روان

 اړه بحثونه وکړل.

 مه، د طالبانو هیئت له اندونیزیا څخه دوحې ته ورسيد.۳۱د جوالی پر 

داندونیزیا هیواد ته د " د سفر اړوند طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ولیکل:
محرتم مال برادر اخند په مرشۍ د اسالمي امارت تللی پالوی، بیرته پخیر رسه 

ته داسالمي امارت دپالوي سفر له السته راوړنو اندونیزیا  .دوحې ته ورسید
دافغانستان او اندونیزیا هیوادونو ترمنځ دښو اړیکو او یو له بل رسه  .ډک وو

 " .الزمې همکارۍ په اړه ښه پرمختګونه وشول
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 د سولې عايل شورا د دراالنشاء لغوه کېدل

داراالنشاء  ت اعالن وکړ چې د سولې عايل شورا دممه، افغان حکو ۲۷د جوالی پر 
ریاست یې لغوه، او چارې به یې د سولې وزارت مخکې وړي، همدارنګه د سولې 
وزیر سالم رحیمي اعالن وکړ چې په دوه اونیو کې به دوی له طالبانو رسه مخامخ 

 خربې پېل کړي.
کابل کې د افغانانو خپلمنځۍ "مه،  خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل:۲۸د جوالی پر 

رې خربې کېږي. چې روښانه يې کړو، دغه خربې اترې به زموږ له ناستې په تړاو ډې
 تړونونو وروسته ويش.

له طالبانو رسه به د افغانانو دا خربې د طالبانو او يو ټول شمول، اغېزناک او ميل 
مرکچي ډلې رسه کېږي، چې په کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي، د مهمو سيايس 

 ".گډون ولريگوندونو استازي، مدين ټولنې او ښځي 
بین االفغاين مذاکرات "مه، د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ولیکل:۲۸د جوالی پر 

به د ټولو سیايس جهتونو له مشرتک مذاکرايت ټیم رسه وي، د کابل اداره به د 
حکومت په حیث نه بلکې د نورو سیايس جهتونه په څیر یو جهت وي او دا کار به 

 " .ویش تر اعالن وروسته کیږيله امریکایانو رسه د مهال 
د خارجي "همدارنګه د طالبانو د قطر د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین ولیکل:

ټولو سیايس جهتونو له مشرتک  عسکرو د وتلو د مهالویش له اعالن وروسته به د
حکومت په حیث  لیږي. دکابل اداره به دېټیم رسه بین االفغاين مذاکرات پ مذاکرايت

 " . ورو سیايس جهتونه په څیر یو جهت ويبلکي دن ،نه
د افغانانو خپلمنځې ناستې په تړاو د زملي خلیلزاد، طالب ویاند ذبیح الله مجاهد، 
او سهیل شاهین څرګندونې له هغه وروسته وشوې چې سالم رحیمي وویل چې په 

مخ خربې پېل کسیز هیئت له طالبانو رسه مخا ۱۵دوو اونیو کې به د افغان حکومت 
"د افغانانو خپلمنځي مذاکرات به د طالبانو و امریکا ترمنځ د ړي. درې واړو وویل:ک

 ".سولې توافق وروسته پېل کیږي
له طالبانو رسه د سولې خربې په مهم پړاو کې دي، تر "کرزي په ټویټر ولیکل:حامد 

څو په هیواد کې سوله او ارامي رايش، دا یوه ميل پروسه ده، افغان حکومت او ټول 
 "فغانان باید یو له بل رسه کار وکړي تر څو دا ميل بهیر کامیاب کړي.ا



 306 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
 امریکایي جرنال خلیلزاد ته:

 قوي اوسه افغان جګړه ختمېدونکې ده
 له انګریزي پښتو ته ژباړه: واحد فقیري

د نشنل انټرسټ په نوم خپرونې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي 
په اړه د یو امریکایي جرنال څرګندونې را اخیستې دي.  زملي خلیلزاد د ماموریت

نظامي جرنال چې سکاټ اومیرا نومېږي ویيل، د افغان سولې برخه کې د خلیلزاد 
استداللونو بهرته ده چې د جنګ  وپلومايس یې پر ټولو هغماموریت ستونزمن خو ډي

او استقامت  د دوام لپاره کېږي. هغه خلیلزاد ته سپارښتنه کړې چې پیاوړی اويس
ولري ځکه دا جګړه د قوي ډیپلوماسۍ له الرې پای ته رسېږي. رسچینې د سکاټ 

د امریکا د پخواين سفیر راین کراکر او د پاکستان د پخواين چې  له قوله لیکيل
سفیر حسین حقاين په څېر منفي ګرایانو ته باید هیڅ توجه ورنه کړل يش، ځکه 

په داسې حال کې  ،جګړې دوام ته وهڅوي هغوی غواړي امریکا یو ځل بیا د دې
چې دا جګړه نظامي حل نه لري او یوازې پیاوړي ډیپلومايس کولی يش دې جګړې 

 ته د پای ټکی کېږدي.

 

 د افغان جګړې د حساب او کتاب وخت رارسېدلی دی
 له انګریزي پښتو ته ژباړه: واحد فقیري

او عراق کي څو ځله جنګونه  امریکايي متقاعد ډګروال، ډېنیل مورګن، په افغانستان
مه، د امریکا په مشهور سیايس ویب پاڼه )د هیل( ۲۸کړي دي. هغه د جوالی پر 

امریکا باید په افغانستان کي د خپل اوږده جنګ د مقصد او هدف په ":کي ولیکل
اړه جدي او ژور غور وکړي. په افغانستان کي د امریکايي عسکرو د تلفاتو لپاره نور 

یل نشته. په افغانستان کي زموږ اصيل او سرتاتیژيکه تېروتنه دا ده چي هیڅ مواجه دل
موږ ژر نه یو راوتيل. هلته ال پاته کېدل او یا کرار کرار راوتل زموږ غرور او استکبار 

 .تاوان را رسولی دیډالر ښيې. موږ ته په  افغانستان کې جګړې په میلیارډونو 
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کاله ۱۹. که څه هم 156لیارډه ډالره دیمی ۴۵په افغانستان کې زموږ کلنی لګښت 

کېږي چي امریکا په افغانستان کي نظامي حضور لري، خو افغانستان د نړۍ تر ټولو 
، د امریکا تر نظامي مداخلې مخکي غریب، فاسد او رشوتخوره  هیواد دی. ظاهراً 

هلته اداري فساد او رشوتخوري کمه وه. د اداري فساد یو سرت عامل دا دی چي 
  .په غیر مسوالنه توګه په میلیارډونو ډالره هلته مرصف کړل امریکا

د افغانستان ميل اردو د طالبانو د ماتولو نه ظرفیت او نه هم قابلیت لري. د افغان پوځ 
ساتل هر کال پنځه میلیارډه ډالره لګښت غواړي. په اردو کي د عسکرو  تېښته زیاته 

. په افغان 157سکر وژل شوي ديزیات ع  ۴۵۰۰۰راهیيس تر  ز. کال ۲۰۱۴ده. د 
  .اردو کي فساد زیات خو د مدیریت وړتیا پکې کښته ده

او باید پایله يې د امریکايي  له نېکه مرغه د افغان سويل مذاکرات پرمختګ کوي،
عسکرو راوتل و اويس، او دا کار باید ژر ويش. له افغانستان څخه راوتل باید سل 

ادو په څیر، هلته هم  باید زموږ سفارت فعال وي. سلنه نه وي، بلکي لکه د نورو هیو 
او د ترهګرۍ پر ضد یوه کوچنۍ مشوريت نظامي ډله هلته وساتو. خو امریکايي 

  .عسکر باید په جنګ کي نه وي

زموږ اصيل سرتاتیژیکه تېروتنه په افغانستان کي زیات وخت پاته کېدل ول، خو دا 
ږ دا ګومان وکړو چي ژر او چټک راوتل به بله سرتاتيژیکه تېروتنه وې که چیري مو

موږ باید پوه شو چي زموږ د راوتلو وخت رارسېدلی دی. نور   .به زموږ په زیان وي
 " .وخت نشته

 

 

                                                           
 په افغانستان کې د امریکا د کلني مرصف په اړه بېالبېل ارقام ښودل شوې.  156
کې د نړیوال اقتصادي ښار اووس ، د سویس په ډ۲۰۱۹مه ۲۵جنوري ډاکټر غني د  157

کلونو کې ۴زما حکومت په لومړیو "یل:وو ې په څنډه کې د مرکې پر مهالفورم غونډ
 "افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې. زیات زره ۴۵ تر ټولټال
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 ټرمپ راته امر کړې چې پوځاان کم کړو

مه، د واشنګټن په ۲۹د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جوالی پر 
له طالبانو رسه د سولې په خربو کې  "وویل: 158 اقتصادي کلپ کې د بحث پر مهال

کاله مخکې له  ۲۰۲۰رښتونی پرمختګ شوی، ولسمرش ډونلډ ټرمپ غواړي، له 
افغانستانه د ځواکونو ایستل پیل کړي، زه نه غواړم چې یو مهالوېش وټاکم، خو هیله 
مند یم، ماته د ټرمپ لخوا امر شوی چې په افغانستان کې خپل پوځي شتون په 

ز کال( وړاندي را کم کړو، او په دي برخه کې به زه دوه ۲۰۲۰ریکا کې تر ټاکنو )ام
بلکي زما د دندې  زړی ونه اوسم، په افغانستان کې د پوځیانو راکمول یوازي مته نه،

د ساتلو مسئله هم ده، زه مته لرم  چې په ټوله سیمه کي زموږ د پوځیانو د شتون اړتیا 
  .159را کمه کړو

له طالبانو رسه نه ږغیږو، بلکې په حقیقت کې له ټولو افغانانو رسه خربې موږ یوازې 
کوو، خلیلزاد په افغانستان کې له ټولو رسه لیديل، وروستی وار چې زه خپله هلته 
افغانستان کې وم، له بېالبېلو مؤسسو، د ښځو له ډلو او د افغانستان د ټولو پاړکیو له 

چې هغوی هېواد خپل کړي، موږ غواړو د  خلکو رسه مې خربې وکړې، موږ غواړو
کال لسګونه میلیونه ډالره مصارف او د امریکا لپاره ستاسو د جنګیالیو زامنو او 
ملسیانو ژوند ته متوجې لوی خطر کم کړو، موږ فکر کوو چې د تاوتریخوايل د 

او موږ غواړو چې دا بې پایه جګړې باید پای ته ورسول  .کمښت لپاره یوه الره شته
 " . او له افغانستان څخه را ووځويش

                                                           
د پمپیو د خربو ویډیو چې پښتو ژباړه یې د بېالبېلو رسنیو له برېښنایې پاڼو را اخیستل   158

-https://www.c-span.org/video/?463059-1/secretary-state-pompeoشوې: 
kansas-senate-bid-off-table 

د پمپیو له څرګندونو ښکاري چې د امریکا/ناټو پوځیانو د وتلو مهالویش کې له طالبانو   159
لبانو غواړي چې د دوی رسه انعطاف ته حارض دي، ځکه پخوا ویل کېدل چې امریکا له طا

میاشتي باید ور رسه ومنل يش، خو طالبانو د  ۱۸کلونه او حد اقل  ۳د پوځیانو د وتلو لپاره 
 میاشتي او ممکن زیات وخت ومني. ۹میاشتي او تر  ۶امریکا/ناټو پوځیانو د وتلو لپاره 

https://www.c-span.org/video/?463059-1/secretary-state-pompeo-kansas-senate-bid-off-table
https://www.c-span.org/video/?463059-1/secretary-state-pompeo-kansas-senate-bid-off-table
https://www.c-span.org/video/?463059-1/secretary-state-pompeo-kansas-senate-bid-off-table
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 د افغان حکومت غربګون

 د مرش ډاکټر غني د مایک پمپیو له څرګندونو یوه ورځ وروسته، د افغان حکومت
د ولسمرش غني او د امریکا د بهرنیو "ویاند صدیق صدیقي پر خپل ټویرت ولیکل:

چې د امریکایې چارو وزیر په وروستي ټلیفوين خربو کې، د امریکا لخوا ژمنه شوې 
پوځیانو کمول به د افغانستان رشایطو ته په کتو صورت مومي، د بهرنیو چارو وزیر 
ډاډ ورکړ چې د امریکا په تګالره کې بدلون نه دي راغلی، او د ځینو پوځیانو کمول 

 " به د افغانستان رشایطو ته په کتلورسه کیږي.
 راډیو ټلویزون امریکا غږ له ر حقملهمدارنګه د افغانستان د ميل امنیت شورا ویاند کبی

موږ او امریکا له یو بل رسه د همکاریو تړونونه لرو، چې له "وویل:رسه د خربو پر مهال 
د پوځیانو وتل نوې خربه نه ده او اوس  مخې افغانستان له پوځي اړخه پر ځان بسیا يش،

کايي ځواکونه هم د جګړې ډېر مسؤلیت زموږ د وسله والو ځواکونو پر غاړه دی، امری
 ".اوس زموږ رسه یوازې په حامیوي او هوايي برخه کې مرسته کوي

 غربګون د رئاس د مرشانو جرګې
ګون کې د مرشانو جرګې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پمپیو د څرګندونو په غرب 

و، چې امریکايې پوځیان باید له افغانستان څخه په بیړه ونه وځي، دوی غربګون دا 
ستان رسه سرتاتیژیک  او امنیتي تړون السلیک کړی، او باید هغه تړون ته له افغان

 ژمن و اويس. د بهرنیو پوځیانو غیر مسؤالنه وتل به ډیرې بدې پایيل ولري.

چې د یوه « فضل هادي مسلمیار»د مرشانو جرګې رئیس مه، ۴د اګسټ پر 
ې د ایران د وليس یپه تهران کې ، و لوړپوړي دولتي پالوي په مرشۍ ایران ته تللی

 .لیدلو جرګې له رئیس او ګڼو نورو لوړپوړو چارواکو رسه 
د ایران د وليس جرګې له رئیس رسه په ګډه د ایران پارملان ته په خربو  مسلمیار

امریکایان د افغانستان او ایران ګډ دښمنان دي او له اسالم او برشیت " :کې وویل
يښتیني سولې ته ژمن نه دي او د هیواد رسه دښمني پايل، هغوی په افغانستان کې ر

 .په شامل کې د داعش ډلې تحرکات یې ښه بېلګه ده
امریکا یوازې ایران نه بلکې د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته مشکالت 

 ."زېږويل
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 داس م اباد  رګندونې

په اسالم اباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش د رسنیو 
سولې بهیر کې امریکا کوچنۍ افغان که د  "مه وویل:۳۰والی پرمخکې د ج

تېروتنه کوي، پام بل لورته اړوي، افغانستان به لوی تاوان وکړي.که د عراق جګړه 
 نه وای پېښه شوې، د افغانستان جګړې دومره زیات دوام نه کاوه.

عمران خان به کوشش وکړي چې طالبان وهڅوي چې له افغان حکومت رسه 
کلنې جګړې پر افغانستان او پاکستان ناوړه اغیز ۱۸خربو ته کيني. تیرې  مخامخ

 ".درلود، نور دا حالت د زغم نه دی

انو رسه مه قریيش د کشمیر له یو شمیر سیاستوالو او مرش ۳۱همدارنګه د جوالی پر 
افغانستان د امنیت مسئله د کشمیر مسئلې پورې تړيل د "د ناستې پر مهال وویل:

ر امن کېدل د پاکستان لپاره رضوري ده، او دا د پاکستان او کشمیر د ده، د کشمی
 " .خونديتوب رسه تړيل مسئله ده له پولو

 ي مرکهحامد کرز د 
مه، مخکينې ولسمرش  حامد کرزي د ميل راډیو ټلویزون رسه مرکه ۳۱د جوالی پر 

اد کې د افغانستان د روانې جګړې او شخړي سرت او اسايس المل په هیو "کې وویل:
بهرين پوځیان دي، سولې ته د رسېدو لپاره امریکایې پوځیان باید له افغانستان څخه 

 ووځي. روانه جګړه پردۍ ده، او قربانیان یې افغانان دي.

امریکا او پاکستان د افغان سولې په وړاندي په ګډه دسیسې جوړوي، موږ او افغان 
 " سیاستوال باید د دوی د دسیسو مخه ونیسو.

ټ پر لومړۍ ورځ سهار مهال ما )لیکوال( ته د حامد کرزي د دفرت مرش د اګس
د حکومت کسیز لسټ چې د سولې مذاکراتو لپاره  ۱۵کوم  "رم  وویل:کریم خُ عبدال
له حامد کرزي او نورو سیاستوالو رسه مشوره نه ده  یې په اړهترتیب شوی، لخوا 

موږ نه پوهیږو چې په  لسټ شوې، خلیلزاد او ډاکټر غني په ګډه لسټ ترتیب کړی، 
کې به د چا نومونه وي، دايس ښکاري چې خلیلزاد او ډاکټر غني په مشوره او ګډه 
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رم( معريف شوی وم، خو اوس همدا کار کوي. د کرزي لخوا ډاکټر سپنتا او زه )خُ 

دايس ښکاري چې دوی له هغو کسانو څخه نومونه انتخاب کړي چې د قطر بین 
 جوال( کې یې ګډون درلود.  ۸او  ۷االفغاين مذاکراتو )

پرون ماښام خلیلزاد له کرزي رسه ولېدل، موږ هم ناست وو، د دوی ترمنځ ډیر جدې 
انديښنې  یزي خربې وشوې، مجلس ښه نه و، کرز بحث وشو، او تر منځ  یې تی

 "لري.

 کساز پ وي اع ن ۱۵د افغان حکومت لخوا د 
الن وشو، چې له طالبانو رسه د مذاکراتو مه، د افغان حکومت لخوا اع۳۱د جوالی پر 

کسیزه ډله ټاکيل او وروستي کړي ده، مګر نومونه یې رسنیو ته په واک  ۱۵لپاره یې 
کسیز لسټ له مهمو افغان سیاستوالو رسه  ۱۵، تر دي چې یاد 160کې ورنه کول شول 

وسه وه، او هم په غ یی،  له همدې امله وه چې حامد کرز هم نه وو رشیک شو 
بین االفغاين مذاکراتو کې محوري او کلیدي رول ولري، د کرزي غوښتل چې حام
مئ  ۲۹او  ۲۸لېدنې )د ده دغه ډول هڅې په ماسکو کې له طالبانو رسه تر  مګر

وروسته پېکه شوي. طالبانو د کرزي په وړاندي په ماسکو کې له زښت چلند  (۲۰۱۹
ه یې ونه منله، بلکي کرزي څخه کار واخیست، او د کرزي غوښتنه چې اوربند و، هغ

 ته یې وویل چې د امریکا د ګټو لپاره د سولې برخه کې هڅې کوي.

مه، له طالبانو رسه د افغان حکومت او افغان سیاستوالو د لسټ تر ۳۱د جوالی پر 
له هغه وخت راهیسې چې "نهایې کولو وروسته زملي خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل: 

کار پیل کړی، تر ټولو ګټور سفر ړي استازي په توګه مې د افغان سولې لپاره د ځانګ

                                                           
حکیم افغان حکومت ته ځینې نږدې رسچینو د ځینو کسانو نومونه ښودلې وو:  عبدال 160

منیب د حج اوقافو وزیر، محمد ناطقي د حزب وحدت )محقق( مرسیتال، نادر نادري د 
اداري اصالحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواک کمیسون رئیس، حاجي دین محمد د سولې 

د سولې شورا د  عامل خلیيلمحمد  شورا مرستیال، حفیظ منصور د نظار شورا استازی، 
طاالله لودین د سولې شورا مرستیال، انوارالحق احدي د ، عرئیس محمد کریم خلیيل زوی

 نوي جبهې مرش او باتور دوستم د جنبش ګوند مرش.
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کې پای ته رسوم. متحده ایالتونه او افغانستان پر راتلونکو ګامونو  افغانستانمې په 

ې، مذاکريت پالوی او تخنیکي مالتړې ډله د وروستي کېدو په حال کې موافقه کړ 
 .ده

زه د دوحې په لور روان يم خو په اسالم اباد کې به دمه ولرم. په دوحه کې، که طالبان 
د خپل اړخ چارې تر رسه کړي موږ به خپلې چارې تر رسه کړو، او هغه هوکړه به 

 " .نهایي کړو چې تر اوسه مو کار پرې کړی دی

تیرولو وروسته، د اګسټ په لومړۍ نیټه خلیلزاد اسالم اباد  وورځ ۱۰په کابل کې تر 
ته والړ، هلته یې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه 
محمود قریيش رسه لېدنې درلودلې، د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق ته رسيدو او 

په اړه یې معلومات وررسه رشیک کړل، همدارنګه افغان سولې اړوند پرمختګونو 
لوړ پوړو پاکستاين چارواکو له خلیلزاد رسه ژمنه وکړه چې د طالبانو او افغان  یادو

 حکومت مخامخ خربو ته زمینه برابرولو کې به خپلې هڅې ګړندۍ کوي.

د سفیر خلیلزا"د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش پر خپل ټویرت ولیکل:
نن ورځ را ورسید، د افغان سولې او بیا پخالینې بهیر باندي موږ مهم بحث درلود،  

 " پاکستان پر خپله ژمنه والړ او د افغان سولې بهیر مالتړ کوي.

  

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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 م  عبدالس م ضعاف رسه ناسته

او  دمه، ماښام مهال، مال عبدالسالم ضعیف موږ )ډاکټر ځالن۳۱د جوالی پر 
ځل به د طالبانو او امریکا تر منځ تړون وروستی او السلیک  دا" مطمنئ( ته وویل:

، د طالبانو لخوا پر دي ټینګار چې اسالمي امارت په تړون ويش، دوه مسایل پاتې و 
کې ولیکل يش، او د امریکا/ناټو پوځیانو د وتلو لپاره لږ وخت ټاکل. د وتلو اړوند 

ن کې ذکر يش، خو الندي به امریکا انعطاف وښود، او اسالمي امارت به هم په تړو 
د امریکا لخوا یادښت ورته ولیکل يش، چې امریکا د افغانستان اسالمي امارت په 

 .161رسمیت نه پېژين

کله چې د طالبانو او امریکا تر منځ تړون السلیک يش، بیا به همهغه موارد او مواد 
وایې چې  سلیک کیږي، ځکه امریکا او نړیوالد امریکا او افغان حکومت ترمنځ ال 

دوی د افغانستان اسالمي جمهوريت په رسميت پېژندلی، او له دوی رسه به همدا 
 تړون هم السلیک کوي.

له دي وروسته به د طالبانو او افغانانو ترمنځ، چې د افغان حکومت استازي به هم 
 وي، مخامخ خربې پېل کیږي، او همدوی به بیا د راتلونکي نظام په اړه بحث کوي.

امریکا رسه په افغانستان کې هیڅ ډول امریکایې اډه نه مني، په کابل کې  طالبان له
د امریکا سفارت د ننه به کیدای يش ډیر کم شمیر امریکایې امنیتي کسان وي، چې 

 د باندي وتلو اجازه به نه لري.

( رسه موافقه ۲۰۱۹ټاکنو )سپټمرب  ولسمرشۍامریکا هم په افغانستان کې له راتلونکو 
و دا کار به د افغانانو په غوښتنه کیږي، او همدا افغانان چې له طالبانو رسه نه ده، خ

                                                           
کله چې امریکا له طالبانو رسه تړون د یوه قوي جهت په ډول السلیک کوي، او د  161

افغانستان اسالمي امارت هم پکې لیکل کیږي، بیا نو دغه ډول یادښت یوازي د دې لپاره 
پلو متحدینو او افغان حکومت ته ووایې چې اسالمي امارت یې وررسه نه ده دی چې خ

 منيل، مګر عمالً د اسالمي امارت په نوم امریکا وررسه خربې او تړون السلیک کوي.
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ټاکنې باید ونه يش، او  ۍغوښتنه کوي چې اوسمهال ولسمرش  خربې کوي، دوی به
 سوله لومړیتوب ده.

د هند رسه زه ډیر مخکې والړم، ډیر کوشش مې وکړ چې هغوی رسه د طالبانو 
 .162لاړیکې سمې يش، خو هند ونه غوښت

هند په افغانستان کې د سولې پلوي نه دی، هغوی فکر کوي که دلته سوله رايش، نو 
بهرين اسالمي جنګیايل به کشمیر ته والړ يش، او هلته به د هند ضد جګړو کې 
برخه واخيل. او همدارنګه ځینې افراطي جنګیايل به هم کشمیر ته مخه کړي. دوی 

 نستان کې په جګړه کې ښکېل پاتې يش.غواړي چې همدا جنګیايل همدلته په افغا

نن مې د ایراين ډیپلوماټانو رسه ناسته درلودله، ایران  هم په افغانستان کې  د 
( ته ېم۱۱مه او ۱۰د جوالی ټاکنو کلک مالتړ کوي، او چین غونډې ) ولسمرشۍ

)حکومت(  یاستاز  وورغيل، ایرانیان وایې چې په غونډه کې د افغانان وهم دوی نه و 
 .نه و

وویل چې دا غونډه د سیمې او سرتو هیوادو ترمنځ وه، د ایرانیانو ته  ما )ضعیف( 
افغانان لپاره نه وه، او که بیا دايس غونډې کیږي، افغان حکومت د افغانانو استازويل 

 " نه يش کوالی، بیا نو طالبان هم باید شتون ولري.

  

  

                                                           
له نیامیې وروسته، هند هڅه کوله چې له طالبانو رسه مخامخ اړیکې  ۲۰۱۹مګر د   162

 جوړې کړي، خو طالبان چمتو نه وو.
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 د افغان سولې اړوند د بهرناانو  رګندونې

نګړې څووارونکې انسووتان پوور بیووا رغوووين د امریکووا د ځوود افغا مووه۳۱جوووالی د 
( مرشوو جووان سوووپکو راپووور ورکووړ چووې د بهرنیووانو لووه SIGARادارې )سوویګار 

مالتووړ پرتووه افغووان ځواکونووه پووه خپوول حووال نووه يش پوواتې کېوودای، هغووه لوویکيل 
 او لووه مووايل ه کمووزوريکونووو لووه مرسووتې پرتووه افغووان ځواکونوود بهرنیووو ځوا"وو:

کووه لووه طالبووانو رسه د امریکووا توافووق ويش، بیووا هووم   رسه بووه مووخ يش.سووتونزو 
افغووان ځواکونووه بووه د تلپوواتې سووولې سوواتلو وړتیووا ونووه لووري. ادارې فسوواد د افغووان 

 " حکومت او افغان حکومت د پرمختګ لپاره لوی خنډ دی.

 سووید عبوواس عراقچووی سوویايس معووینمووه، د ایووران د بهرنیووو چووارو ۳۱د جوووالی 
هووم برخووه  نسووتان د سووولې بهیوور کووې بایوود ګاونووډې هیوادونووهد افغا"وویوول:

ولووري، د دایمووې سووولې لپوواره پووه کووار ده چووې د سوویمې ټووول هیوادونووه د افغووان 
اوس مهوووال د سووولې بهیووور د څوووو  مګووورپروسوووه کوووې مرسووتندوی وي،  سووولې

هیوادونووو لخوووا یرغموول شوووی، او د افغانسووتان لووه ګاونووډیو هیوووادو رسه پووه دي 
نووه کیووږي. ایووران د افغانسووتان د ګاونووډي هیووواد پووه توګووه د  اړه هوویڅ ډول سووال

افغانسووتان د سووولې بهیوور پووه اړه ځینووې انديښوونې او پوښووتنې لووري، پووه کووار ده 
چووې ځووواب ورتووه وویوول يش، موووږ د افغووان جګووړې ختمولووو کووې د امریکووا پوور 

 " نیت شک لرو.

ني مووه د امریکووا ولسمرشوو ټرمووپ یووو ځوول بیووا لووه امریکووایې رسوو۳۱د جوووالی پوور 
څووومر ژر چووې کیوودای يش، لووه افغانسووتان څخووه " رسه پووه خووربو کووې وویوول:

ادارو رسه  ولووه اړونوود نووور بایوود دا جګووړه ختمووه يش، زهخپوول پوځیووان را باسووو، 
پووه خووربو بوخووت یووم، موووږ غووواړو چووې خپوول ځواکونووه لووه افغانسووتان څخووه را 

 " وباسو او امریکایې ځواکونه په دې اوږده جګړه کې ښکېل پاتې نه يش.
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 د حامد کرزي خربې ناسته

د اګسټ په لومړي نیټه، مخکینې ولسمرش حامد کرزي په کابل کې د خربې ناستي 
 پرمهال رسنو ته وویل:

ترمنځ بې باوري او نفاق پيدا کړي،  وامریکا غواړي د خپلو دسیسو له امله د افغانان
ن کې ه په افغانستاکه له یو لوري له طالبانو رسه د سولې کول غواړي، خو بل لور ت

 ي او په ګڼو والیتو کې اوس داعش فعالیت لری.د داعش ودې ته زمینه برابرو 

 د د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون ته هرکلی کوو، خو ښه به دا وای چې
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی تفاهم شوی وای او بیا یې په نتیجه کې له 

 شوی وای. امریکا رسه تړون السلیک

فعالیتو ته په کتو ښکاري چې سوله نه، بلکې د جګړې بله  يد داعش زیاتېدونک
مرحله پېل کیږي، او دا د افغانستان د خلکو په خیر نه ده. موږ دايس سوله غواړو 

 چې داعش پدیده پکې له منځه والړه يش.

 ه اجازه ور نهافغانانو ته په کار ده چې د تلپاتې سويل لپاره یوځای يش او امریکا ت
کړي چې د سولې په نوم زموږ هیواد د پاکستان ملنې ته واچوي، او هیواد مو د بلې 

 خونړۍ جګړې په ډګر بدل يش.

حکومت ږغ کوم چې ځان د امریکا له دسیسو خرب کړي، طالبانو ته په کار ده  زه پر
 چې ځان د نورو له خوا له کارولو څخه خالص کړي.

رسه یو ځای د امریکا د دسیسو پر خالف ودریږي، هیواد کې  وکه طالبان له افغانان
 به جګړه پای ومومي.

، او په دې یر اوسه نه دزموږ هڅه باید دا وي چې د سولې بهیر افغاين يش چې ت
تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه بهیر د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې يش، 

 .زموږ په زیان دید سولې بهیر واک د دواړو هېوادونو له خوا 
دې لپاره  ټاکنې د امریکا دسیسه ده، د ټاکنو واک له افغانانو رسه نشته، یوازي د ۍولسمرش 

دي چې سولې ته خنډ او داعش وده وکړي، د ولس ترمنځ نفاق پيدا يش.  سوله باید تر 
 ټاکنو مخکې وي، ځکه د سولې په شتون کې بیا د رڼو او افغاين ټاکنو شونتیا وي.
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 پ جنجايل  رګندونو تکرارد ټرم

د اګسټ پر لومړۍ نیټه واشنګټن پوسټ راپور ورکړ چې د ټرمپ اداره چمتووايل 
 ۱۴۰۰۰زره پوځیان را وبايس، اوس مهال هلته  ۶۰۰۰نیيس چې له افغانستان څخه 
مه نیټه په سپینه ۲ټرمپ یو ځل بیا د اګسټ پر . مګر امریکایې پوځیان شتون لري

ته وویل چې افغان جګړه په څو ورځو کې ګټلی يش، خو نه ماڼې کې خربیاالنو 
د "غواړي چې د افغان جګړې ګټلو لپاره میلیونونه خلک ووژل يش، هغه وویل:

افغانستان په اړه خربو کې پرمختګونه شوي دي، موږ هلته د خپلو رستېرو شمېر 
شو، خو څلورو ورځو کې ګټلی  ړو د افغانستان جګړه په دوو یاکموو، که موږ وغوا

 ".نه غواړو چې میلیونونه خلک ووژل يش

 اس م اباد کې د امریکا سفار  خربپاڼه
اسالم اباد کې مې لېدنې بشپړې " مه، پر خپل ټویټر ولیکل:۲خلیلزاد د اګسټ پر 

کړي، له عمران خان، قریيش او باجوه رسه مې ولېدل، واشنګټن ته د عمران خان د 
د افغان سولې برخه کې د پاکستان رول، د هغوی  سفر او راتلونکي مسایلو اړوند، 

مالتړ او دا چې کوم نور مثبت قدمونه په دي برخه کې اخیستالی يش، پر دي مسایلو 
 مو بحث وکړ. همدارنګه د افغان سولې په اړه مې هغوی ته لنډ معلومات ورکړل.

یڅ یو هیواد سوله د افغانستان او پاکستان له لورې ضامنت کولو ته اړتیا لري چې د ه
خاوره به د بل د گواښولو لپاره نه کارول کیږي. دغه تضمین د یو هر اړخیز بین 
االفغاين توافق رسبیره، سیمه ایزو اقتصادي همکاریو زیاتولو او پرمختیا ته الره 

اوس وخت کې ډیره مته شته، او دواړه هیوادونه باید دا وخت او فرصتونه  برابروي.
 ." له السه ور نه کړي.

پاکستان ته د  سفیر خلیلزاد دوه ورځنې سفر په اړه، په اسالم اباد کې د امریکا 
په خرب پاڼه کې یوازي د خیلزاد  خربپاڼه خپره شوه. مه،۲د اګسټ پر سفارت لخوا 
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د ټویټ ترشیح شوې وه، او همدا مفهوم پکې لیکل شوی و، کوم چې خلیلزاد په 

 .163ټویټ کې ویيل وو

 

 رګندونېد ینس سټولټنربګ  
مووه، پووه بروکسوول کووې د ۲د نوواټو عمووومي منيشوو یوونس سووټولټنربګ د اګسووټ پوور 

مووږ د سوولې د ټولوو هڅوو هرکلوی کووو، مووږ د بوین "افغان سوولې پوه اړه وویول:
االفغوواين خووربو د پېوول کېوودو کلووک مالتووړ کوووو، ځکووه د افغانسووتان حکومووت 

موووږ  بایوود د سووولې د پروسووې برخووه وي، موووږ بایوود هووره هغووه هڅووه وکووړو چووې
افغانسووتان بیووا د  توور څوووهغووه پرمختګونووه وسوواتو چووې پووه افغانسووتان کووې شوووي، 

 .انو مرکز نه يشټترورېس ونړیوال

لووه طالبووانو رسه د امریکووا د خووربو هرکلووی کوووو، خووو ال هووم ډېوورې سووتونزې پووه 
 .مخکې پرتې دي چې باید حل يش

د خپلوو  ناټو به د امریکوا لوه متحودو ایواالتو رسه پوه ګوډه پوه مناسوب وخوت کوې
 " .عسکرو د برخلیک پرېکړه کوي
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 اتم پړاو خربې

خلیلوووزاد پووور خپووول ټوووویټر  (۱۰:۳۸)ناوختوووه موووه، د شوووپې ۲د اګسوووټ پووور 
همووودا اوس دوحوووې توووه راورسوووېدم چوووې د طالبوووانو رسه خوووربې "ولیکووول:

یووې  ېې يوووه داسووې هوووکړه غووواړو چووې لووه مخووبيووا پيوول کووړم. موووږ د سووول
. پوووه افغانسوووتان کوووې زمووووږ شوووتون د د ځواکونوووو وتلوووو توووه زمینوووه برابوووره يش

 .رشایطو له مخې دی او وتل به مو هم رشایطو ته په کتو وي

طالبوووانو داسوووې اشوووارې ښووووديل چوووې غوووواړي هووووکړه نهوووايي يش. مووووږ 
 " .يوې ښې هوکړې ته چمتو يو

د اګسوووټ پووور درېیموووه د قطووور پوووه وخوووت، سوووهار لوووس بجوووې د طالبوووانو او 
شووووې، پوووه همووودې ورځ لنوووډه  امریکایوووانو تووور مووونځ اتوووم پوووړاو خوووربې پېووول

 وبا لپوووواره چمتووووووايل پووووه موخووووه  دواړ ناسووووته او خووووربې وشوووووې، او د سوووو
لووووه خپلووووو ډلووووو رسه د ال زیوووواتو مشووووورو رشیکولووووو لپوووواره،  پووووه  ولوريوووو

هموووودې ورځ لنووووډ مووووذاکرات وکووووړل. پووووه لووووومړۍ ورځ د طالبووووانو لخوووووا 
کسوووووانو او همدارنګوووووه همووووودومره کسوووووانو د امریکوووووا لخووووووا  ۶یووووووازي 

موووال بووورادر اخونووود او خلیلوووزاد تووور  د ی وو، پوووه همووودې ورځګوووډون کوووړ 
 منځ لېدنه ونه شوه.

نوون مووو موووذاکرات "پووور ټووویټر ولیکوول: مووه سووهل شوواهینیاګسووټ پوور درېد 
کووه توافووق نامووه نهووایي  ي.کووړل ممکوون څووو ورځووي جریووان پیوودا کووړ  پیوول

بهووورين پوځونوووه لوووه يش نوووو لوووه مخوووې بوووه یوووې پوووه ټووواکلې مووووده کوووې ټوووول 
او هوووم بوووه لوووه افغووواين جهتونوووو رسه موووذاکراتو توووه  يځوووافغانسوووتان څخوووه و 

 " .الره خالصه يش
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 د ډاکټر غنم  رګندونې

مه، ډاکټر غني د هوایي ځواک قومندانۍ د سوق او ادارې نوي مرکز ۳د اګسټ پر 
ترڅو چې دا زړور رستېري وي، نو د " کې افغان پوځیانو ته د وینا پر مهال وویل:

 وي. یتلپات غانستان اسالمي جمهوریت بهاف

دښمن پر  تر پېلېدو پورې دئ، د سولې یساړوند اوازو ته غوږ مه ن د سولې مذاکراتو
ځپلو مترکز وکړئ. زموږ د ویاړلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د رسښندنو او مېړانې له 

 برکته به افغانستان تلپاتې سولې، امنیت او ثبات ته رسېږي.

ه شوې، په دې اعالمیه کې د نړیوالې ټولنې اسايس له امریکا رسه پر ګډه اعالمیه موافق
رشیک د افغانستان اسالمي جمهوريت او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، 
ټول پوهېږي چې له دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران رسه مخامخ يش، له دې 

 " .ه پرځای ويامله موږ بشپړ ډاډ لرو چې له نړیوالو رسه زموږ ټول تړونونه ب

د  مه بجې د طالبانو او امریکا تر منځ۵مه، د قطر په وخت مازیګر ۴د اګسټ پر 
 پای ته ورسېدل. بجې ۱۱ماخوسنت مذاکرات پېل او  دویمې ورځې

په کابل کې د تیرې اونۍ خربو د "مه خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل:۵د اګسټ پر 
ه دوحې کې وم او پر پاتو هغو ډیر ښه پرمختګ وروسته، په تیرو څو ورځو کې پ

مسایلو مې غور کاوه چې له طالبانو رسه یوه شونې معامله بشپړولی او د رشایطو په 
 .اساس، د ځواکونو وتل شوين کوالی يش. موږ ډیر ښه پرمختګ کړی دی

زما مذاکرايت ډله او د طالبانو استازي به پر تخنیکي جزئیاتو او د څلورو مسایلو 
پيل کولو پر هغو اړینو میکانیزمونو بحثونو ته دوام ورکړي چې زما توافق د بریايل 

 جزئیاتو ډیر مهم دی. ۴پدیخوا موږ ورباندې کار کاوو. توافق پر یادو  له ټاکنې را

هلته به له وړاندې تنظیم شوې لېدنې وکړم تر او به ډهيل ته والړ شم همدا نن ورځ 
 ".واله اجامع نوره هم پیاوړې کړوڅو د افغانستان د سولې د بهیر په مالتړ نړی

په روانو "لخوا ولیکل شول:  شاهین سهیلقطر سیايس دفرت ویاند مه، د ۵د اګسټ 
نورو هیوادونو هیڅ کوم استازی ګډون نه  عالوه د څخهمذاکراتو کې دقطر هیواد 
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په اړه باور ته زیان  لري او نه هم څوک راغيل. په دې اړه ناسم خربونه د خربیاالنو

  .164"په دنده او هدف یې شکونه پیدا کیږيوي او رس

 

 د اتم پړاو خربو په جریان کې په کابل کې خونړی برید
مووې حوووزې پووه مرکووز او د عسووکرو د ۶مووه، طالبووانو د کابوول ښووار ۷داګسووټ پوور  

 جلب او جذب په مرکز موټر بم برید وکړ.

ان زیووات زخمیوو ۱۵۰کسووان  وژل شوووې  او توور  ۲۰د رسوونیو د راپووور لووه مخووې 
 دي، طالبانو یې پړه پر غاړه واخیستله.

بریوود  "یووو عینووي شوواهد مووا )لیکوووال( تووه لووه بریوود څووو ورځووې وروسووته وویوول:
موې حوووزي ودانوۍ یووې پوه بشووپړ ډول ویجواړي کووړي، او ۶و چووې د دوموره قووي 

د حوووزي اړونوود هوویڅ کووس ژونوودی نووه دي پوواتې شوووی، همدارنګووه د جلووب او 
 " ته مرګ ژوبله واړوله. جذب مرکز کې یې هم ګڼ شمیر کسانو

دغووه  "وویول شوول:د طالبوانو د ویانود لخووا پوه کابول کوې د خوونړي بریود پوه اړه 
دروند برید د دښومن د هغوو چواپو پوه غربګوون کوې توررسه شوو چوې د هیوواد پوه 
مختلفووو سوویمو کووې ملکووي خلووک، مسوواجد، کورونووه، کلینیکونووه او عووام خلووک 

 ".په مببارونو او چاپو کې په شهادت رسوي
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 ګډون لري، او هغوی د مذاکراتو پر مهال طالبانو ته الرښووين هم کوي.
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 د خلالزاد او مجاهد ټویټرې جګړه

خلیلووزاد د کابوول خووونړي بریوود پووه تووړاو النوودي ټویووټ مووه، ۷د اګسووټ پوور 
دايس بریوود چووې پرتووه لووه توووپیره، پووه قصوودي ډول وي او د ملکووي خلکووو "وکووړ:

ژوند پکوې نوه وي تضومین شووی، زه پوه کابول کوې د طالبوانو د نون ورځوې بریود 
کسووان، د ملکووي خلکووو پووه ګووډون  ۱۴۵ غنوودم، کوووم چووې د راپورونووو پوور اسوواس

 پکې وژل شوې او ژوبل شوې.

سمدسووتي ټولووه توجووه بایوود د توواوتریخوايل کمولووو تووه وي، ځکووه موووږ بووین 
االفغوواين خووربو تووه نووږدې شوووې یووو، او دا بووه سوویايس حوول او اوربنوود تووه الره 

 "هواره کړي.

 "مووه ، ذبوویح اللووه مجاهوود د خلیلووزاد پووه جووواب کووې ولیکوول:۸د اګسووټ پوور 
آیووا تشوودد یوووازې د طالبووانو بریوود تووه ویوول  !خلیلووزاد تووه بووه ووایووو چووې ښوواغلیه

کیووږي، کووه د امریکووایي ځواکونووو لخوووا پووه ملکیووانو مببووار، ډرون حملووې او 
ع هووم د تشوودد پووه یان ړانووده وارونووه او نووور جنګووي فجوواشووپني عملیووات، د هوواو 

 کټه ګورۍ کې راځي؟

انو پووه بریوود رسه لووه خوبووه یوووازې د طالبوو خووو داسووې ښووکاري چووې تووايس ظوواهراً 
نووو مووو ځووان نوواخربه د امریکووایي او داخوويل عسووکرو پووه ظلمو  .راویښوویږئ

پووه قوواموس کووې لکووه چووې تشوودد یوووازې د طالبووانو پوووځي  سووتايس ي.اچووولی و 
 " .عملیاتو ته ویل کیږي او بس

د کابوول خووونړی بریوود د ډاکټوور غنووي لخوووا وغنوودل شووو، او پووه اړه یووې ارګ 
لبووان د سووولې مووذاکراتو کووې د امتیوواز اخیسووتلو پووه موخووه طا"اعالمیووه خپووره کووړه:

پوور ملکووي وګووړو، عامووه تاسیسوواتو او جوموواتونو ترهګریووز بریدونووه کوووي. ترهګوور 
بایوود پووووه يش چوووې د دغوووه ډول ترهګریووزو بریووودونو او برشوووي جنوووایتونو پوووه 
توررسه کولووو رسه نووه يش کووولی د سووولې پووه مووذاکراتو کووې امتیوواز واخوويل، بلکووې 

 "اکونو له لوري به د هېواد په هره څنډه کې وځپل يش.د امنیتي ځو 
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 د اتم پړاو د مذاکراتو اړوند  رګندونې

د هند د " مه، خلیلزاد هند ته د خپل سفر په تړاو الندي ټویټ وکړ:۷د اګسټ پر 
بهرنیو چارو له وزیر سابرهمنیام جایشنکر رسه مې په حیدر اباد ماڼۍ کې د افغان 

نظریات مې  مې معلومات ورکړل او د هغه د ث وکړ، هغه تهسولې په تړاو مفصل بح
 واوریدل.

هند د افغان سولې په تړوا مهم رول لري، تر څو په دي برخه کې مرسته  وکړي او په 
 " افغانستان کې پایداره او تلپاتې سوله ويش.

په مذاکراتو کې تخنیکي ټیمونه په دوامداره "مه، سهیل شاهین ولیکل:۷د اګسټ پر 
ګه کار کوي. موږ کوشش او دقت کوو چې راتلونکې ته ستونزې پاته نه يش او تو 

 " افغانستان ته بیا څوک د مداخلې الس را اوږد نکړي.

امریکایې پوهنتون له طالبانو رسه د خپلو دوو بهرنیو بندي  -مه، افغان ۷د اګست پر 
درې " و:ليکيل  هنتون په خپله اعالمیه کېاستادانو د خويش کېدو غوښتنه وکړه، پو 

کاله وړاندې په همدې ورځ زموږ د پوهنتون دوه تنه پروفیرسان )کېون کېنج( او 
یمويت( د طالبانو له لوري ونیول شول، له کومې ورځې چې یاد دوه تنه ټ)

امریکایي پوهنتون اداره، استادان او محصلین د  -پروفیسوران نیول شوي د افغان 
 .ده طالبان یې ومني هغوی د خالصون هیله لري چې مته

دوی دواړه له خپلو هیوادونو څخه په دې مته افغانستان ته راغيل وو، څو افغانانو ته 
زده کړه ورکړي، او د هغو افغان ځوانانو په روزنه کې مرستندوی يش څوک چې د 

 یو ښه ژوند او راتلونکې د جوړولو په موخه دوی ته راتلل.

هیڅ ډول شخړو کې هدف نه ګرځول کېږي  مته ده چې د پوهنتون ښوونکي دې په
او یاد دوه تنه ښوونکي چې پرته له کوم څرګند هدف څخه د طالبانو په بند کې 

 " .دي، باید ژر تر ژره له بند څخه خالص يش

عمومي رسمنيش ینس سټولټنربګ د اسټرلیا په سډين ښار  مه، د ناټو۸د اګسټ پر 
دې لپاره والړو څو د ترهګرۍ ځالې  ته د موږ افغانستان" کې د خربو پر مهال وویل:
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چې افغانستان بیا ځلې د  وو هلته زموږ د تګ یوازېنی هدف دا  له منځه یوسو،

 ترهګرو لپاره په یوه خوندي سنګر بدل نه يش.

اوس موږ په افغانستان کې سولې ته نږدې شوې یو؛ خو دا ویل کېدای نه يش چې 
 " .ځکه مذاکرات سخت ديد سولې هوکړه لیک به کله السلیک کېږي 

د  يپرون مې په اوسلو کې ګټوره ورځ وه، نارو "مه، ولیکل: ۹خلیلزاد د اګسټ پر 
سولې بهیر اسانتیاو برابرولو کې نړیواله مرشې کوي، او کوالی يش د افغان سولې 

 راوستلو کې مرسته وکړي.

اوسنیو د بهرنیو چارو وزیري ماري اریکسون سوریایید  ته مې د خپلو  يد نارو 
له مرستې  ي، د نارو السته راوړنو، او راتلونکو کارونو په اړه  لنډ معلومات ورکړل

 " څخه خوښ او مننه کوم.

نن په برلین کې وم، د جرمني د بهرنیو چارو له  "مه، خلیلزاد ولیکل:۱۰د اګسټ پر 
وزیر ماس او جرمني هیواد اوږدې ملګرتیا څخه مننه،  همدارنګه همدا اوس وخت 

 د بین االفغاين مذاکراتو لپاره د جرمني د پرمختګ له امله مننه کوم. کې

د جرمني د بهرینو چارو وزیر ته مې د افغان سولې او راتلونکو کارونو په اړه 
 معلومات ورکړل.

له جرمني هیواد څخه مننه کوم چې د بین االفغاين مذاکراتو چې د سولې بهیر حیايت 
 "برخه ده، ورڅخه مالتړ کوي. 

مه، هم د طالبان او امریکا د تخنیکې ټیمونو ترمنځ خربې په دوحه ۸د اګسټ پر 
کې راونې وي. په دايس حال کې چې د طالبانو له لوري د خربو مرشي شیرمحمد 
عباس ستانکز ي کوله، مال برادر اخوند په ازبکستان کې و، او له بيل خوا د 

ناروي او برلین ته په سفر  هند،امریکایې لوري د مذاکرايت ډلې مرش خلیلزاد هم 
 و، خو د خربو لپاره یې تخینکې ډله په دوحه کې پري ایښې وه.وتيل 

مه، د جمعې ورځ هم د طالبانو او امریکا تخنیکې ټیمونو ترمنځ ۹د اګسټ پر 
 مذاکرات د شپې ناوخته پاوکم یولس بجې پای ته ورسېدل.
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( او د لوی ۲۰۱۹اګسټ  ۱۰رځ )او د مذاکراتو اهمیت ته په کتلو رسه، د عرفې و 

اخرت لومړي ورځ هم په دوحه کې د طالبانو او امریکا د تخنیکې ډلو ترمنځ د سولې 
 مذاکرات روان و.

مذاکراتو پرون د عرفات "مه،  پر خپل ټویټر ولیکل:۱۱ټ پر ذبیح الله مجاهد د اګس
و ورځې په ورځ او نن د اخرت په ورځ هم له غرمې وروسته جریان الره، تیرې څ

دواړو ټیمونو د شپې تر یولس، دولس، حتی یوې بجې پورې کار کاوه، موږ کوښښ 
کوو چې د تړون ټول مواد، د اسالمي او ميل ګټو په اساس په دقت رسه نهایي او 

 " اعالن ته چمتو کړو.

 

 د اتم پړاو مذاکراتو پای
بیګا شپه تر  د مذاکراتو اتم پړاو"مه، مجاهد پر خپل ټویټر ولیکل:۱۲د اګسټ پر 

بشپړ شو، اوږده او ګټور دوه نیمو بجو د مذاکرايت ټیمونو په مسلسل کار کولو رسه 
و، موافقه مو وکړه چې د راتلونکو ګامونو په اړه هر لوری له خپل مرشتابه مذاکرات 

 " رسه مشورې وکړو.

 ی.ادعا درلودله، چې په مذاکراتو کې پرمختګ شو  )طالبانو او امریکا( دواړو لورو

دايس متې وي چې اتم پړاو خربو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځ مسوده وروستۍ 
مګر بیا هم چمتو شوی تړون باید دواړه لوري د خپلو مرشانو  يش، او توافق به ويش.

 د ته وړاندي کړی وای. ېوروستي تای

له دواړو لورو د اتم پړاو خربو د پرمختګ د رشیک کولو په موخه اړتیا لېدله چې 
خپلو مرشانو رسه جزئیات رشیک کړې، له همدې امله وه چې خلیلزاد له برلین څخه 

مونږ د "مه، پر خپل ټویټر ولیکل:۱۲مخامخ واشنګټن ته والړ، هغه د اګسټ پر 
التو او طالبانو تر منځ پيل نېټه د متحده ایا ۳سولې د خربو دا پړاو، چي د اګسټ پر 

کې دواړو خواوو پر تخنیکي جزییاتو مترکز  و، پشپړ کړ. په تېرو څو ورځوشوی 
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درلود. دا خربې ګټورې وې. زه واشنګټن ته روان یم، ترڅو د راتلونکو ګامونو په 

 " اړه سالمشورې وکړم.

همدارنګه د طالبانو له لوري مولوي شهاب الدین دالور، قاري دین محمد حنیف 
سټ( وروسته پاکستان ته اګ ۱۳تر  ۱۱او مولوي ضیاء الحق مدين هم له لوی اخرت )

مرش  شوې پټ خپل ې رسه نږدېغه ځایه د ډیورنډ لیکسفر وکړ، او غالباً چې له ه
شیخ هبة الله ته والړل، هلته یې خپل مرش ته د اتم پړاو مذاکراتو جزئیات وړاندي 

 کړل.

ځینو کورنیو او بهرنیو رسنیو ته د افغان حکومت د ځینو لوړ پوړو چارواکو له خوا 
شول چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون مسوده یې تر السه کړي، وویل 

او په دي اړه ځینې نیوکې هم لري، چې بیا وروسته د افغان حکومت د ویاند صدیق 
صدیقي لخوا دا خربه رد شوه، او د طالبانو ویاند یې په غربګون کې د اګسټ پر 

له عميل جریان رسه سمون نه د کابل ادارې د چارواکو څرګندونې "مه ولیکل:۱۳
خوري، داسې ښکاري چې یاخو د مذاکراتو له روان بهیره هیڅ خرب نه دي، یایې 
درک نيش کوالی، یا خو خپل وزن او حیثیت نه ور معلومیږي او یا هم د حقیقت 

 " .په اظهار رسه د خپلې ادارې د ال شړیدلو ویره لري

 
ټلویزون خربیال ایوب خاورین له مولوي امیرخان متقي رسه د امریکا ږغ 

 ۲۰۲۰مه ۲۹کوي، خو مرکه یې کله هم نرش نه شوه . د فربوري  مرکه
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 له لوړ پوړو امریکایې مرشانو رسه د ټرمپ ناسته

له مرستیال ولسمرش  امریکا د مه، د امریکا ولسمرش ډونالډ ټرمپ۱۷د اګسټ پر 
سپر، د ميل مارک ا مپیو، دفاع وزیروزیر مایک پ مایک پنس، د بهرنیو چارو له

مرشې « يس ای اې»ون، لوی درستیز جوزف ډانفورد، د ټامنیت سالکار جان بول
جینا هاسپل او د افغانستان د سولې لپاره د دغه هېواد له ځانګړي استازي زملي 

زاد رسه د افغانستان سوله کې د پرمختګ په اړه ناسته درلودله، له ناستې خلیل
 ۱۹ولیکل:"پر افغانستان ډېره ښه غونډه وشوه. د دې  وروسته ټرمپ پر خپل ټویټر

کلنې جګړې پورې تړيل ډیر مخالف لوري  او موږ د یوې معاملې په مته یو، که 
 ممکنه وه."

 د سپینې ماڼې اعالمیه کې د یادې غونډې په اړه لیکل شوي و:

د  "د امریکا له لوړپوړو چارواکو رسه د ولسمرش ډونالد ټرمپ خربې د افغانستان
 سولې په ارتباط ډېرې ښې وې او له طالبانو رسه به خربې ادامه پیدا کړي.

چې  ي روانه ده او الهم دې ته ژمن یود افغانستان له حکومت رسه له نږدې همکار 
یوه جامع سوله ويش چې په دې کې د شخړو کمېدل او اوربند شامل وي، همداراز 

ا کله هم متحده ایاالتو او د هغې دا ډاډ ترالسه يش چې د افغانانو له خاورې بی
وي او افغانان رسه یوځای کړي چې په همکارۍ د سولې لپاره  متحدانو ته ګواښ نه

 هڅې وکړي."

د اتم پړاو خربو او په خربو کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافق ځنډ، له ځینو رسه 
ه یوې ورځې بلې ته انديښنې پيدا کړي، چې ويل د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق ل

 ځنډول کیږي، او کوم الملونه دي چې دواړه لوري توافق ته نه رسیږي.

فکر کیږي چې سعید خوستي به د مال امیرخان متقي د معلوماتو پر بنسټ الندي 
مه د نن ټکی اسیا ویب پانې لخوا خپره ۱۵لیکنه کړي وي، چې د اګسټ میاشتې پر 

 شوه.
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 !!…ه اړه  و خربيد مذاکراتو د وروستم پړاو پ

 لیکوال: نعمت میوند

ر پالزمینه درې ورځي وړاندي د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد اعالن وکړ چې د قط
د امریکايي پالوي ترمنځ اتم  ېو او زملي خلیلزاد په مرش ز دوحه کې د دوی د استا

روستي ځل خربو پړاو مذاکرات نهایی شول، په وینا یې اوس به دواړه لوري د و 
 .مرشتابه رسه رشیک کړي جریانات له خپل

حقیقت دا دی چې د راوين مذاکرايت پروسې مثبتو پایلو ته که له یوې خوا افغانان 
د خپلو مجبوریتونو له امله تږي او بې تابه دي، له بيل خوا یې د نړیوالو توجه هم په 
بې کچي انداز له دې امله جلب کړي چې دا مذاکرات په معارص تاریخ کی 

 .ساري بلل کیږيېکم

دا ځکه چې دغه مذاکرات د دايس لوریو ترمنځ روان دي چې د ټکنالوژۍ او 
بل رسه ډېر سرت توپیر لري، یو اړخ ډېر پیاوړی او بل اړخ ډېر  اقتصاد له نګاه له یو

 .ناتوانه دی

دی، بلکي  یم دا چې د دواړو لوریو ترمنځ نه یوازي نظامي او سیايس اختالفېدو 
، عقیدې او فکري اختالف، موضوع نوره ورته دود/کلتورد تهذیب، ترمنځ یې 

 .پیچلې کړې ده

اوسه په دې کې ناکامه  )امریکا( تر تیا یې دا ده چې دلته زورور اړخدرېیمه ځانګړ 
یپلوماسۍ ډبریښي چې خپل کمزوری جانب مقابل اړخ )طالبان( د زور، زر، پخې 

خپلو رشایطو په  د یا تطمیع کړي، او بیااو نړیوايل یکه تازۍ په مټ، بلیک میل او 
 .رڼا کې وررسه تفاهم ته دوام ورکړي

له همدې ځایه ده چې مذاکرايت مجلسونه یې له لږ پرمختګ رسه یو او بل پړاو ته 
غځیږي، دا چې په دې تېرو پړاوونو، خصوصاً په وروستي هغه کې څه تېر شوي؛ په 

د تر السه شویو معلوماتو په اساس یو لړ  څخهاړه به یې مذاکراتو ته د نږدي منابعو 
 .حقایق دررسه رشیک کړم
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لومړی خو د امریکا هڅه دا وه چې ځان درېیمګړی کړي، په کابل کې خپل   —

یو کمزوري جهت په  تحت الحامیه موجوده سیټپ ژوندی وسايت او طالبان د
په طالبانو ز کړي، خو طالبانو نټه وکړه، پرځای د دې چې امریکا ېشکل وررسه پتل

خپل دا موقف ومني؛ برعکس امریکا اړه شوه چې د طالبانو رشط وررسه ومني او 
 .خپله د یو اصيل جنګي جهت په بڼه وررسه خربو ته اماده يش

بیا امریکا غوښتل چې ترڅنګ یې د کابل حکومت هم د یو درېیم جهت په   —
، حتی چې له امریکا حیث په مذکراتو کې برخه ولري، چې دا هم طالبانو مسرتد کړ

رسه تر توافق وروسته په بین األفغاين بحثونو کې به هم د دولتي جهت په حیث 
وررسه نه ګوري. دغه ټکي کې هم طالبانو امریکا تنزل ته اړه کړه او دا خربه یې له 

 .طالبانو رسه ومنله

ویل کیږي چې امریکایانو دايس پالن درلود چې په نظامي یونیفورم کې   —
ونه به وبايس، خو په غیر نظامي بڼه، د قراردادیانو او یا سفارت ساتونکې عملې ځواک

په شکل به بیا هم د دوی کسان په افغانستان کې پايت وي. ويل طالبانو یې له هر 
ډول موجودیت رسه کلک مخالفت وکړ، ترڅو چې ټول بهرين پرسونل يې د اخراج 

مي سفاريت کارکوونکو نور به ټول کې ځای پرځای کړل شول، پرته له رس ټلیسپه 
یو هم همدا ټکی  څخهبهرنیان وځي. ویل کیږي چې د مذاکراتو له اوږدو بحثونو 

 .و

رسچینې وایی چې طالبانو پر دې خربه ټینګار کاوه چې له وتلو وروسته به امریکا   —
په افغانستان کې د نه السوهني لیکلی ډاډ ورکوي، او دايس رشایط به له دوی رسه 
مني چې په آینده کې د هغوی د مغرضانه السوهنو مخه ډب کړای يش. چې امریکا 
د طالبانو دا غوښتنه ومنله او په معاهده کې یې شامله کړه، چې بیا به د نړیوالو ګواهانو 

 .په وړاندي ورباندي السلیک کوي

بل جالب ټکی دا دی چې ویل کیږي امریکا د مذاکراتو په جریان کې پرځینو   —
يس شیانو توافق ته هم اماده شوه چې د هغوی له رسنیز کیدلو یې جدي ډډه کوله دا

 .او هم یې ټینګار کاوه چې باید رسنیز نيش
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د شنونکو په باور دا دوه احتامله لري یو دا چې په رسنیز کېدو رسه یې په امریکا 
 کي د سويل مخالفین پری ونه پاریږي او بل احتامل دا دی چې ښایی له رسنیز

کیدلو رسه به یې دوی وېره محسوسوي چې د دوی تحت الحامیه د کابل رژیم د 
 .مورال بایللو او سقوط سبب به يش

د طالبانو یوې رسچینې د دې پوښتني په ځواب کې چې ويل د امریکایی لوري 
؛ لکه د نقیض څرګندوين کوي وا زیاتره چارواکي له مذاکرايت ناستي وروسته ضد

ي د ځواکونو د وتلو خربه وکړي، خو د پنټاګان او یا په افغانستان سپیني ماڼۍ چارواک
کې میشت جرناالن دا خربونه په کلکه رد کړي؛ وویل، دا ځکه چې امریکایان د 

مهال ځیني خربي په یو شکل مني خو په میډیا کې یې له دې ویرې  مذاکراتو پر
م مهاله ونه شړیږي؛ چې هيس نه د کابل رژیم د امریکایی ځواکونو له وتلو رسه ه

 .نقیض اظهارات کوي وا ضد

مګر ځیني شنونکي بیا د امریکا تاریخي شالید ته په کتو د دې خربي احتامل هم 
نه ردوي چې کیدای يش دا طالبانو ته چل جوړول وي، ښايي په آینده کې 

په ځینو برخو کې  څخهامریکایان دې ته الر پرانیستي پریږدي چې له توافق 
کړای يش، خو قوي احتامل دا دی چي امریکایان چې د طالبانو د رشایطو رسغړونه و 

مړی په میډیا کي په آزاده بڼه کوم خرب نرش کړي، و منلو کوم تریخ غړپ کوي؛ نو ل
بیا یې لږ وخت وروسته د کوم چارواکي په خوله رد کړي، تکراراً دايس کوي، بیا 

یې نو عميل کړي، ممکن د وروسته چي کله عامه ذهنیت وررسه عادي کړي، بیا 
نیوزویک مجلې وروستۍ خربه هم همدايس وي چي ویيل یې و، امریکایې 

 .ځواکونه به د طالبانو پرضد تهاجمي بریدونه ودروي

د یو طالب چارواکي په خربه، د امریکايي پالوي له لومړي رسه هڅه دا وه چې   —
رسه يش، خو  هم تر د مذاکرايت پروسې رسه سم باید په وقفه يي شکل، اوربند

طالبانو تري انکار کاوه، چې بآلخره امریکا مجبوره شوه، د اوربند مسئله یې بین 
 .األفغاين ناستې ته پریښودله
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دا چې امریکا پر اوربند ويل ټینګار کاوه او طالب لوري ويل ترې ویره محسوسوله، 
د دې المل دايس ښودل کیږي چې په دې توګه امریکا غوښتل چې پخپل 
موجودیت کې د طالبانو جنګي ماشین ور پڅ کړي، او طالبانو دا نزاکت ِحس کړی، 

تل ډډه کوي، طالب ویاند هم په  څخه ځکه د بهرنیانو په شتون کې له اوربند کولو
د مسئلې تر حل مخکې یا هدف ته تر " ې وضاحت دايس وکړ:یو ټویټ کې د د

 ".ا دیرسیدلو مخکې اوربند د مبارزې د پرېښودلو په معن

 :د السلاک مرحله

رسه له دې چې دواړو خواوو له هر پړاوه وروسته د پرمختګ خرب ورکاوه، خصوصاً 
امریکایي لوري په ټینګار رسه ویل چې په نژدې وخت کې به له طالبانو رسه یو 

 نهايي توافق ته ورسیږي، بیا ويل د السلیک مرحله وځنډیده؟

و یوې رسچینې وویل، که څه هم د اتم پړاو په دې اړه مذاکراتو ته نژدې د طالبان
مذاکرات خورا جدي او ستړي کوونکي وو، حتی چې په وینا یې د شپي له مخي 

درو بجو پورې جدي بحثونه روان ول، د جمعي، عرفې او اخرت په  او به هم تر دوو
ورځو شپو کې هم خربو جریان درلود، خو په وینا یې بیا هم څنګه چې توقع وه؛ 

شوي، ځیني اختاليف ټکي ال بیا هم پايت دي چی ه سئلې په کيل توګه حل نټويل م
بحث ته اړتیا لري، که څه هم یادي رسچینې الینحله ټکي په ګوته نکړل خو په 
خربه یې، په راتلونکي پړاو کې به په قوي احتامل رسه هغه هم حل يش. او له هغه 

 پای  .الن او بیا السلیک يشاعتړون وروسته به د نړیوالو شاهدانو په حضور کي 
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مه( د خلکو پوښتنو او انديښنو ته ۱۳تر پورته لیکنې مخکې، ما لیکوال د اګسټ پر 

 د ځواب په موخه الندي لیکنه خپره کړه:

 افغان سوله او د سامې هاوادو ناغاړي
د طالبانو او امریکا تر منځ د سولې خربې وروستي پړاو ته نږدې شوې، دايس متې 

تړون السلیک او بیا  د اتم پړاو په وروستیو کې به د طالبانو او امریکا ترمنځوې چې 
له خوا د تړون د ښه پيل کېدو د تضمین  به په رسمي توګه د روسیې او چین هیوادونو

د ملګرو ملتونو او اسالمي همکاریو سازمان نړیوالې  اړوند نړیواله غونډه جوړیږي،
رسه رسه به له قطر هیواد رسبیره د پاکستان او ایران له دي  ادارې به هم شتون لري،

رینو او هغوی به هم د شاهدانو او یا ناظ استازي هم د تړون پر مهال موجود وي،
 ه به په نړیواله او د سیمې په کچه مالتړ کیږي.خرول لري،  او له یاد تړون څ

و رسه د بد چینایې چارواکې؛ چې په هیواد کې یې له ګڼ شمیر چینایې مسلامنان
چلند په اړه راپورونه ورکول کیږي، کیدای يش انديښنه ولري چې د طالبانو واک ته 
رسېدو رسه به یغور مسلامنان هم د چین دغه ډول له کرکې ډک چلند له امله غربګون 
وښيې. ولې ښکاري چې بیا هم چین چمتو دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 

 د تضمین کوونکي هیواد په توګه رول ولوبوي. سولې تړون د پلی کېدو لپاره

روسیه چې ال هم په افغانستان کې د دايس نظام پلوی ده چې په راتلونکي کې د 
دوی ګټې هم په سېمه او افغانستان کې خوندي وي، پرته له شکه د طالبانو اړوند به 

د  یې ټولې اندیښنې له منځه نه وي وړل شوې، ولی اوس مهال روسیه ښه ګڼې چې
افغانستان د نظام چارې طالبانو ته وسپارل يش، او د سولې تړون د تضمین کوونکي 

 هیواد رول ته چمتو دي.

 پاکستان امتااز غواړي:
پاکستان هیواد چې هر وخت یې غوښتې او غواړي چې د افغانستان له جګړې او 

مخامخ سولې څځه امتیاز تر السه کړي، اوس مهال چې د طالبانو او امریکا ترمنځ 
خربو کې څنډې ته پاتې شوی، هغوی کیدای يش چمتو به نه و چې د طالبانو او 

د سولې تړون السلیک مراسمو کې برخه واخيل، ځکه د پاکستان  امریکا ترمنځ
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لومړي وزیر په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ رسه د لېدنې پر مهال ویيل و چې طالبان به 

و ته کیني او له طالبانو رسه د افغان وهڅوي چې له افغان حکومت رسه مخامخ خرب 
 امریکایې پوهنتون دوه بندي استادانو په خويش کولو کې به هم مرسته وکړي. –

او امریکا ترمنځ د اتم پړاو خربې پای ته رسیديل، له  وتر دې مهال چې د طالبان
 عمران خان رسه طالبانو نه و کتيل.

د افغانستان مسئلې پورې تړل کیږي، همدارنګه د کشمیر مسئله هم د پاکستان لخوا 
چې دا د پاکستان ناسم او ناکاره سیاست دی، ځکه په افغانستان کې د جګړې 

 اوږدېدل د هند په ګټه او د پاکستان په زیان ده.

 ایران د ګډ حکومت او ټاکنو م تړ کوي:
حکومت رسه اړیکې ډیرې نږدې شوې، ایران چې اوس مهال یې د افغانستان د ګډ 

غوی ټینګار کوي چې د سولې مذاکراتو کې محوري رول باید افغان حکومت ه
 ولسمرشۍولري،  له همدې امله ده چې اوس مهال ایران د افغانستان د راتلونکو 

طالبانو د سولې تړون پلوي نه کوي، ایران فکر کوي  –ټاکنو ننګه کوي، او د امریکا 
یا به د امریکا لخوا ایران ضد کړنو ته که د طالبانو او امریکا ترمنځ سوله ويش، نو ب

 ال ډیره زمینه برابره يش.

ایران په تیرو څو میاشتو کې ډیره هڅه وکړه چې طالبان وهڅوې چې له افغان 
حکومت رسه مخامخ خربې وکړي، ولې طالبانو ونه منله. ایران د همدايس سولې 

ستان د اسالمي خربو بې خونده تجربه د استاد رباين د حکومت پر مهال د تاجک
نهضت )عبدالله نوري( او تاجکستان حکومت ترمنځ هم لري، چې پایله کې یې د 
تاجکستان اسالمي نهضت په بشپړه توګه له منځه والړی او د تاجکستان لپاره ایران 

 .165او د هغه وخت افغان حکومت لوی خدمت وکړ

                                                           
، د يب بی يس  فاريس راپور چې د تاجکستاين شنونکي نورعيل دولت ۲۰۱۷جون  ۲۷ 165

ز کال کې چې په روسیې پوځیانو د اسالمي ۱۹۹۳لخوا ترتیب شوی، لیکل شوې: " په 
ګیالیو لخوا حمله وشوه، کوم چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله نهضت د جن

ځای په ځای شوې وو. همدا حمله د روسیې او تاجکستان حکومت لخوا د تاجکستان 
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د هلمند سیند اوبه، د ایران هم په افغانستان کې د خپلو ګټو پر بناء تګالره جوړوي، 

کلونو کې السته راوړنې، او دا رنګه له طالبانو  ۱۸اهل تشیع مذهب اړوند به تیرو 
رسه مذهبې توپیر هغه څه دي چې ایران په افغانستان کې طالبانو ته د ډیر واک په 

 لرلو کې انديښنې لري.

 ويل هند د افغان سولې مخالفت کوي؟
وان په افغانستان کې د سولې مخالفت کوي، هغوی د هند اوسنۍ اداره په خپل ټول ت

غواړي چې دلته جګړه دوام وکړي، د ځینو افغان سیاستوالو له نظره دوه المله یې 
 کیدای يش:

                                                           

لپاره د کورنۍ جګړې د ویرې او انديښنې سبب شوه، له حملې دوه اونۍ وروسته د منځنۍ 
باراتو مرش یوګني پریامکوف افغانستان ته والړ، ختیځ پېژندونکی او د روسیې د بهرنیو استخ

تر څو له افغان حکومت رسه د تاجکستان د کورنۍ جګړې او سولې ته رسیدو مسایلو 
 باندي بحث وکړي. 

پریامکوف د هغه  افغان حکومت له مرش برهان الدین رباين او دفاع وزیر احمدشاه مسعود 
ه ژر چې کیدای يش باید په تاجکستان کې رسه ولیدل، د دوی ترمنځ  توافق وشو، هرڅومر 

 سوله رايش، ځکه جګړې ادامه نه د ماسکو او نه هم د کابل په ګټه ده.
د استاد رباين او احمدشاه مسعود په واسطه د پریامکوف او عبدالله نوري ترمنځ د لیدو 

له دي زمینه برابره شوه، او عبدالله نوري هم د مذاکرتو لپاره د چمتووايل اعالن وکړ. 
وروسته پریامکوف تهران ته والړ، او د ایران د ولسمرش هاشم رفسنجاين او بهرنیو چارو 
وزیر عيل اکرب والیتي رسه یې ولیدل، د هغوی باور او د تاجکستان سوله کې مرسته یې 

 هم تر السه کړه.
 ۱۹۹۴د تاجکستان د حکومت او تاجکستان د اسالمي نهضت لومړي د سولې مذاکرات د 

په تهران کې د ښکېلو اړخونو د  ۱۹۹۷مه ۱۹اپریل میاشت کې پېل او د جنوري  کال
مذاکراتو نتیجه کې د تاجکستاين تښتیدلو )فراریانو( وسلوالو اړوند دوه مهم سندونه د 

، د ۱۹۹۷مه ۲۰تاجکستان او اسالمي نهضت ترمنځ السلیک شول. همدارنګه د فربوري 
ان ته والړ او له عبدالله نوري رسه یې د سولې تاجکستان د پوځ مرش دولت عثامن تهر 

 اړوند درې نور سندونه هم السلیک کړل. "
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لومړی: هند ال هم انديښنه لري چې کیدای يش پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ 

ګټې له ننګونو رسه ولري، که طالبان واک ته رسیږي، نو په افغانستان کې به د هند 
کلونو راهیيس هند په همدې ناسم فکر او د طالبانو اړوند یې  ۲۶مخ کیږي، له تیرو 

 تګالره له بدبینې او بې ځایه انديښنې ډکه ده.

دوېم: هند ځکه په افغانستان کې د جګړې پلوي دی، دوی فکر کوي که په 
 به د کشمیر لورته والړ افغانستان کې سوله او امن رايش، نو ډیری اسالمپال جنګیايل

يش، له کشمیري مجاهدینو رسه به یوځای او د هند په ضد به جګړې کوي، ښه 
ګڼي چې اسالم پاله جنګیايل د کشمیر پر ځای په افغانستان کې مرصوف وساتل 

 يش.

افغان تګالره کې  د خپلو ګټو ساتلو لپاره  -هند   له همدې امله ده چې هند په خپله
سبت عمیق سوچ کړی، ځکه خو موږ مخکې وویل چې افغانستان د پاکستان په ن

 کې سوله د پاکستان په ګټه هم ده، ويل پاکستان ال هم ال زیات امتیازات غواړي.

 پاکستان ځانې امتاازا  هضمول غواړي:
ځینې سیاستوال فکر کوي چې پاکستان به  افغان سولې کې د هغه امتیازاتو د هضم 

مد کرزي د حکومت پرمهال او بیا د ګډ حکومت لخوا کېدو فکر کې وي چې د حا
پر ډیورنډ لیکه د اغزن تار غځول، په  کلونو کې ورکول شوې، مثالً ۵دوی ته په تیر 

تورخم دراوزې باندي موانع، د کندهار سپین بولدک او شورابک ولسوالیو، د 
کې د  د ګربزو ولسوايل او کونړ ځینو سېمود خوست ننګرهار د ګوشتې ولسوايل، 

 پاکستانې پوځیانو لخوا د افغان خاورې الندي کول.

 د سولې تړون ځنډ د چا په ګټه دی؟
یږي، د دې امکان شته چې که له امریکا رسه د سولې تړون نور هم وځنډ

ټاکنې ويش،  خو پایلې به یې جنجايل او د بیا ځل ګډ حکومت امکان  ۍولسمرشیز 
مریکا د بهرنیو چارو وزارت تګالره داده به هم تر ډیره نه وي، ويل اوس مهال د ا

چې ولسمرشیزې ټاکنې ونه يش، خو ممکن د پنټاګون او يس آی اې تګالره دا نه 
 .وي
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کیدای يش د ټرمپ اداره د امریکایې پوځیانو ژر وتل غواړي، خو په امریکا کې 
هم پریکړه د یو شخص او یوې ادارې لخوا نه کیږي، له همدې امله ده چې خلیلزاد 
بیړه لري، خو د امریکا نظامي او استخبارايت ادارې ممکن هڅه کوي چې له طالبانو 

 رسه د سولې تړون ژر ونه يش.

دايس فکر کیږي چې که د سولې تړون نهایې کیږي او یا هم ځنډول کیږي، پر 
طالبانو به یې تاثیر نه وي، بلکې په دواړو حالتو کې طالبان ګټه کوي، ځکه خو 

 یکایې رسنۍ هم راپورونه ورکوي چې طالبان بیړه نه لري.لویدیځې او امر

که د سولې تړون السلیک له ځنډ رسه مخ کیږي، تر ډیره بریده د پړې ګوته د امریکا 
او افغان ولس لخوا د امریکا دولت ته نیول کیږي، همدارنګه له طالبانو رسه د امریکا 

کوي، له همدې امله ده د سولې تړون اړوند افغان حکومت هم پر امریکا نیوکې 
 نه طالب ته. چې بیا هم د سولې د تړون اړوند ډیر فشار به امریکا ته متوجه وي،

 طالب په زور که سوله راځم:
لویدیځوال پوهیږي او وایې که له طالبانو رسه سوله ويش او په سولئیز ډول کابل ته 

به په امن کې نو په جریان کې ډیر پړسول شوې او شتمن شوې و کل۱۸رايش، نو د 
وي، د دوی شتمنۍ به هم خوندي وي، خو که طالبان په زور کابل ته راځي بیا به د 

افغان چارواکو هر څه له خطر رسه مخ وي، ويل ال هم زموږ ځینې افغان  وامریکا پلو 
س کوي، او له طالبانو رسه د سولې د تړون مخالفت سیاستوال دغه باریکې نه حِ 

ه مخې، د ګډ حکومت مرشان، ځینې پخواين جهادي رهربان، زما د معلوماتو ل کوي،
ولې تړون اړوند حامد کرزی او ځینې مطرح سیاستوال له طالبانو رسه د امریکا د س

په ټوله کې د پخوانۍ شامل ټلوالې مطرح سیايس اشخاصو بیا  مګر انديښنې لري،
امریکا او  خپلې اندیښنې کیدای يش له طالبانو رسه رشیکې کړي وي او هغوی د

 طالبانو ترمنځ د سولې تړون اړوند زیاتې اندیښنې نه لري.

 کومې انديښنې؟
ځینې نور مسایل دي چې خلک غواړي په اړه یې پوه يش، ډیری وليس خلک په 
دي نظر دي که طالبان د اوسنیو چارواکو رسه په حکومت کې په یو شکل د اشکالو 
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چارواکو ښې خاطرې نه لري، نو  رشیک يش، دا چې ولس له پخوانیو او اوسنیو

ولس به د طالبانو په اړه هم بدګامنه يش، او دا رنګه د موقت حکومت خربه کیږي، 
چې کیدای يش موقت اداره به ډیر واک او کنټرول ونه لري، او بیا به هم ګډوډې 

 روانه وي.

د سولې بله خربه د اوربند ده، پخوا دايس فکر کیدی چې د طالبانو او امریکا تر منځ 
تړون السلیک يش، طالبان به له افغان حکوت او افغان سیاستوالو رسه سمدستي 
خربې پېل او په ټول هیواد کې به اوربند اعالن يش، اوس ښکاري چې طالبان به 
لومړي جز ته چمتو وي، ولی چې ځان ګټونکي ګڼي، دوېم جز )اوربند( ممکن 

ستوالو + حکومت رسه د خربو پر سمدستي اعالن نه کړي، کیدای يش له افغان سیا
مهال به طالبان پر دوو مسئلو له دوی رسه بحث او باالخره ممکن توافق ته رسېدل 

 غواړي:

 ش،بڼه او د حکومت نوم، د واکونه وید راتلونکي نظام  – ۱

 .د رشایطو په نظر کې نیولو رسه اوربند – ۲

نستان کې د امریکا استخباراتې بله انديښنه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغا
او کیدای يش په  فعالیت اړوند ده، زما په اند چې طالبان دې مسئلې ته متوجه دي،

اتم پړاو کې پر دي باندي بحث شوی وي، زه باوري یم چې د امریکا / ناټو پوځیانو 
تر تر وتلو وروسته به امریکا او ناټو په افغانستان کې استخبارايت او نظامي فعالیت 

 هیڅ یو نوم الندي ونه لري.

د نیوزویک ورځپاڼې وروستی راپور چې امریکایې پوځیان به پر طالبانو حملې نه 
کوي، د افغان امنیتي ځواکونو روزنه به دروي، دايس ښکاري چې امریکا غواړي 

او حکومت ته وښيې چې د  افغان حکومت باندي د سولې برخه کې فشار راوړي،
 ته چمتو و اويس.جګړې پر ځای سولې 
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 وين دي:کوم فشارونه ش

سفرونو ته دوام ورکړي، دا پر افغان  بهرنیو هیوادود که طالبان خپلو سیايس هڅو او 
او دارنګه که حکومت نظامي تګالرې ته ترجیح ورکوي، نو  حکومت فشار دی،

 پرته له شکه چې ولس به ال زیاته فاصله ور رسه نیيس.

ر د سولې مخالف جهت کې ځای نیيس، او بل خوا سعودي اوس چې ایران کرار کرا
کلونو کې غیر مستقیم له طالبانو رسه د اړیکو  ۱۸عربستان په لومړي ځل په تیرو 

الخره د افغان سولې ا یو فشار کیدای يش، چې ایران بارغولو هڅې پېل کړي، همد
 له مخالفت څخه په شا يش.

، په کور دننه د پښتون مېښتو پاکستان چې اقتصادي حالت یې ډیر خراب دی
ځوانانو او بلوچ بېلتون پالو له مخالفت رسه مخ دی، او په دي برخه کې امریکا او 
انګلستان د مرستې ژمنې وررسه کړي، تر څو د پاکستان مرکزي حکومت مخالفین 

 ارام کړي. 

ن که پاکستان د افغان سولې مخالفت کوي، نو بیا امریکا کوالی يش، چې پر پاکستا
د فشار له پاره د پښتون میشتو سېمو ځوانانو او بېلتون پاله بلوچو په ځپلو کې د 

 پاکستان تګالره کې وررسه مرسته ونه کړي.

د هند اړوند چې د افغان سولې له مخالفت څخه الس واخيل، یوازینی فشار د 
امریکا او روسیې په ګډه همکاري کیدای يش، او چین هم له هند رسه پر پوله 

ونزې لري، ښه داده چې یاد هیوادونه هند وهڅوي چې د افغان سولې له مخالفت ست
افغان ولس هم د فشار ځینې موارد لري، که اړتیا یې ولېدل  مګرڅخه الس واخيل. 

شوه، او هند خپل سولې ضد تګالرې ته دوام ورکړ، بیا ولس مجبوره کیږي، چې 
  عکس العمل وښيې. پای
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 کړکاچافغان سوله، او د کشمار 

مه، د هند لومړي وزیر نریندرا مودې د فرمان له مخې د هند برخه ۵د اګسټ پر 
کشمیر نېمه خپلواکې لغوه اعالن کړه، د هند کورنیو چارو وزیر امیت شاه پارملان 

مه ماده چې ۳۷۰ته وویل چې د لومړي وزیر د فرمان له مخې يې د اسايس قانون 
 .ې ورکوي لغوه کړېکشمیر ته ځانګړې په کور دننه خپلواک

د کشمیر پر رس له هند رسه د خونړۍ "د پاکستان لومړي وزیر وویل:مه، ۶اګسټ  د
جګړې امکان شته، که هند پر پاکستان برید وکړ، خونړی ځواب به ورکړي او د 

 ".وينې تر وروستۍ څاڅکي به يې پر ضد وجنګيږي

حقونه او ځمکې رييانو مشهند د ک"وويل: د پاکستان ميل شورا تهخان عمران 
غصب کړي، د هغوی د خپلواکۍ د له منځه وړلو هڅه يې کړې او که هند له خپلې 

 " .پرېکړې الس وانخيست، د کشمري پر رس به وررسه خونړۍ جګړه ونښيل

په همدې ورځ د پاکستان پارملان کې د اپوزيسيون او د مسلم ليګ نواز ګوند مرش 
د سولې  برخه کې له امریکا رسه مرسته  پاکستان د افغانستان"شهباز رشيف وويل:

کړې، خو د امریکا ولسمرش ډونلډ ټرمپ اوس د کشمري په اړه د پاکستان خربه نه 
 ".اوري او له پاکستان رسه چل کوي

مه، د پاکستان پالزمېنه اسالم اباد کې تر ټولو امن )رسه سېمه( کې د ۷د اګسټ 
 والونو ټومبل شوې وو.پاکستان ضد پېغامونه په ټوټو لیکيل او په دی

ځینې لیکل شوې پېغامونه چې د پاکستان د استخبارايت ادارې )آی ایس آی(  
د هند د یوه سخت دريځه ګوند )  ته نږدې سیمه کې ټومبل شوي وو،مرکزي دفرت 

 .شېو سینا(  د مرش )سنجي راوت( پاکستان ضد پیغامونه ورباندې لیکل شوي

کشمیر در څخه واخست، سبا د بلوچستان وار دی،  نن مو" و:په یوه بیرن لیکل شوي 
 "موږ هیله لرو چې لومړی وزیر به د یو موټي هندوستان د تشکیل ارمان پوره کړي.

په کور دننه )افغانستان( کې کورنیو رسنیو مسلسل راپورونه ورکول چې شهباز 
ه رشیف د پاکستان پارملان کې ویيل چې د کشمیر مسئله د افغانستان د سولې ل
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مسئلې رسه تړيل ده، او له هند رسه د کشمیر پر رس د پاکستان شخړه د افغانستان پر 
سوله مخامخ تاثیر لري، بل خوا د هند له لوري د کشمیر کورنۍ ازادي اخیستلو په 

و، په رسنیو کې د کشمیر په و افغانستان او پاکستان کې سیايس بحثونه رامنځته کړي 
 اړه زیات بحثونه کېدل.

ستان لخوا د هندي کشمیر مسئلې له افغان سولې رسه تړلو  له امله په کابل کې د پاک
د پاکستان سفیر اړ کړ چې د سیاستوالو او او سیايس بحثونو اړوند غربګون وښيې. 

مه د پاکستان د مسلم لیګ )نواز( ګوند  او د حکومت د ۷ځکه د اګسټ پر 
او کشمیر مسئلې یو له بل رسه د افغانستان ":اپوزیسون مرش شهباز رشیف ویيل وو

تړيل دي، که چیرته کشمیر کې شخړې او ستونزې وي، په افغانستان کې سوله موږ 
کېدای چې  ، دا نه يشود کشمیر په قیمت په کابل کې سوله نه غواړ  ته د منلو نه ده.

الۍ ملانځل کیږي او کشمیر کې دې خلک وژل کابل کې دې د سولې خوش
 "کیږي.

تر " مهم مرش، د بهرنیو چارو پخواين وزیر خواجه اصف هم ویلی و: د یاد ګوند بل
څو چې کشمیر کې شخړي او ستونزې وي، دا مسئله حل نه يش، افغانستان کې 
سوله نه يش راتالی. دايس ښکاري چې لومړي وزیر عمران خان د کشمیر پر رسه 

 " معامله کړي ده.

هد نرصالله د خربې ناستې پر مهال  مه، په کابل کې د پاکستان سفیر زا۸د اګسټ پر 
د کشمیر مسئله د افغانستان د سولې بهیر باندی کوم  اغېز نه لري او په دې  "وویل:

 ".اړه شوې څرګندونې بېځایه دي

 طالبانو د هند لخوا د کشمیر د کورنۍ ازادي اخیستلو په اړه الندي اعالمیه خپره کړه.
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 س مم امار  د ویاند  رګندونېپه کشمار کې د روان وضعات په اړه د ا

نیمه ورکړې آزادې  ته راپورونه خپریږي چې د هند هیواد لخوا د کشمیر اوسیدونکو
او هغې سیمې ته پوځیان استول شوي، اضطراري حالت نافذ  ېتري اخیستل شو 

 شوی او هلته میشت مسلامنان يې له ستونزو او ځورونو رسه مخ کړي.

ه ژوره خواشیني ښيي، له هند او پاکستان دواړو څخه اسالمي امارت په دې اړه خپل
غواړي چې داسې ګامونه پورته نه کړي چې په سیمه کې د تشنج او مشکالتو لپاره 

 تلف کړي. نهالر پرانیزي او د کشمیري ولس حقو 

د آرام او د موږ له جنګ جګړو څخه د ترخو تجربو په درلودلو رسه په سیمه کې 
 د حل غوښتنه کوو.لو په معقولو الرو يمسا

مان په ذیدخله هیوادونو، اسالمي کنفرانس، اسالمي هیوادونو، د ملګرو ملتو په ساز 
کوو چې په کشمیر کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره  ږغاو نورو با صالحیته جهتونو 

خپل رغنده رول ولوبوي، له خپل نفوذ څخه په استفاده دواړه خواوې دې ته 
دو مخه ونیيس او پيښ مشکالت په سړه سینه او حوصله وهڅوي چې د فتنو د خپری

 رسه حل کاندي.

لو پورې ربط يمیر مسئلې ته د افغانستان په مساوررسه د ځينو جهتونو لخوا د کش
ورکول، د وضعیت له ښه وايل رسه هیڅ مرسته نيش کوالی، ځکه چي د افغانستان 

نورو هیوادونو د سیالۍ ډګر افغانستان د   موضوع هیڅ ربط نه وررسه لري او نه باید
 وګرځي.

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 م۸/۸/۲۰۱۹ هو ش وو۱۷/۵/۱۳۹۸، هو ق ۷/۱۲/۱۴۴۰
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 ازبکستان ته د طالبانو سفر

)مال امیر خان متقي،  پالویمه د مالبرادر اخوند په مرشې د طالبانو ۷د اګسټ پر 
، شیخ شهاب حنیف دین محمد ، قاريحلیم مال فاضل مظلوم،  شیخ سیدرسول

عبداالحد مال ، مولوي محمد نبي عمري، خالص الدین دالور، مولوي مطیع الحق
جهانګیروال،  سهیل شاهین، عامر یارس، د کتور صالح او دکتور نعیم وردګ 

 ازبکستان ته سفر وکړ.

اخوند په مرشۍ د نن د محرتم مال برادر "مه، سهیل شاهین ولیکل:۷د اګسټ پر 
د او په هوایي میدان کې یازبکستان پالزمینې تاشکند ته ورسهئيت د   دفرتسیايس

یې دافغانستان لپاره د ازبګستان د ولسمرش د خاص استازي عصمت ایرګاشیف له 
هبواد له لوړ پوړو چارواکو رسه  یاد خوا تود هرکلی وشو او سبا ته مال صاحب د

 " .مالقات لري

او وررسه هئيت یې د  اخوندصاحب برادر  نن مال" مه یې ولیکل:۸د اګست پر 
ازبکستان خارجه وزیر عبدالعزیز کاملوف، د هغه هیواد خاص استازي عصمت 

 .ایرګاشیف او وررسه هئيت رسه د خارجه وزارت په مقر کې ولیدل

دواړو لوریو د امریکې رسه د روانو مذاکراتو، د سولې په پروسې، په افغانستان کې 
تررسه کیدونکو رغنیزو او پرمختیایي پروژو او دوه اړخیزو  د ازبکستان له خوا د

 " .اړیکوخربې وکړي

په مرشۍ د  اخوندد محرتم مالبرادر " مه، ذبیح الله مجاهد ولیکل:۸د اګست پر 
او نورو لوړ رتبه استازو اسالمي امارت استازي دازبکستان هیواد د بهرنیو چارو وزیر 

دواړو هیوادونو ترمنځ د ښه ګاونډيتوب، مثبتو  په دغو لیدنو کتنو کې د ل.رسه وکت
اړیکو، متقابل درناوې او په سیايس او اقتصادي برخو کې د همکاریو په دوام ټینګار 

 " .وشو

مه، په کورنیو رسنیو کې راپور ورکول شو چې د ازبکستان هیواد بهرنیو ۸د اګست 
یا وروسته، مال برادر چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د طالبانو پالوي ته له میلمست
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،  له دي وروسته د 166ورکړي اخوند ته ازبکي چپنه او ازبکې خولۍ په تحفه کې

مه، چې کله د طالبانو پالوی مثرقند ته والړ، هلته د هغه ځای د وايل ۹اګسټ پر 
سپینه ازبکي چپنه ور واغوستل شوه، چې د ازبکستان مال برادر اخوند ته لخوا 

تود هرکيل له امله افغان حکومت په غوسه شو، او  حکومت لخوا طالبانو ته
ازبکستان ته د طالبانو د پالوي د تود هرکيل په وړاندي یې غربګون وښود، چې بیا 

یادګار خواجه شادمانوف د ميل امنيت  وروسته په کابل کې د ازبکستان سفیر
 یې ځواب ووایه. رسه ولېدل او د حکومت انديښنو تهډاکرت حمد الله محب  الکارس

د اسالمي امارت سیايس مرستیال او وررسه پالوي يې نن " اګسټ، مجاهد ولیکل: ۹
دجمعې ملونځ د ازبکستان هیواد په سمرقند کې د امام بخاري صاحب رح په 

د جمعې له ملانځه وروسته په داسې حال کې چې د سمرقند وايل  .مسجد کې اداکړ
صاحب او مشهور صحايب قثام بن عباس رض هم وررسه ملګری و، د امام بخاري 

 .له زیارتونو يې لیدنه وکړه

او وررسه ملګري پالوي يې  اخوندد اسالمي امارت سیايس مرستیال محرتم مالبرادر 
نن ماښام په هغه میلمستیا کې ګډون وکړ چې د ازبکستان هېواد د سمرقند د وايل 

پل دود رسه سم د سمرقند د ایرکین توردیموف لخوا ورته تیاره شوې وه او له خ
 " .ته چپنه هم په تحفه کې ورواغوستل شوه اخوندوايل لخوا مالبرادر 

ازبکستان ته د طالبانو د رسمي سفر په اړه د طالبانو رسمي ویب پاڼه کې د اګسټ 
 مه، الندي راپور خپور شو.۹پر 

 

  

                                                           
ازبکي چپنه او ازبکي خولۍ د مسلامنانو لپاره د ازبکستان د خلکو تر ټولو سرته معنوي  166

 تحفه ګڼل کیږي. او یو چاته چپنه ور اغوستل په دي معنی ده چې هغه د مرشۍ توان لري.
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 ازبکستان هېواد ته د اس مم امار  د استازي د سفر جزئاا 

تیره  اخوندمي امارت سيايس مرستيال او د سيايس دفرت مرش محرتم مالبرادر د اسال 
ورځ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په مقر کې د ازبکستان د بهرنيو چارو له 
 وزير عبدالعزيز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان هيواد د جمهورئيس د

ه کی د دواړو اسالمي هيوادونو خاص استازي عصمت ايرګاشيف رسه وکتل، په کتن
پرتاريخي او دوستانه اړيکو، له امريکايانو رسه پر روانو مذاکراتو او په افغانستان کې 

رغوين او د ازبکستان هيواد لخوا  د بشپړي سويل او ثبات د تامني، د افغانستان د بيا
اړخيزي  په افغانستان کې د تر رسه کيدونکو اقتصادي او رغنيزو پروژو په اړه هر

 .خربي وشوي

د ازبکستان د بهرنيو چارو له وزير څخه وغوښتل، تر څو هغه  اخوندمحرتم مالبرادر 
اقتصادي پروژې او عمراين کارونه چې ازبکستان پيل کړي دي لکه د افغانستان 
شامل ته د بريښنا رسول او د دواړو هيوادونو تر منځ د تجارت د پراختيا په منظور د 

اورګاډي د پټلۍ غزول او ورته نورې پروژې، تکميل کړي او ډاډ يي  ته د ښار مزار
رول الندي سيمو کې هر ډول ټامارت په یادو برخو کې ترخپل کن ورکړ چې اسالمي
، ځکه دا پروژې نه خاص په اسالمي امارت پورې اړه لري او یهمکارۍ ته تيار د

ملت ملکیت دی، د  نه هم د کابل د اداري د مرشانو ملکيت دی، بلکه دا د ټول
 .عامو افغانانو په ګټه او د هغوی د هوساينې لپاره دي

د ازبکستان د بهرنيو چارو له وزیر څخه وغوښتل شول چې د کابل له ادارې څخه 
هم په ټينګه وغواړي چې هغه خنډونه چې هغوی د یادو پروژو د تطبيق په وړاندې 

 .ايجاد کړي دي ژر تر ژره لري کړي

معې په ورځ د اسالمي امارت مرستیال او وررسه ملګري پالوي يې خوا نن د ج بل
د ځانګړي اورګاډي له الرې د ازبکستان هیواد د سمرقند والیت ته سفر وکړ چې 
د سمرقند د وايل ښاغيل ایرکین توردیموف لخوا تود هرکلی ورته وویل شو، 

امام بخاري  او ملګري هیئت يې د احادیثو د سرت پيشوا اخوندوروسته مالبرادر 
څخه  ونوقثام بن عباس ريض الله له مزار رحمه الله او وررسه د شهید شوي صحايب 
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 .لیدنه وکړه او د جمعې ملونځ يې د امام بخاري رحمه الله په مسجد کې ادا کړ

ته د سمرقند د وايل لخوا ځانګړې  همدا ډول نن ماښام د اسالمي امارت استازو
او ملګرو يې په کې ګډون وکړ  اخوندم مال برادر میلمستیا تیاره شوې وه چې محرت 

او بیا له سمرقند څخه بیرته د تاشکند په لور د رخصتیدو په وخت کې د سمرقند د 
ه ور واغوستل شوه نته د هغوی له رسم رسه سم یوه چپ اخوندوايل لخوا مال برادر 

 .ف هم ورکړل شولیاو نور تحا

 ویذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویند
 هو ق۸/۱۲/۱۴۴۰

 م۹/۸/۲۰۱۹ هو ش وو۱۸/۵/۱۳۹۸

 

پالوي نورو غړو  طالب مه، د لوی اخرت ملونځ مال برادر اخوند او د۱۱د اګسټ پر 
اء او هلته یې له ازبک د ازبکستان هیواد دپالزمینې تاشکند په جامع مسجد کې اد

ځانګړی  رشولسمد ازبکستان د وګړو رسه اخرت مبارکیاين وکړي. د پالوي ملګرتیا 
 کوله. عصمت ارګاشف استازی

 

عبدالعزیز کاملوف د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سیايس مرستیال مرش 
  مال برادر اخوند ته ازبکې چپنه تحفه کې ورکوي. 
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د لوی اخرت په مناست د طالبانو د مرش مه، ۸، د اګسټ پر له اتم پړاو خربو وروسته 

موږ  د سولې اړوند مذاکراتو ته هم پکې اشاره شوې وه. لخوا پېغام خپور شو، چې
 یې دلته له سولې رسه تړلې ټکي را اخلوو:

د ناکمرغه لوی اخرت په مناسبت د عالاقدر امار املؤمنان شاخ الحدیث 
 زاده صاحب پاغاماخوندهبة الله 

 مجاهدینو وروڼو! 
من اولس تايس ته مې هدایت دا دی چې د اخرت په ورځو کې د خپل مؤ  وو

هوساینې، خدمت او خوندیتوب ته پوره توجه وکړئ. د هیواد والو د خوشحالۍ او 
او بندیانو د کورنیو  ارامۍ لپاره ټول الزم اقدامات تررسه کړي. د شهیدانو، معیوبینو

 خپل توان په اندازه وررسه مرسته وکړي. او د ئپوښتنه وکړ 

 مؤمنو هاوادوالو!

ه دې وروستیو کې د دښمن لخوا په عام ولس خرب یاست پ وو لکه څرنګه چې
مببارونه، چاپې، د وليس خلکو وژل، ځورول او د کورونو، مدرسو،کیلنیکونو او 

له  وار خطایۍ جوماتونو د تخریب واقعات خورا زیات شوي دي. دښمن د ډیرې
امله له ولس رسه ښکاره دښمني ته مال تړلې او له هیڅ وحشت څخه دریغ نه کوي. 

ې د ظلم انجام زوال دی موږ باور لرو چې د دغو ظاملانو زوال او ذلت را څرنګه چ
 نږدې شوی دی. ان شاءالله تعالی.

زموږ ولس  په حالت کې وو که له یوې خوا دښمن د شکست او وارخطایۍ
مخه کړې، لله الحمد د اسالمي امارت مجاهدین د الله تعالی په نرصت او  ته وژنې

مالتړ په نظامي او سیايس دواړو ډګرونو کې په ډیر حکمت بیا د خپل میړين ولس په 
او تدبیر رسه د بریا او پرمختګ مراحل طی کوي. د الفتح عملیاتو په لړ کې 
مجاهدینو د هیواد په بیالبیلو برخو کې ډيرې سیمې فتحه کړي دي. له اطرايف سیمو 

خه او ټینګه شوې اسرتاتيژیکو نقطو د مجاهدینو واکمني پرا عالوه په لویو الرو او
ده. د ځمکې په مخ له دښمن څخه هر ډول نظامي ابتکار اخیستل شوی او اوس 
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د مجاهدینو تر منځ اتحاد، هامهنګي، نظم  ورپاته دي،  یوازې هوایي ړانده مببارونه

 او د اطاعت روحیه په ډیر ښه حالت کې ده.

ه د اسالمي امارت وو په سیايس ډګر کې که له یوې خوا په نړیواله او منطقوي سطح
و سیايس روابط پراخ شوي، د اسالمي امارت داعیه او پالیيس ورته ترشیح شوې ا

نځته شوی. په هیوادنۍ کچه هم اسالمي امارت د دوه اړخیز اعتامد او تفاهم رام
سولې او جوړ جاړي په موضوع کې د محور په رول کې را څرګند شوی، له سیايس 

و شخصیتونو رسه یې د راتلونکي په اړه رغنده جهتونو او ګڼو سیايس او مخور 
پرمختګ کړی، دا خورا مهمه پرمختیا ده چې اوس د افغانستان سیايس قرش مطلق 

داعیه کې له اسالمي اکرثیت د اسالمي نظام د حاکمیت او بهرنیو اشغالګرو د وتلو په 
 ي دي او زموږ د دې اتلس کلنې برحقې داعیې مالتړ کوي.غږ امارت رسه هم

 ؤمنو هاوادوالو!م

موږ که د الله تعالی په الره کې مسلح جهاد کوو او یا که د مذاکراتو او تفاهم پروسه  
پر مخ وړو، په دواړو کې مو مقصد داشغال خامته او په افغانستان کې د اسالمي 

 نظام حاکمیت دی.

یقین لرو چې د هر افغان وګړي چې د ټولنې له هر قرش رسه تړاو ولري خیر په 
 سالمي نظام او خپلواک هیواد کې دی.ا

هیواد وال مو د منصفانه قضاء، ریښتني سیاست، قوي اقتصاد،  وو موږ غواړو چې
سامل ثقافت، معیاري تعلیم، سوکاله اجتامعي ژوند او د اسالمي فرهنګ له ټولو 

 معیارونو او مزایاوو برخمن وي.

غرضه فعالیتونو مالتړ،  و د بېد ټولګټو پروژو ساتنه، د خیریه موسس وو په هیواد کې
هیواد هراړخیز پرمختګ زموږ هدف او  د د ميل شتمنیو حفاظت، او په ټوله کې

 پالیيس برخه ده. د
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 په مخالف صف کې والړو افغانانو ته وایو چې:

موږ ستاسو خیرخواهان یو، باور وکړئ چې په تاسو مو د دنیا او آخرت بدمرغي نه 
مخالفت المل دا دی چې تاسو د اشغالګرو په صف لوریږي. ستاسو رسه زموږ د 

کې والړ یاست، موږ د زرګونو بندي عسکرو په خويش کولو رسه ثابته کړې چې 
که تاسو د پردیو لپاره له جګړې او خدمت نه الس واخلئ زموږ وروڼه یاست، 

والړیاست او له  د وطن د دفاع په نوم له اشغال ګرو رسه په څنګ کې چې تاسې
 واد والو رسه په جنګ یاست نو وطن له چا څخه ساتئ؟خپلو هی

راځئ د هیواد د ازادۍ او د ولس د جهادي ارمانونو د پوره کیدو له مهیا شوي  
فرصت نه په ګډه استفاده وکړو. د اشغالګرو د وتلو او په هیواد کې د حقیقي اسالمي 

بحران او دوامدارو نظام د جوړښت لپاره زمینه سازي وکړو. تر څو مو اولس له اوږده 
 کړاوونو څخه نجات ومومي.

 امریکایې چارواکو ته وایو! 

په تېرو اتلسو کلونو کې د بیالبیلو پوځي سرتاتژیو ناکامي کايف ده چې د مسئلې د 
حل لپاره په سوله ییزو الرو غور ويش. اوس چې په دې اړه د مذاکراتو پروسه جریان 

 دغه پروسه پر مخ وړي او له پخواجدیت  لرې، نو لکه څنګه چې اسالمي امارت په
دپام وړ قدمونه اخستي او اوس یې ټول  یې سیايس دفرت په دې برخه کې څخه

سیايس مرستیال له لوري اداره کیږي، قوي مذاکرايت  مذاکرايت جریان د مرشتابه د
ئ ترڅو ځه رښتیني معنی دغه پروسه مخته بو ټیم یې په کار ګامرلی، تاسو هم باید پ

پای ټکی  سئلې د حل په لوري اغیزناک ګامونه واخلو او اتلس کلني غمیزي ته دد م
 کېږدو.

امریکا لخوا د ظاملانه او ړندو مبباریو  د اما د مذاکراتو د پروسې په جریان کې
د بېالبیلو پوځي او سیايس چارواکو  ی، په ملکي سیمو بریدونه او ستايسزیاتوال

 دغې پروسې په اړه تشویش او ستايس ې دضد او نقیض اظهارات هغه څه دي چ
شک پیدا کوي. دا چې د مذاکرايت پروسې د بریا لپاره اسايس رشط دوه   په اراده

 اړخیز اعتامد دی نو الزمه ده چې د دغسې منفي کړنو مخه ونیول يش.
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 د افغانستان مؤمن او غاور اولسه!

کې) د اسد په اته  سږ کال لوی اخرت په داسې حال کې ملانځو چې په نږدې ورځو
ویشتمه( له انګریزي ښکیالک څخه زموږ د اسالمي هیواد افغانستان د خپلواکۍ 

دا یادونه   امله  اخیستلو سل کاله پوره کیدونکي دي. د دې سرت تاریخي مناسبت له
رضوري بومل چې هیوادوال په خاص ډول ځوان نسل دې د خپل ویاړمن هیواد او 

یخ په پوره دقت رسه ولويل تر څو پوه او چمتو يش چې رښتینو مجاهدو اسالفو تار
د خپلو نیکونو په شان د اشغالګرو پر ضد جهاد ته دوام ورکړي او د بشپړې 
خپلواکۍ د ترالسه کولو او اسالمی نظام دحاکمیت تر وخته خپله مبارزه جاري 

ال مفهوم نه لري، د اوسني اشغ  وساتو، تر اشغال الندې د آزادۍ شعاري ملانځل
رسه هم هغه ډول مبارزه او مقابله وکړو، لکه سل کاله وړاندې چې همدې میړين 

 اولس کړې ده.

 
 دوحه -زه  )لیکوال( او مشهور طالب لیکوال او مبرص عبدالرحیم ثاقب صاحب 
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  د لوی اخرت په مناسبت د ډاکټر غنم پېغام

د اخرت ملانځه ، (1398زمری  20  / ۲۰۱۹اګسټ  ۱۱د لوی اخرت په لومړۍ ورځ )
 ولس ته وویل:د رسنیو له الرې وروسته، ډاکټر غني 

دا چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه زموږ د ميل هویت، ميل اقتدار او د هیواد د 
 .استقالل دفاع کوي، مننه ورڅخه کوم

 .د ملکي او نظامي شهیدانو ورثې ته رسیدګي د دې ملت د هر فرد اړتیا او دنده ده

کوي چې د ترور او وحشت له الرې د افغانستان اسالمي جمهوري  که څوک فکر
حکومت د خپل اطاعت په خط کې راويل، سلګونه ځله دې فکر وکړي. دا ملت 

 .تسلیمېدونکی نه دی، اما سوله د هر افغان غوښتنه او راتلونکې ده

ې په هغه موږ داسې سوله غواړو چې د هر افغان عزت په کې وي او هغه سوله چ
نه غواړو. زموږ خلک بې وطنۍ او د مغزونو او د  ؛زموږ خلک بې وطنه يشکې 

 .پانګې فرار ته نوره اجازه نه ورکوي

په کېبل د افغان نجونواو ښځو د وهلو وخت تېر شوی او د افغانستان عظیم ملت د 
 هغه اجازه نه ورکوي.

و او قومونو تنوع په سوله کې باید هر افغان له بل افغان رسه مساوي وي او زموږ د ژب 
زموږ ویاړونه دي. دا باید هېره نه کړو چې سوله سمتي، حزيب او قومي نه، بلکې 

 .ميل ده

موږ سولې ته د رسېدو لپاره د ميل یووايل حکومت تشکیل، حزب اسالمي رسه د 
سولې، جمهوررئیس ټرامپ رسه مذاکرات چې د امریکا سرتاتیژي یې پر سوله زیاته 

بل کنفرانس چې د سولې د مذاکراتو لپاره پیش رشطونه په کې متمرکزه کړه، د کا
رفع شول، په نېکمرغه کوچني اخرت کې د اوربند او د سولې مشوريت لویې جرګې 
د جوړېدو شپږ مهم پړاوونه بشپړ کړل، نو سوله راتلونکې ده او د افغانستان خلک 

 .سوله غواړي
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ده. ملت په خپل انتخاب رسه  ټاکنې زموږ اسالمي او ميل عنعنه او حیايت اړتیا

راتلونکي جمهوررئیس ته صالحیت ورکوي چې سخت تصامیم په قوت او عزت 
ټاکنې یوه اسايس اړتیا ده او د تررسه کېدو لپاره یې چمتووالی نیول شوی  .ونیيس

 .دی

د افغانستان ملت قوي او مسوول دولت غواړي او دا له ټاکنو پرته ممکن نه دی. 
هدیه نه دی، بلکې له پېړیو راهیسې مو د دې وطن د اوالدونو په افغانستان د چا 
 .وینو ګټلی دی

اراده زموږ خپله ده او موږ پر وړاندې ځو، عزت، حیثیت، رشافت، اتفاق او اتحاد 
 .په وطن کې دی او په بې وطنۍ کې عزت نشته

ت ، دا جشن مې د خپل شخصیټولو ته وایمسلم کال مبارکي د د هیواد د خپلواکۍ 
په خاطر نه دی نیولی، بلکې زموږ څو زره کلن ميل هویت ښیي او د داراالمان ماڼۍ 
بیارغاونه زموږ د ارادې، ميل ژمنتیا او وطنپالنې منونه ده او د داراالمان ماڼۍ 

 .بیارغاونې وښوده چې زموږ په قاموس کې غیرممکن نشته

پرمختګ غواړو او کله  موږ ميل یووالی، ميل عزت، ميل اراده، ميل اقتدار او ميل
 .چې افغانان یووالی، اتفاق او اتحاد ولري، هیڅ قوت یې مخه نيش نیوالی

د افغانستان راتلونکی د افغانستان داخل کې د افغانانو له لوري د دې وطن په هره 
 .ګوښه کې ټاکل کېږي

د افغانستان خلک د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ قرار لري، ځکه زموږ زړور 
واکونه د افغانستان د عزت او اسايس قانون ساتنه کوي. زموږ درې رنګه بیرغ زموږ ځ

 .تل رپاند وي  ميل سمبول دی او دا ښکلی بیرغ دې
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 ټاکنې ۍولسمرش 

 ټاکنو د کمپاین پېل ولسمرشۍد 
ټاکنو دوه میاشتني  ولسمرشۍمه، په رسمي ډول د افغانستان د ۲۸د جوالی پر 

که دا ځل هم تايس ماته رایه راکړه، د حرضت "ني وویل: کمپاین پېل او ډاکټر غ
کلونو کې  ۵عمر رض او حرضت عيل رض په څیر عدالت به پيل کړم، او په تیرو 

ما ډیر لنډغر او جنایت کوونکي لیري کړل. که بیا هم زه واک  تر السه کړم، د هیواد 
 ه کار وکړم.ټولو ولسوالیو ته به برېښنا ورسوم. او د تلپاتې سولې لپاره ب

سوله يوازې د مرشوع حکومت په شتون کې راتلی يش، چې د خلکو له هيلو رسه 
 " .سم کورنۍ او بهرنۍ تګالره جوړه کړي او هېواد ته تلپاتې سوله راويل

، د ډاکټر غني د وینا په ځواب له ډله د دولت جوړونکي ټیم نومويلډاکټر غني خپ
ټاکنو ته نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله   ۍولسمرش کې د ثبات او همګرايې ډلې مرش، 

يوه نوماند وييل، چې په هېواد کې به عمري "خپلو پلویانو ته د خربو پر مهال وویل:
عدالت پلی کړي، هغه په ټولو خلکو تورونه ولګول او اوس يې پر صحابه کرامو 
 هم تورونه پيل کړل. که څوک له اصل تاريخه نه وي خرب او د ارشف غني نظام

 .وګوري، نو د عمري عدالت په اړه به يې عقيده خرابه يش

زه  داسې يو ټيم پېژنم، چې لومړی مرستيال )امرالله صالح( يې خلکو ته د قناعت 
ورکولو دلیل نه لري او وايي، چې ولسمرش ناروغ دی، په درې څلورو مياشتنو کې 

 .مري او بيا به دی ولسمرش يش

ساد ضد بويل، خو څو ورځې مخکې یې د ځينې کسان )ډاکټر غني( ځان د ف
يې د فساد دوسيه پرته کې ګمرکاتو مرستيال داسې څوک ټاکلی، چې په محکمه 

 .ده

د ميل يووايل حکومت په پنځه کلنه دوره کې ځينې ادارې له اشخاصو رسه د 
دښمنۍ له امله لغوه شوې او ځينې نورې ادارې بيا د خلکو لپاره پرته له اړتيا جوړې 

 دغه منت له نن ټکی اسیا څخه را اخیستل شوی. " .شوې
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ټاکنو په لومړي ورځ، د شین بهیر )امرالله( صالح په ټاکنیز دفرت، په  ولسمرشۍد 

ټاکنو کې د ډاکټر غني لومړی  ولسمرشۍتنو لخوا برید وشو،  ۵کابل ښار کې د 
رسبیرن  ،له الرې ځان خوندي ځای  ته ورساومرسیتال امرالله صالح د ودانۍ د بام 

په شیشو باندي زخمي شوی هم و، خو د اته ساعته برید پایله کې د امرالله صالح 
په مړو کې د امرالله صالح غالباً  زیات ژوبل شول. ۳۰زیات پلویان مړه او تر  ۲۰تر 

 د برید پړه هیچا هم پر غاړه وا نه خیسته. دوه نږدې دوستان هم ووژل شول.

 

 لخوا الندي اعالميه خپره شوه: واړوند د طالبان ټاکنو ولسمرشۍمه، د ۶د اګسټ 

 د تش په نامه انتخابايت پروسې په اړه د اس مم امار  اع ماه
له څو ورځو راهیسې یو ځل بیا د انتخاباتو تیرایستونکي پروسه ګرمه شوې او   

کاندیدانو یې په ټاکنیزو کمپاینونو پیل کړی، د دې موضوع په اړه اسالمي امارت 
 وقف په الندې ډول اعالنوي:خپل م

دا چې افغانستان د پردیو پوځیانو لخوا اشغال دی، بهرين ځواکونه د هیواد په ټولو  -
چارو واکمن دي، حتی د ټاکنیزې پروسې اکامل، رهربي، نظارت او نهایي پریکړي 
د بهرنیانو په اختیار کې دي او په کابل کې د بهرنیو سفارتونو لخوا يې وخت په 

دې ته په پام رسه د ټاکنو پروسه یوازې د خلکو   ر او الرښوونه کیږي،وخت څا
سرتګو ته خاورې شیندل او د عامه ذهنیت تیرایستل دي، ځکه هر څوک په دې 
پوهیږي چې د اشغال تر سیوري الندې ټاکنو کې د وليس ارادې پر ځای د 

 اکاملوونکو بهرنیانو اراده او انتخاب ټاکونکی رول لري.

م کال کې د ولسمرشۍ په نوم دوه ځله ۲۰۱۴ ادوالو به په یاد وي چې پهد هیو  -
ټاکنې تررسه شوې، په سلګونو میلیونه ډالر مرصف شول، څو میاشتې د ټاکنو پروسه 
روانه وه خو کله چې د نهایي پریکړې وخت شو، د هغه وخت د امریکا د بهرنیو 

الن او بیا یې په خپله خوښه چارو وزیر جان کیري راغی، د رایو پاڼې یې باطلې اع
 د حکومت چلولو لپاره دوه کسان انتصاب کړل.
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دا چې هوښیاران وایي )آزموده را ازمودن خطا است( هیوادوال باید بیا بیا د مکارو  

سیاسیونو د فریب ښکار نيش او نه دې هم په هغه پروسه کې ګډون کوي چې د 
 دوی رایې په کې هیڅ اعتبار او ارزښت نه لري.

حقیقت دادی چې د کابل اداره د افغانستان د خاورې پر ډیره کمه برخه واک لري  -
او ټاکنې به یوازې په ځینو ښارونو کې تررسه کیږي، چي اکرثه ښاریان هم ګډون نه 
پکي کوي، له بله اړخه د اشغال د پای ته رسیدلو مذاکرات او د بین االفغاين تفاهم 

طو ته په پام رسه هم دا تش په یوضعیت او رشاات روان دي، دې خاص لپاره ترتیب
نامه انتخابات یوازې د محدود شمیر سیايس دوکه بازانو د هوس پوره کیدل دي 

 چې یوازینۍ نتیجه یې د وخت، پیسو او امکاناتو بېځایه ضیاع ده او بس.

 دا چې را روان تش په نامه انتخابات هم د تیرو په شان یوه تیرایستونکي پروسه ده، -
کوو  ږغټولو هیوادوالو  اسالمي امارت به یې په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي، موږ پر

چې په دې پروسه کې له اشرتاک څخه ډډه وکړي، د کاندیدانو په غونډو او تبلیغايت 
کمپاینونو کې دې ګډون نه کوي، ځکه د دوی له ګډون څخه یوازې اشغالګر او 

استفاده کوي، موږ باور لرو چې اولس به د  ګوډاګیان د خپل اعتبار د زیاتولو لپاره
پخوا په شان په خپل رستارسي پریکون رسه د اشغالګرو دا پروسه هم شنډه او خنثی 

 کړي.

داچې اوس اوس د همدې مناييش انتخاباتو لپاره کمپاینونه رشوع شوي، غونډې  -
کړه جوړیږي د اسالمي امارت مجاهدین يې مانع ګرځي، د دې لپاره چې خدای مه 

عامو هیوادوالو ته زیان ونه رسیږي، باید هغو غونډو او تجمعاتو ته ورنيش چې د 
 برید او زیان خطر وي.

کوي چې وخت په وخت له  ږغاسالمي امارت پر ټولو هغو بهرنیو اړخونو هم  -
دغې جعيل پروسې څخه خپل حامیت اعالنوي او یا په دې برخه کې بې ځایه 

پرځای باید په افغانستان کې د اشغال د پای ته رسیدو  مصارف په غاړه اخيل، د دې
ښتوين بڼه نابع په کار واچول يش، ترڅو په ر او واقعي سولې په الره کې انرژي او م
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افغانستان ته خدمت ويش او په دغه حساسه مرحله کې د څو اشخاصو لخوا د سولې 

 روان جریان سبوتاژ نيش.

دینو ته الرښوونه کوي چې په ټول توان اسالمي امارت په ټول هیواد کې مجاه -
رسه د دښمن د دغې منایيش او جعيل پروسې په مقابل کې ودریږي او دښمن 

 پرینږدې چې په خپل دغه شوم پالن کې بریالی يش.

 د افغانستان اسالمي امارت

 م۶/۸/۲۰۱۹، هو ش۱۵/۵/۱۳۹۸،  هو ق۵/۱۲/۱۴۴۰

 

ه منځ کې جنجالونه پېدا شول، د حنیف امتر د سولې او اعتدال ټاکنیزې ډلې پ 
نور له حنیف امتر څخه وغوښتل چې د کمپاین پر مهال به دده انځور  محمدعطاء

به وررسه لیکل  صدراعظم لقب ، او دهم د شعارونو او کمپاین په ټوټو  کې وي
 .کیږي

له همدې امله وه چې د سولې او اعتدال ټیم کې خپلمنځي جنجالونه زیات شول، 
مه وشو، او په ۸یاد ټیم لخوا د کمپاین د دریدو اعالن د اګسټ پر   له امله یې د

 ښکاره یې المل په هیواد کې نا امني او د سولې ګړندی بهیر وښود.

یم  مرش حنیف ټیم د پاشل کېدو له امله د دغه ټ د سولې او اعتدال مه۱۱اګسټ پر د 
کنیز ټیم د منحل ټا د خپل له خپلو مرستیاالنو رسه په خپلمنځي غونډه کې امتر

 کېدو اعالن وکړ.
   

ټاکنو پر کېدو او شفافیت شک  ولسمرشۍګوندونو د  ډیری سیايس همدارنګه،
 وښود، او د سولې په مالتړ یې اواز پورته کړ.

مه، کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ډاکټر غني د امریکایې ځواکونو ۲۱د اګسټ پر 
نیکوالس کي رسه د ناستې پر مهال ورته  له قومندان ولټر او د ناټو له ملکي استازي
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ټاکنې د سولې په پرتله ورته لومړیتوب لري او له ټاکنو پرته سوله " ویيل چې:

 تامینېدای نيش.

ټاکنې تررسه کېږي او د افغانستان خلک به په غښتلې ارادې خپل راتلونکی 
اسف چې حکومت او زعیم وټاکي، له ټاکنو پرته سوله نيش تامینېدای او په ډېر ت

 .طالبانو له ميل پروسو رسه خپله دښمني ښودلې ده

 ټاکنې د افغانانو برحقه غوښتنه ښیي او تررسه کېدل یې د نظم د تامین المل ګرځي.

 .که د سولې پروسه په سم ډول رهربي نيش ناوړه پایلې له ځانه رسه درلودالی يش
" 

د حکومت د " وویل:مه، د سولې شورا مرش کریم خلیيل رسنیو ته ۲۲د اګسټ پر 
اوسنۍ رهربۍ په شتون کې سوله ناشونې ده، رهربي باید بدلون وکړي او که چېرې 

رهربي په واک کې رايش، هیواد به پنځه کلونه نور  ۍم اوسنهکې راتلونکې دوره 
 هم په جګړه کې پاتې يش.

بدلول پوره کولو لپاره یې د اوسنۍ رهربۍ   سوله د افغانستان د خلګو اړتیا ده او د
 ."167اړین دي

                                                           
ته وویل: د استاد  "لیکوال"، په دوبۍ کې استاد محمد زمان مزمل ما۲۰۲۰ه م۴د فربوري  167

موږ " جنوري( د افغان سیاستوالو ناسته وه، محمد کریم خلیيل وویل:۲۵محقق کور کې )
د سولې برخه کې د طالبانو له مرش شیخ هبة الله رسه اړیکې ونیويل، هغوی ته مو پېغام 

ربې وکړي، مګر هغه وویل چې ډاکټر غني د سولې ورساوه، چې له افغان حکومت رسه خ
 منطق نه لري، تايس )خلیلی( زما استازی شئ او خربي ور رسه وکړئ.

کله چې ما )خلیيل( له ډاکټر غني رسه خربې وکړي، هغه شل ورځې وخت وغوښت، خو 
میاشتې تیري شوې، ډاکټر غني د  ۳دا شل ورځي کله هم پوره نه شوي، دادي یو کال او 

 ې برخه کې هیڅ لیوالتیا نه لري.سول
که کابل وغواړي د سولې لپاره رشایط برابر دي، طالبان خپلې خربې عميل کوي، او پر 

 " خپلو ژمنو والړ خلک دي، او پښتانه دا توامنندي لري.
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سوله او ."مه، د امریکا سفیر په مزار رشیف کې سیاستوالو ته وویل:۲۴د اګسټ پر 

ټاکنې دواړه د افغانانو لپاره اړينې دي، خو په دې وخت کې افغانان له ټاکنو زيات 
 .سولې ته اړتيا لري

ي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خربې برخليک ټاکونکي پړاو ته داخلې شو 
دغه خربې ډېرې مثبتې روانې دي او په لنډ وخت کې به افغانان د تلپاتې سولې او 

 ." .ثبات زيری واوري

تر څو چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکراتو د پرمختګ راپورونه ورکول 
کېدل، د ولسمرشۍ ټاکنو اړوند کمپاین ډیر پېکه وه، ډیرو دا فکر کاوه چې ټاکنې 

 پیسې باید مرصف نه کړي.ځنډیږي او 

مه، د امریکا ولسمرش ډونالډ ټرمپ درې یو له بل رسه تړلې ۸سپټمرب پر کله چې د 
مه، د طالبانو له مرشانو رسه ۸د یکشنبې ورځ، د سپټمرب " لیکل:ټویټونه وکړل، ویې 

په ډیوڼد  ناسته پټهرسه  پالن شوې  پټه ناسته او په جال ډول د افغانستان له ولسمرش
سپټمرب( یو امریکایې  ۵کې لغوه کوم، ځکه طالبانو په کابل کې تیره ورځ ) کمپ

 " بې ګناه کسان ووژل. ۱۲پوځي او 

له هغه وروسته چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې مذاکرات ودریدل، او پایله 
یې اعالن نه شوه،  په همدې وخت کې د سولې د بهیر په پرتله د ټاکنو پله درنه او 

ل بیا د ټاکنو لپاره د ډاکرت غني او ډاکټر عبدالله عبدالله د ډلو ترمنځ کمپاین یو ځ
زور واخیست، او د ټرمپ له ټویټو رسه په ډاکټر غني کې نوي څاه پو کړل شوه، 

 هغه د ټاکنو لپاره خپل دریځ قوي وليد.

 

                                                           

دین محمد، وحیدالله  جيحاپه یاده ناسته کې حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، یونس قانوين، 
باتور دوستم، ، مراد گیالنی، محمد ناطقی، ذوالفقار امید، عبدالستار سباون، سید اسحاق

او ځینو جمعه خان همدرد، رضار احمد مقبل، داود علی نجفی استاد مزمل، بابر فرهمند، 
 .نور ګډون درلود
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 وه:الندې اعالميه خپره شمه، د طالبانو له لوري، د ټاکنو اړوند ۱۸د سپټمرب پر 

د کابل ادارې د تش په نامه انتخاباتو په اړه د اس مم امار  د تعلام او تربيم 
 او عايل تحصا تو د کماساون خربتاا!

  د ټولو ښونیزو او روزنیزو اداراتو مسئولینو ته! 

 السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته

 .مو په خپلو دیني او تعلیمي امورو کې کامیاب او بریايل ولره هلالج لجالله

 ئده وضعیت په اړه پوره معلومات لر البته د ګران هېواد افغانستان د موجو  

وحيش مبباریو  چې اشغالګر او داخيل ګوډا ګیان که له یوې خوا د پوځي عملیاتو او
له بلې خوا په سیايس ډګر کې هم هڅې کوي چې خپلو   سلسله جاري ساتيل،

 ذهنیت تیربايس.اجیرانو ته په یوه ډول مرشوعیت ترالسه او عامه 

ځل بیا د ولسمرشۍ ټاکنو ترنامه الندې یو تش په نامه ولسمرش  اشغالګر غواړي یو
رامنځته کړي او بیا د خپل اشغال د تداوم لپاره زمینه برابره اوپر دې مظلوم ملت 

 باندې دڅه وخت لپاره د وحشتونو لړۍ جاري وسايت.

تر عنوان الندې انتخابات د همدې هدف لپاره دوی هڅه کوي د ولسمرشۍ ټاکنو 
 تررسه کړي.

څرنګه چې دا پروسه له پيله تر پایه د اشغالګرو لخوا پالن شوې او نهایي ګټه به هم 
ترې اشغالګر اخيل، نو دا د هر مؤمن مسلامن او مجاهد افغان دیني او ميل وجیبه 

ه رسه کیدو مخ تزویر پروسه شنډه کړي او د تر ده چې د اشغالګرو دغه د چل او
 یې ونیيس.

دا چې د ټاکنو د پروسې تررسه کوونکي اراده لري چې په تعلیمي ادارو کې 
استاذانو  له دې مراکزو، تعلیمي منسوبینو او او ټاکنیز مراکز جوړ کړي او کامپاینیز

 څخه په دې الر کې ګټه واخيل.
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په  وادکړو کمېسیون د هی زده د افغانستان اسالمي امارت د ښوونې او روزنې او لوړو

ټولو ښاري او اطرايف سیمو کې د معارف له کارکوونکو، معلمینو، مدرسینو او د 
مکاتبو له مدیرانو څخه غواړي چې په خپلو تعلیمي ادارو کې هېڅ ډول کمپاینیز 

کړي او نه دې هم ښوونکي او یا زده کونکي ه او ټاکنیز مراکزو جوړیدو ته اجازه ورن
 نده اجراء کوي.د ټاکنیزو کارکوونکو په حیث د

ولس یا د تعلیمي ې د مجاهدینو په بریدونو کې عام اسالمي امارت نه غواړي چ
 ادارو استاذانو او شاګردانو ته مايل او ځاين زیان ورسیږي.

لرې  د تعلیمي ادارو استاذان او ښوونکي باید د دښمن له سیايس پروسو ځان کامالً
اجیران یې له ښوونځیو څخه د خپلو  وسايت او اجازه دې نه ورکوي چې اشغالګر او

 شیطاين پروسو د اجراء لپاره کار واخيل.

په پای کې یو ځل بیا وایو چې د ټاکنو په نوم جعيل پروسه هیڅ اسالمي او افغاين 
لري، بلکې د اشغال د تداوم، په پوځي یرغل د پردې اچولو ه ماهیت او مرشوعیت ن

ده، چې د کفري اشغالګرو لخوا متویلیږي او  او د عامه اذهانو د تیر ایستلو یوه هڅه
 نهایي نتیجه یې هم د هغوی په واک کې ده.

نو په دې اساس دا د هر واقعي مسلامن او افغان دنده ده چې په خپل ټول توان رسه 
 د دې دسیسې د شنډیدو هڅه وکړي.

 او عالی تحصیالتو کمېسیون او تربيي د اسالمي امارت د تعلیم

 م۱۸/۹/۲۰۱۹،  هو ش۲۷/۶/۱۳۹۸  ،هو ق۱۹/۱/۱۴۴۱

 

کنټرول الندي د طالبانو تر  ،مه۱۶او  ۱۵، ۱۴ د سپټبمر پرد ټاکنو د کمپاین پر مهال، 
، ېونړول شو  درې پایې بریښنابغالن کې د  - او حسن ټال ، ډنډ شهاب الدینسېمه

 ه پر طالبانو اچول کېده، پر کابل بریښنا کمه شوه، او د ولسشمرۍپه ښکاره یې پړ 
ټاکنیز کمپاینو ته یې زیان و، همدارنګه کابل ښاریانو هم د بریښنا له کموايل رسه 

 ستونزې زیاتې شوي.
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ما اورېديل چې د "د امریکا سفیر جان بس د سپټمرب پر اتلسمه پر ټوېټر ولیکل:

تدارکاتو ميل اداره د کابل د حراريت برېښنا لپاره د تېلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي، 
اسې حال کې ده چې امریکا او د ناټو د غوڅ مالتړ ماموریت د افغانستان د دا په د

امنیتي ځواکونو مالتړ کوي چې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي، ایا دا خرب سم 
 "دی؟

مپیو لخوا، د افغانستان د مریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمه، د ا۱۸د سپټمرب پر 
امریکا او نورو " ه اعالمیه کې لیکل شوې و:ټاکنو په اړه اعالمیه خپره شوه، پ

مرستندویانو بیا بیا له افغان حکومته غوښتي چې د شفافو او باوري ټاکنو لپاره 
 .چمتوالی وکړي

افغان رایې ورکونکي چې د رس له خطر رسه رایې ورکوي حق لري چې د رایو پایلې 
حادي پوځونه هامغسې ووینې چې رایې ورکونکو ورکړې وي او دغه راز هغه ات

چې افغانانو ته یې د خپل مرشتابه ټاکلو جوګه کېدو لپاره قربانۍ ورکړي، هم د 
 . 168 داسې باور درلودلو حق لري

                                                           
، پمپیو کابل ته راغی، تر څو د ولسمرشۍ ټاکنو د وروستیو جنجايل ۲۰۲مه ۲۳د مارچ پر  168

 ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ جوړجاړی وکړي، مګر ونه توانېد.پایلو په اړه د 
په همدې ورځ پمپیو دوحې ته والړ، هلته یې د شپې ناوخته له مال برادر اخوند رسه وکتل، 

امریکا د هغو پوځي '' مه د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعالمیه خپره کړه:۲۴او د مارچ پر 
 موخو لپاره کېږي او نه هم د هغو مرشانو مالتړ کوي یايسچې د س عملیاتو مالتړ نه کوي

حکومت خربه  چې د موازي او نه د هغو کسانو مالتړ کوي چې د دې عملیاتو امر ورکوي
 '' کوي.

 په اعالمیه کې لیکل شوې و:
ه کلکه متحده ایاالت پ'' همدارنګه د مایک پمپیو لخوا په اعالمیه کې لیکل شوې و:

عبدالله عبدالله ئیس ې د افغانستان ولسمرش ارشف غني او پخواين اجرائیه ر چ هد شينېخوا
بهرنیو چارو وزیر پومپیو ته خرب ورکړ چې دوی په دې نه دي توانیديل تر څو پر داسې د 

یو ټول شموله حکومت باندي موافقه وکړي چې د حکومتدارۍ، سولې او امنیت ننګونو 
 .س د سوکايل او روغتیا لپاره کار وکړيرسه مقابله وکړي او د افغانستان ول
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موږ په سختو ټکو د طالبانو هغه ګواښونه غندو چې نن یې پر ټاکنیزو کارکوونکو 

 '' .او رایې ورکوونکو د بریدونو په تړاو کړي

د امریکا " چارو د وزیر په اعالمیه کې راغيل و: همدارنګه د امریکا د بهرنیو
حکومت هغه سل ملیونه ډالره بېرته د امریکا خزانې ته سپاري چې ټاکل شوې وه 
په افغانستان کې د انرژۍ پر یوې لوې پروژې ولګول يش او له افغان حکومت رسه 

 .ملیونه ډالرو جال مرسته هم د اوس لپاره ځنډوي ۶۰د 

ان یې باید د بهرنیو مايل مرستو په اړه په رڼه توګه حساب افغان حکومت او مرش 
 ورکړي. 

امریکا د هغو کسانو پر ضد ده چې د خپل واک او نفوذ په زور افغانان د بهرنیو 
 .مرستو له ګټو بې برخې کوي

                                                           

دوی له دغه چلند څخه، چې د افغانستان او  دوی څخه مایوسه ده او د متحده ایاالت د
افغانستان اړیکو ته  –زمونږ مشرتکو ګټو ته څه معنی لري. د دوی ناکامي د متحده ایاالتو 

ف ملګرو ته سپکاوی دی چې زیان رسولی او له بده مرغه هغه افغانان، امریکایان او د ایتال 
 .د دې هیواد د نوي راتلونکي جوړولو په مبارزه کې یې خپل ځان او مال قربان کړی دی

ځکه چې د افغان مرشانو پاتې راتګ د متحده ایاالتو ميل ګټو ته مستقیم ګواښ دی، 
پیل سمدالسه به، د متحده ایاالتو حکومت له افغانستان رسه د همکارۍ پر اړخونو بیا کتنه 

کړي. د نورو ګامونو تر څنګ، نن ورځ موږ په افغانستان کې د خپلو مصارفو لپاره مسؤالنه 
ډالرو مرسته کموو. موږ غور  ډملیار  1بدلون اعالنوو او په سمدستي توګه په روان کال کې 

نورو ډالرو مرسته کمه کړو. موږ به همدايس د نورو  ډملیار  1کې د کال   ۲۰۲۱کوو چې په 
مالومولو لپاره د خپلو ټولو پروګرامونو او پروژو بیا کتنه پیل کړو، او د افغانستان  کمښتونو

متویلوونکو کنفرانسونو کې به زموږ پر ژمنو له رسه غور وکړو. افغان نړیوالو لپاره راتلونکي 
سیايس  د مرشانو ته مو څرګنده کړه چې موږ به د هغو امنیتي عملیاتو مالتړ نه کوو چې

، او نه به د هغو سیايس مرشانو مالتړ وکړو څوک چې د ورته عملیاتو موخه ويپه اهداف 
 '' .امر کوي یا هغه څوک چې د موازي حکومت مالتړ کوي
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د افغان حکومت د ميل تدارکاتو ادارې په چارو کې روڼوالی نشته، او دا وضعیت 

 .169ښنې وړ دید امریکا لپاره د اندې

د امریکا حکومت به د روان کال په پای کې له یادې افغان ادارې )ميل تدارکاتو( 
رسه مرستې دروي، او مته لري چې افغان حکومت به د فساد پر ضد مبارزې او د 

 .خلکو خدمت ته ښکاره شونتیا ښیي

 .له هغو افغان مرشانو رسه باید حساب ويش چې دا معیار نيش ساتلی

ایلې ته رسېديل یو چې د افغان حکومت د څار او ارزونې کومیټه د دې موږ دې پ
وړتیا نه لري چې د افغانانو د ښه راتلونکي لپاره په نړیوالو هڅو کې همکاري وکړي 

. 

لومړي سل ملیونه ډالره د غزين او کندهار او همدا راز د کجکي او کندهار ترمنځ 
 .ړي شوي وود سب سټېشنونو او نورو زېربناو لپاره ځانګ

د غني حکومت د مرستو په مرصف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی 
 .ورکړی

 "د امریکا حکومت ژمن دی چې دا پروژه بشپړه کړي، خو د یو بل میکانېزم له الرې.

میلیونه ډالرو مرسته، د فساد له  ۱۰۰امریکا د افغان حکومت رسه د بریښنا برخه کې  
میلیونه ډالر هم،  ۶۰ک ته وګرځوله، او په همدې ورځ یې نور امله بیرته امریکایې بان

پر افغان حکومت د فساد له  امله ورڅخه وګرځول، په یوه ورځ کې د امریکا لخوا 

                                                           
موږ د خپلو "ویې لیکل: خپره کړه،  خربپاڼه د پامپیو په ځواب کېد تدارکاتو  ادارې  169

 .ته چمتو یوټولو کړنو او فعالیتونو په تړاو جواب ویلو او حساب ورکولو 
د تدارکاتو ميل اداره خپلې ټولې چارې د اقتصاد د ميل کمېسیون، د قاطع ماموریت د 

او د سیګار په ګډون د نړیوالو څارندویانو تر سرتګو الندې په مخ وړي او یادو  څارونکو 
 " ټولو بنسټونو د شفافیت په برخه کې د تدارکاتو د ادرې ستاینه کړې.
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میلیونه ډالر، په افغان حکومت کې د فساد له امله بیرته ورڅخه ګرځول، پرته  ۱۶۰

 له شکه پر افغان حکومت منفي تاثیر درلود.

 
کلونو کې دا لومړی ځل و چې د امریکا لوړ پوړي چارواکې )د بهرنیو  ۱۸په تیرو 

چارو وزیر( پر افغان حکومت د فساد تور د اعالمیې په خپرولو رسه پوري کړ، او 
میلیونه ډالر یې له افغان  ۱۶۰په ټاکنو کې یې د نه روڼتیا خربه وکړه، همدارنګه 

 حکومت څخه بیرته وګرځول.

نیوز رسه د مرکې پر مهال  عبدالسالم ضعیف له کابل مه، مال۱۸د سپټمرب پر 
ل و په ټاکنو کې ګډون کول په روانه جګړه کې برخه اخیستل او د هغې اوږد"وویل:

 " دي، نور د هر چا خوښه چې جګړه غواړي او که سوله.

مرستیال رسور دانش، جاغوري ولسوالی کې  مه، د ډاکټر غني دوېم۱۹سپټمرب پر د 
ځیني کسان هر ه ورځ تکرراوي، چې سوله د ټاکنو په "وویل: د کمپاین پر مهال

پرتله لومړیتوب لري، دوی د سولې له نامه څخه په ګټه اخستنې غواړي افغانستان 
یو ځل بیا د مخالفینو السونو ته په دواړو السو تسلیم کړي او یو ځل بیا د امارت 

 منفور نظام په خلګو حاکم کړي.

هربي همدا اوس سولې ته لومړیتوب ورکړي، نو که فرض کړو، چې د حکومت ر 
افغانستان به سمدستي د طالبانو الس ته ولوېږي او د تېرو لسیزو ترخې خاطرې به 

 " یو ځل بیا تکرار يش.

افغانستان د  "مه، په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر ولیکل:۲۳د سپټمرب پر 
موږ اندېښمن کړي یو. د ولسمرشۍ ټاکنو د امنیت په اړه ګڼ شمېر شکایتونو 

ولسمرشۍ د ټاکنو ټول نوماندان د کمپاین لپاره یو ډول اسانتیاوې نه لري، او ټاکنو 
 .کې د درغلیو وېره هم شته

موږ د ټاکنو پر ټولو نوماندانو ږغ کوو چې ټاکنیز اصول دې مراعت کړي، او له 
هر الزم ګام پورته  ټاکنیزو او امنیتي ادارو غواړو چې د رڼو او باوري ټاکنو لپاره

 ".کړي
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مه، د مخکينې ولسمرش حامد کرزي، او ګڼ شمیر پېژندل شویو ۲۳د سپټمرب پر 

افغان سیاستوالو لخوا خربې ناسته وشوه، دوی  تر ټاکنو سولې ته لومړیتوب باندي 
و، او سوله یې د افغان ولس لپاره حیايت او رضوري کړنه وبلله، په اوسنیو و قایل 

د ټاکنو پر رڼوايل باندی شک او ټاکنې یې د افغان کشالې دحل رشایطو کې یې 
 الره ونه ګڼله.

افغان سیاستوال په دې باور دي چې په داسې " :و په خپره شوې خربپاڼه کې راغيل
ې یوه وضعیت کې چې د ټاکنو د پروسې مالکيت او رهربي هم د افغانانو په الس ک

ړکیچ نور هم پیچلی او وضعیت به بحراين به روان ک نه وي، د انتخاباتو تررسه کېدل
 .کړي

د سولې پروسې ته واوړل يش او د دې مهمې او ميل پروسې  اوس مهال باید ټول پام
 .لپاره دې په کور د ننه اجامع رامنځ ته او دغه پروسه دې چټکه يش

ښتینی سوله هغه مهال تامیندای يش، چې دغه پروسه افغان شموله او د افغانستان ر 
 .اکمیت او ارضی متامیت ته پکې درناوی شوي ويميل ح

د سولې ټینګښت لپاره دې ژر تر ژره د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیا پیل 
 " .څو بین االفغاين خربو ته زمینه برابره کړيتر  يش،

مه، حنیف امتر د اعالمیې په خپرولو رسه په ټاکنو کې د نه ګډون ۲۴د سپټمرب پر 
امتر لخوا په خپره شوې اعالمیه کې راغيل: ".... غواړم چې یو واربیا اعالن وکړ، د 

د تلې د شپږمې نیټې په انتخاباتو سیالیو کې د نه ګډون په اړه عزیزو  ۱۳۹۸د 
هېوادوالو ته خپله پرېکړه واوروم، خو که ټاکنې ځنډول کیږي، د کاندید په توګه 

 و کې به بېطرف یم او د هېڅخپل حق خوندي ساتم. همدغه راز په را روانو ټاکن
 " .یوکاندید ننګه نکوم

 UNAMAمه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازويل دفرت ۲۴د سپټمرب پر 
مرش تاداماچي مياماموتو، په دوحه کې له طالبانو رسه ولېدل، له هغوی یې وغوښتل 

 .ه وکړيکاروونکو خلکو له بریدونو څخه ډډ چې پر ټاکنيزو مرکزونو او رايې
که هر څوک پر ټاکنيزو مرکزونو "لېدنې وروسته وویل: یاماماموتو له طالبانو رسه تر
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او خلکو بریدونه وکړي، کېدای يش دا جنګي جنايت وګڼل يش او طالبان بايد له 

 " .دا ډول بریدونو ډډه وکړي

دايس ښکاري چې طالبانو د ټاکنو اړوند د یوناما د مرش او د ملګرو  ملتونو د 
 منيش د ځانګړې استازي یاماماموتو غوښتنې نه دي ور رسه منيل.رس 

مه، له ټاکنو دوې ورځې وړاندي د طالبانو د نظامي کمیسون لخوا ۲۶د سپټمرب پر 
 :الندي اعالمیه خپره شوه

 
جعيل پروسه کې د خلکو د نه ګډون په هکله د اس مم امار   پهد انتخاباتو 

 د نظامم کماساون خربتاا!
ې هیوادوال خرب دي، ټاکل شوې ده چې د روان هجري شميس کال د څرنګ چ

میزان په شپږمه په افغانستان کې یوځل بیا د انتخاباتو په نامه امریکايي پروسه تررسه 
 يش.

وروسته له هغه چې امریکايي اشغالګرو اتلس کاله وړاندې زموږ هیواد اشغال کړ دا 
تیرایستلو، افرتاق اچولو، تعصبونو م ځل دی چې همدا جعيل پروسې د خلکو د و څو 

 ق په هدف تررسه کیږي.او اختالفاتو پارولو په منظور او د اشغالګرو د اهدافو د تحقُ 

افغانان شاهدان دي چې یوځلې هم نه دغه پروسه په سمه توګه تررسه شوې، نه يې 
 کومه نتیجه درلودلې اونه يې هم زموږ د کړيديل ولس کوم درد دوا کړی دی.

رژیم او اداره چې د داسې جعيل او پردیو پروسو په نتیجه کې منځته راځي هغه کوم 
به د هيڅ افغان په رایه او نظر نه؛ بلکې د امریکايي سفارت او په ټوله کې د اشغالګرو 

 د هیلو په اساس وي.

غان مؤمن او آزادۍ د اسالمي امارت د نظامي چارو کمیسیون په ټول اف أً بن
وي چې له دښمن رسه د هغوی د اهدافو په تر السه کولو ک غږ غوښتونکي ولس 

کې هيڅ راز مرسته ونه کړي، په انتخاباتو کې هرډول ګډون تحریم کړي، نور خپل 
 خپلوان هم په دغه مناييش پروسه کې له ګډون څخه را منع کړي.
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تعالی په نرصت او د خپل ولس په مالتړ پتیلې ده  اللهد اسالمي امارت مجاهدینو د 

ې د امریکايي اشغالګرو او د هغو د څو تنو تالۍ څټو غالمانو لخوا دغه جعيل چ
پروسه به مختل کوي، په ټولو هغو امنیتي کسانو عسکرو او پولیسو به بریدونه کوي 
چې د دغې پروسې څخه ساتنه کوي، همدا ډول هغه مراکز او دفرتونه به هم تر برید 

 سييس لپاره په فعالیت بوخت دي.او هدف الندې نیيس چې د دغې مناييش د 

د جعيل انتخاباتو په ورځ به د هیواد ټولې لوی او وړې الرې د مجاهدینو لخوا بندې 
وي، له هیوادوالو څخه هیله کیږي چې په دغه ورځ له خپلو کورونو څخه را ونه 

   وځي، ترڅو خدای مه کړه چاته کوم زیان ونه رسیږي.

امر کړی چې د انتخاباتو په ورځ په ټول هیواد کې اسالمي امارت خپلو مجاهدینوته 
ل استعامل او د دغې دسېسې د یسې د مخنیوي لپاره خپل ممکنه وساد یادې پرو 

 شنډولو لپاره خپل پالنونه په کار واچوي.

نو د دې لپاره چې عام هیوادوال کوم زیان ونه ویني، د اسالمي امارت مجاهدین 
هغو کسانو ته چې په یاده پروسه کې د ګډون   لویوځل بیا د امتام حجت په ډول ټو 

تو په ورځ باایشتو ته خربداری ورکوي چې د انتخم ښار نیت لري، خصوصاً 
انتخابايت مراکزوته له ورتګ څخه کلکه ډډه وکړي او ځانونه په خطر کې وانه 

 چوي.

د کومې ستونزې او تلفاتو د پيښیدو په صورت کې به مسئولیت پخپله په دغه 
 کايي پروسه کې د ګډونوالو په غاړه وي. وما علینا اال البالغامری

 د افغانستان اسالمي امارت د نظامي چارو کمیسیون

 م۲۶/۹/۲۰۱۹، هو ش۴/۷/۱۳۹۸، هو ق۲۷/۱/۱۴۴۱
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 د مازان او ولسمرشۍ ټاکنې ۶

نې وشوې، خو ډیرو ( د ولسمرشۍ لپاره ټاک۲۰۱۹سپټمرب ۲۸) ۱۳۹۸مه ۶د میزان 
 ګډون وکړ. پکې مهمو الملو له کبله ۵دي الن دلږو خلکو 

 ولس پر ټاکنو بې باوره شوی او خپلې رایې ټاکونکي نه ګڼي. – ۱

 د طالبانو لخوا پرله پسې ګواښونه چې خلک په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. – ۲

 د ټاکنو لپاره سوړ کمپاین د ولسمرشۍ نوماندانو لخوا. – ۳

ا خربه چې سوله لومړیتوب او ټاکنې هم اړینې د امریکا لخوا هم سیاستوالو ته د – ۵
 دي.

شکر  هلالج لجد خدای "مه، د رایې ورکولو پر مهال ډاکټر غني وویل:۲۸د سپټمرب پر 
ادا کوم چې نن د افغانستان اسالمي جمهوریت دوام د ولس په ازاده رایه عميل 

 .کېږي

افغانستان مه بدل شو او د جمهوریت تېر کال زموږ په ميل قاموس کې په کلیدي کلِ 
 .ولس جمهوریت حیايت وباله او د جمهوریت بقا په ټاکنو کې ویني

د شکایتونو مرجع د ټاکنیزو شکایتونو کمېسیون دی چې هر شکایت ته به رسیدګي 
 .وکړي

 د باعزته او تلپاتې د سولېسوله د ولس لومړنۍ غوښتنه ده او د ټاکنو تررسه کېده 
 زمینه برابروي.  تامین ته چې د ولس اسايس غوښتنه ده،

 .چې واک راکړي یارې او د ولس ارادې ته منتظر یوزموږ طرحې تطبیق ته ت

زه له ټولو هیوادوالو څخه جمهوریت ته د ژمنتیا او د رای ورکولو پروسه کې د 
ګډون له امله مننه کوم، د پنځو کالو بااقتداره دولت به د ولس استازیتوب او خدمت 

 " .وکړي

لکو مننه کوله، چې په ټاکنو کې یې برخه واخیستله او دا یې له افغان حکومت له خ
 جمهوریت رسه د خلکو لیوالتیا وبلله.
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س څخه مننه وکړه، چې په ټاکنو کې د خلکو ګډون کم لبلخوا بیا طالبانو له افغان و 

 رنګه او خلکو د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب په عمل کې وښود.

 

کنو ات امنیتي تدابیر نیول شوې و، د ټن حکومت لخوا سخمه، د افغا۲۸د سپټمرب پر 
 زره امنیتي رستیري ګامرل شوي وو. ۷۰د امنیت لپاره په ټول هیواد کې 

همدارنګه د ورځې په وروستیو کې دفاع وزیر، کورنیو چارو وزیر او د ميل امنیت 
 تامین کړ.شورا مرش له افغان امنیتي ځواکونو څخه مننه وکړه چې د ټاکنو امنیت یې 

بلخوا بیا طالبانو د ټاکنو په ورځ د رایې اچولو په مرکزونو د ټولو بریدونو جزیات په 
 الندي ډول خپاره کړل.

 په انتخابايت بهار د بریدونو وروستم جزئيا 
پوستې فتحه  ۷، یوه حوزه او یوه قرارګاهولسوالۍ،  ۴( بریدونه شوي، ۵۳۱ټولټال ) 
 ي.ه او ژبل دتنه عسکر او پولیس مړ  (۴۲۲)

د الفتح عملیاتو په ګړندي بهیر کې نن ټوله ورځ، په هیواد کې د دښمن د جعيل 
 ( بریدونه وشول.۵۳۱)انتخاباتو په بهیر باندې د مجاهدینو لخوا مجموعاً 

دغه بریدونه د کابل، کنړ، پکتیا، پروان، میدان وردګو، غزين، لغامن، پکتیکا، 
کندز، تخار،  ، بامیان، ننګرهار، بدخشان، خوست، لوګر، بلخ، کاپیسا، جوزجان

نورستان، رسپل، هلمند، هرات، نیمروز، کندهار، فراه، بادغیس، فاریاب، دایکندي 
 او زابل په والیتونو کې د دښمن په امنیتي کسانو او انتخابايت مراکزو تررسه شول.

چاه آب بهارک، خواجه غار او ړ کې له دښمن څخه د تخار والیت )د عملیاتو په ل
ه سرته په بغالن کې یو  ،ولسوالۍ ګانې( او د جوزجان والیت )درزاب ولسوالۍ(

پوستې په  ۷په پکتیکا کې یوه امنيتي حوزه او په کندز، غزين او کاپیسا کې  قرارګاه،
 بشپړ ډول فتحه شوې.
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( تنه عسکر، پولیس او ۲۵۸نانو په ګډون )اقومند ۳په عملیاتو کې تر ماښام پورې د 

تنه نور  ۱۶۴، ان چې د انتخابايت مراکزو په امنیت ساتلو بوخت وو، وژل شوياربکی
 ټپيان شوي دي.

رینجر موټر له منځه وړل شوي، یو  ۴عرادې هاموې ټانګونه او  ۲۲د دښمن  رسه ور
هاموې ټانګ، لسګونه میله سپکه او درنه وسله او ډير مهامت هم تر السه شوي 

 دي.

انتخاباتو د ډرامې په وړاندې د خلکو پریکون پټ  د کابل اداره هڅه کوي چې د
 کړي، او دغه امریکايي دسیسه بریايل وښيي.

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 م۲۸/۹/۲۰۱۹، هو ش۶/۷/۱۳۹۸، هو ق۲۹/۱/۱۴۴۱

 

د ښه امنیت نیولو خربې وکړي، او طالبان یې خپلو افغان حکومت د ټاکنو په ورځ 
ې پاتې وګڼل. د دفاع رسپرست وزیر اسدالله خالد او د کورنیو موخو ته په رسیدو ک

چارو رسپرست وزیر مسعود اندرابې وویل چې دوی په ډیرو ځایونو کې د طالبانو 
 د بریدونو مخه ونیوله.

فغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو ا" اندارايب خربیاالنو ته وویل:
مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی  ۶۸په ورځ د رأیې ورکوونې د 

 " .وکړي

تېرو ټاکنو په پرتله په ځلونو د دښمن بریدونه کم د  "همدارنګه اسدالله خالد وویل:
وو، دا په دې مانا نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنې طالبانو 

برخو کې د  ۲۲زې په چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځایه یې بریدونه وکړل، یوا
خوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپلې شومې ځانګړيو ځواکونو له
 " .موخې ته ونه رسېږي
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 مه، له خلکو د  مننې لپاره طالبانو الندي اعالمیه خپره کړه:۲۸د سپټمرب پر 

 د ناکامۍ په اړه د اس مم امار  اع ماه  د کابل ادارې انتخاباتو
او مجاهد ملت د کابل ادارې په تیرایستونکو انتخاباتو کې په نه ګډون افغان مسلامن 

او د دغې دسیسې په ناکامۍ رسه یوځل بیا ثابته کړه چې د هيڅ اجنبي جهت 
 فرمایشونه او اشغال ورته د منلو وړ نه دی.

نن د کابل السپوڅې ادارې خپل ځان ته د کاذب مرشوعیت ورکولو لپاره د انتخاباتو 
جعيل پروسه په الره واچوله چې الحمدلله د ملت لخوا په قاطع اکرثیت رسه په نامه 

 تحریم او ناکامه کړل شوه.

تنو  په محدودو ښارونو کې د یوشمیر دولتي رسمي مامورینو، معاش خورو او څو
غولیدلو څیرو ماسوا نور ملت په اکرثیت او میړانه رسه دغه بهرين تپل شوې پروسه 

 په کې ونه کړ.رد کړه او ګډون يې 

اسالمي امارت له خپل ټول ځوریديل او مسلامن ملت څخه د زړه له کومې مننه 
کوي چې د اسالمي امارت غوښتنې ته يې لبیک ووایه، د انتخاباتو په نامه پردۍ 

کړه، له خپلو مجاهدینو وروڼو څخه یې پراخ حامیت وکړ،  دسیسه يې رد
 يې خپل کلک پیوستون ثابت کړ.مجاهدینوته یې الس ورکړ او له هغوی رسه 

د تپل شوې انتخابايت پروسې له ناکامۍ څخه الندې ټکي په څرګند ډول روښانه 
 شول:

وو ملت مو په اکرثیت رسه په هیواد کې د اشغال خامته او دلته قوي اسالمي نظام ۱
 غواړي.

نه بايس، وو د کابل په اداره کې بوخت غولیديل افغان منا څیرې باید نور ځانونه تیر ۲
وښتنو رسه لوبې ونه کړي او د د بهرنیو په مالتړ د خپل ولس له اسالمي باورونو او غ

 قو په درک کولو رسه له پردۍ غالمۍ څخه الس واخيل.یحقا

وو دا چې بې پرې رسنیو او څارونکو سازمانونو هم تائید کړه چې په انتخاباتو کې ۳
ولس له دې رستارسي پریکون څخه ن ن کچه ډیره ټیټه وه، نو د افغاګډو  د خلکو د
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اشغالګر جهت هم باید درک کړي چې افغان ملت اشغال او له بهر څخه را واردې 
شوې پروسې او دسیسې نه مني. په دې الره کې د بهرنیو اشغالګرو مصارف، هڅونې 

امیږي. نو باید بې له فاصلې او بې ځایه وخت ضایع کول هیڅ جهت ته په ګټه نه مت
غاړه کیږدي، د افغان غیور ولس غوښتنې ومني، خپل اشغال پای ته  قو تهیحقا

ورسوي، نور دا ملت او خپل رسنوشت رسه پریږدې او زموږ په هیواد کې له مداخلو 
 څخه ځان لرې وسايت.

و م د خپل ولس قدر وکړي، همدا ولس وو د اسالمي امارت مجاهدین باید اله ۴
ه میړانه مقابله وکړه، له پریامنه پیسو، چې نن يې د دښمن له سرتې دسیسې رسه پ

تبلیغاتو، هڅونو، دسیسو او فریبونو رسه رسه يې د هغوی له لومې ځان وژغوره، له 
بدخشانه تر ارزګانه، له هراته تر ننګرهاره، له کندز او بلخ څخه تر کندهار او پکتیکا 

کړ او د دښمن پورې ټول ملت په یوه خوله د خپلو مجاهدینو ورڼو په غوښتنه عمل و 
 سرته حربه يې ناکامه کړه. الحمدلله و املنة

 د افغانستان اسالمي امارت

 

 د ډاکټر غنم د مننې پېغام
د ټاکنو  کوم چې له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه مننه  (ارشف غني زه )ډاکټر

ې خپلې رای په ارامه فضا کې بري نیويل وو، تر څو هیواد والامنیتي تدا لپاره یې بشپړ
نسیي او ځي چې دښمن به د ټاکنو مخه و و او هغه وېره یې له زړه څخه و  وکاروي،

وحشیانه بریدونه وکړي. د دې هر څه لپاره زمونږه  بانديد رایې اچونې په مرکزو 
ځکه خو دښمن بریالی نشو چې  ،امنیتي او دفاعي ځواکونو پوره چمتوالی نيولی وو

 نانو څخه خپل حق واخيل.دا لویه پروسه ګډه وډه کړي او له افغا

تئ او تر بل هر چا واقعاً د دې هیواد اتل او زړور بچیان یاس  )امنیتي ځواکونه( تايس
دښمن  ،خپله واقعي مینه ثابته کړه س رسه زیاته مینه لرئ. او نن تايسول له هیواد او

 ته مو خپل زور وښود چې مونږه هم کمزوري نه یوو.
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 د ټاکنو د ګټلو ادعاوي

مه ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو په غونډه کې وویل چې ۳۰رب پر د سپټم
 ټاکنې په لوی اکرثیت رسه ده ګټيل دي.

میلیونه بایومټریک رایې کارول  ۱،۳د ډاکټر عبدالله د ډلې لخوا ویل کېدل چې 
 لکه زیاتې رایې دوی ګټيل دي. ۷شوې چې تر 

ونه غیر بایومټریک )نا رڼي( رایې میلی ۱،۵ځینو رسچینو راپور ورکاوه چې مګر 
يش،  د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا منلکارول شوي، که غیر بایومټریک رایې هم 

 نو بیا ډاکټر غني ګټونکی دی.

وامې "هادي مسلمیار وویل:ال د اکټوبر پر لومړۍ نیټه د مرشانو جرګې مرش فضل
ویيل چې  "نۍهوا عامل نورستا"وريدل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرشې 

په پالر به یې هم  "نورستانۍ"ې دوی به غیر بایومټریک رایې نه شامري، د د
ه شئ له خلکو پوښتنه وکړئ، د خلکو حق تايس څه ډول وړال  "هوا"وشامرو، تايس 

 "خورئ؟

په همدې ورځ د مسلمیار په جواب کې هوا علم نورستانۍ له امریکا ږغ رسه مرکه 
ومټریک رایې وشمېرم، د ټاکنو پروسه په "بایومټریکه بای کې وویل:"نشم کولی غیر

 ."یشمېرل نه شو غیر بایومټریک رایې موږطریقه" تررسه شوې او 

دواړو ډلو، د عبدالله عبدالله په مرشۍ د "ثبات او همپالنې" او محمد ارشف غني 
 .په مرشۍ د "دولت جوړونکي" ټېمونو په ټاکنو کې د بري ادعاوې درلودلې

موږ "مپیو پر ټویټر ولیکل:مریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمه، د ا۳۰پر د سپټمرب 
تیا ستایو، ر کوونکو او امنیتي ځواکونو زړه و  ورکوونکو د ټاکنو د کار ود افغان رای

تخنیکي او امنیتي ګواښونو رسه رسه ممکنې کړې. د له چې د افغانستان ټاکنې یې 
افیت فت وکړي چې د ټاکنو د نتایجو شافغانستان بنسټونه باید ټول هغه اقداما

 ".خوندي کړي او شکایتونه وڅېړل يش
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د جنويب او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکټوبر په لومړۍ نیټه 

له خولې د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر پاڼه ولیکل  الیس ویلز ځانګړي استازي
ک کمېسیون د پایلو د اعالنولو صالحیت وازې د افغانستان د ټاکنو خپلوای" شول:

 .کړيه نوماندان او د هغوی پلویان باید پر خپل رس وړاندوینې ون ،لري

 " .د افغانستان خلک په دې برخه کې د شفافیت او حساب ورکولو مستحق دي

د اکټوبر پر لومړۍ نیټه په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر 
او نقیض رپوټونه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک په دې اړه ضد "ولیکل:

 .یمځي، اندیښمن یکمیسیون به څه وخت د رائیو د جمع بندۍ ميل مرکز پران

دا هم مهم دي چې د افغانستان د ټاکنو کمیسیون کورنیو څارونکو او د افغانستان 
 ."خلکو ته دا موضوع روښانه کړي

یت شورا لخوا خربپاڼه کې د افغانستان د مه، د ملګرو ملتونو امن۳د اکټوبر پر 
له ټولو نوماندانو وغوښتل چې د ټاکنیز چلند هغه هوکړه مراعت کړي  ولسمرشۍ

  .چې د ټاکنیز بهیر د درناوي او د ټاکنو د سالمتیا د ساتنې لپاره یې السلیک کړې ده

موږ د هغو کسانو غندنه کوو چې د ټاکنو په ورځ یې د " خربپاڼه کې راغيل:
نوماندانو او کارکوونکو په ګډون د ملکي وګړو په وړاندې د بریدونو ګواښ کړی 

 .وو 

موږ په ټاکنیزو ادارو او په دې ډله کې له ټاکنیزو کمېسیونونو غوښتنه کوو چې د 
افغانانو رایې په ځیر وشمېري او د دې ضامنت وکړي چې پایلې عادالنه او رڼې 

 "وي.

رسه ډاکټر غني په مرکه کې اونیزې  "دیر شپیګل"جرمني له  مه، د ۷د اکټوبر پر 
 "داسې ښکاري چې پنځه کاله نور هم ولسمرش یم"وویل:

دا په افغانانو پورې اړه لري، خو داسې نښې نښانې شته چې زه به "ډاکټر غني وویل:
پنځه کاله نور هم ولسمرش یم چې د افغانستان لپاره ډېر کار وکړم. خو د نورو په څېر 

 ".هم د ټاکنو پایلو ته انتظار وباسوباید موږ 
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هغه وویل:"له طالبانو رسه په هر ډول جوړ جاړي کې باید د افغانستان اسايس قانون، 

موکرايس په پام کې ونیول يش، له ډد برشي حقونو او د ښځو د حقونو مسئلې او 
دوی پرته مذاکرات مانا نلري. موږ په حکومت او ټولنې کې له قوي )وسپنیز( 

ت پرته طالبان نشو منلی... ما په خپل ژوند کې له ثبوت پرته پر هېچا هم باور ضامن
 ".نه دی کړی

طالبانو ته نه تسلیمیږو او که طالبان " ښاغيل غني له طالبانو رسه د سولې اړوند وویل:
دا فکر کوي چې کابل ته به راځي او دا شوي پرمختګونه به ختموي، هغوی تېروتيل 

 .دي

یي د سولې تړون هغو ته کوښښ وکړ چې وښ تریخوايل په زیاتولو رسهطالبانو د تاو 
نام نه دی ټد بري په مانا دی او ګواکې افغان ځواکونو ماتې خوړلې ده، خو کابل وي

 ".ځانونه ځوړند کړي ې پسېېواد څخه د تېښتې لپاره په الوتکچې خلک له ه

 اعالن شوې: ډولپه الندي  ،  د ټاکنو لومړنۍ پایلې۲۰۱۹مه ۲۲د ډسمرب پر 

 .سلنه( رایې ګټلې وي ۵۰،۶۴) ۹۲۳۸۶۸ډاکټر ارشف غني ټول ټال 

 سلنه( رایې ګټلې وي.۳۹،۵۲) ۷۲۰۹۹۰ډاکټر عبدالله ټول ټال 

 .سلنه( رایې خپلې کړي۳،۸۵) ۷۰۲۴۳انجنیر ګلبدین حکمتیار ټول ټال 

 .( رایې خپلې کړي۱،۸۶) ۳۳۹۲۱رحمت الله نبیل ټول ټال 

سلنه میرمنو برخه په ټاکنو کې  ۳۱رایه کارولې وه، چې  کسانو ۱۸۲۴۴۰۱ټول ټال  
 اخیستې وه.
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د ډاکټر عبدالله د  د ثبات او همپالنې د ټیم مرش د پایلو تر اعالن سمدستي وروسته

کوکې رایې باطيل لکه مش ۳خربپاڼه  یې خپره کړه چې او  پایلو نه منلو اعالن وکړ
 او موږ ته د منلو وړ نه دي.

، د ولسمرشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې ۱۳۹۸مه ۲۹/  د سلواغې  ۲۰۲۰مه ۱۸ري د فربو 
 ( رایو باندي ګټونکي اعالن شو.۹۲۳۵۹۲سلنه ) ۵۰،۶۴اعالن شوې، ډاکټر غني د 

 ( رایو په ګټلو ناکام او دوېم اعالن شو.۷۲۰۸۴۱سلنه ) ۳۹،۵۲ډاکټر عبدالله عبدالله 
 ګټلو درېم کس اعالن شو.( رایو په ۷۰۲۴۱سلنه ) ۳،۸۵انجنیر حکمتیار 

بجې د ټاکنو  ۵نیمې بجې پېل او مازیګر  ۴د پایلو د اعالن غونډه مازیګر په 
 خپلواک کمیسون لخوا ډاکټر غني ګټونکی اعالن شو.

ډاکرت غني د خپلو پلویانو منځ کې خپل بری  ډاکټر عبدالله د ټاکنو پایلې ونه منيل،
مه د لوړي مراسم تر رسه کړي، ۲۷وري پر وملانځه، او چمتووالی یې نیاوه چې د فرب 

مه، ۹او د مارچ پر مګر د امریکا د فشار په نتیجه کې یې د لوړي مراسم وځنډېدل 
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 "ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله"په ارګ او سپيدار ماڼې کې په یو وخت رسه، دواړو 

 د لوړې مراسم تر رسه، او هر یوه خپل ځان ولسمرش ونوماوه.
تاد سیاف، استاد عبدالکریم خلیيل او یونس قانوين لخوا هڅې د حامد کرزي، اس

 وشوې چې دواړه ډاکټران جوړجاړي ته وهڅوي، مګر ونه توانېدل.
مه، مایک پمپیو کابل ته راغی، هڅه یې وکړه چې ډاکټر غني او ډاکټر ۲۳د اپریل پر 

 عبدالله وهڅوي چې ټول الشموله افغان حکومت باندي توافق ته ورسيږي، مګر
 واک ومني. "مساوي"سلنه  ۵۰ډاکټر غني چمتو نه و چې له ډاکټر عبدالله رسه 

بیا هم د استاد سیاف، حامد کرزي، خلیلی او یونس قانوين له خوا د ډاکټرانو د 
/ د غویې  ۲۰۲۰ مه۱۷پر  باالخره د مئشو چې جوړجاړي هڅو ته دوام ورکول 

د مساوي واک ویشنې هوکړه  ، د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ۱۳۹۹مه ۲۸
 السلیک شوه.

دايس چې ډاکټر عبدالله به د ميل پخالینې د عايل شورا مرشې کوي، د هیواد د 
سلنه وزیران لري، په هر  ۵۰دویم کس پروتوکول به ورکول کیږي، په کابینه کې به 

والیت کې چې هر یوه له دوی دوو زیاتې رایې ګټلې وی، وايل به د همهغه لخوا 
سلنه سفیران به هم د عبدالله لخوا معريف  ۵۰يف کیږي، او په بهرنیو هیوادو کې معر 

 کیږي.
دواړو ډاکټرانو له حامد کرزي او استاد سیاف څخه مننه وکړه، مګر یونس قانوين د 

 ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني په  هوکړه خوښ نه و.
 "حکمتیار"اسالمي  د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د هوکې مخالفت د حزب

 اسالمي ګوند لخوا وشو.ګوند او جمعیت 
دغه ډول جوړښت ناکامه تجربه وبلله، ویې ویل چې ګډ حکومتونه د حل الره نه 

طالبانو د تړون علمې کېدل سولې ته د رسیدو الره  –ده، او د امریکا متحده آیاالتو 
 ده.

د رور محمود کرزی د ډاکټر غني لخوا د جون پر لومړۍ نیټه د حامد کرزي و 
مه د وزارت کارکونکو ته ور ۶وزیر وټاکل شو، او د جون پر  ښارجوړولو او ځمکو

 وپېژندل شو.
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 د افغانستان سولې او  جګړې اړوند بې بېلې  رګندونې

پالیيس ولیکل چې د امریکا متحده ایاالت به د پوځیانو تر  مه،  فارن۹د اګسټ پر 
ې خپل استخبارايت شتون وسايت. ځکه د امریکا وتلو وروسته هم په افغانستان ک

په مستقیم ډول د يس آی اې  "د خوست ساتنې ځواک"لخوا  خوست والیت کې 
 لخوا روزل شوې او متویل کیږي.

مه، کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ ۷د اګسټ پر 
پر ټاکنې ال هم  اختالف شته، سیاستوالو انديښنه  کسیز پالوي ۱۵د افغاين مذاکراتو لپاره د 

 .وښودله چې افغان حکومت د خپلې خوښې ډیر کسان په لسټ کې ځای کړي دي

مه، د طالبانو د قطر د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین پر ټویټر ۲۱د اګسټ پر 
ومونه غړو ن بین االفغاين مذاکراتو لپاره د ټیم د د سیايس جهتونو له لوري د"ولیکل:

خايص زورواکې کړۍ په اختیار  پټ ساتل یا خو د اختالف له امله دي او یا هم د
کي دي چي بیا نو د ټولو جهتونو مشرتک ټیم نه بلل کیږي او نه هم د فیصلې واک 

 "هم خپل موقف ښکاره کړي.دي سیايس جهتونه  او د سیايس جهتونو مالتړ لري.

د " مرش حاجي دین محمد رسنیو ته وویل:مه، د سولې شورا مرستیال ۲۲د اګسټ پر 
بین االفغاين مذاکراتو لپاره د پالوي په نومونو کې د ولسمرش لخوا بدلون راوستل شوی، 

والو او تدا ځل شاید زما نوم هم پکې نه وي، حکومت له دې وېرې چې د افغان سیاس
 " .حکومت تر منځ جنجال راپورته نه يش، د پالوي د غړو نومونه نه اعالنوي

مه، په کابل کې د مرکزي اسیا، ازبکستان، تاجکستان، ۱۷همدارنګه د اګسټ پر 
قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان د هیوادونو سفیرانو په ګډه غونډه کې د افغان 

 سولې بهیر څخه خپل مالتړ اعالن کړ.

سې آی  مه، په افغانستان کې د امریکا/ناټو پخوانې عمومي قومندان، او د۱۰د اګسټ پر 
له افغانستان څخه د امریکا او "اې پخوانې مرش ډیویډ پټریوس خپله لیکنه کې ویلی و:

ناټو ځواکونو وتل د انديښنې وړ خربه ده، امریکا دي له افغانستان څخه د پوځیانو په 
 ایستلو رسه تېروتنه نه کوي، که امریکا دا کار وکړي، د عراق د تېروتنې تکرار به وي.



 378 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
امریکا " مه، ډونالډ ټرمپ په نیو جريس کې خربیاالنو ته وویل:۱۸د اګسټ پر 

زرو څخه راکم کړي، خو یو ۱۳غواړي په افغانستان کې د خپلو رستېرو شمېر له 
 .استخبارايت ځواک به هلته پرېږ دي« موثر»شمېر 

هلته زموږ د حضور دلیل دادی ترڅو افغانستان د ترهګرو په البراتوار بدل نيش، او 
دې اړه ډیر ښه نظریات او پروګرامونه لرو، زما هدف دا دی چې په راتلونکو موږ په 

 .اونیو کې به ډیر ښه کارونه تر رسه او اعالن يش

موږ کولی شو له لږ پوځي ځواک رسه وضعیت تر خپل کنټرول الندې وساتو. موږ به 
اړه  د خپلو ځواکونو شمیر راکم کړو. راتلونکی په طالبانو او افغان حکومت پوري

لری. دلته باید یو مسئله روښانه يش، او هغه دا چې موږ به په افغانستان کې موثر 
 ".ته وویل استخبارايت حضور ولرو. او دا حضور د هغو دالیلو له امله دی چې ما تايس

مه، د امریکا د کانګرس غړي لنډيس ګراهام پر خپل ټویټر ۱۷د اګسټ پر 
ډله یې د اسالم پاله سخت دریځو ډلو د  هیله مند یم ولسمرش او کاري"ولیکل:

ګواښ په اړه چې فکر کېږي د سپټمرب د یوولسمې پېښه له افغانستان څخه پالن 
 ".شوې وه سمه پرېکړه وکړي

:"هر ډول تړون چې د ترهګرۍ رسه د مبارزې لپاره ګراهام په بل ټویټ کې لیکيل
ځای به یې، دا به په د سولې تړون نه دی، پر  د امریکا وړتیا په پام کې ونیيس،

امریکایي خاوره د ال زیاتو حملو او په ټوله نړۍ کې د متحده ایاالتو پر ګټو د حملو 
 ".لپاره الره هواره کړي

ي مه، ډاکټر ارشف غني  د افغانستان د ميل راډیو ټلوېزیون په ځانګړ ۱۵د اګسټ پر 
، ئېرته شاته ځب ئکه طالبان، که طالبان غواړ  ئپروګرام کې وویل:"جمهوریت غواړ 

که جمهوریت  د جمهوریت په چوکاټ کې سوله راځي. ئکه جمهوریت غواړ 
 .ټینګ يش افغانستان به خپلو هیلو ته په رسېدو کې بریالی يش

د افغانستان خلک باید د شخصیت پرستۍ له دایرې څخه ووځي او داسې یوه 
 .تګالره رامنځته کړي، چې د کورنۍ اجامع لپاره د منلو وړ وي
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یو لوی ملت د استازیتوب لپاره باید یو قوي دولت شتون ولري، ترڅو خپل د 

 .راتلونکی خپله وټاکي

له ولسواکۍ څخه موږ دا وطن نشو اداره کوالی او پر  بېدلته ولسواکي رضور ده، 
 ".ولسواکۍ باندې انشاءالله هر شی کېږي

 

 په مسجد او واده کې چاودنې
د خپلواکۍ د سلمې کلیزي دوه ورځې  ،۲۰۱۹اګسټ  ۱۷ /۱۳۹۸مه ۲۶د زمري 

ودونو سالون کې د اهل تشیع د واده کابل ښار کې د شهر دبۍ په نوم د وړاندي، په 
کسان مړه او  ۶۳بجې برید وشو، چې پایله کې یې  ۱۰:۳۰مراسمو باندي د شپې 

 ژوبل شول، د برید پړه داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیستله، د خلیلزاد لخوا ۱۸۲
موږ  باید د سولې مذاکراتو ته، د "مه  ولیکل:۱۸وغندل شو، هغه د اګسټ پر  برید

بین االفغاين مذاکراتو په شمول رسعت ورکړو،  دا به د افغانانو دریځ ال غښتلی 
 ".کړی، د دې لپاره چې داعش مات يش

بل خوا د یاد برید پړه د ګډ حکومت مرش ډاکټر غني او د کورنیو چارو وزیر اندرايب 
د تیري شپې ترهګریزي  "مه وویل:۱۸طالبانو واچوله، ډاکټر غني د اګسټ پر پر 

پيښې ته طالبانو زمینه برابره کړي، دوی جګړې کوي، او د برید په نه منلو رسه ځان 
 " ته برائت نه يش ورکوالی.

مه ۱۸غربګون کې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اګسټ پر افغان حکومت په د 
مي امارت د کابل ښار په یو هوټل کې په ملکي خلکو چاودنه کول او اسال " ولیکل:

هغوی ته تلفات اړول په کلکه غندي، دغه ډول وحشیانه قصدې وژنې او ښځې او 
 .ماشومان په نښه کول هیڅ ډول توجیه او جواز نه لري

 ته امریکايي اشغالګرو او د هغوی کورنیو غالمانو زمنیه مساعده د کابل غوندې برید
افغانستان کې امن او آرام چا خراب کړ؟ غالمان د دې پرځای  سلنه۹۵په   .کړې
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په کابل کې دې خپل  170 چې د واشنګټن او نیویارک امنیت ساتلو دعوه کوي

کړي، هغوی له برید مخکې چريې وو چې معلومه کړي حمله د چا  مسئولیت ادا
 "ده؟ کار

اسم هم په کابل کې د یادي ( مر يزمر  ۲۸کومت د ازادۍ سلمې کلیزې )افغان ح
 حملې له کبله وځنډول.

په کچالغ کې د شیخ  مه، ۱۶، د اکسټ پر مخکې د ازادۍ د سلمې کلیزي یوه ورځ
هغه په پخواين مسجد کې برید وشو، د شیخ هبة الله د ورور  هبة الله په مدرسه او د

ې ژوبل زیات پک ۲۰نور کسان پکې ووژل شول  او تر  ۴حافظ محب الله په ګډون 
ر ځای الندي شول، ماین د جمعې ورځ د خطبې پر مهال د خطیب د کیناستلو ت

 و.ځای په ځای کړل شوی 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
په واشنګټن  "، امنیتې ځواکونو ته د وینا پر مهال ډاکټر غني وویل:۲۰۱۹ مه۱۳اګسټ  د  170

قرباين ور نه  "امنیتې ځواکونه"او نیویارک کې ستايس د قربانیو له امله امن دی، که تايس 
 کړي، یاد ښارونه به هم امن کې نه وي.
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 د سولې خربو نهم پړاو

 مه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا الندي اعالمیه خپره شوه:۲۰د اګسټ پر

به قطز او افغانستان ته  د افغانستان بیا پخالینې لپاره ځانګړی استازي زملی خلیلزاد"
 والړ يش.

 ۲۰۱۹مه، ۲۰د ویاند دفرت، د اګسټ 

مه به د افغانستان د بیا پخالینې لپاره ځانګړی استازی سفیر خلیلزاد ۲۰د اګسټ پر 
قطر او افغانستان ته سفر وکړي. په دوحه کې به سفیر خلیلزاد له طالبانو رسه د سولې 

په افغانستان کې شخړې او جګړه پای  هر اړخیزو خربو ته دوام ورکړي، تر څو
 ومومي.

په کابل کې به د سولې بهیر په اړه د حکومت له مرشتابه رسه مشورې وکړي، او 
هغوی به د بین االفغاين تفاهم لپاره وهڅوي، خو کابل ته سفر ال هم نهایې شوی نه 

 " دی.

افغانستان  ولسمرش ټرمپ له" مه، مایک پامپیو فاکس نیوز ته وویل:۲۰د اګسټ پر 
څخه د خپلو ځواکونو ایستلو ته ژمن دی؛ خو دا ګام به د افغانستان امنیتي رشایطو 
ته په کتو اخستل کېږي ځکه موږ نه غواړو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله 

 .بدل يش او له دې ځایه د امریکا په متحده ایاالتو برید ويش

غه څه وسايت چې متحده ایاالتو ته د ولسمرش ټرمپ غواړي، په افغانستان کې ه 
 ونو ډالرو او زرګونو امنیتي رستېرو د مرګ په بیه متام شوي.ډمیلیار 

د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه په ګډه په افغانستان کې د عسکرو د 
 " .ولو کار کويمشمېر په راک

امریکایي "وکړي: ډونالډ ټرمپ الندي څرګندونېهمدارنګه د امریکا ولسمرش 
عسکر به له افغانستان څخه راوباسو؛ خو افغانستان د ترهګرو لپاره د هاروارډ 
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پوهنتون دی، موږ به خامخا هلته استخبارايت شتون ولرو او اړتیا ده چې هلته یو 

 .171څوک وساتو

امریکايي ځواکونه په افغانستان کې د سوله ساتونکو په حیث دنده اجراء کوي؛ موږ 
دندې ته د پای ټکی ږدو او نه غواړو په نړۍ کې د پولیسو دنده رسته نور دې 

 .ورسوو

مذاکرايت ټیم له طالبانو رسه په خربو کې پرمختګ کړی، په دې نړۍ کې په هیچا 
هغوی )طالبان( نور نه غواړي له  باور کېدای نه يش، خو د تلفاتو د زیاتوايل له امله 

 " موږ رسه جګړه وکړي.

ل څرګندونې چې په افغانستان کې به استخبارايت شتون وسايت، په د ټرمپ دغه ډو 
بېالبېلو وختونو کې د طالبانو د ویندویانو )ذبیح الله مجاهد او سهیل شاهین( لخوا رد 
شوې، او طالبانو ویيل چې د امریکا هیڅ ډول شتون ورته د منلو نه دی، او نه به هم د 

ه ورکړي چې په افغانستان کې ز ا ته اجاامریکایې پوځیانو تر وتلو وروسته امریک

                                                           
پور ، نیویارک ټایمز د لوړ پوړي امریکایې چارواکې له خولې را۲۰۲۰مه ۱۷د اپریل  171

هوکړې له  (۲۰۲۰فربوري  ۲۹) له طالبانو رسه د السلیک شوېورکړ چې امریکا غواړي 
 یو شمېر پوځیان وبايس.  اې آی مخې غواړي له افغانستان څخه د يس

که څه هم چې له افغانستان څخه د امریکایي  "لیکل شوې و:راپور کې په نیویارک ټاټمزد 
کې د استخبارايت ځواک زیاتول د امریکا پالن و، ځواکونو له وتلو وروسته په دغه هېواد 

خو د طالبانو د مرشتابه په غوښتنه او د تاوتریخوايل د کمښت په موخه یې دا پرېکړه کړې 
ده. داسې ښکاري چې اوسمهال په افغانستان کې د يس ای اې سلګونه پوځیان میشت 

ریکا استخبارايت پوځیانو وي، خو شمېر یې ډېر کله د تغیر په حال کې وي. ویل کېږي د ام
په تېرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې محيل ځواک ته روزنه ورکوله او تجهیز کول یې، 
څو له القاعدې رسه مبارزه وکړي. امریکایي چارواکي وایي، چې د مذاکراتو پر مهال د 

اوس دغه  ایستلو ټینګار کاوه. او طالبانو مرشتابه تر ډېره د يس آی اې د کار کوونکو پر
 ".کار په افغانستان کې د تاوتریخوايل د کمښت په موخه کوي
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استخبارايت شتون ولري، تر هغه وخت پوري به جګړه کوي، چې تر څو ټول بهرين 

 له هیواد څخه ووځي. ؛پوځیان چې تر هر نوم الندي په افغانستان کې شتون لري

په واشنګټن کې مې ګټوره اونۍ "مه، خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل:۲۱د اګسټ پر 
، د واشنګټن ادارې ته مې د خپلو السته راوړنو او راتلونکي په اړه معلومات درلودله

 وړاندي کړل.

زه بیا روان شوم، لومړی به دوحې ته ځم، تر څو پاتې مسایل را ونغاړو، موږ چمتو 
 " یو، وبه ګورو چې طالبان هم چمتو دي کنه.

 

 د سولې مذاکراتو د نهم پړاو پېل
ال په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې مه، مازیګر مه۲۲د اګسټ پر 

 بجو یې دوام وکړ.  ۱۱نهم پړاو مذاکرات پېل او د شپې تر ناوخته 

نن له غرمې وروسته په دوحه کې د امریکا او " په همدې ورځ مجاهد ولیکل:
په دې   ل.منځ نهم پړاو مذاکرات پیل شو  مذاکرايت ټیمونو تر اسالمي امارت د

خلیلزاد او د اسالمي امارت د مذاکرايت  يامریکایي ټیم مرشي زمل تو کې دمذاکرا
اشغالګرو  په مذاکراتو کې د ه. کولزي کیم مرشي محرتم شیرمحمد عباس ستانټ

 " .قواوو مرش سکاټ میلر هم حارض و

لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر شيخ محمد بن د د قطر په همدې ورځ 
ثاين د طالبانو او امریکايي لوري رسه د شپې تر ناوخته جال جال عبدالرحمن آل 

 درلودلې.لیدنې 

نهم پړاو کې کیدای يش " مه، ما )لیکوال( ته طالب رسچینو وویل:۲۲د اګسټ پر 
طالب  ۵۰۰۰چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش او  

رنګه چې په کومه کچه مرشانو ې ويش، او داخرب  بندیانو خويش کيدو پر میکانیزم
 " ترمنځ به د سولې تړون السلیک کیږي.
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چې تازه له قطر څخه راستون شوی و، هغه هم ما )لیکوال(  172 دکتور جعفر مهدوي

شیخ دالور راته وویل چې دا ځل به د بهرنیو ځواکونو او په ټوله کې د "ته وویل:
 " یږي.سولې اړوند مسایلو پر میکانیزم خربې ک

د طالبانو "مه، پر خپل ټویټر ولیکل:۲۲و چې ما )لیکوال( د اګسټ پر له همدې کبله 
او امریکا ترمنځ د سولې نهم پړاو خربې پیل شوې، کیدای يش چې د بهرنیو 

افغان پوهنتون د دوو استادانو  –ځواکونو وتلو، د بندیانو د خويش کېدو، د امریکایې 
، همدارنګه چې په کومه کچه مرشانو لخوا به تړون تبادلې پر میکانیزم خربي ويش

 " السلیک کیږي، او د بین االفغاين تفاهم پېل او اړوند مسایلو به بحث کیږي.

په دايس حال کې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د نهم پړاو لومړۍ ورځ وه، د ارګ 
و:"طالبان یوه پاڼې یوه اعالمیه خپره کړه، چې د ډاکټر غني له قوله پکې لیکل شوي 

ورانکاره ډله ده او تل هڅه کوي چې خلکو او عام املنفعه تاسیساتو ته زیان 
ورسوي، نو پدې خاطر ستاسو وظیفه ده چې دغه ورانکاره ډله له منځه یوسئ او 

 ."اجازه ورنکړئ چې هیواد او خلکو ته زیان ورسوي

دی او د سولې تر "زمونږ جهاد، برحقه جهاد د ډاکټر غني له خولې لیکل  شوې و:
 ."دې هیواد دښمنان د هیواد په هر گوټ کې وځپئ ټینگیدو پورې د

 مه، د جمعې ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات ونه شول،۲۳د اګسټ پر 
 لورو د سولې اړوند خپلمنځي مشورې درلودلې.  ودواړ 

زون لخوا مه، اوږده مذاکرات وشول، په همدې ورځ  د الجزيرې ټلوی۲۴د اګسټ پر 
میاشتنې لنډمهاله حکومت موافقې ته  ۱۴راپور ورکول شو چې طالبان او امريکا پر 

 رسېديل دي.

فکر کوم چې د الجزيرې راپور کې تريوتنه شوې وه، دايس ښکاري چې طالبانو او 
 میاشتي مهالویش باندی توافق شوی و.۱۴امریکا تر منځ د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره 

                                                           
مهدوی د اهل تشیع د هزاره قوم ځوان مرش دی، د جنبش روشنايې له مرشانو او د  172

 عدالت ګوند مرش دی، او تیره دوره کې د ولسې جرګې غړی و.
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کوم خرب چې د موقت حکومت "لږ وروسته، سهیل شاهین ولیکل: په همدې ورځ

 " .، حقیقت نلريوکړې په هکله په رسنیو کې خپریږيد ه

هامغسې چې د طالبانو ویاند ویيل، موږ د "تعقیب یې زملي خلیلزاد هم ولیکل:په 
 یديل. د حکومتدارې پریکړې د افغانانو پورې اړهږغډمهاله حکومت په اړه نه یو لن

 "وکړي.یې لري چې په بین االفغاين مذاکراتو کې 

بجې پای ته ورسېدل، خو ال پر ټولو  ۱۲د درېمي ورځي مذاکرات د شپې نږدې 
 مسایلو وروستي توافق ته دواړه لوري ونه رسېدل.

مه، سهیل شاهین د دوحې په ډیپلوماټ کلوپ کې خربیاالنو ته ۲۵د اګسټ پر 
تګ شوی، کیدای يش تر راتلونکو دوو ورځو په مذاکراتو کې زیات پرمخ"وویل:

 "په ټولو جزيې اختاليف مسایلو بحث ويش او مذاکرات هم ختم يش.

 نن دشپې تر" مه ولیکل:۲۶د همدې ورځې مذاکراتو په اړه سهیل شاهین داګسټ پر 
لس نیمو بجو پورې مو د امریکایي ټيم رسه مذاکرات درلودل. سبا سهار مو خپلمنځي 

 ."مازدیګر وروسته به د نوموړي ټيم رسه بله ناسته ولرو، انشاالله مجلس دی اوله

مه، هم د دواړو ډلو ترمنځ مذاکراتو د شپې تر ناوخته دوام درلود، ال هم ۲۶د اګسټ 
 طالبان او امریکایان نهایې توافق ته ونه رسېدل.

د ورځې لس نیمې بجې به د امریکایې ټيم رسه "مه، شاهین ولیکل:۲۷د اګسټ پر 
 " .مذاکرات دوام کوي. هڅه کوو چې د توافقنامې وروستي ټکي نهایي کړو

  ( پوري مذاکراتو دوام پيدا کړ، خو بیا هم نهایې توافق ونه شو.۱۲:۵۰د شپې تر ناوخته )

نن هم مذاکرات دوام کوي. وروستي توافق ته " مه، شاهین ولیکل:۲۸د اګسټ پر 
سلامن او خپلواکي غوښتونکي ولس ته ښه نږدې شوي یو. هیله ده ژر به خپل م

 " .زیری ولرو

د دې ورځې مذاکراتو د شپې تر دوه نیمو بجو دوام وکړ، بیا هم دواړه لوري توافق 
نن د امریکا مذاکرايت " مه، شاهین ولیکل:۲۹ته ونه رسیدل، او په اړه یې د اګسټ پر 

محرتم مال صاحب  ټيم رسه مو د شپې تر دوه نیمو بجو پورې خربو دوام درلود.



 386 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
ورځې  ډاکرت خلیلزاد هم موجود وو. په مهمو ټکیو پرمختګ وشو. سبا دبرادر او 

 "اللهءان شا .یوه بجه به د یاد ټيم رسه بله ناسته لرو، 

د طالبانو مذاکرايت ټیم یوه غړي "مه، نن ټکي اسیا الندي ټویټ وکړ:۲۸داګسټ پر 
ول ه یې د تړون په مسوده کې له خپله اړخه ټنن ټکي اسیا ته وویل چې د امریکا رس 

. چې کله اعالن يس، د نن زمانې قانون پوهان او اسالمي او ميل ارزښتونه سنجويل
سیايس کارپوهان به هم حیران کړي، چې څرنګه په رشیعت، سیاست او قانون برابر 

 ".تړون مو جوړ کړی

وې، طالبانو او امریکا مه، چې بیا هم خربې د ماسپښني یوه بجه پېل ش۲۹د اګسټ 
نیمه ورځ او یوه بشپړه شپه تر سهاره د سولې تړون د وروستي کېدو لپاره یو بل رسه 
خربې وکړي، ويل بیا هم موافقي ته ونه رسېدل، په دي ورځ خربې سهار پنځه بجې 
پای ته ورسيدي، طالبانو همهلته په ډیپلوماټیک کلوپ کې د سهار ملونځ په 

 جامعت رسه وکړ.

مه، د جمعې ورځ وه، طالبانو دا ورځ د جمعې ملونځ، او دواړه لورو ۳۰اګسټ د 
 خپلمنځي مشورو ته  ځانګړي کړي وه.

 ۹مه، بیا هم د طالبانو او امریکا تر منځ د سولې مذاکرات د سهار پر ۳۱د اګسټ پر 
 الخره د نهم پړاو مذاکرات پرته لهیې دوام وکړ، او بابجې پېل او د شپې تر ناوخته 

پای خربې اعالمیې او یا داچې د لورو لخوا د سولې توافق نهايې کېدو تائید ويش؛ 
 ته ورسېدي.

اګسټ( مذاکراتو په اړه زملي خلیلزاد د سپټمرب په اوله، سهار  ۳۱د همدې ورځې )
موږ په قطر کې له طالبانو رسه د خربو دغه دور پاې ته ورساوه. " ولیکل: ۶:۱۸وختې 

 .سال مشورو لپاره کابل ته سفر وکړمزه به نن وروسته د 

موږ د یوه داسې توافق په درشل کې یو چې زورزیاتی به لږ کړي او افغانانو ته به 
او  ه او پایدارې سولې او د یوه متحدور پرانیزي چې رسه کښیني او د یوې باعزت

ه ګواښ او بل هیواد ت ؛یېته بااقتداره افغانستان په اړه چې متحده ایالتونو، متحدینو 
 " .ونکړي، مذاکرات وکړې
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 ید مذاکراتو اوسن"ولیکل: ۸:۴۲د سپټبمر پر لومړۍ نیټه شاهین هم سهار وختي 

، البته پدې توافق وشو چې نن هدور مو د شپې ناوخته په کامیايب رسه پای ته ورساو 
خپل  کړو. بشپړېټيم رسه ځینې تخنیکي خربې هم ورځې دوه بجې د امریکایي  د

خامتې او د افغانستان د مسئلې  اشغال د ډ ورکوم چې داډسلامن ولس ته مجاهد او م
 " .دسوله ایز حل په درشل کې یو

د طالبانو او امریکا ترمنځ د نهم پړاو خربو لس ورځې ونیويل، چې دوه ورځې پکې 
د جمعې ملانځه له امله مخامخ مذاکرات ونه شول، بلکي دواړه ډلو خپلمنځې 

 ورې درلودلې.مش

غانستان د رسنیو راپور ورکړ چې د افاو نورو ، واشنګټن پوسټ مه۳۱د اګسټ پر 
 جان بولټن د ټرمپ لخوا له خربو سالکارامنیت ميل د  ټرمپسولې مسئله کې د 

 او څنډې ته شوی دی. یګوښه ساتل شو 

تان بولټن او ټیم یې د افغانس"واشنګټن پوسټ ته یوه امریکایې چارواکې ویيل و:
ه د په موضوع کې تر دې حده ګوښې ته شوي، چې کله نوموړي له طالبانو رس 

 " .ي غوښته، د ټرمپ ادارې یې له ورسپارلو انکار کړیپاحتاميل توافقنامې کا

، مته وه چې د اګسټ یاکيل نیټې او توقع زیات وخت ونیو د نهم پړاو مذاکرات تر ټ
د شپې مهال به خلیلزاد کابل ته رايش، مه به ښکېل لوري توافق ته ورسېږي، او ۲۷پر 

 خو مذاکراتو دوام پیداکړ.

مه، کورنیو او بهرنیو رسنیو راپور ورکړ چې د طالبانو او ۲۸همدارنګه د اګسټ پر 
امریکا ترمنځ د سولې تړون وروستی شوی، او کیدای يش خلیلزاد له افغان حکومت 

 موخه کابل ته رايش. او افغان سیاستوالو رسه د تړون جزئیاتو رشیکولو په

د  ژبو )پښتو، دري او انګریزي( کې له دي وروسته رسنیو راپور ورکړ چې درې
امت او اصطالحاتو سولې تړون د منت چمتو کولو او وررسه ضمیمو او معادل کلِ 

 باندي د امریکا او طالبانو د تخنیکې ډلو ترمنځ زیات وخت ونیول شو.
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 پر کندز او بغ ن د طالبانو حملې

سټ  ښار له څلورو لورو حملې وکړي، او د اګ شپې مهال پر کندز  مه، ۳۱طالبانو د 
ټوله ورځ ښوووار ته نږدې او دننه کې درنه جګړه د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ 
غان ځواکونو رسه  له اف ناټو ځواکونو  کا/ پاره امری هارولو ل نه وه، د جګړې د م روا

ریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال هوایې مرسوووته کوله، په همدې ورځ د ام
مسوووعود سوووکاډ میلر، د افغانسوووتان دفاع وزیر اسووودالله خالد او کورنیو چارو وزیر 

اندرايب د کندز ښوووار ته والړل، جګړه کنټرول شووووه، خو دواړه لورو ته درنه مرګ 
 ژوبله واوښتله.

ځینې افغان  د کندز ښوووار ځینې حوزې او امریتونه ونیول، ښوووار ته ننوتل، وطالبان
پولیس ورته تسلیم، او د هوایې مببارد له امله طالبانو ته مرګ ژوبله واوښتله، چې له 

 ښار څخه بیرته وتلو ته اړ شول.

سو د طالب لخوا ځامنرګی برید وشو، د قومندان د  د کندز پر امنیه قومندان او پولی
ندان منظور ویاند په ګډون لس پولیس ځای پر ځای ووژل شوووول، او د امنیه قوم

 ستانکزي په ګډون لس پولیس ژوبل شول.

ما نن په خربو "مه الندي ټویټ وکړ:۳۱جګړې په اړه خلیلزاد د اګسووټ پر  ېد یاد
غه ډول زور یل چې د ته مې وو بانو  طال یاد کړ او  ید  ندز بر ید  کې د ک با یاتی  ز

فغان لیدنه وکړه او اښوووار څخه ودرول يش. رسبیره پر دې، جرنال میلر نن د کندز 
 .ځواکونو ته پر مرستې مترکز کوي چې د ښار دفاع کوي

بالخره، جګړه به یوازې هغه مهال ختمه يش چې ټولې غاړې یې پر ختمولو موافقه 
وکړي. ټول افغانان باید د یو سووویايس جوړجاړي او هر اړخیز اوربند ترالسوووه کولو 

زیايت  چې موږ د زورلپاره، په بین االفغاين مذاکراتو کې رسه راټول يش. ډاډه یم 
 " .د لږولو او د سولې د ترالسه کولو پر یوازنۍ عميل الرې یو

ښار باندي له څلور خواو برید وکړ، او  شيې مهال طالبانو د بغالن مرکز پلخمري  د 
د سپټمرب لومړۍ نیټه ټوله ورځ جګړې دوام درلود، طالبان ښار ته ننوتل، د وايل پر 

 ه وکړل، دواړو لورو ته ګڼه مرګ ژوبله واوښتله.میلمستون او د فرت یې بریدون



 389 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
بهرنیو  وافغان حکومت په امریکا او ځین" ما )لیکوال( ته ضووعیف صوواحب وویل:

ناټو د  غان حکومت او  بان د اف طال ېل کړی و چې  پاین پ هیوادونو کې دايس کم
زیات مببارد او شپنیو چاپو له امله ډیر کمزوري شوي، اوس یې د لویو حملو توان 
له السه ورکړي، له همدې امله به وه چې طالبان وښيې چې اوس هم پر والیتونو د 

 " لویو حملو کولو توان لري.

بانو ویاند هم لیکيل و پر کندز د حملې په چې دوی د ښوووار د نیولو په  اړه د طال
 .تجهیزاتو تر السه کولو په موخه برید کړی و د وسلو او نظاميبلکې موخه نه، 

 

موږ په قطر کې له طالبانو رسه د خربو " ه لومړۍ نیټه خلیلزاد ولیکل:د سوووپټمرب پ
 .دغه دور پاې ته ورساوه. زه به نن وروسته د سالمشورو لپاره کابل ته سفر وکړم

شل کې یو چې زور سې توافق په در زیاتی به لږ کړي او افغانانو ته به  موږ د یوه دا
و پایدارې سووولې او د یوه متحده او ور پرانیزي چې رسه کښوویني او د یوې باعزته ا

بااقتداره افغانسوووتان په اړه چې متحده ایالتونو، متحدینو یې او بل هیواد ته ګواښ 
 " .ونکړي، مذاکرات وکړې

سپټمرب  شاهین ولیکل د  سهیل  شپې " په لومړۍ نیټه  سنۍ دور مو د  د مذاکراتو او
ساو  شو چې نن دالبته پدې تواف و،ناوخته په کامیايب رسه پای ته ور ورځې دوه  ق و

خپل مجاهد او  کړو. بشوووپړېبجې د امریکایي ټيم رسه ځینې تخنیکي خربې هم 
سلامن ولس ته  سوله اډم سئلې د ستان د م شغال دخامتې او د افغان ډ ورکوم چې دا

 " ایز حل په درشل کې یو.
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 کابل ته د خلالزاد راتګ

د کابل ته راغی، ماښام مهال یې له ډاکټر ارشف غني د سپټمرب پر لومړۍ ورځ، خلیلزا
رسه وکتل، او د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون مسودې منت یې ورته واوراوه، 

 یې د ګډ حکومت د مرشانو په واک کې ور نه کړ. کاپي منتد ويل د مسودې 

االفغاين  همدارنګه خلیلزاد له ډاکټر غني څخه وغوښتل چې له طالبانو رسه د بین
دا چې د پالوی لسټ کې  مګرکسیز پالوي لسټ اعالن کړي،  ۱۵مذاکراتو لپاره 

، پر 173ډاکټر غني تغییرات راوستي و، او ځینې کسان یې ورڅخه لیري کړي وو 
، له همدې امله هم د خلیلزاد او ډاکټر وځای یې نور خپل کسان ور اضافه کړي و 

 غني ترمنځ مجلس لېدنه ښه نه وه.

مه، کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې د خلیلزاد او ډاکرت غني ترمنځ ۴رب پر د سپټم
ترینګلیتا، له طالبانو رسه د سولې مسودې له امله زیاته شوې، او په درې ورځو کې 

 ځله له ډاکټر غني رسه په ارګ کې لېديل دي.۴خلیلزاد 

تړون باندي رسنیو راپور ورکړ چې ډاکټر غني د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې 
 .174نیوکې لري

نورو افغان سیاستوالو رسه هم  ودالله عبدالله، حامد کرزي او ځینخلیلزاد له ډاکټر عب
 د قطر خربو او له طالبانو رسه د سولې مسودې په اړه معلومات رشیک کړل.

                                                           
ې وکيله د سولې عايل شورا مرستیال مرش حاجي دین محمد، مخکېنۍ د ولسې جرګ  173

فوزیه کويف، د طلوع ټلویزون د رئیس لطف الله نجفي زاده او ځینو نورو کسانو نومونه له 
لسټ څخه لیري کړل شوې او پر ځای یې ډاکټر غني خپل کسان له طالبانو رسه د مذاکرې 

 لپاره په لسټ کې ځای کړي وو.
انديښنه لري چې دده  زما )لیکوال( له انده، ډاکټر غني د امریکایې پوځیانو په وتلو  174

واک به هم ور رسه را ټول يش، او نه غواړي چې له طالبانو رسه سوله ويش، بلکې ټینګار 
نورو کلونو لپاره به هم د ولسمرش  ۵کوي چې ولسمرشۍ ټاکنې ويش، او فکر کوي چې د 

 په چوکۍ پاتې يش.
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امریکا د  –د خلیلزاد او ډاکټر غني ترمنځ ناستې ښې نه وي، ډاکټر غني د طالبانو 

ون نیوکې درلودلې، او پر ټاکنو یې ټینګار درلود، همدارنګه د بهرنیو سولې پر تړ 
طالبانو د سولې له  –پوځیانو پر وتلو یې انديښنه ښودله، بل خوا خلیلزاد د امریکا 

تړون څخه مالتړ کاوه، خربه غاملغال ته رسيديل وه، او د ډاکټر غني او ډاکټر زملي 
 وي، ږغونه یې لوړ شوې وو. خلیلزاد ترمنځ سپکې خربي یو بل ته شوې

مه، حاجي سید داود اغا چې له خلیلزاد رسه یې په کابل کې داځل ۶د سپټمرب پر 
دوه واره لیدلې و، هغه ما )لیکوال( ته وویل چې د خلیلزاد او ډاکټر غني ترمنځ خربه 

 و.و جنګ ته رسیديل وه، او یو بل ته یې سخت او زښت الفاظ کارويل 

د سولې روانه " نیټه، د ولسمرش دوېم مرسیتال رسور دانش وویل:د سپټمرب په لومړۍ 
ټاکنې  ۍې روان بهیر ته په کتو، ولسمرشیز پروسه پېچلې او بې نتیجې ده، دسول

 لومړیتوب لري.

د سولې بهیر پېچلې ده، دغه بهیر ډېر وخت ونیو او د نړیوالو له لوري له نهو میاشتو 
 " ښکاره نتیجې ته نه دي رسېديل. هڅو رسه رسه الهم دوی کومې نهايي او

اعالمیه د اتالنتیک شورا  سفیرانو او ډیپلوماټانو لخوا نهو پخوانیود مه، ۳د سپټمرب پر 
 په اعالميه کې راغيل:لخوا خپره شوه، څیړنیز مرکز 

د بهرنیو رستېرو ایستل افغانستان کورنۍ جګړې ته بیایي، که امریکا په افغانستان کې 
له یو داسې"حقیقي" جوړجاړي مخکې چې افغان حکومت هم  له طالبانو رسه

کې دخیل وي، خپل رستېري له دې هېواده وبايس افغانستان به یوې "بشپړې په
موږ د امریکا له حکومت څخه غواړو چې له  .کورنۍ جګړې" رسه مخ يش

 .کړيافغانستانه د رستېرو په ایستلو کې بېړه ونه

اید له نهايي سولې رسه مرشوط وي او باید د سولې په زیات شمېر د رستېرو ایستل ب
 په یو رښتینې هوکړې پسې وي نه تر هغې مخکې.

د امریکايي رستېرو په شمېر کې لومړنی کمی باید دومره زیات یا دومره چټک 
 وي چې طالبان باور وکړي پوځي بریا ترالسه کوالی يش.نه
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نو د هغو رشطونو په اړه څرګندې ده چې سوله امکان لري که نه. طالبادا روښانه نه

ییز جوړجاړي ته دي کړي چې خپلو نورو هېوادوالو رسه پرې یوه سولهخربې نه
رسېدلی يش. بله دا چې طالبان له نورو سیايس ځواکونو رسه د کار کولو کومه مايض 

 .لريهم نه

طالبانو ته د دې الر ورکول چې د افغانستان له حکومت رسه خربې رد کړي، دې 
 . ډلې ته دا واک ورکوي چې دوی وټاکي له چا رسه خربې وکړي

یې د  د دې مستحق دي چې خپل حکومت او دا چې څوکد افغانستان خلک 
 ".سولې په خربو کې استازويل وکړي وټاکي

په دغو ډیپلوماتانو کې پنځه تنه په کابل کې د امریکا سفیران پاتې شوي، یو یې د 
د ځانګړي استازي په توګه دنده تررسه کړې او یو یې د افغانستان لپاره د امریکا 

 .امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال دی
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 له طلوع ټلویزون رسه د خلالزاد مرکه

رسه په قطر کې له طالبانو رسه د مذاکراتو  ټلویزون نیوز مه،  خلیلزاد له طلوع۲د سپټمرب پر
 په اړه نږدې یو ساعت مرکه درلودله، زه یې مهم ټکې له تايس رسه رشیکوم.

له طالبانو رسه د تړون یوه موخه دا " له طلوع ټلویزون رسه مرکه کې خلیلزاد وویل:
رش ، ځکه ولسموکا مصارف او دلته ښکېلتیا کمه کړ ده چې په افغانستان کې د امری

 ټرمپ د امریکا خلکو ته د افغانستان د جګړې د ختمېدو وعده ورکړي وه.

دوېمه موخه داده چې د افغانستان له خاوري امریکا او متحدینو ته یې ګواښ متوجه 
 ونه اويس.

د طالبانو او د طالبانو د مخالفینو ترمنځ )حکومت(  ؛درېم داچې د افغانانو ترمنځ جګړه
 .ونکي لپاره په یوه سیايس نقشه باندي موافقه ويشجګړه ختمه يش او د راتل

 څلورم داچې په افغانستان کې تلپاتی اوربند ويش.
 موږ په څلور رسه مسایلو کې پرمختګ کړی.

موږ له طالبانو رسه د ځواکونو وتلو باندي  په ټوله کې توافق ته رسیديل او د کاغذ 
څو چې ولسمرش ټرمپ پر مخ لیکل شوې او کاغذ )مسوده( هم بشپړ شوی، تر 

موافقه نه وې کړي، دا مسوده نهایې نه ده، کیدای يش ولسمرش ټرمپ یې ومني، او 
 کوم بدلون پکې را نه ويل.

واړه مسایو په اړه ټولیزه  ۴زموږ مسوده دوه برخې لري، یوه برخه یې داده چې د 
و وتل او له موافقه ده، ويل په ځانګړي ډول په لومړيو دوو مسایلو )د بهرنیو ځواکون

، موږ چې د باندي موافقه شوې افغانستان څخه امریکا او متحدینو ته یې نه ګواښ(
افغانستان خربه کوو، دا معنی چې موږ له طالبانو رسه د یوې ډلې په ډول خربې 
کړي، دوی د ټول افغانستان استازويل نه کوي، کله چې طالبان د حکومت برخه 

 . 175یاستونو څخه مالتړ وکړيګرځي، چې هغه وخت بیا له دغو س

                                                           
تحریک په نوم  امریکا ډیره هڅه وکړه چې له طالبانو رسه مسوده د طالبانو اسالمي 175

السلیک يش، خو طالبانو په  څو پړاوه خربو کې له امریکا رسه ونه منله، بلکۍ امریکایې 
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دوېمه برخه د مسودې جزئیات او ضمیمې دي، چې د تړون اړوند پکې جزئیات او 

 وضاحتونه په دقیق ډول شتون لري.

موږ افغان حکومت د بین االفغاين مذاکراتو او اوربند اړوند مسایلو کې په جریان کې 
هرنیو ځواکونو وتل او له افغانستان ساتو، همدارنګه د طالبانو او امریکا اړوند مسایلو )د ب

 .څخه امریکا او متحدینو ته یې نه ګواښ( په اړه هم موږ له حکومت رسه مشوره کړي

 ۱۳۵اډو څخه په  ۵امریکایې پوځیان له  ۵۰۰۰له طالبانو رسه توافق شوی چې  
 ورځو کې  له افغانستان څخه وځي، او اډې به خايل پريږدي.

تر څو امریکایې پوځیان  نه، بلکي د سولې موافقه غواړو،موږ د خپلو ځواکونو وتل 
 الخره له افغانستان څخه ووځي. کم او با

په تړون کې دا نشته چې طالبان به د بهرنیو ځواکونو وتلو او یا هم زموږ )امریکا( 
رسه تر تړون وروسته پر افغان امنیتي ځواکونو حملې نه کوي، بلکی جګړه او 

، اوربند نه کیږي، د اوربند مسئله به په بین االفغاين مذاکراتو تاوتریخوايل به کم يش
 کې بحث او توافق ورباندي کیږی.

، تر دې مهال موږ له 176دا چې تر اوسه جګړه نه ده کمه شوې، په کندز حمله وشوه
طالبانو رسه تړون نه دی السلیک کړی، نظامي پوهان وایې چې څومره د سولې 

                                                           

لوري ته یې وویل چې تايس زموږ اسالمي امارت را نړويل، او پر افغانستان مو حمله کړي، 
باید د سولې تړون کې اسالمي امارت د یو جهت په توګه ومنئ. د اتم پړاو خربو پر مهال 
ما )لیکوال( د یادې پوښتنې په جواب کې د ناروي سفیر پئړ ته وویل چې کیدای يش 
امریکا باالخره له طالبانو رسه ومني چې د اسالمي امارت په نوم تړون وررسه السلیک يش، 
هغه ډیر زیات وخندل، دا خربه ورته بابیزه معلومه شوه، او بیا یې ماته وویل چې امریکا به 

 ني.دا ور رسه ونه م
ناروي د افغانسان سولې مذاکراتو )بهرين او کورنی اړخ( دواړو کې دخیل هیواد دی، او 

 ی.دپه ځانګړي ډول پئړ چې دا مهال د افغانستان لپاره د ناروي هیواد ځانګړی استازی 
په رسنیو کې حکومت پلوه تحلیل کوونکو ویل چې امریکا دي له طالبانو رسه مذاکرات  176

 نو پر کندز او بغالن حملې وکړي، او طالبان جګړې کوي.ودروي، ځکه طالبا
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دې کیږي، جګړه هم شدت پیدا کوي، او هر لوری مذاکرات وروستي حالت ته نږ 

 غواړي چې د سولې مذاکراتو کې قوي موقف ولري.

پوځیان به په افغانستان کې پریږدي، تړون کې نشته،  ۸۶۰۰داچې ټرمپ ویيل چې 
موږ چې له طالبانو رسه کوم تړون کوو، د هغه تړون موافق عمل کوو،  د تړون خالف 

 کړنه باید ونه يش.

. 177السلیک يش، په کابل او پروان کې کیدای يش تاوتریخوالی کم يش که تړون
موږ له طالبانو غواړو چې تر خپل کنټرول الندې سیمو کې د ترهګرو هر ډول 

 فعالیت مخه ونیيس.

د نړیوالې ترهګرې په وړاندي به په افغانستان کې طالبان عمل کوي، موږ د القاعده 
و، او موږ پوهیږو چې طالبان هم د داعش په او داعش په وړاندی له ځانه دفاع کو 

ضد جګړه کوي. مګر زه نه وایم چې امریکایې پوځیان او طالبان دي د تړون  له 
 مخې یو ځای د داعش پر ضد جګړه وکړي، په تړون کې دايس څه نه شته.

په افغانستان کې دننه، له کوم ځایه چې امریکا ته د ترهګرو خطر متوجه وي، طالبان 
د په ضد عمل وکړي، موږ له طالبانو رسه استخبارايت او پوځي مرسته نه کوو، یې بای

 ځکه د تړون له مخې طالبانو منيل چې ددغه ډول پېښو په وړاندي عمل وکړي.

له طالبانو رسه د امریکا تړون د اسالمي امارت په نوم کیږي، مګر موږ دا هم لیکيل 
 .178کي د طالبانو په نوم یې پېژنوچې د دولت په حیث یې په رسمیت نه پېژنو، بل

                                                           
په کابل او پروان )باګرام( کې د امریکا/ناټو زیات پوځیان ځای په ځای شوې دي، او  177

 د باګرام اډه د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه او هوایې ډګر دی.
له منځه وړل شوی، او  دا مسئله مهمه ده، طالبان وایې چې د امریکا لخوا یې حکومت 178

افغان حکومت په رسمیت نه پېژنو، بلکي زموږ نظام مرشوع و، باالخره امریکا وررسه ومنله 
چې تړون د افغانستان اسالمي امارت په نوم ور رسه وکړي، ويل ددې لپاره چې یوه حل 

م لیکل الره ورته پيدا يش، د افغانستان اسالمي امارت په اړه به په منت کې دايس یادښت ه
کیږي چې د امریکا لخوا په رسمیت نه دی پېژنل شوی، رښتیا هم داده چې امریکا د 

 افغانستان اسالمي امارت په رسمیت نه و پېژندلی.
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کومه اعالمیه چې له افغان  حکومت  رسه ورکوو، په هغه کې وایو چې افغان 

 حکومت مرشوع او د نړیوالو له خوا په رسميت پېژندل شوی. 

له افغان حکومت رسه هم موږ د سولې اړوند اعالمیه نهایې کړي، او امکان لري 
 .179ړي کابل ته رايشچې د واشنګټن څخه د کابینې ځینې غ

په کار وه چې د افغانستان اسالمي جمهوریت لخوا همه شمول او واک لرونکی 
هیئت ټاکل شوی وای، متاسفانه چې تر اوسه هم دغه پالوی نه دی ټاکل شوی، تر 
څو له طالبانو رسه توافق ته ورسیږي، که چیرته د نړیوايل ټولنې او زموږ مرستې ته 

 .اړتیا وه،  موږ چمتو یو

 اوسنیښه به وي چې دايس پالوی  وټاکل يش چې همه شمول وي، ځکه  
حکومت هم ګډ دی، که دايس نه وي، بیا مخالفتونو ته زمینه برابروي، او په مذاکراتو 

 به منفي تاثیر ولري.

مته ده چې افغان حکومت قوي پالوی مذاکراتو ته وټاکي، او ګډوډي پکې نه وي، 
، د افغانستان او امریکا په ګټه یې نه ګڼم، موږ له افغان که دايس ونه يش، مرض به وي

 ، که حملې ورباندي کیږي، موږ یې مرسته کوو.وحکومتي ځواکونو څخه مالتړ کو 

موږ د افغان حکومت مرشانو )ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله( ته دا چانس ورکړ چې 
ړون منت ولوست، د طالبانو او امریکا د سولې تړون مسوده ولويل، دوی یوازي د ت

بلکې زموږ او طالبانو ترمنځ  ؛. دا د دوی او طالبانو ترمنځ نه180ورکول شوی نه دی
 تړون دی، که دوی  یې استقبال کړي یا نه، کوم تاثیر هم نه لري.

                                                           
کله چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون السلیک کیدی، په هغه ورځ د افغان حکومت  179

مریکا دفاع وزیر او د ناټو رسمنيش او امریکا/ناټو ګډه اعالمیه خپره شوه، په کابل کې د ا
 له افغان حکومت رسه د مرستو د دوام ژمنې وکړي.

دا نو ډیر له سپکاوي ډک چلند دی، چې حتی د خلیلزاد لخوا له طالبانو رسه د امریکا  180
د سولې مسودې منت هم د ګډ حکومت مرشانو په واک کې نه ورکول کیږي، یوازي منت 

 ته یوازي د لوستلو اجازه ورکول شوې.  یې ور ښکاره کیږي، او هغوی
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داچې حکومت د سولې تړون اړوند کومه نیوکه ولري، ښه به دا وای چې موږ 

، 181ضد جګړه ګټلې وای، چې ونه شوه )امریکا او افغان حکومت( په ګډه د طالبانو
 بلکې جګړې شدت پيدا کړ، امریکا غواړي چې جګړه ژر ختمه يش.

په خالصېدو دي، اوس بین االفغاين مذاکراتو  موږ او طالبانو ترمنځ مذاکرات مخز 
 ته دروازه خالصه ده.

په بین االفغاين مذاکراتو کې به د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خربې کیږي، ځکه 
څخه  یو زموږ )امریکا( او طالبانو ترمنځ جګړه وه، او داچې موږ له افغان حکومت

مسایل دي چې د دوی ترمنځ څه ډول معامله ويش،  مالتړ کاوو،  بل لورته کورين
 تر څو جګړه ختمه او اوربند ويش.

همدارنګه د افغانستان د راتلونکی لپاره پر سیايس پالن بحث ويش، ځکه په دي اړه 
او عقیدو اختالف شتون لري. د افغانانو کورنیو مسایلو باندی موږ له طالبانو  د نظر

منځ  ه چې توافق شوی چې د افغانانو تررسه بحث نه دی کړی، یوازي دومره خربه د
 به خربې کیږي او په اوربند به هم د دوی ترمنځ بحث کیږي، تر څو ويش.

، مسئلې پېچلې وي، د افغانانو د مذاکراتو سخته برخه موږ تیره کړي، موږ نوي وو
خپلمنځې مذاکرات کیدای يش اسانه وي، او که خدای وکړي چې په ګډه ژر توافق 

 ته رسه ورسیږي.

خلکو  نړیوالو اود مته ده چې ډیر  وخت او میاشتي ونه نیيس، په کار ده چې 
 فشارونه هم وکارول يش، تر څو ژر توافق صورت ومومي.

ه چمتو یو، نړیوال هم لیوالتیا لري، باور وکړئ دايس ورځ که اړتیا وي موږ مرستې ت
به نه وي چې زما رسه د کوم هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یا هم سفیر اړیکه نه وي 

                                                           

بل داچې په جزئیاتو باندي منت نه دی ور ښودل شوې، هغه ټولیز )لومړۍ برخه( د سولې تړون 
 .وررسه رشیک شوې، ضمیمې او جزئیات له امریکا او طالبانو رسه تر دي مهاله پټ پاتې دي

جګړه دوی ونه شوای  امریکا –خلیلزاد ډیر په ښکاره ډول اعرتاف کوي چې افغان  181
 ګټالی، نو ځکه له افغانستان څخه وځي او جګړه ختموي.
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نیويل، هغوی وایې چې موږ د افغانستان سولې برخه کې کومه مرسته کوالی شو، او 

 غوښتنه کوي چې د سولې مذاکرات د دوی هیواد کې ويش.

 یلیري هیوادونه، منځنۍ اسیا، منځنفغان سولې د خربو د کوربه توب لپاره د اسیا د ا
هیوادونه غوښتنه کوي چې د دوی په هیواد کې ويش، یو ډول  یېختیځ او اروپا

رقابت روان دی، چې کوم هیواد مرسته کوالی يش او کوم هیواد یې کوربه توب 
 وکړي، دا یو ډیر ښه چانس دی.

تجربه لري، او موږ هم ترجیح ورکوو که په  هولې برخه کې نړیوالروي هیواد د سنا
 ناروي کې مذاکارات ويش.

، املان، 182د بین االفغاين مذاکراتو لپاره کیدای يش ناروي هیواد کوربه توب وکړي 
ملګري ملتونه به مرسته کوي، او باید د دوی  هیوادونه هم لیوالتیا لري؛ اندونیزیا، قطر

                                                           
امریکا د تړون السلیک  –ناروي هیواد دا مهال د بین االفغاين مذاکراتو لپاره او د طالبانو  182

امریکا  –کولو کوربتوب لپاره پوره چمتووالی نیولی. ناروی هیواد مته لري چې د طالبانو 
 ناروي کې السلیک يش.ترمنځ تړون به په 

د بین االفغاين مذاکراتو د ښه پرمختګ لپاره یې ځانګړی ټېم جوړ کړی، چې د سولې 
 برخه کې افغان سالکارانو په ګامرنه هم بوخت دي.

دوه ورځې وړاندی مې په "مه، ما )لیکوال( ته حاجي سید داوود اغا وویل: ۶د  سپټمرب پر 
ل چې موږ د بین االفغاين مذاکراتو لپاره په ناروي هغه ویکابل کې د ناروي سفیر ولید، 

د مذاکرايت ډلې د مرستې لپاره  کې چمتووالی نیسو،  د طالبانو او افغان حکومت تر منځ
د کمیټو غړي به د طالبانو او حکومت له  موږ په پام کې لرو چې درې کیمټي جوړو کړو،

بیا به خپلې  و قانوين مواد چمتو کوي،پالوي رسبیره نور مسلکې افغانان وي، دوی به اړین ا
تر څو د بین االفغاين مذاکراتو پر مهال  سپارښتنې طالبانو او د حکومت پالوي ته سپاري،

 د مسلکي کمیټو سپارښتنې په پام کې ونیيس.
 د برش او میرمنو د حقونو کمیټه. – ۱
 د قانون د حاکمیت کمیټه. – ۲
 د بیان ازادي کمیټه. – ۳
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ستفاده ويش او طبعاً امریکا هم لیوالتیا لري چې په دي برخه کې له وړتیاوو څخه ا

 مرسته وکړي. 

ې په ضد ده چې د سولې د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري، د هر هغه قدم او کړن
پایلې به یې  ؟نې شته، چې رڼې ټاکنې به ويش کنهد ټاکنو په اړه انديښمخالف وي، 

دا ټولې پوښتنې  ؟لکو لپاره به د منلو وړ وي کنهاو د خ ؟نور جنجالونه پيدا کړي یانه
 او انديښنې دي.

موږ له طالبانو رسه په دي اړه بحث نه دي کړي، د ټاکنو بحث کورنی دی، ځینې 
سیاستوال په دي نظر دي چې تر څو د سولې مذاکراتو پایلې نه وي معلومې شوې، 

خنډ کیږي، دا بیا مثبت ټاکنې باید وځنډو ل يش. که د ټاکنو پایلې د سولې مخ کې 
طالبانو د سولې تړون  –کړنه نه ده. اوس مهال پر دي موافقه شوې چې د امریکا 

 ټاکنو څخه ويش. ولسمرشۍمخکې له 
چې د  وه، هغه وویل (۲۰۱۹اګسټ  ۲۲) د ولسمرش غني مرکهله تايس رسه چې 

ن څخه سولې مذاکراتو ډیر وخت ونیو، زه ور رسه موافق یم، هره ورځ له ځپل ځا
هم پوښتنه کوم چې له دي زیات ما کوالی شوای چې د سولې مذاکرات کړندې 

مګر ډیرې ستونزې وي، داچې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خربې پای  ؟يش
 ته رسیږي او بین االفغاين تفاهم پېل کیږي، دا یو لوی پرمختګ دی.

                                                           

مواد چمتو کوي او بیا به یې دواړوه مذاکرايت ډلو ته په واک کې ورکوي، تر څو په همدوی به 
 " راتلونکي حکومت کې په دي برخو کې د حکومت مسؤلیتونه تعریف او ومنل يش.

زما )لیکوال( رسه له نږدې دوه نیم کلونو وروسته د ناروي د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي 
ناروي څخه اړیکه ونیوله، او له ما څخه یې وغوښتل چې د سولې  چارواکې )فروډ( بیا ځل له

برخه کې له هغه رسه له افغانستان بهر ناسته وکړم، ځکه د امنیتي ګواښونو له امله هغه ته د 
ناروي هیواد لخوا افغانستان ته د راتګ اجازه نه ورکول کیږي، او بل خوا نږدې درې کلونه 

)لیکوال( ته ویزه نه راکوي، له همدې کبله ما ونه شوای کيږي چې عرب متحدده امارات ما 
 کوالی چې فروډ په همدې حساس او مهم وخت کې په دوبۍ او یا ترکیه کې وګورم.
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ه ترهګري او طالبانو رسه په لزیاتو امریکایانو خپل ژوند  ۲۵۰۰په افغانستان کې تر 

،  د مختلفو السته راوړنو څخه یوه هم د امریکا د  183کې له السه ورکړی وجګړ 
 امنیت مسئله وه، که د امنیت مسئله نه وه، امریکا دلته پوځیان نه رالیږل.

د امریکا لپاره  د افغانستان راتلونکي کې هم ارزښتونه مهم دي، په راتلونکي کې به 
ښې اړیکې پايل.  امنیتي او له افغانستان رسهپل سیايس، اقتصادي، هم امریکا خ

زموږ لپاره بیا ځل په افغانستان کې د امارت منځته راتلل د منلو وړ نه دی. موږ وایو 
چې دايس حکومت دي رايش چې د ټولو افغانانو په توافق رسه وي، نه داچې د 

یکيل چې له مذاکراتو وروسته الري رايش، دا موږ د سولې تړون منت کې هم ل زور د
 کوم حکومت منځته راځي، موږ به له هغه حکومت رسه ښې اړیکې ولرو.

طالبانو بدلون کړی، ښه نه ده چې وایم یې، ما پخوا فکر کاوه چې طالبان د بل هیواد 
تر کنټرول الندي د بهرين هیواد )پاکستان( پیاده عسکر دي،  مګر له طالبانو رسه تر 

مذاکراتو په جریان کې دي پایلې ته رسیدلی یم چې زما خربې ساده میاشتو  ۱۰د 
او له حقیقت څخه لیري وي، ځینې به وي، همدايس اړیکې به ولري، ويل دي 
نتیجې ته رسیديل یم چې دايس طالبان شته چې پر هیواد مین او د جګړې پای ته 

، او له نړۍ رسه رسېدل غواړي، او دايس طالبان شته چې پرمختللی افغانستان غواړي
 لپاره د قبول وړ نظام وي. ود مقابل احرتام پر بنسټ تعامل ولري، او د ټولو افغانان

طالبان وایې موږ پخواين طالبان نه یو، موږ له خپلو تیروتنو درس او پند اخیستی 
 دی، موږ د پخوانیو تجربو په رڼا کې بدلون غواړو.

امریکا دا تجربه لري، له ځینو  مګراوس خو بې باوري ده، دښمنې ده، جګړه ده، 
سته یې اړیکې وررسه ښې شوې ډلو رسه چې یو وخت ور رسه جګړه کې و، ورو 

په اوږده راتلونکې کې له امکان څخه لیري نه ده چې امریکا له طالبانو رسه  دي.
 هم ښې اړیکې ولري.

                                                           
دا د امریکا د رسمي ادارو راپور دی، مګر په حقیقت کې په افغانستان کې په زرګونو  183

ه هیڅ ډول دومره لږ شمیر امریکایې پوځیان د افغانانو لخوا وژل شوې او ژوبل شوې، پ
 حقیقي نه دی.



 401 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
، کوم افغان دولت د امریکا دوست دی، زه پر دي ویاړم چې ما هم پکې رول درلود

پرمختګونه چې شوې ، د بیان ازادي، د فیلمونو نندارتون، د سپورټ په برخه کې، 
 دا ټولې السته راوړين دي. دلته ښه استعدادونه روزل شوې او را پیدا شوي.

د ارزښتونو توپیر په ټوله دنیا کې د خلکو تر منځ شتون لري، په افغانستان کې هم 
تونو په برخه کې د خلکو ترمنځ توپیر لېدل دايس ده، حتی امریکا کې هم د ارزښ

او جګړې له الري خپل ارزښتونه  زورچې یوه ډله پر بلې د  کیږي، مګر په کار نه ده
 ومني.

له طالبانو رسه هم د نورو افغانانو د ارزښتونو برخه کې یو دا دی چې د سیايس نظام 
م ډول تشکیالت برخه کې، داچې کوم ډول نظام ومنل يش، کوم ډول قوانین او کو 

ومنل يش. ښه داده چې دايس نظام قایم يش چې ټول اړخونه ور باندی را ټول او 
 باور وکړي.

موږ مته درلودله، او خوشبین وو چې د طالبانو د رژیم له چپه کېدو او د امریکا له 
راتګ رسه به دلته افغانستان کې دايس نظام را منځته يش چې ډلو او خلکو ته 

رکړي، له خلکو رسه ښه او عادالنه چلند وکړي، یو فرصت و، مګر مساوي حقونه و 
زموږ له لوري هم تیروتنې وشوې او په بېالبېلو دورو کې د افغان چارواکو او مسؤلینو 
څخه هم تريوتنې وشوې، او دارنګه له طالبانو او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه 

 هم تیروتنې وشوي.

ځای چې شاته والړ شو، باید فکر وکړو، پند واخلو،  دې پر اوس د دې وخت دی، د
 دا بل چانس له السه ورنه کړو، د سولې په راتګ کې پخوانۍ تیروتنې اصالح يش.

کاله یې د  ۱۹طالبانو هم د خپلو تیروتنو له امله خپل ټول نظام له السه ورکړ، او 
ې هم د جګړې ډګر ته نورو افغانانو ی خپلو تیروتنو قیمت ورکاو، همدارنګه دي لور

 شوې کړه کې قیمت ورکاوو. اوس د دې وخت دي چې له تیرو تیروتنو څه زده
 ، او څه کول په کار دي.وي
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چې اوس  184موږ غواړو چې د سولې مذاکراتو او توافق له امله کومه کورنۍ جګړه

نځي مذاکراتو توافق له امله خپلمد روانه ده، همدا ختمه يش، او دارنګه د افغانانو 
 جګړه ختمه او د راتلونکو جګړو مخه هم ډب يش. د افغانانو ترمنځ هوکړه ۍوسنا

هر اړخیزه وي، دا ډول افغانستان خپلو ګاونډیو هیوادونو ته اطمنان ورکړي چې  به
د هغوی په ضد به یې له خاوري استفاده نه کیږي، او په مقابل کې یې ګاونډي 

 طمنان ورکړي.هیوادونه هم باید افغانستان ته همدا ډول ا

که اوسنۍ جګړه ال  زیات  شدت پیدا کوي، په دي معنی به وي چې موږ ونه توانېدو 
چې سوله راوستالی شو، موږ ونه توانیدو چې د سولې هوکړه وکړو، افغانان خپلو 
منځو کې پر یو سیايس جوجاړي موافقې ته ونه رسیدل، او دا به لویه ناکامې وي، 

+ افغان سیاستوال(  حکومتي چارواکي انان )طالبان اوافغ زه مته لرم چې دواړه لوري
دې مسئلې ته متوجه و اويس، له ځان غوښتنې تیر او له دي فرصت څخه ګټه پورته 

 کړي.

، د هبانو او نورو افغانانو ترمنځ سولداعش د امریکا دښمن دی، مته ده چې د طال
وي موقف کې رايش، او په امریکا په ګډون د نړیوالو په مرسته افغانستان په ډیر ق

کونړ او ختیځ کې چې د داعش ډلې کوم وسلوال پاتې دي، هغوی له منځه یوړل 
 يش.

                                                           
امریکایې چارواکو په رسمي ناستو کې دافغانستان جګړه کورنۍ بليل، ويل نړي او  184

جګړه بويل، او جګړه کورنۍ نه، بلکی له بهرنیو  "افغان –امریکا "افغانان دا جګړه 
م ده، ځکه پوځیانو رسه جګړه یې ګڼي، چې په حقیقت کې همدايس ه "امریکایې او ناټو"

امریکا د طالبانو نظام له منځه یوړ، او د خپلې خوښي نظام )ډیموکرايس( یې د حامد کرزي 
په مرشې کې پر افغانانو وتاپه، افغان ولس وررسه مقاومت وکړ، او باالخره امریکا مجبوره 

 امریکا –شوه، چې وروسته له اتلس کلنۍ جګړې له طالبانو رسه د سولې مذاکراتو او افغان 
 جګړې د ختم لپاره د میز شاته کښیني.
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طالبانو خپله د داعش په ضد د جګړې او  ؛پرته له دي چې د امریکا مربوط کیږي

جهاد اعالن کړی او له داعش رسه دښمني لري، که ټول افغانان یې په ضد یو يش، 
 زیات دی.د کامیايب چانس ال 

طالبانو موافقه کړي چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول الندي سیمو کې به 
ترهګرو ته ځای نه ورکوي، که بریالی شول خو ښه ده، که چیرته طالبانو داعش له 
منځه یوړالی نه شو، ترهګری ته د فعالیت اجازه ورکړي، هغه وخت کې به بیا موږ 

کړو او د امریکا د قواوو عمومي قومندان دلته هم ازاد یو چې خپل نظر ته تغیر ور 
شتون لري، چې اړتیا وي هغه به کوي، امریکا د داعش او نورو ترهګرو په وړاندي 

 خپل السونه شاته نه تړي.

که چیرته له طالبانو رسه د سولې تړون السلیک کیږی، بیا هم امریکا له افغان قواوو 
عش او القاعدې رسه د مقابلې لپاره فعال رسه مرستو ته دوام ورکوي، همدارنګه د دا

 پاتې کیږي، او د افغانستان له مختلفو اړخونو رسه دوامداره همکاري غواړي.

داچې د طالبانو جنګیايل به په  حکومت کې مدغم کیږي، په دي اړه لږ بحث شوی،  
کوم څه چې ماته ویل شوې، دادی چې طالبان غواړي چې د افغانستان امنیتي  مګر
ي اصالح )ریفورم( يش، او طالب وسلوال هم په راتلونکي کې د امنیتي قواوو قواو 

 جز يش.

داچې طالبان به بې وسلې کیږي، په دي اړه به افغانان خپلو منځو کې بحثونه او 
 پریکړې کوي.

اړینه ده چې د افغانستان له خاوري د پاکستان او د پاکستان له خاوري د افغانستان 
يش، زه د دواړو هیوادو ترمنځ د یادې مسئلې په اړه د یوې په ضد استفاده ونه 

 .185موافقې طرفدار یم، او پاکستان ویيل چې دايس یو څه غواړي

                                                           
دا مهمه مسئله ده، پاکستان غواړي چې ډیورنډ کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ  185

یې چارواکو په رسمي پوله يش، مګر افغانان ډیورنډ کرښه د رسحد په توګه نه مني. امریکا
ورنډ کرښه د ډیبېالبېلو وختونو کې په شخيص ډول دايس څرګندونې کړي چې امریکا 
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پاکستان اوس مهال له اقتصادي ستونزو رسه مخ دی، زیات قرضداره دی،  اقتصادي 

 الزم پرمختګ نه لري.

څخه حکومتي  پاکستاين چارواکي وایې چې زموږ سیاست اوس له سیايس رقابت
سیاست )جیو پولیټیک(، اقتصادي او د پراختیا سیاست )جیو ایکونومیک او جیو 

 ډیولوپمنټ( ته بدلون کړی.

پاکستان چې د خپل لوی ګاونډي هیواد )هند( رسه کوم رقابت لري، اوس غواړي 
 چې اقتصادي حالت یې ښه يش.

دي وخت کې ښې  امریکا هم غواړي چې له پاکستان رسه ښې اړیکې ولري، او په
 شوې هم دي. پاکستان لوی هیواد دی او په سېمه کې مهم ځای لري.

سولې  سولې برخه کې مرسته کړي، د تلپايتپاکستان د طالبانو او امریکا ترمنځ د 
لپاره د پاکستان مرسته، د دې نتیجه شوه چې د امریکا او پاکستان ترمنځ ښې اړیکې 

 وي.

ورکوم چې موږ تر دې مهاله له پاکستان رسه د ډیورنډ د افغانستان ولس ته اطمنان  زه
 مسئلې په اړه بحث نه دی کړی.

داچې روسیه او چین غواړي چې له افغانستان څخه ټول بهرين پوځیان ووځي، 
اصالً موږ خپله وایو چې افغانستان باید پریږدو، که اړتیا نه وي، موږ کله هم نه دي 

ون ولري، هغوی هم نه غوښتل چې موږ په ویيل چې زموږ دایمې اډې دي دلته شت
ډیره بیړه له افغانستان څخه ووځو، په افغانستان کې زموږ شتون د دوی په ګټه هم 

                                                           

دواړو هیوادو ترمنځ د رسحد په توګه مني. اوس هم امریکا غواړي چې د افغان سولې لپاره 
 همدا امتیاز پاکستان ته ورکول يش. 

د ډاکټر غني د واکمنۍ پر مهال د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان لخوا اغزن تار ودرول شو، 
کې میشت قومونو د پاکستان  چې مصارف یې د امریکا لخوا ورکول شول. په ځینو ځایو

لخوا پر ډیورنډ کرښې له اغزن تار لګولو رسه مخالفت وکړ، خو د افغان حکومت لخوا به 
 د قومونو مرشان ارام کړل شول، او بیا به اغزن تار ولګول شو.
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زموږ مشرتک دښمن و. هغه مشرتکې درې اړخیزه اعالمیې  ۍ، ځکه دلته ترهګر وو 

 چې موږ خپرې کړي، موږ له یو بل رسه پکې په یوه نظر وو.

افغانستان او روسیې ترمنځ خرابې اړیکې نه غواړو، موږ  موږ د افغانستان او چین،
 هم د دوی په ډول غواړو چې له افغانستان څخه هیڅ ځای )هیواد( ته خطر نه وي.

ترمنځ ځینې )روسيې او چین( سمه ده چې په ځینو نورو ځایونو کې زموږ او دوی
کول، ترمنځ ستونزې شتون لري، خو د افغانستان مسئلې اړوند چې کله موږ بحثونه 

طالبانو له مذاکراتو یې مالتړ کړی، او په جریان  –مو ډیره فاصله نه وه. او د امریکا 
کې وو، د سولې تړون د السلیک لپاره ژر ده چې بلنه ورکول يش، ډیر امکان شته 

 چې دغه تړون په دوحه کې ويش.

ي وي،  هر مته ده چې یو کال وروسته د افغانانو خپلمنځي ناستې مثبت نتیجه ورکړ 
اړخیز اوربند شوی وي، او افغانانو یو بل زغملی او یو بل ته متقابل احرتام ولري، او 

 خپلواک افغانستان وي.

 

 قطر ته د خلالزاد او مالر نا اپې سفر
مه، یو ناڅاپه زملی خلیلزاد او جرنال میلر له خپل مذاکرايت ټیم رسه ۵د سپټمرب پر 

پړاونو او معمول خالف، دا ځل یې په همدې  ۹و یو ځای دوحې ته والړل، د پخواني
بجو  ۲:۳۰بجې له طالبانو رسه د سولې مذاکرات پېل او د شپې تر  ۵ورځ مازیګر 

 یې دوام درلود.

مه، ماښام مهال بیا هم مال برادر اخوند، خلیلزاد او جرنال میلر د قطر ۷د سپټمرب پر 
 د بهرنیو چارو له وزیر رسه ناسته درلودله.
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او امریکا ترمنځ د سولې تړون وروستی شوی، او د  وښکاریده چې د طالباندايس 

ټولو مسایلو پر میکانیزمو دواړه لوري توافق ته رسيديل دي، کیدای يش د قطر د 
 .186بهرنیو چارو له وزیر رسه به یې د تړون د السلیک د مراسمو په اړه بحث درلود

او انګریزي منت په یوه ماده کې  د  نهم پړاو خربو پر مهال د سولې تړون د پښتو
ښکاره توپري طالبانو ته معلوم شوی و، چې له امله یې امریکایانو په انګریزي منت 
ټینګار درلود او طالبانو غوښتل چې هغه منت د خپل پوهاوي او درک مطابق اصالح 

م پړاو کې پر خپل ځای پاتې وي، کیدای يش ۹په  ېيش، له همدې امله دغه ستونز 
، چې دا ځل بیا د زملي خلیلزاد په مرشې طالبانو ونور واړه مسایل به هم پاتې و ځینې 

 رسه مذاکراتو نه نیم ساعته وخت ونیو.

پرون مو له " ، سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل:۱۰:۱۴د سپټمرب پر شپږمه، د شپې 
امریکایې لوري رسه دشپي تر دوه نیمو بجو مذاکرايت مجلس درلود او نن ماښام 

او وررسه هئیت یې له ډاکرت زملي خلیلزاد، جرنال میلر او د  اخوندم مال برادر محرت 
او ښه پر  وقطر دبهرنیو چارو له وزیر رسه ګډ مجلس درلود. دواړه مجلسونه مثبت و 

 ."مختګ وشو

په همدې ورځ ماته مولوي احمد هم پېغام راکړ، چې د تړون د السلیک د مراسمو 
 .والړلدوه تنه قطر ته  لبانو د فرهنګي کمیسوند طا د پوشش لپاره همدا نن

و چې انديښنې نشته، هر څه سم روان کيل همدارنګه شیخ دالور صاحب هم راته لی
 دي.

  

                                                           
وروسته ښکاره شوه چې خلیلزاد او میلر د طالبانو مرشانو ته بلنه ورکړي وه چې کمپ  186

يش، او له تړون مخکي د امریکا له ولسمرش ټرمپ رسه وویني، مګر د طالبانو ډیویډ ته والړ 
لخوا ورته ویل شوې وو چې د تړون تر السلیک وروسته به امریکا ته د ولسمرش ټرمپ 

 رسه د خربو او ناستې لپاره والړ يش.
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 د امریکا کانګرس سپاناوی وغوښت

تو د موووه، رسووونیو راپوووور ورکوووړ چوووې د امریکوووا متحوووده ایووواال ۵د سوووپټمرب پووور 
څخووه غوښووتي چووې د   کمیټووې لووه زملووي خلیلووزاد کووانګرس د بهرنیووو اړیکووو

طالبووانو رسه د سووولې د هوووکړه لیووک پووه اړه دې پووه یوووې علنووي غونووډې کووې د 
 .کانګرس غړو ته توضیحات ورکړي

د دغووې کمیټووې رئوویس ایلیوووټ ایوول انجوول د امریکووا لووه بهرنیووو چووارو وزارت 
څخوه غوښوتي چووې نوور دې خلیلووزاد د قطور غونووډې توه نووه لیوږي او همدغووه راز 

 .سولې د هوکړه لیک په اړه د جزیاتو پټول بند کړي دې له طالبانو رسه د

خورب یوم دغوه هووکړه  "ایلیووټ" د کانګرس پوه لیوک کوې راغيل:"تور کوومې چوې زه
لیوووک د ولسمرشووو ټرموووپ لوووه ادارې او ولسمرشووو غنوووي رسه رشیوووک شووووی دی. 
اوس د امریکوووا او افغانسوووتان ولوووس هوووم حوووق لوووري چوووې د خپلوووو هیوادونوووو پوووه 

دې چووې تووايس )خلیلووزاد( ډیوور ناوختووه دغووه غونووډې تووه تګووالرو پوووه يش. رسه لووه 
حضووور او پووه دغووه اړه وضوواحت بووه د  رابولووو خووو بیووا هووم ناوختووه نووه ده. سووتايس

امریکووا خلکووو تووه دا فرصووت ورکووړي چووې د طالبووانو پووه اړه د امریکووا د پالیسووۍ او 
 ".طالبانو رسه د سولې کولو سیايس تهدیدونو په اړه پوه يش

 
 ۲۰۱۹، نومرب مال برادر اخوند رسه زموږ ناستهانځور: قطر کې له 
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 د تړون اړوند  رګندونې

 Theویچیټا ایګل بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له مریکا د مه، د ا۶د سپټمرب پر 

Wichita Eagle امریکا لیواله ده چې له طالبانو "رسه مرکه کې وویل: ورځپاڼې
 ".رسه د سولې تړون السلیک کړي

مپیو له طالبانو رسه د تړون راپور ورکړی و، چې پ مز ورځپاڼېتر دې له مخه ټای
مپیو لخوا د تړون السلیک کېدل به کېدو څخه انکار کړی دی، ځکه د پ السلیک

 طالبانو ته مرشوعیت ورکړی. 

چې امریکا به له طالبانو  ویې ویل، لپه تازه مرکه کې پمپیو دغه ډول راپورونه رد کړ 
 ړي.رسه د سولې تړون السلیک ک

وس د دې وخت ا" ویل:د امريکا خارجه وزير مايک پمپيو په تازه څرګندونو کې و 
را رسيدلی ترڅو مونږ افغانستان کې خپل نظامي ماموريت ختم کړو، د امريکا هدف 
افغانستان کې د القاعده له منځه وړل و او دغه کار کې امريکا کاميابه شوې او نور 

 ."يدل کيږيد پوځي حضور لپاره کوم دليل نه ل

ور ورکړ چې د ګډ حکومت مرش ډاکټر پو او بهرنیو رسنیو رایمه، کورن۶د سپټمرب پر 
اڼۍ کې له مه، په سپینه م۸غني به سبا واشنګټن ته ځي، او هلته به د سپټمرب پر 

وروسته د حکومت رسچینو رسینو ته وویل چې چې بیا  ولسمرش ټرمپ رسه ګوري،
 .187ډول شوید ډاکټر غني سفر امریکا ته ځن

                                                           
 مه، طالبان او ډاکټر غني په کمپ ډیویډ۸ولسمرش ټرمپ پالن درلود چې د سپټمرب پر  187

کې وګوري، دارنګه د طالبانو او ډاکټرغني رسه یو ځای د رسنیو په وړاندي څرګنده کړي 
چې امریکا د افغانستان د جګړې پای ته رسولو په موخه له طالبانو رسه تړون کوي، او له 

 افغان حکومت رسه خپلو مرستو ته ژمن دی.
ون کې افغان حکومت هم امریکا ترمنځ تړ  –په دي کار رسه امریکا غوښتل چې د طالبانو 

 دخیل وښيې.
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مه، د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په اسالم اباد ۷د سپټمرب په 

 .کې د سولې په بهیر او امنیتي همکاریو بحث لپاره رسه را ټول شول

د افغان سولې په تړاو خپل چې په یاده غونډه کې به  یلوپاکستاين چارواکو و 
 یک کړي.له افغانستان او چین رسه رش یلیدلور 

په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هر څه سم روان و، پریکړه شوې وه چې 
په راتلونکې اونۍ کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې تړون السلیک لپاره 

 دوحې ته ورځي.

هم د سولې تړون د السلیک د رسنیز پوښښ لپاره د  فرهنګي کمیسون طالبانود 
ستیال مرش احمدالله وثیق او یو بل کس د سپټمرب په اوومه نیټه فرهنګي کمیټې مر 

 دوحې ته ولیږل.

 
امریکایې پوهنتون اسټرالیایې پروفیسور ټیمويت، مطمنئ او  –د افغان انځور: 

 ۲۰۲۰فربوري  –انس حقاين. دوحه 
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 له سولې تړون د ټرمپ په  شاکېدل

مرب پر اوومه، د ټرمپ لخوا خیلزاد له طالبانو رسه له دوو ورځو خربو وروسته، د سپټ
 څخه واشنګټن ته وغوښتل شو. له قطر

ټرمپ غوښتل چې طالبان له ده رسه په کمپ ډیویډ کې وویني، په دي برخه کې 
خلیلزاد هم ټوله هڅه وکړه چې طالبان رايض کړي، او قطر هم خپل رول درلود، 

ته به د دوی استازي  خو د طالبانو مرشتابه شورا پریکړه کړي وه چې کمپ ډیویډ
 ور نه يش.

دا هر څه ځکه یو ناڅاپه وشول، ټرمپ کله هم دايس فکر نه و کړی چې د ده بلنه 
 به د طالبانو لخوا رد کیږي.

مه، د امریکا ولسمرش ډونالډ ټرمپ درې یو له بل رسه تړلې ټویټونه ۸د سپټمرب پر 
نو له مرشانو رسه پالن مه، د طالبا۸وکړل، ویې ویل چې د یکشنبې ورځ، د سپټمرب 

ډیویډ کمپ  هپ ناسته پټه رسه شوې  پټه ناسته او په جال ډول د افغانستان له ولسمرش
سپټمرب( یو امریکایې پوځي  ۵کې لغوه کوم، ځکه طالبانو په کابل کې تیره ورځ )

 188بې ګناه کسان ووژل. ۱۲او 

مپ ډیویډ په ټاکل شوې وه د یکشنبې په ورځ د ک" ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل:
پوړو مرشانو او د افغانستان د جمهور رئیس رسه  تفریح ځای کې د طالبانو د لوړ

                                                           
مه، د کابل ښار شش درک سېمه کې پر بهرنیو پوځیانو د طالبانو لخوا ۵د سپټمرب پر  188

 یو پوځي یې وژل شو.موټر بم برید وشو، چې پایله کې یې امریکا ومنله چې 
نیایي یو امریکایي رستیري، د ناټو ځواکونو یو روما  د برید له املهرسنیو راپور ورکړ چې 

 .تنه ټپیان شول ۴۲رستیری او لس افغان ملکي وګړي ووژل شول او 
طالبانو د برید پړه پر غاړه واخیستله او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر 

حوزه کې د کابل ادارې د استخباراتو د ریاست چهل  مه۹نن لس بجې د کابل ښار "ولیکل:
الګرو په هغه قطار فدايي برید وشو چې دغه ریاست ته په نظام قراول کی د بهرنیو اشغ

تنه د کابل ادارې د  ۸بهرين اشغالګر او  ۱۲ویجاړ شول،  بشپړلنډکروزر موټر  ۳داخلیده، 
 " .ميل امنیت په نامه عسکر ووژل شول
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جال جال په پټه توګه ووینم، دوی همدا نن شپه امریکا ته راتلل، متاسفانه د طالبانو 
ډلې د کاذب فشار راوړلو په خاطر په کابل کې د یو برید مسولیت ومانه چې په هغه 

 تنه نور ووژل شول. ۱۱تیری او کې زمونږ یو سرت رس 

ما سمدستي دا لېدنه لغوه کړه،  او د سويل مذاکرات مې ودرول، څه ډول کسان 
 بیشمیره خلک په ظاهره د خپلو چاڼه وهلو د موقف د قوي کولو لپاره وژين؟

دوی )طالبانو( په کابل کې په وروستي برید رسه د خپلو چاڼه وهلو موقف غښتلی 
 .ړنه بلکه "خراب" ک

که چیري هغوی)طالبان( د سويل د دې مهمو خربو په جریان کي پر اوربند کولو 
تنه بې ګناه خلګ  ۱۲باندي موافقه نه يس کوالی، او حتی د دې توان لري چي

د سولې يوه ګټوره او با مفهومه  د دې توان هم و نه لري چي ووژين، نو ښايي هغوی
 " .لپاره جګړه کول غواړي رو لسیزود څو نو هوکړه السليک کړي. هغوی )طالبان( 

په کومه ورځ چې طالبانو په شش درک کې برید وکړ، امریکایې پوځي یې وواژه، 
په همهغه ورځ، په افغانستان کې د امریکایې / ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال 

نیم ساعته خربې یې یو له ۹سکاټ میلر په قطر کې له طالبانو رسه ولېدل، او نږدې 
ه وکړي، مګر د جرنال میلر او خلیلزاد له خوا له طالبانو رسه د کابل برید په اړه بل رس 

 دا ډول انديښنه نه وه رشیکه شوې. 

او مال برادر اخوند قطر هیواد د بهرنیو چارو  مه، خلیلزاد، جرنال میلر۷ټمرب پر د سپ
 وزیر رسه په میلمستیا کې ګډون وکړ.

ه رد کړه، ټرمپ غوسه شو، او پرته له دي چې ښکاري چې کله طالبانو د ټرمپ بلن
مه، پورته ۸له خلیلزاد او یا پمپیو رسه مشوره وکړي، د غوسې له امله یې د سپټمرب پر 

ټویټونه وکړل. د ټرمپ به په تصور کې نه راګرځيدل چې طالبان دي کمپ ډیویډ 
مپ ته د هغه بلنه رد کړي، په دايس حال چې ډاکټر غني خپل ټول چمتووالی ک

 ډیویډ ته د ورتګ نیولی و.
ټرمپ غوښتل چې امریکایې ولس او نړۍ ته وښيې چې کوالی يش طالبان او ډاکټر 

 غني په یو ځای کې کینوي او له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو پریکړه وکړی. 
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 ولی طالبانو کمپ ډیویډ ته له تګه نټه وکړه؟

لووه نووه وي غوښووتې چووې کیوودای يش چووې طالبووانو بووه د النوودي الملونووو لووه کب
 يش.والړ کمپ ډیويډ ته 

داچووې راپووور ورکووول شووو چووې د شوونبې ورځ بووه ډاکټوور غنووي واشوونګټن تووه  – ۱
ځووي، بیرتووه د هغووه سووفر وځڼووډول شووو، او پووه عجلووه خلیلووزاد قطوور تووه والړ، 
کیوودای يش طالبووانو بووه نووه وي موونيل چووې واشوونګټن تووه والړ يش او هلتووه لووه 

 ټرمپ رسه وګوري.

لبووانو بووه ښووه ګڼلووې وه چووې لووه ټرمووپ رسه کوووم بوول هیووواد کووې ممکوون طا – ۲
وګوووري، او دا ممکوون وه چووې ټرمووپ هووم پووه تووړون السوولیک وکووړي، ځکووه 

 خلیلزاد هم اشاره ورته کړي وه.

طالبووانو بووه نووه غوښووتل چووې پووه یووو وخووت کووې پووه یوووه ورځ او یوووه نیټووه، د  – ۳
الووه پووه هموودې طالبووانو او امریکووا توورمنځ د سووولې تووړون السوولیک رسه هووم مه

ه هووم ورځ پووه بوول اطوواق کووې د امریکووا او افغووان حکومووت توور موونځ ګووډه اعالمیوو
 یو پالن درلود. السلیک يش، چې امریکا همدايس

افغووان  –امریکووا توورمنځ تووړون، او بوول خوووا د امریکووا  -کووه پووه یوووه ورځ د طالبووانو
حکومووت توورمنځ اعالمیووه السوولیک شوووې وای، بیووا نووو امریکووا ویوول او پووه خپلووو 

سوومي یادښووتونو او توواریخې پووواڼو کووې بووه یوووې لیکوول چووې  د افغانسوووتان د ر 
لووه  وبووايس.لووه افغانسووتان څخووه  مرشوووع حکومووت پووه غوښووتنه خپوول پوځیووان 

طالبووانو نووه وي موونيل چووې امریکووا کووې لووه ټرمووپ رسه لېدنووه  هموودې املووه بووه
 وکړي.

لنووډیز: کیوودای يش طالبووانو د امریکووا تووګ تووه زړه نووه وي ښووه کووړی، او ټرمووپ 
موودې کووار پووه غوسووه کووړي وي. ټرمووپ یوووازي د مجلووس د لغوووه کېوودو ویوويل، ه

او د خووربو د ځنووډ، د مووذاکراتو لغوووه کېوودل نووه دي ویوول شوووي، کیوودای يش 
 سپینه ماڼې پر دي بیا ځل بحثونه وکړي.
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 مه۸سپټمرب  د

کله به د تړون د السلیک نیته او ځای اعالن  شیبې شمیرلې چې  په دې مته موږ
ل( ډاډه وم چې هر څه وروستي شوې، او د تړون د السلیک ورځې يش، زه )لیکوا

 او شیبې ډیرې را نږدې شوې.

مه، ځورونکی سهار و، له معمول رسه سم، د سهار له ملانځه وروسته، ۸د سپټمرب 
کتاب سمونې په کمپیوټر کې وکړم، شاوخوا  "طالبان په جاپان کې"غوښتل مې د 

 پ ټویټ تر سرتګو شو.وي چې پر ټویټر مې د ټرم اته بجېړ

د ټرمپ ټویټ لوستلو رسه یو ډول بې هوشه شوم، هیڅ نه پوهیدم چې څه وکړم، د 
ژور خفګان جوپه را باندي راغله، دومره خفګان، چې نږدې لس دقیقي د میز شاته 
په چورتونو کې ډوب ناست وم، نه پوهیدم چې څه وکړم، د کتاب ایډیټ نور پاتې 

 راپور مې نه شو کتالی چې څه پېښه شوې. شو، او د هیڅ کومۍ رسنۍ

فکر را رسه پيدا شو، زه )لیکوال( چې د سولې خربو له جریان څخه کیدای يش تر 
ډیرو هیوادوالو ډیر خرب یم، چې پر ما دغه ناوړه خرب دومره بد تاثیر وکړ، دا به پر 

 نورو ځوانانو او هیوادوالو څومره بد تاثیر ولري.

م، مګر دا مې د ځان مسؤلیت وګاڼه چې موضوع ته له بلې نه پوهیدم چې څه ولیک
زاویې وګورم، او دا ممکن نه ده چې د یوه امریکایې پوځي پر وژنه دي ټرمپ دومره 

 خپه او مذاکرات دي وځنډوي.

داچې زه د طالبانو له طبیعت رسه په نسبې ډول بلد یم، ژر مې په فکر کې راغلل 
يل چي کمپ ډیویډ ته وريش، نو له همدې امله چې کیدای يش طالبانو به نه وي من

 به ټرمپ په غوسه شوي او د سولې مذاکراتو د ځند پریکړه به یې کړي وي.

ومې غوښتل چي د یادې موضوع په اړه خپل فکر تر نورو ورسوم، کله چې ما 
ورځو له پاره له څرګندونو په لیکه  ۳۰فیسبوک خالص کړ، په همدې ورځ زه د 

 وی وم.کولو څخه بند ش
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هغه مهال په افغانستان کې ډیری ځوانانو ټویرت نه کاراوه، پر ټویټر مې په انګریزي 

 الندي خربې ولیکيل:او پښتو 

 لږ انتظار به وکړو، هر څه به روښانه يش، ټرمپ ويل غوسه شوی؟

داچې راپور ورکول شو چې د شنبې ورځ به ډاکټر غني واشنګټن ته ځي، بیرته  – ۱
خلیلزاد قطر ته والړ، کیدای يش طالبانو به نه وي  بیړهول شو، او په هغه سفر وځڼډ د

 .منيل چې واشنګټن ته والړ يش او هلته له ټرمپ رسه وګوري

طالبانو به ښه ګڼلې وه چې له ټرمپ رسه کوم بل هیواد کې  کیدای يش چې – ۲
ټرمپ هم په تړون السلیک وکړي، ځکه خلیلزاد هم  وګوري، او دا ممکن وه چې

 .اشاره ورته کړي وه

طالبانو به نه غوښتل چې په یو وخت کې په یوه ورځ او یوه نیټه، د طالبانو او  – ۳
امریکا ترمنځ د سولې تړون السلیک رسه هم مهاله په همدې ورځ په بل اطاق کې 

کیدای يش  د امریکا او افغان حکومت تر منځ ګډه اعالمیه هم السلیک يش، چې
 .درلود پالنهمداسی یو  به امریکا

افغان حکومت  –امریکا ترمنځ تړون، او بل خوا د امریکا -که په یوه ورځ د طالبانو
وای، بیا نو امریکا ویل او په خپلو رسمي یادښتونو او  ېترمنځ اعالمیه السلیک شو 

ڼو کې به یې لیکل چې د افغانستان د مرشوع حکومت په غوښتنه خپل پاتاریخې 
به طالبانو نه وي منيل چې امریکا کې له ټرمپ رسه  بلهله همدې ک .پوځیان وبايس

 .لېدنه وکړي

: کیدای يش طالبانو د امریکا تګ ته زړه نه وي ښه کړی، او ټرمپ همدې لنډیز
 .کار په غوسه کړي وي

ورځې مخکی ووژل  ۳د امریکا عسکر " همدارنګه ما )لیکوال( پر ټویرت ولیکل:
ا وه چې طالبانو ونه غوښتل چې امریکا اصيل خربه د .شو، ټرمپ اوس ټویټ وکړ

غوښتل کوم درېیم به ته وريش او په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ رسه وګوري، طالبانو 
 .ټرمپ به وروسته خپله غوسه کنټرول کړي  .هیواد کې ور رسه وګوري
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په هغه ورځ چې کابل کې امریکایې پوځي ووژل شو، قومندان یې جرنال میلر په 

انو رسه غونډه وکړه، په سبا طالبانو، میلر او خلیلزاد د قطر بهرنیو دوحه کې له طالب
څلور ورځې  ، چارو وزیر رسه د سولې تړون السلیک مراسمو باندي خربې کويل
وه چې ټرمپ  وروسته ټرمپ ويل یو پوځي یادوي؟ امریکا ته له تګه د طالبانو نټه

 يې غوسه کړی.

ه جوړه نه وي شوی، د دښمن کور ته نه د افغانانو دود دی، تر څو یې له دښمن رس 
له روغې وروسته دښمنان  .ورځې، جوړه هم په درېیم کور/ځای کې ور رسه کوي

  .یو بل ته ډوډۍ کوي او د یو بل کور ته ورځي

د سولې خربو دریدو رسه سم، ځینو رسنیو طالبان بیا ځل بغاوت کونکې ملیشې 
 " .189 یادې کړي

طالبانو پر امریکا " کوال( ځینې خربې پر ټویټر ولیکيل:مه، هم ما )لی۹د سپټمرب پر 
بل ریکارډ هم جوړ کړ، لومړی داچې اسامه بن الدین یې امریکایې/ناټو پوځیانو ته 
د هغوی د فشار په نتیجه کې ونه سپاره، دویم داچې امریکا مجبوراً له طالبانو رسه 

ه د ولسمرش ټرمپ مخامخ خربې پېل کړي، او دريم داچې طالبانو کمپ ډیویډ ت
 بلنه ونه منله.

 .د کمپ ډیویډ په نوم، ونومول نه شو ښه شو چې د سولې دا ارزښتمن تړون

که طالبانو کمپ ډیویډ کې د سولې پر تړون وروستۍ موافقه له ټرمپ رسه کړي  
ډیویډ  کمپ ی.وای؛ پرته له شکه دا به د کمپ ډیویډ سولې تړون په نوم نومول کید

  ."یلو او فلسطین و ارسایلو ډیر بدنام تړونونه شویکې د مرص و ارسا

که طالبانو کمپ ډیویډ که د سولې تړون " مه، ما )لیکوال( ولیکل:۱۰او د سپټمرب پر 
له ټرمپ رسه السلیک کړی وای، دې کړنې به د طالبانو و روسیې، طالبانو و چین، 
                                                           

په همدې ورځ په اریانا نیوز ټلویزون کې طالبانو ته د بغاوت کونکي ملیشې کلِمه  189
 وکارول شوه.
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انو او ځینې نورو هیوادو پر طالبانو و ایران، طالبانو و پاکستان، طالبانو و قطر او طالب

 .سیايس او ډیپلوماټیکو اړیکو منفي او ناوړه اغیز کړی وای

خلیلزاد به ډیر ژر له ټرمپ رسه وویني، له ټرمپ څخه به وغواړي چې یا خو د سولې 
خلیلزاد به د سولې بهیر کې د امریکا بهرنیو چارو  چېخربې بیرته پېل، او یا دا

 " .کوياستعفی وړاندي  خپلهدې وزارت ځانګړي استازې له دن

د قطر سیايس دفرت له غړو رسه مې اړیکه ونیوله، د هغوی لخوا ویل کېدل چې تر 
دې مهاله موضوع روښانه نه ده، او خلیلزاد واشنګټن ته پر الره دی، هغه هم نه 

 پوهیږي چې ويل ټرمپ دغه ډول ټویټ کړی.

و او یا نرمو کلِامتو د ټرمپ د د قطر سیايس دفرت غړو پر دي فکر کاوه چې په سخت
 ټویټ ځواب ووایې.

موږ نه " مازیګر مهال د قطر دفرت یوه مهم غړي رسه زما اړیکه ونیول شوه، وویل:
پوهیدو چې خلک )طالبان او ولس( به اوس څه وایې، انديښنه را رسه وه چې د 

سیايس دفرت  مذاکراتو د ځنډ پړه به د قطر سیايس دفرت پر غړو واچول يش، او دا به د
په راتلونکې هم ناوړه اغیز وکړي، خو وروسته کرار کرار زموږ انديښنه هغه وخت 

د طالبانو تګ د امریکا په ګټه، او  کمه شوه، چې ځینو ولیکل چې کمپ ډیویډ ته
 " د افغان ولس په زیان و.

خلیلزاد په مسلسل ډول زموږ له ملګرو رسه " د قطر سیايس دفرت غړي راته وویل:
یکې نیيس او غوښتنه کوي چې د ټرمپ د ټویټ په اړه سخت  غربګون ونه اړ

ښیاست، زه )خلیلزاد( واشنګټن ته پر الره یم، او هڅه کوم چې د ستونزې پر اصيل 
المل ځان پوه کړم،  خو که تايس هم  سختې څرګندونې وکړئ او د مذاکراتو پای 

 "یر ناوړه اغیز وکړي.یا ځنډ اعالن کړئ، نو دا به د سولې پر روان بهیر ډ

 له همدې کبله و چې د طالبانو غربګون د ورځې په اوږدو کې ډیر ناوخته او نرم و.

  

 



 417 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 ته غربګونونهټویټ د ټرمپ 

ر درلود، یو ځل بیا یې څرګندونو اړوند افغان حکومت مثبت نظ ټویټ او د ټرمپ د
حکومت د ټرمپ  چې ټاکنې اړینې او پر سوله لومړیتوب لري،  افغان درلودټینګار 

 تر څرګندونو څو ساعته وروسته الندي اعالمیه خپره کړه.

 
د سويل د خربو اترو په اړه د افغانستان اس مم جمهوري دولت مطبوعايت 

 اع ماه
 ۱۳۹۸ -وږي  - ۱۷ 

ارګ، کابل: د افغانستان خلک او دولت د باعزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د 
ته ژمن دي او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته  سولې په تړاو ټولو هلو ځلو

خنډ المل د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی ګڼي.  شوي
موږ تل ټينګار کړی چې واقعي سوله هله راتلی يش چې طالبان افغان وژنه بس 

 .يشت رسه مخامخ خربو ته حارض کړي، اوربند ته غاړه کېږدي او افغان دول

د افغانستان دولت د سولې د طراح، مدافع او تطبیقوونکي په توګه د سولې مشوريت 
لویې جرګې پرېکړو ته درناوی کوي او د دې جرګې له خوا د سولې لپاره د 
افغانستان د خلکو پر محوریت او د افغان دولت پر مالکیت، د وړاندې شوې 

 .190کړنالرې تعقیب خپل مسئولیت ګڼي

                                                           
 ۲۹مې نېټې )۱۳مې تر ۹کال د غویي د میاشتې له  ۱۳۹۸د سولې مشوريت لویه جرګه د  190

( پورې، د استاد سیاف په ریاست، په کابل کې د لویې جرګې په ۲۰۱۹مئ  ۳اپریل تر 
مادو کې یې پریکړه لیک خپور کړ او ۲۳خېمه کې د پنځو ورځو لپاره جوړه شوه، چې په 

اوتریخوايل الس واخيل، اوربند وکړي او له افغان حکومت له طالبانو یې وغوښتل چې له ت
 رسه مخامخ خربې ژر پېل کړي.
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ولت د سولې په تړاو د خپلو متحدینو صادقانه هڅې ستايي او ژمن د افغانستان د

دی چې په راتلونکي کې د امریکا متحده ایاالتو او نورو متحدینو رسه د تلپاتې او 
 .باعزته سولې په راوستو کې په ګډه کار وکړي

مه نېټه د جمهوري ریاست پر ټاکنو او له دې ۶افغان دولت د روان کال د میزان په 
د یوه قوي، قانوين او مرشوع حکومت په رامنځته کېدو ټینګار کوي، تر څو  الرې

 .د سولې روانه پروسه په بشپړ دقت او تدبیر مخ ته یويس

 

پاکستان کې د چین، افغانستان او پاکستان له  ،د ټرمپ د څرګندونو په غربګون کې
امریکا وغوښتل درې اړخیزه ناستې وروسته، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یې له 

 چې له طالبانو رسه د سولې مذاکراتو ته دوام ورکړي. 

ان څخه په منظم او مسؤالنه وانګ یې وویل چې امریکا ته په کار ده چې له افغانست
 پوځیان وبايس. لپډول خ

کې د افغان حکومت او طالبانو  ملګرو ملتونو هم د ټرمپ د څرګندونو په غربګون
 نه وکړه.منځ د مخامخ خربو غوښتتر 

وویل:" طالبان او نورې ترهګرې ډلې دې  انتونيو ګوتېرېشد ملګرو ملتونو رسمنيش 
 د ټاکنو کارکوونکي او رایه ورکوونکي نه په نښه کوي." 

اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم غربګون وښود، د اجرائیه ریاست څخه 
 الندي اعالمیه خپره شوه:
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 کړې په اړه د اجرائاه ریاست اع ماهد امریکا د ولسمرش د پری

تلپاتې او باعزته سوله د افغان ولس اسايس اړتیا او غوښتنه ده، موږ تل د افغانانو په 
مالکیت د باعزته، عادالنه او تلپاتې سولې لپاره د نړیوالو متحدینو او په ځانګړې 

 ډول د متحده ایاالتو له هڅو څخه مالتړ کړی.
وړیدونکې ناستې ته د یو ښه فرصت په سرتګه ګورو، له موږ په ډیویډ کمپ کې ج

د سولې دغه هڅې او متې د طالبانو له  ؛لس د غوښتنو خالفو ه مرغه د افغان بد
لوري د تاوتریخوايل او ترهګریزو حملو د زیاتوايل او نورو الملونو له کبله سبوتاژ 

 شوې.
ره ژمن یو، د افغانستان د موږ د تېر په څیر، د باعزته، عادالنه او تلپاتې سولې لپا

او مالکیت په رښتونې او مخامخ مذاکراتو  ۍاوسنۍ شخړې حل د افغانانو په مرش 
  و د هڅو او مرستو څخه هرکلی کوو.کې ګورو، همدارنګه د نړیوالو متحدین

 
مخکینې ولسمرش حامد کرزي د ټرمپ د څرګندونو په غربګون کې الندي اعالمیه 

 خپره کړه:
 نو سرته آرزو ده او تر بل هر  ه لومړیتوب لريسوله د افغانا

کله چې د امریکا متحده ایاالتو او د طالبانو اسالمي تحریک ترمنځ د سولې په نامه 
 خو اوس ،و له تود هرکيل رسه مخ شوهڅې پیل شوې، دغه اقدام د افغانستان د خلک

اره دې چې دغه خربې له خنډ رسه مخ شوې دا په دې معنی نه ده چې د سولې لپ
افغاين هڅې هم اغېزمنې يش بلکې برعکس دغه هڅې باید تر بل هر وخته ګړندۍ 

په روانه جګړه کې له افغاين  لپاره يش. په همدې منظور په هېواد کې د پردو ګټو
ښکیلو خواوو غواړم چې له جګړې الس واخيل او په پوره صداقت او هوښیارۍ 

ل پاتې او رستارسي سولې د ټینګښت لپاره رسه د بین االفغاين مذاکراتو له الرې د ت
خپلې هڅې ال ګړندۍ کړي. د سیمې له سرتو هېوادونو هم غواړم چې د سولې په 
راوستو کې د افغانستان له خلکو رسه نه یوازې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي بلکې 

  .رسعت هم ور وبخښي
تحده ایاالتو ترمنځ د چې د طالبانو اسالمي تحریک او امریکا م همداراز هیله لرم،

سولې خربې یو ځل بیا، له شفافیت او وضاحت رسه، پیل او په افغانستان کې د 
 دایمی سولې او ثبات سبب يش
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 د ټرمپ  رګندونو ته د طالبانو غربګون

د ټرمپ د څرګندونو په غربګون کې  ۴:۲۱مه، مازیګر ۸طالبانو هم د سپټمرب پر 
 الندي اعالمیه خپره کړه:

اتو په اړه د ډونالد ټرمپ د ټویټ په هکله د افغانستان د اس مم د مذاکر 
 امار  اع ماه

موږ له امریکایې مذاکرايت ټیم رسه ګټور مذاکرات درلودل او توافق نامه نهایې شوه، 
د امریکا مذاکرايت ټیم تر پرونه پوري له شویو پرمختګونو رايض و او خربې مو په 

ړه لوري د توافقنامې د اعالن او الس لیک لپاره په ښه فضا کې پای ته ورسولې، دوا
 و.و تیاریو بوخت 

نیټه د بین  ۲۳ مرب میاشتيټک او اعالن وروسته مو د رواين سپد توافقنامې تر السلی
 االفغاين مذاکراتو د ناستي لومړۍ ورځ ټاکلې وه.

 و.و د سیمي او نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هم د دې پروسې مال تړ کړی 

اوس چې د امریکا جمهور رئيس ټرمپ له اسالمي امارت رسه د مذاکراتو د بهیر 
چا ډیر تاوان په خپله امریکا ته ورسوي، اعتبار به یې  هر درول اعالن کړل، دا به تر

زیامنن، د سولې ضد دریځ به یې نور هم نړۍ ته ښکاره، د رس او مال زیان به یې 
 ې کردار متزلزل معريف کړي.زیات او په سیايس تعامل کې به ی

د مذاکراتو په جاري ساتلو رسه اسالمي امارت نړۍ ته ثابته کړه چې جګړه د نورو  
ځای د تفاهم الره خپله يش، موږ تر پایه  موږ تپل شوې، او که د جګړې پر لخوا پر

 ورته ژمن یو.

و د توافقنامې تر السلیک مخکي په یوه برید عکس العمل ښودل، نه د حوصلې ا
یاد برید لیږ وړاندي  نه هم د کومې تجريب ښودنه کوي، په دايس حال کې چې تر

افغانان په شهادت  هتړو یې په ګڼو بریدونو کې سلګونمتحده ایاالتو او داخيل مال 
 ورسول او شتمنۍ یې د اور خوراک کړې.
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ی ګ بلنه ډاکټر زملد امریکا متحده ایاالتو ته د جمهور رئیس ټرمپ له لوري د ورت

موږ یاد سفر په دوحه کې د  ،د میاشتي په ورستیو کې راکړه ټخلیلزاد د اګس
 توافقنامې تر السلیک پوري ځنډولی و.

ي، موږ شل کاله مخکي هم د اسالمي امارت پخه پالیيس او غیر متزلزل دریځ لر 
یې جهت به بیرته ه دریځ دی او باور لرو چې امریکاکړی و نن مو هم هغ غږ تفاهم 

 یځ ته راځي.همدې در

ته ثابته کړې وي چې موږ بې له دې چې د  زموږ د تیرو اتلسو کلونو مبارزې به امریکا
افغانان خپلې خوښې ته پرېنښودل   هیواد اشغال مو په ټولیزه توګه پای ته ونه رسیږي او

يش په بل هيڅ يش نه قانع کیږو، د همدې سرت هدف لپاره به روان جهاد ته دوام ورکوو 
 هايي بري باندې کلک باور لرو. ان شاءالله و ماذلک علی الله بعزیزاو په ن

 د افغانستان اسالمي امارت

 هو ق۹/۱/۱۴۴۱

 م2019/9/8 هو ش وو۱۷/۶/۱۳۹۸

 

ان ان ټلویزون رسه له يس  مایک پمپیو په همدې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر
 مګرولې تړون وکړي، "امریکا لیواله ده چې له طالبانو رسه د سمرکه کې وویل:

 طالبان باید وښيې چې دوی د سولې لپاره ژمن او رښتیني دي."

رو وزارت خربباڼه مه، د پاکستان بهرنیو چا۹پاکستان هم غربګون وښود، د سپټمرب پر 
او امریکا ته په کار ده چې د سولې خربې ونه دروې، د  و"طالبانکې لیکل شوې و:

 سیايس حل الره ورته پيدا يش." ، بایدستونزه پوځي حل نه لريافغانستان 

"په افغانستان کې د هرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل:مه، د ایران ب۹د سپټمرب پر 
روان حالت په اړه موږ انديښنه لرو، له دي حالت څخه به بهرنیان د خپلو ګټو لپاره 

و پېل يش، استفاده وکړي. په افغانستان کې به د جګړې او وینو بهېدو نوی او بل پړا
 چې دا به د هیچا په ګټه هم نه وي.
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امریکا دي په افغانتسان کې خپله ماتې ومني او له دي هیواده دي خپل پوځیان 

رخه کې موږ د افغان جګړې د ختم لپاره د سیايس حل مالتړ او په دي ب وبايس.
 "مرستې ته چمتو یو.

"طالبانو ته په کار ده سفارت په خربپاڼه کې لیکل شوې و: په کابل کې د بریتانیا
چې وښیې چې دوی د سولې تړون ته ژمن پاتې کیږي، ځکه طالبانو د سولې خربو 
رسه یوځای جګړې ته زور ورکړ او بریدونه یې زیات کړل. که طالبان د سولې 

 هوکړې ته ژمن پاتې يش، بیا نو د سولې خربې مثبت پایلې هم درلودای يش."

د لسمرش پوټین ځانګړي استازي ضمیر کابلوف د افغانستان لپاره د روسیې د و 
رول منفي عمل دی، "د امریکا له لوري د سولې مذاکاراتو دوویل: مه۱۰سپټمرب پر

 مپیو څرګندونې هیله بښونکي دي.بلخوا د مایک پ

دې مالتړ کوي چې د افغانستان روانه جګړه د خربو له الري پای ته  روسیه د
 يس هڅې نفي کوي.ورسیږي، مګر د ټرمپ څرګندونې سیا

موږ هڅه کوو چې له امریکا رسه د افغانستان پر حاالتو او سولې ته رسېدو باندي 
رات بیرته او امریکا ترمنځ به د سولې مذاک خربې وکړو، زه هیله من یم چې د طالبانو

  ".پېل يش

د خربې مه، ۱۲ې ماریا زاخارووا د سپټمربد روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند
 .پرمهال له دواړو لورو د یادو مذاکراتو د بېرته پیلولو غوښتنه وکړه کنفرانس

د طالبانو له هغه بیانه هرکلی وکړ، چې له امریکا  یاندېد روسیې د بهرنیو چارو و
 .رسه یې د یادو مذاکراتو د بېرته پیلولو غوښتنه کړې وه

سولې يش، د  څومره ژر کېدای وویل:"دواړه اړخونه هڅوو، چې هر زاخارووا
هوکړې ته د رسېدو په هدف مذاکرات پيل کړي، په ورته وخت کې په دې باور یو، 
چې له افغانستان څخه د بهرنیو رستېرو وتل د تلپاتې سولې له ټینګېدو رسه مرسته 

 ".کوي
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د طالبانو له لوري هم دايس څرګندونې وشوې چې دوی کمپ ډیوډ کې وروسته 

ښه پریکړه وه، بلخوا امریکایې سیاستوالو هم  له ټرمپ رسه د لیدو نټه پر ځای او
دايس څرګندونې وکړي چې له طالبانو رسه په کمپ ډیویډ کې د ولسمرش ټرمپ 

 .191لخوا د غونډې لغوه کول پر ځای او ښه پریکړه وه

ې تړون تر طالبانو ومنله چې دوی له امریکایې لوري رسه هوکړه کړي وه چې د سول
 ویډ کې له ولسمرش ټرمپ رسه غونډه کوي.مپ ډیالسلیک وروسته به په ک

 ېالجزیر  د مه، د طالبانو د قطر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین۹د سپټمرب پر 
ټلویزون رسه په خربو کې وویل:"موږ به هغه وخت اوربند وکړو چې امریکا پر 

 طالبانو خپل بریدون بند او د سولې تړون السلیک  يش.

ه منلې وه، مګر د سولې تړون تر السلیک وروسته موږ کمپ ډیویډ ته د امریکا بلن
 مو غوښتل چې له ټرمپ رسه وګورو.

که امريکايي پوځيان له افغانستان څخه ووځي، ټول افغانان به په ګډه د هېواد د 
 ".ابادۍ لپاره کار کوي

مه، د ميل امنیت د نوي رسپرست احمدضیا  رساج د معرفې کیدو ۹د سپټمرب پر 
موږ د سولې په اړه ميل، سیمه "ومت مرش ډاکټر غني وویل:غونډې ته د ګډ حک

خو طالبانو ناسم  ییزه او بین املليل اجامع رامنځته کړه او رشایط مو ورته برابر کړل،
 فکر وکړ، هیڅکله دا ملت په زور نه تسلیمېږي.

که چېرې موږ د حقایقو په رڼا کې په عزت خربې کوو، د دې معنا کمزوري نه ده، 
 ه واضح ده. موږ پایداره او باعزته سوله انتخاب کړې او بېرته پر شا نه ګرځو.زموږ الر 

                                                           
طالبانو له دي امله کمپ ډیویډ ته ورتګ سم نه ګاڼه چې د دښمن تر ټولو لوی د پوځي  191

 ځواک اډه او د امریکا د نظامي قوت ښودنه همدلته کیږي.
رتګ کمپ ډیویډ ته سم نه ګاڼه چې ال ځینې امریکایې سیاستوالو له دي امله د طالبانو و 

هم له امریکا رسه طالبان جګړه کوي، او ځینې امریکایان د ترهګرو په سرتګه ورته ګوري، 
 نو کمپ ډیویډ ته د ترهګرو ورتګ یې مناسب نه باله. 
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د سولې مالکین، طرحه کوونکي او عميل کوونکي افغانان دي. له ما چې هر ډول 
قرباين غواړئ حارض یم، خو د افغانستان اسالمي جمهوریت د معاملې وړ نه دی 

د معاملې  نهاو نارینه ؤ اسايس حقو  راز اسايس قانون او د دې هیواد د ښځو او همدا
 وړ نه دي.

دي. مونږ مذاکراتو ته تیار یو، اما که طالبان فکر نه ممکن له اوربنده،  پرتهمذاکرات 
 .کوي چې مونږ ډاروي، ځواب به یې دا زمریان )افغان پوځیان( درکړي

تجربه  ازاد ملت باید تل په ازاد ډول خپل تصمیمونه ونیيس. موږ مختلف نظامونهیو 
کړل، په میراث د راپاتې څلویښت کلن بحران د حل یوازینۍ الر د اسايس قانون 

 " .تطبیق او د ټاکنو تررسه کېدل دي

مه، د ګډ حکومت د مرش ویاند صدیق صدیقي يس اېن اېن ټلویزون ۹د سپټمرب پر 
"موږ په دې باور یو چې د ولسمرش ټرمپ پرېکړه د هغه توافق په اړه د ه وویل:ت

چې له نیمګړتیاوو ډک دی او یا د  کو د اندېښنو په اړه یو غربګون وغانستان د خلاف
امتیاز اخیستلو لپاره یوه معامله او هم د هغې ډلې لپاره چې په تاوتریخوايل کې 

ېکړه زموږ د اندېښنو یو ښکېل ده، د نفوذ زمینه برابروي. زموږ باور دا دی چې دا پر 
 یکایي چارواکو رسه رشیک کړی دی.و چې موږ له ډېرو امرقوي درک 

شته، ځکه د طالبانو له لوري د تاوتریخوايل د کمولو په برخه کې هېڅ ډول ژمنه نه
 ".نو موږ چې څه غواړو هغه د طالبانو له لوري بېړنی اوربند دی

مه، د طالبانو د فرهنګې کمیټې له مرستیال مرش مال احمد الله وثیق ۹د  سپټمرب پر 
د قطر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین مرکه وکړه، موږ یې مهم ټکې  رسه د طالبانو
 دلته را اخلو:

و، د و سهیل شاهین وویل:"توافقنامه او د تطبیق اړوند ټول مسایل پکې نهایې شوې 
دواړو مذاکرايت ډلو د مرشانو لخوا په نښه، یوه کاپي یې د قطر هیواد چارواکو، یوه 

 امریکایې جهت رسه ده.کاپې له طالب  او یوه کاپي له 
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توافق وشو چې د سولې تړون د توافقنامې اعالن به د کوربه )قطر( هیواد له خوا کیږي، 

چې د سولې تړون د السلیک نیټه د قطر هیواد لخوا اعالن يش، خو یو  وموږ منتظر و 
 رمپ لخوا د خربو د درېدو اړوند ټویټونه موږ ته هم د حیرانتیا وړ وو.ټناڅاپه د 

راتې ډلو د نورو غړو ترمنځ برادر اخوند، جرنال میلر او خلیلزاد او د مذاک د مال
ډسمرب( خربو کې هیڅ دايس نښې او اثار نه لېدل کیده   ۶او  ۵دوه ورځنیو ) یووروست

 چې امریکا به دا ډول اقدام وکړي او یا به کومه بله غوښتنه ولري.

شوې، دا هیڅ مواجه دلیل نه  دا چې امریکا وایې چې د طالبانو لخوا حملې زیاتې
ې لمدی، اوربند خو نه دی شوی، او نه هم تړون السلیک شوی چې تطبیق او ع

 کول یې پیل يش.

بدخشان، کندز، فراه، هلمند او بېالبېلو والیتونو کې دوی )امریکا او افغان 
 حکومت( بریدونه او شپني عملیات کړي، تر څو د طالبانو عکس العمل را وپاروي.

کا ته د تګ بلنه، موږ ته د اګسټ میاشتې په وروستیو ورځو کې د خلیلزاد له امری
لوري راکړل شوې وه، موږ د دوی بلنه ومنله، ورته مو وویل چې د سولې تړون نهایې 

دا به السلیک يش، ځکه مراسمو ته د بېالبېلو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران  وی؛ش
 وسته به موږ امریکا ته درشو.را  بلل کیږي، او د تړون تر السلیک ور 

زموږ او امریکایانو ترمنځ ژمنې د تړون په منت کي دي، او تړون ال نه و السلیک 
شوی چې تطبیق او عميل کېدل یې پېل يش، نو دا سمه نه ده چې امریکایان وایې 

 چې طالبان پر خپلو ژمنو والړ نه دي.

ایې شوی و، ويل دوی پر خپلو د ا پوښتنه له امریکا په کار ده چې د سولې تړون نه
 ژمنو وفا ونه کړه، په تړون عمل تر السلیک وروسته کیږي.

موږ عمالً ښودلې، افغان ولس او نړۍ ته معلومه ده چې موږ هر وخت پر خپلو ژمنو 
وفا او پر وعده يې عمل کړی، کومه خربه چې طالبان کوي، په رښتونې ډول یې 

ان حکومت( دايس تاریخ لري چې هر وخت له کوي. بلخوا بیا دوی )امریکا او افغ
 خپلو ژمنو په شا شوې، او وروستۍ بېلګه یې همدا د ټرمپ ټویټونه دي.
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تړون کې دا شته چې بهرين پوځیان به په بشپړ ډول له افغانستان څخه وځي، او 
طالبان به په خپله خاوره کې چاته اجازه نه ورکوي چې امریکا او د هغوی متحدینو 

 ه ګواښ وي.او نړۍ ت

موږ له امریکا رسه د جګړې د کموايل هیڅ ډول ژمنه نه وه کړي، نظامي عملیات او 
، يا( په بېالبېلو والیتو کې پېل کړ دوی )حکومت او امریک یشپنۍ چاپې لومړ 

کورنۍ یې ووژيل، ماشومان او ښځې یې وژيل، کورونه یې خراب او د  ېبشپړ 
 وړي. هغوی شخيص نقلیه وسایل یې هم له منځه 

کې زر تنه طالبان  ۍچې دوی په یوه اون خپله وروستۍ مرکه کې ویيلمپیو په پ
وژيل، په حقیقت کې دا وليس خلک دي او دوی وژيل. طالبانو  د دوی د همدې 

 .192کړنو په جواب کې په والیتونو او ولسوالیو حملې وکړي

په لوګر او زرمت، غزين او وردګو  لخوا دوی )حکومت(د د مذاکراتو په جریان کې 
ظاملانه او وحشیانه پيښې وشوي، فکر کوم دوی غوښتل چې  کې او بېالبېلو ځایو

 طالبان ورته عمل ته را وپاروي.

، شل کاله مخکې او اوسنی دریځ ۍمسئلې سولئیز حل زموږ پخوان د افغانستان د
سئله حل يش، اوس دی، امریکایانو ته مو هر وخت ویيل چې له سولئیزو الرو م

چې هوکړه لیک نهایې او موجود دی، غواړو چې مسئله حل يش، که امریکایان یې 
 ونه غواړي، د جګړې د دوام مسؤلیت به د دوی په غاړه وي.

مته ده چې امریکا  پر خپل دریځ غور وکړي، که دايس ونه يش زموږ په نظر چې 
 دا اوسنی دریځ د دوی په زیان دی.

په دي برخه کې مثبت رول لوبوالی يش، د افغانستان د جګړې  د سیمې هیوادونه
چین، روسیې ، زه د سیمې د هیوادونو )یفغانستان او سيمې لپاره په ګټه دختم د ا

                                                           
مه، بېالبېلو امریکایې خربې رسنیو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ۹د سپټمرب پر  192

 "زیات طالبان وژلې دي. ۱۰۰۰لسو ورځو کې امریکایې پوځیانو تر  په تیرو"وویل:
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پاکستان او ایران( د څرګندونو هرکلی کوم چې دوی ویيل چې د افغانستان مسئله 

 له سیايس الري باید حل يش.

پخوا هم موږ اړیکې درلودلې، اوس مهال هم له د امریکا له مذاکرايت ډلې رسه 
هغوی رسه اړیکې شته، او اړیکې نه دي قطع شوې، زموږ او دوی ترمنځ  د ټرمپ 

وروسته هم پېغامونه تبادله شوې، له دوی څخه مو د مسئيل په اړوند  وله ټویټون
 رسمي توضیحات غوښتي.

موږ عمالً د جګړې په ډګر  موږ د افغانستان مسئلې سولئیز حل غواړو، که نه وي، نو
کلونه مو جګړه کړي، غواړو د جګړې له الري د افغانستان  ۱۹کې شتون لرو، تیر 

 اشغال ختم او اسالمي نظام قایم کړو."

د ټرمپ  حلیم سیايس دفرت غړي شیخ سید رسولمه،  د طالبانو د قطر ۹د سپټمرب پر 
 په ګوته کړي وو.د ټویټ دوه الملونه ما )لیکوال( ته د پېغام د الرې 

امریکا په داخل کې ډیر زیات فشار و، هغه فشار یې دفع  د"لومړی داچې پر ټرمپ 
، دويېم داچې موږ )طالبانو( ته په لوړه کچه د ټرمپ لخوا بلنه راکړل شوه وو ااو ودر 

چې هلته ورشو، په تکرار رسه یې وویل چې د تړون تر السلیک او اعالن مخکې 
ه منله، جواب دا وو چې د تړون تر السلیک او اعالن وروسته به ورشو، مګر طالبانو ون

 "په دي اړه موږ تصمیم نیسو، کیدای يش دا ډول جواب به د ټرمپ لپاره دردونکی و.

مه، په کابل کې د املان سفیر وویل:"د افغانستان جګړه یوازې د ۱۰د سپټمرب پر
پل مالتړ کړی. ر څخه خموږ د سولې مذاکراتو له بهیختمېدای يش، خربو له الرې 

فغاين مذاکراتو پلوي دی او هیله لرو چې وکوالی شو په دې اال  املان هیواد د بین
 برخه کې مرسته وکړو.

موږ هیله لرو چې ژر تر ژره بېرته د خربو او مذاکراتو لړۍ پیل يش او په دې توګه 
 " دې په افغانستان کې اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېښودل يش.
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 ماڼې کې ټرمپ او د خربیاالنو پوښتنېسپانه 

له طالبانو رسه د "کې خربیاالنو ته وویل: مه، ټرمپ په سپینه ماڼې۹د سپټمرب پر 
 نه ترې شوې.ت، طالبان اوس وايي، چې لویه تېرو خربو درولو وروسته

اندېښنه لرم، دا  له طالبانو رسه نور مذاکرات ختم دي. تر کوم ځایه چې زه پوهیږم/
 مې شوې.خربې خت

کسان ووژل چې د سولې په خربو کې خپل ځان براليس  ۱۲طالبانو په کابل کې 
 دوی له مارسه دا )چل( نيش کوالی.، وسايت

ما په افغانستان کې د یوه ډېر غوره پوځي د وژنې، د ناټو د یو پوځي د وژنې او د 
 م.نورو کسانو د وژنې له امله پرېکړه وکړه چې له طالبانو رسه به نه ګور 

و چې له طالبانو رسه په کمپ ډیویډ کې کې ووینم، ځکه مونږ په  دا زما خپل فکر
کمپ ډیویډ کې ) په تاریخي توګه( د خرابو او ښو خلکو رسه مخکې هم لیديل 

 .دي

وشول خو هلته امریکايي پوځیانو د پولیسو رول  193 کاله ۱۹د افغانستان د جګړې 
 درلود.

 نستان څخه( وځو."مونږ به په سم وخت کې )له افغا

مه، ولسمرش ټرمپ د افغانستان کشالې په اړه څو پرله پسې ټویټونه ۹د سپټمرب پر 
 وکړل.

د امریکا ولسمرش ډونالد ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکيل: "ډېر داسې ناسم راپورونه 
خپاره شوي چې کمپ ډېوېډ کې له طالبانو رسه د ليدنې په  مسئله کې ما خپل 

ده! زه تل دا فکر کوم چې ښه الکاران له پامه غورځويل، دا رښتيا نه مرستیال او س

                                                           
کلونه یادوي، مګر ۱۹ټرمپ او خلیلزاد په خپلو څرګندونو کې د افغانستان د جګړې  193

 ( پوره کیږي.  ۲۰۱۹تر اکټوبر  ۲۰۰۱کلونه )اکټوبر  ۱۸عمالً د جګړې 
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کړم. ده لیدنه او خربې وکړو، خو په دې مورد کې مې ښه وګڼله چې دا کار ونه

 متقلبې رسنۍ درواغ خپرولو ته لېواله دي.

هېڅ کله  ان په دې کارونو رسهټي نشته، او ډیموکراډسپینه ماڼۍ کې داسې هېڅ ګډو 
 "... .ټاکنې نيش ګټلی ۍکال ولسمرش  ۲۰۲۰هم د 

"موږ په افغانستان کې د پولیس په څېر خدمت کړی، په داسې حال کې چې دا زموږ 
وه. موږ په تېرو  ، دنده نه194د ډېرو ښه رستېرو، چې د ځمکې غوره ځواکونه دي

 ".کلونو په پرتله کلک وځاپه ۱۰څلورو ورځو کې، خپل دښمن د تېرو 

 اعته وروسته ټرمپ الندي ټویټ هم وکړ.او له  دې ځلور س

 )طالبان( منځه تليل دي. هغوی تر کومه ځایه چې په ما پورې اړه لري، خربې له"
فکر کوي چې خلک وژين او ځان ته په خربو کې غوره موقف اخيل. هغوی د یوه 

يش کوالی، ځکه هغسې  تنه ووژل. دا کار زما رسه نه ۱۲امریکایي رستېري په ګډون 
 ".منځه تللې ديزه پوهېږم، خربې لهچې 

هیله لرم چې طالبان خپل "ټلویزون رسه مرکه کې وویل: مایک پمپیو له اېن يب يس
کړه وړه بدل کړي، که نه نو پر هغوی به پوځي فشارونه زیات او حاالت به د طالبانو 

 لپاره ال زیات خراب يش.

                                                           
پر رس تر ټولو وحيش او  مګر عمالً په افغانستان او ایران کې ولېدل شول چې د ځمکې 194

ظامل ځواکونه امریکایې پوځیان دي، د شپنیو چاپو پر مهال یې په کورونو کې په خوب 
 ويدې نجونې، هلوکان، میرمنې او بې ګناه خلک ووژل.

امریکایې پوځیانو په باګرام، ابوغریب او ګوانتانامو زندانو کې له بندیانو رسه دايس ظلمونه 
  تاریخ کې یې ساری نه لېدل کیدی.وکړل، چې په نږدې معارص
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یستلو کوم پالن نه لري، په امریکا سمدستي له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ا

  "195زیات طالب جنگیايل وژل شوي دي. 1000تېرو لسو ورځو کې، له 

مه، د ټرمپ لخوا د امریکا د ميل امنیت سالکار جان بولټن څخه ۹د سپټمرب پر 
مه بولټن خپله استعفی ولسمرش ټرمپ ۱۰استتعفی غوښتل شوې وه، او د سپټمرب پر 

طالبانو رسه د امریکا د سولې مذاکراتو رسسخت ته وړاندي کړه، جان بولټن له 
 و. یافغانستان کې د جګړې د دوام پلو  مخالف او په

                                                           
مایک پمپیو هم په مرکه کې ویيل و چې زر طالبان یې په یوه اونۍ کې وژيل دي،  195

مه، د ولسمرشۍ د کمپاین ۱۳همدارنګه د ګډ حکومت مرش ډاکټر غني هم د سپټمرب پر 
 طالبان وژيل. ۲۰۰۰غونډې پر مهال وویل چې په یوه اونۍ کې یې 

مه رد، بلکي ۱۳ټرمپ، پمپیو او ډاکټر غني دا ډول څرګندونې د سپټمرب پر طالبانو د ډونالډ 
په جګړه کې یې د پرمختګ ادعا درلودله، طالبانو په خربپاڼه کې ویيل و چې  دوی په 
ځینو والیتونو د حملو توان درلود، که حکومت دومره ډیر طالبان وژيل وي، دوی دي 

که د امریکایي ". ذبیح الله مجاهد لیکيل و:وښيې چې کومه سېمه یې له طالبانو نیويل
بادارانو سیوری مو په رس نه وي والړ، د ملت په وړاندې د یوې اونۍ د تاب را وړلو توان 
در په کې نشته، نو په پردیو میوږیو پورته پورته غورځیدل هيڅ کله د ویاړ خربه نيش 

 " کیدای.
حکومت د بدخشان والیت د کران مګر ځینې دايس راپورونه ورکول شول چې کله افغان 

(  ونیوله، هلته ډیرو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ۲۰۱۹سپټمرب  ۱۱او منجان ولسوالۍ )
 وه. 

په دې "مه، مخکېني ولسمرشحامدکرزي د خربې ناستې پر مهال وویل:۱۹د سپټمربپر 
م وکړو. طالبان خاوره کې چې هر څوک وژل کېږي، موږ باید د یو بل وژلو په اعالنولو رش 

باید ورشمېږي، خجالت دې وي ورته چې د دوی په مبونو او بریدونو کې عام خلک وژل 
کېږي، زموږ حکومت او ولسمرش دې هم ورشمېږي چې د طالب په نوم د افغانانو د قتل 
اعالن ورکوي، د نورو د ګټو لپاره یا د امریکا او نورو بهرنیانو د خوشحاله کولو لپاره، هره 

 ."چې دا کار کوي له افغانستان رسه ظلم او غداري کويخوا 
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مپيو ترمنځ و چې د جان بولټن او مایک پو دايس راپورونه مخکې هم ورکول شوې 

 د افغانستان دسولې او جګړې تګالري په اړه ژور د نظر اختالف شتون لري.

په سپینه ماڼۍ کې له ولسمرش ټرمپ رسه وکتل، او د مه، خلیلزاد هم ۱۰د سپټمرب پر 
 افغانستان د سولې په تړاو یې بحث درلود.

تیره شپه مې جان بولټن ته وویل چې " په همدې ورځ ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل:
نور په سپینه ماڼۍ کې د ده خدمت کولو ته اړتیا نشته، زه د هغه له ډیرو وړاندیزو 

 و د حکومت یو شمیر نورو هم ورته دریځ درلود.رسه سخت مخالف وم، او ا

له همدې امله مې له هغه وغوښتل چې استعفی ورکړي،  نن سهار یې استعفی راکړه، 
زه د جان بولټن له خدمت څخه مننه کوم، زه به د ميل امنیت نوی سالکار په 

 " راتلونکي اونۍ کې ونوموم.

ولیکل:"ما تېره شپه خپله استعفا  د ټرمپ له ټویټو وروسته جان بولټن په همدې ورځ
 ".وړاندې کړې وه، خو ولسمرش ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خربې وکړو

مه، د ټرمپ لخوا د ميل امنیت نوی مشاور رابرت اوبراین وټاکل ۱۸د سپټمرب پر 
خوشحاله یم چې رابرت يس اوبراین چې اوس "شو، ټرمپ پر خپل ټویټر ولیکل:

مریکایانو د خالصون په چارو کې د امریکا په بهرنیو چارو مهال د اختطاف شویو ا
 ".وزارت کې کار کوي، د ميل امنیت مشاور په توګه معريف کوم

مه، په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی نیکوالس کې په کندهار ۱۰د سپټمرب پر 
کو کې، چې د امریکا / ناټو قواو عمومي قومندان جرنال میلر هم و؛ د افغان چاروا

موږ به له افغان ځواکونو رسه اوږه په اوږه کار وکړو "رسه د غونډې پر مهال وویل:
نه يش. ناټو او  هد افغانستان خاوره یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل چې

افغانان په دې پوهیږي چي سولې ته رسیدل خورا اوږده الره ده. داسې نه ده چي 
ندې په یوه دره کې ده. سولې ته رسیدل لوړې او رس یو او سوله ال  موږ د غره پر

 . ژورې لري او تل نېغه الره نه وي
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به تر هغې افغانستان کې وي او د افغان ځواکونو تر څنګ به والړ وي  هناټو ځواکون

 چې سولې ته وضعیت نه وي برابر شوی.

حکومت، الخره افغان اموږ ډیر کله باید خورا په احتیاط مخ ته والړ شو، خو باید ب
 " .طالبان او ناټو یوې سیايس حل الرې ته ورسیږو

د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو پخوانۍ ځانګړې رسپرست 
پر  ۱۰لورال میلر، د سپټمرب پر استازي، اوس مهال د نړیوال کړکیچ ادارې مرشې 

بلکې د ميل امنیت د  ؛افغانستان یوازې د امپراتوریو هدیره نه" ل ټویټر ولیکل:پخ
 سالکارانو هدیره هم ده.

د ميل امنیت مخکینې سالکار مک مسټر د ټرمپ د خوښي پر خالف غوښتل چې 
پر هغه باندي فشار واچوی چي افغانستان ته زیات پوځیان واستوي، پایله دا چې 

/ مشاجرې وروسته، جان   ډيوید تر پېښېاوس د کمپ  ټرمپ هغه پيس واخیست.
 " ن هم هدېرې ته واستول شو.بولټ

مه، د امریکايي پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جرنال کېنت ۱۰د سپټمرب پر 
طالبان له حد واوښتل، "مکینزي افغانستان ته د سفر پر مهال خربیاالنو ته وویل:

امریکايي ځواکونه به د دوی پر ضد خپل عملیات ډېر کړي. پر خپلو جنګي پالنونو 
. دمګړی د سولې خربې په ټپه والړې دي، امریکايي پوځیان به کې به دقت کوي

 " د خپلو پالنونو له مخې د وسله والو پر ضد خپلو جګړو ته ادامه ورکوي.

مه، هغه ورځ چې اتلس کلونه مخکې پر همدې ورځ په امریکا کې ۱۱د سپټمرب پر 
شول، په کسان پکې ووژل  ۳۰۰۰پر اسامن څکو برجونو باندي برید او پايله کې 

همدې ورځ، د امریکا ولسمرش ټرمپ یو ځل بیا طالبانو ته ګوتڅنډنه وکړه، ویې 
 ویل چې پر طالبانو به نظامي فشار او بریدونه زیات کړي.

ټرمپ وویل:"موږ څو ورځې مخکې د سولې خربې پالن کړې وې خو کله چې 
ریکو  خرب شوم چې هغوې )طالبان( زمونږ یو ډیر پیاوړی رستیری چې د پوريت

کړې. په تېرو څو  نورو بې ګناه خلکو رسه ووژلو، دا خربې مې لغوه ۱۱وګړی و له 
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دښمنان سخت وځپل او دا ځپل به روان وي. که زموږ پر هیواد  ورځو کې مو خپل

 هغوی بیا بیا برید وکړ، هر چېرې چي وي، پسې ورځو او ځپو یي."

ا مهال تر بل هر وخت تر سختو طالبان د"مه، ټرمپ پر ټویټر ولیکل:۱۴د سپټمرب پر 
تنو وژل ښه اقدام نه  ۱۲بریدونو الندې نیول شوي دي، د یو امریکايي په ګډون د 

و، د مذاکراتو لپاره نورې ښې الرې هم وجود لري، طالبان پوهېږي چې یوه لویه 
 ".تېروتنه یې کړې ده، خو اوس یې د بیرته سمولو پر الرو چارو نه پوهیږي

د اسټرلیا له لومړي وزیر سکاټ موریسن رسه یو  مه، ولسمرش ټرمپ۲۰سپټمرب پر د 
د خربې ناستې پر مهال وویل: "ما غوښتل، له طالبانو رسه په سپينه ماڼې کې  ځای

وګورم، ليده کاته ښه دي، ليدل بايد هر چا رسه ويش، خو کله چې راته وويل شول، 
 اړتيا نه وه. زحمت ته ند نه کوي، نو بيا وررسه د ليدوطالبان اورب

طالبانو ګامن کاوه د خلکو وژل د قوت نښه ده، په ځانګړې ډول کله چې هغوي 
 .دولس کسان ووژل او پدې دولسو وژل شویو کې یو ځوان امریکایي هم و

 .باوري رسچینو راته ویيل، چې طالبان وايي، تېروتنه یې کړې ده

و نولسو کالونو کې په طالبانو دومره سخت ګوازرونه شوي چې د جګړې پدې تیر 
 ساری نلري.

 ."مالقاتونه ښه دي چې ويش ځکه چې پدې کار رسه تاسو خپل مخالفین پیژنئ
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 د ټرمپ د خربو اړوند د طالبانو غربګون

طالووب  اخونوود و د ډلووې سوویايس مرسووتیال موال بوورادرمووه، د طالبوان۱۱د سوپټمرب پوور 
موووږ سووتړي نووه یووو او د اشووغال ضوود جهوواد او مبووارزه کووې "خربیوواالنو تووه وویوول:

د مزدورانووو د وحشووتونو لووه املووه  ینووه بووه سووتړي شووو، خووو د اشووغالګرو او د هغووو 
موووږ خپوول  ،ورويځوود ولووس بووده ورځ او لووه کړاونووو ډک ژونوود مووو ډیوور زیووات 

 " .ټول توان کوو چې د افغانانو په شونډو موسکا خپره کړو

لبووانو د ورځووې طالبووانو پووه خپلووه رسوومي ویووب پوواڼې االموواره او شووهامت کووې د طا
اسووالمي امووارت تووه "مووه ولیکوول:۱۱خووربه، چووې سوویايس تبرصووه ده، د سووپټمرب پوور 

منلووو پووه بوودل کووې د حکومووت د  پووه هیووواد کووې دیرغلګوورو د یوووې وړې اډې د
بشووپړ سووپارلو او پووه نړیوالووه کچووه د سوویايس او اقتصووادي مالتووړ وړاندیزونووه 

ډول  ااسوووالمي اموووارت پووور دیووون او وطووون موووین مرشوووتابه د خوووو د شووووي،
یرغلګوورو ځواکونووو  ګووران هیووواده یووې د رد کووړي او لووه سمدسووتيوړاندیزونووه 

 .پر بشپړ وتلو ټینګار کړی دی

افغووان مجاهووود ولوووس توووه ډاډ ورکووووو چوووې تووور خپلوووو پووواکو اهووودافو او علیوووا 
شووو، توور هغووو بووه روانووې مبووارزې تووه دوام ه مصووالحو بووه پووه هوویڅ ډول هووم تېوور نوو

ېڅيل ارمانونوووه پووووره کیوووږي او ورکووووو چوووې د مظلووووم او مجاهووود ملوووت سوووپ
 "ي.ټولیږ داشغال کمبله په یومخیزه توګه له هیواده

مووه، د طالبووانو ویانوود ذبوویح اللووه مجاهوود پوور خپلووه ټووویټر پاڼووه ۱۲د سووپټمرب پوور 
چووې لووه څووه  ټرمووپ بایوود لووه هوشووه کووار واخويل، دی ال هووم نووه دی پوووه"ولیکول:

و امپراطوریوو او د، مشوواورین یووې بایوود پوووه کووړي یډول ملووت رسه پووه جګووړه د
کووې امریکووا هوور ډول  پووه اتلسووو کووالو ي. هوودیره افغانسووتان ورتووه معووريف کووړ 

هووم پیوواوړی شووو، خووو امریکووايي  وحشووت تجربووه کووړ، زموووږ مقاومووت نووور
 " .جرناالن اوجنګي سرتاتيژۍ پرلپسې ناکامه شوې
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 د افغانستان کشالې اړوند د ملګرو ملتونو د امنات شورا غونډه

ځانګړی استازی  ه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د رسمنيشم۱۰د سپټمرب پر
موتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل:"د تېر یوه کال مایاما تادامیچي

هڅو په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیله مندي ډېره کړې ده، یوازې د افغانانو 
 .تر منځ خربې دغه هېواد کې شخړه ختموالی يش

همدې امله د افغان حکومت او طالبانو تر منځ نږدې وخت کې د ممکنه مخامخ له 
 .خربو پيل اړین دی

د سولې په هره هوکړه کې باید د برشي حقونو، بنسټیزو حقونو او دغه راز د رسنیو  
ځای ساتلو او ودې ژمنې شاملې يش، د ښځو، ځوانانو او لږکیو  او بیان ازادۍ پر

ونیول يش او د خدمتونو او امنیت برخو په ګډون د دولتي حقونه باید په پام کې 
 .ادارو وړتیا ال زیاتولو برخه کې باید ژمنتیا وښودل يش

په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري، هغه میلیونونه افغانان 
 .يش چې په ټول افغانستان کې د دې کړکېچ له کبله زیامنن شوي ديباید هېر نه

ه افغانستان کې د تاو تریخوايل وروستۍ  پېښې د اندیښنې وړ دي، پر ملکي خلکو پ
 بریدونه د اندېښنې وړ او جنګي جنایتونه دي.

 .موږ د سولې خربو پایله کې د تاوتریخوايل کمېدو او باالخره د اوربند هیله لرو

ان د تد افغان شخړې د حل لپاره د سیمې هېوادونو او په ځانګړې توګه د افغانس
، په افغانستان کې  د سولې او امنیت له کبله تر ټولو یګاونډيو هېوادونو رول مهم د

 .ډېره ګټه همدوی ته هم رسیږي

زه د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ږغ کوم چې د جګړې د پای ته رسېدو 
 .لپاره دې خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خربې پیل کړي

ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار  دپه افغانستان کې د سولې 
 االفغاين خربو د پیل لپاره.دی. په مشخصه توګه د بین وکړم کايف نه
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په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خربو اترو بېلګې ښيي، کله چې د اسايس خربو لرلید 

ربو االفغاين خپه حقیقت بدلېږي، ننګونې هم ال سرتېږي. وروستي پړاونه چې بین
ته الره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو 

 .همکارۍ ته اړتیا لري
د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خربو، د 
ډېرو حساسو او هغو مسئلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډېرې مهمې دي د خربو 

رصت رامنځته کړ. مته ده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خربې به کولو یو ف
 .ژورې او پراخې يش او یوې پایلې ته به ورسېږي

 .د سولې هر ډول خربې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې یې اوربند ويش
دی، نړیوالې ټولنې تر سولې وروسته افغانستان په اړه د غور کولو لپاره هم وختي نه

د نړیوال بانک په مرسته تر سولې وروسته د افغانستان رسه د مرستو په اړه کار پیل 
 .کړی او د بریتانیا په څېر ځیني هېوادونه په دې کې فعال دي

 ومه نېټه د ولسمرشۍ ټاکنې تررسه کېږي. د افغانستان د ټاکنو کمېسیون۲۸د سپټمرب په 
 .اړین چمتووالی نیولی دی یېخپل کارونه تررسه کړي او د دې ټاکنو لپاره

د ملګرو ملتونو سالکاران له خپلو افغان همکارانو رسه الس په الس کار کوي څو 
نیم میلیونه افغانانو په ټاکنو کې دا ټاکنې، ازادې، رڼې او عادالنه وي. څه باندې نهه

 .د رأیو د ورکولو لپاره نومونه لیکيل دي
 .زې ښايي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ټکنی کړيد طالبانو ګواښونه او نورې امنیتې ستون

والو طالبانو غواړو چې خلک دې د ولسمرشۍ په راتلونکو ټاکنو کې موږ له وسله
له ګډون څخه نه منعه کوي، د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو دې الس واخيل او 

 .له حکومت څخه غواړو چې د خلکو امنیت دې وسايت
لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، د نوماندانو، سیاستوالو 

خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړوونکو سرته کړنه ده. ټولې تخنیکي او 
عملیايت هڅې پر ځای شوې څو ټاکنې باوري وي. زه پر ټولو نوماندانو او مالتړو 

ې ته یې ټینګار کوم چې د ولسواکې پروسې مالتړ وکړي څو داسې یوې پایل
 ".ورسېږي چې د خلکو او هېواد لپاره د منلو وي
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 د افغانستان کشالې اړوند د ناټو د رسمنيش  رګندونې

سپ سټولټنربګ، د  يش ینس  سبت رابلل ټد ناټو عمومي رسمن سمې په منا مرب د یوول
ستان "شوې غونډې ته وویل: د ترهګرۍ په وړاندې جګړه نړیواله بڼه لري، په افغان

ځواکونو موجودیت په همدې موخه دی څو وکوالی شووو، د سووولې کې د نړیوالو 
لپاره رشایط برابر کړو او تر څنګ یې افغان امنیتي ځواکونو ته ښوووونه او روزنه، او 

 هغوی ته نظامي تربیه ورکړو.

خه  له یوې خوا د نړیوالې ترهګرۍ م له روزنې موخه دا ده، څو  غان ځواکونو  د اف
کوالی يش د افغانسوووتان امنیت وسوووايت او افغان ډب يش او له بل لوري هغوی و 
 .ټولنه په یوه باثباته ټولنه بدله يش

سپتمرب په  سامن څکې برجونه ونړول؛ خو ۱۱ترهګرو د  شنګټن کې دوه  ا مه، په وا
 " .نيش کوالی زموږ د ژوند الره ړنګه کړي

 

به  به وی، او هغه یزرمتقاري سعید وال، ګامن کیږي چې طالبانو ته منسوب لیک
، الندي لیکنه یې د سپټمرب يو  معلومات د مولوی امیرخان متقي څخه تر السه کړي

 په بېالبېلو ویب پاڼو کې خپره شوه. په نوم نعمت میوندد  مه،۱۱پر 

 

 !!…د مذاکرايت پروسې د ځنډ په رابطه  و ناویيل حقایق
څاپي توګه ټرمپ په نا مه نیټه، د امریکا ولسمرش ډونالډ۸د رواين سپتمرب میاشتې پر

د یو ټویټ له الري د کمپ ډیویډ له هغي غونډي پرده پورته کړه چې په اړه یې 
وارله مخه مالومات نه و رسنیز شوي، ترڅنګ یې له طالبانو رسه د مذاکراتو روانه 

 .بریالۍ پروسه هم وځنډوله

نوموړي دا کار په داسې غیرمرتقبه شکل وکړ چې نه یې خپل مذاکرايت ټیم په 
پوړو  کې واخیست او نه یې هم د هغوی حیثیت ته وکتل، حال داچي له لوړ اعتامد

دې یو کال د مذاکراتو د بریا په ږ نو څخه جوړ دا ټیم یې نسیايس او نظامي کسا
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، له وبرخه کې خورا سرت محنت کړی و، مختلفو هیوادو ته یې مکرر سفرونه کړي و 

یې ډیر الینحله موضوعات حل ه و، له طالبانو رس و ډیرو جهتو رسه یې تفاهم کړی 
، ټرمپ نه د باندنیو چارو وزارت او نه یې هم د امریکا د نورو رسمي جهتونو لکړ 

نظر پوښتلی وو. همدا المل دی چې د مذاکراتو د ځنډ خربه تر اوسه پورې د امریکا 
د هیڅ یوې رسمي ادارې لخوا نه ده ښوریديل، بلکې یوازې د ټرمپ همدا ټویټ 

بهرنیو چارو وزیر یې د ترمیم کوښښ وکړ خو اوبه تر ورخ تیرې وي دی او بس، د 
او خپله ټرمپ هم لکه چا چي تېر ایستلی وي، وروستي حرکات او څرګندوين یې 

نه ښکاري او په تېر ایستونکو کې یې د ميل امنیت د سالکار جان بولټن نوم  عادي
ګوښه کړ، کیدای يش هم راته چي پرون یې په هغه هم زړه یخ کړ او له کاره یې 

ټرمپ ورته ویيل وي چي په ما خو دي په یوه څپیړه سل خپل او پردي مخونه خوږ 
 .کړل نو ته به هم نور د سپیني ماڼۍ په مجلل انګړ کي قدم را څخه کښېنږدې

په هرحال د لیکني په راتلونکو پراګرافونو کې به د ځینو ترالسه شویو معلوماتو پر 
 :ه الملونه دررسه رشیک کړماساس د دې پیښې څو عمد

لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، که څه هم د ټرمپ دا کار ناڅاپي بلل کیږي، خو 
د مذاکراتو له جریانه باخربه رسچینې وایي چې دا کار ناڅاپي نه، بلکې همدا 

مخه ال موجود و، د امریکا د مذاکرايت ټیم څخه دا څرګنده شوي ه تشویش وار ل
مپ له مزاج او د مذاکراتو په وړاندي له پرتو ننګونو څخه سخت وه، چې هغوی د ټر 

 .په تشویش کې وو، چې همدا تشویش یې باآلخره په حقیقت بدل شو
 :دا چې ولې د دې وېره موجوده وه، په اړه یې څو الندې دالیل کیدای يش

 کیدو علت، په کابل کې د یوه لغوهپخپل ټویټ کې د مذاکراتو د  ډونالډ ټرمپ  - ۱
امریکایې وژنه وبلله؛ چې ظاهراً دا دلیل معقول نه ښکاري، ځکه چې تر دې 
وړاندي هم امریکایان ډیر وژل شوي او په آینده کې به هم ښایي ووژل يش، نو د 
یوه امریکایې مرګ د دومره لوی جریان د دریدو المل نيش کیدای، البته د اوبو 

 .خړولو کمزورې بهانه کېدای يش
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نه ده چې امریکایي لوري فکر کړی وي چې د توافقنامې په السلیک  دا هم لیري - ۲

کابل اداره و شړیږي چې بیا به یې هرڅه له السه وتيل وي، ځکه مذاکراتو  رسه به د
ته نږدې رسچینې وایې چې د توافقنامې په السلیک رسه به د بهرنیو ځواکونو رول 

چې د کابل حکومت د  بدلیده او فعالیت یې محدودیده، او دا هم حقیقت دی
 .اخيل ههمدې بهرنیو ځواکونو د نظامي رول له برکته د ژوند سا

ښکاري چې په توافقنامه کې ځای  ه رسچینو د مالوماتو له مخې دايسد باخرب   - ۳
شوي مواد د ځینو کړیو خوښ نه وو، دغه ټکي د امریکا پر حکومت په کور دننه 

او جنګ غوښتونکو جهتونو ورته ویل  فشار زیات کړی و، د مذاکراتو مخالفینو
چې توافقنامه زموږ په ګټه نه ده، د کابل ادارې هم خپل معلومات او نظریات 
امریکایې چارواکو ته داسې وړاندې کول چې د مذاکراتو جریان تاواين او 
خطرناک وښيې، یا ښایي دغې ادارې امریکایانو ته دا کاذب امید ورکړی وي چې 

و خو چی تاسی لیږ زور ال نور وکړئ، نو ممکنه ده چې ټرمپ په زور جنګ ګټلی ش
او ملګرو دې دا قدم په دې خاطر اوچت کړی وي چې همغه جنګ غوښتونکو او 

ده له مذاکراتو ورکړي او بیا ور ته ووایي چې دا د مذاکراتو مخالفو ته څه وخت
 .پرته هم هیڅ نه ترالسه کیږي، هغه مذاکرات ال ښه و

و قوې احتامل یې دا ګڼل کیږي چې د امریکا ولسمرش ټرمپ طالبانو مګر ترټول  - ۴
ته امریکا ته د ورتګ بلنه ورکړې وه، خو طالبانو لکه څنګه چې پخپله اعالمیه کې 
ویيل، د هغه بلنه یې د توافقنامې ترالسلیک پوري په تعویق کې اچولې وه، دا ځکه 

جوړي کولو مخکی نه افغاين دود داسې دی چې دښمن د دښمن کورته تر  چې
ورځي، د طالبانو دغه دریځ ښایي، ټرمپ ډیر په غوصه کړی وي، ځکه امریکایي 
چارواکي تراوسه په نړۍ کې له داسې چا رسه نه و مخ شوي، چې د امریکا دعوت 
دې رد یا وځنډوي، اصاًل امریکا له داسې غربګون رسه بیخي نا اشنا وه، نو ځکه یې 

مل پرځای د څه وخت لپاره مذاکرات وځنډول، تر په ځواب کې د بل عکس الع
 .څو د دوی په فکر، طالبان په دې رسه تنبیه او تر فشار الندې راويل
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 وروسته به  ه کاږي؟

چا زیات مترضر او قرباين یې  هر له شک پرته چې جګړه یو سرت ناورین دی، تر
ن ولس ډېرې مذاکراتو پورې د افغاپه هم افغان ولس دی، له همدې ځایه وه چې 

هیلې تړلې وې، ترڅو یې کور له اشغال او جنګ جګړو خالص او یوه سوله ایزه 
 .فضا رامنځ ته يش

ډېره حده  متاسفانه چې د ټرمپ دغه ناڅاپي او ناسنجیده کار زموږ هیوادوال تر
ناهیيل کړل، تر دې بدتره بیا دا چې د کابل ادارې چارواکو یې استقبال وکړ، رسه له 

د توافقنامې تر السلیک او اعالن وروسته د البانو د اعالمیې په وینا، )د ط دې چې
م نیټه د بین االفغاين مذاکراتو د ناستې لومړۍ ورځ ټاکلې ۲۳مرب میاشتي ټرواين سپ

شوې وه.( د دې باوجود، بیا هم د کابل ادارې له لوري د مذاکراتو لغوه کیدو ته د 
غوښتونکي چارواکي هیڅکله په  هغوی خوښي څرګندول؛ ثابتوي چې دغه جنګ

 .افغانستان کې د بهرين اشغال او جګړې پرختمولو خوښ نه دي
په دايس حال کې چې په دنیا کې ښایی هیڅ باشعوره سړی بې موجبه تر امن جګړه 
غوره ونه بويل، هغه کار چې د کابل حکومت چارواکو وکړ دا نو د ولس په زخمونو 

 .د مالګې دوړولو مرتادف عمل و

په هر صورت د خربو د بیا پيلیدو او د افغانستان غمیزه د خربو له الرې پای ته رسولو 
باندې اوس نږدې ټوله نړۍ متفقه ده، حتی امریکا کې هم د ا نظر اکرثیت دی او 

 ېتوافقنامهم حاکم دی او دا هم یقیني ده چي امریکا خو هيس هم وځي خو د دې 
لو خوندي الره پیدا کړې وای او هم به یې د السلیک په صورت کي به یې هم د وت

څه ناڅه حیثیت پکي خوندي شوی وای، چي دا دواړه د جنګ له الري نيش پیدا 
کوالی، نو د تل لپاره د مذاکراتو دروازه بندول د هیچا په خیر نه متامیږي، او نه 

 .داسې څه شواهد شته چې دا ځنډ دې تلپاتی و اويس

تان ته دروند زیان اړوي، همدارنګه یې امریکا هم له څرنګه چې روانه جګړه افغانس
تاوانه خوندي نه ده، په دې تېرو اتلسو کالو کې چې امریکا څومره ځاين، مايل او د 
حیثیت د را لوېدو زیان، پرته له څه ملموسې الس ته راوړنې ګاللی؛ عیان لره د بیان 
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ان د زیاتیدو امکان ډېر او د اړتیا نشته، او آینده کې هم د امریکا لپاره د همدې تاو 

 .کمیدو دا يې له نشت رسه برابر دی او دا هم واضح ده چې په جنګ یې نيش ګټالی
ځکه چې د طالبانو په اعالمیه کې واضح راغيل چې دوی به تر اخیري بریا پوري 

 .خپل روان جهاد جاري سايت او په وینا یې پرخپيل بریا یي سل سلنه باور هم دی

چا ډیر تاوان په خپله امریکا ته  هر ه وینا، د مذاکراتو متوقف کول به ترد طالبانو پ
ورسوي، )اعتبار به یې زیامنن، د سولې ضد دریځ به یې نور هم نړۍ ته ښکاره، د رس 

 او مال زیان به یې زیات او په سیايس تعامل کې به یې کردار متزلزل معريف کړي(.

وویل چې د امریکایي پالوي مرشان اوس  دوېمه خربه دا چې یوې کره رسچینې راته
هم د طالبانو رسه په مستقیم متاس کې دي، تر دې چې د رسچینې په وینا د ټرمپ 
تر اعالن څو شیبې وروسته د امریکایی پالوي د مسئولینو له خوا طالبانو ته وویل 
شول چې تاسو حوصله وکړئ، له جدي عکس العمله ځان وساتئ چې خربه بیرته 

وړوو، هغوی حتی دا هم ویيل و چې موږ امریکا ته په الره یو او تر اوسه موږ راج
 .مو ال د ورستیو ناستو د جریان راپور هم له مرشتابه رسه نه دی رشیک کړی

له دې ښکاري چې د مذاکراتو لړۍ بیرته پیلیدونکې ده، ښایي بیرته همغه توافقنامه 
بیرته د السلیک میز ته برابره يش،  په همغه شکل او یا له څه زیاتونو او کمونو رسه

ترڅو اشغال پای ته ورسيږي، ورپسې بین األفغاين تفاهم پیل يش، ځکه چې د 
 .افغانستان روان کړکیچ له دې پرته بل معقول حل نه لري

یدو په ټس کي ممکن د زیاتره شنونکي په دې باور دي چي د مذاکراتو د ځنډ
ټن په شان، هم په کابل او هم په امریکا کي سالکار جان بول امنیت د امریکا د ميل

 .ډیری جنګ غوښتونکي سټي د قدرت له ګدۍ را پریوزي

 یپا
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 پ وي تګ د روساې، چان او ایران ته د طالبانو

 :روساې ته د طالبانو تګ
 مه، د طالبانو درې کسیز پالوی د عباس ستانکزي په مرشي له قطر۱۱د سپټمرب پر 

مه، بهرنیو او کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ۱۳د سپټمرب پر څخه روسیې ته والړی،  
د شیرمحمد عباس ستانکزي په مرشې درې کسیز پالوی ماسکو ته تللی، په پالوي 
کې دوه نور کسان، د رهربي شورا او قطر سیايس دفرت غړي قاري دین محمد حنیف 

 سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین هم وو.  او د قطر

 Russia Today) لویزونټروسیې د سفر پر مهال د روسیې عباس ستانکزي د 

RT او رويس خربي اژانس )RUPTLY   مه، مرکه کې ویيل ۱۳رسه د سپټمرب پر
 موږ نو وژين، زر کسان کوي، د دوی په وینا زموږ  مبباري موږکه امریکایان پر "و:

 .وهم د ځان څخه د دفاع حق لر 

د بهرنیو چارو یې مه ورځ ېپر دو  غوه کړل،کله چې ټرمپ له طالبانو رسه مذاکرات ل
وزیر مایک پمپیو وویل چې موږ په تېرو څلور ورځو کې زر طالبان وژيل دي. نو 

 دوی یو او یا دوه ونه شو وژالی؟ وژالی يش، موږ ولې د ۱۰۰۰که دوی زموږ څخه 
او د بهرين  وحق دی چې د خپل ځان او بې ګناه ولس څخه دفاع وکړ دا زموږ 
 .کړوالف جګړه و اشغال خ

طالبان اوس هم مذاکراتو ته ژمن دي او پر دې باور دي چې د افغانستان د شخړې 
چې ټرمپ به یو ځل بیا پر خپل اعالن  ومته لر ، موږ حل یواځې په خربو ممکن دی

 .دریديل ديله رسه غور وکړي او له هغه ځایه بېرته خربې پیل کړي چېرې چې 

، ورغيل یوامریکا پسې نه  موږ پهتپل شوې ځکه موږ په افغانستان کې جګړه پر 
 .امریکايي ځواکونه افغانستان ته راغيل ديبلکي 

 هتر دې وړاندې هم دوه ځل، مذاکرات لغوه کوي لومړی ځل نه دی چې امریکا اد
 .د مذاکراتو په وروستۍ مرحله کې د امریکا له خوا مذاکرات لغوه شوي دي

يي هوکړې ته ورسیږو د امریکایانو له خوا متاسفانه هر وخت چې مونږ یوې نها
 ېملغوه شول دا در  امر لغوه کیږي. وروستي مذاکرات چې د ټرمپ په  "مذاکرات"
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تر دې وړاندې دوه ځله د بارک  ،ځل و چې دغه ډول د سولې یوه هوکړه لغوه کیږي

 .کې هم د سولې مذاکرات لغوه شوي وووخت  ولسمرشۍد اوباما 
چې بهرنیو ځواکونو ته د وتلو لپاره خوندي الره  چمتو یواو  سولې ته ژمنموږ 
 .وورکړ 

که امریکایان سوله نه غواړي موږ له ځانه د دفاع له پاره مجبور یو، اګر که دغه 
 .حالت سل کاله نور هم دوام وکړي

دې لپاره  د، یوازي ې وهشو مسوده تر نظر تېره او منل  ستۍورو له امریکا رسه د سولې 
 .هر څه بحثونه چې پر میز وه، هغه نور ختم دي يش منځه والړ له چې بیا هر څه

ورځ به زموږ  ېمه، دو يشالسلیک  تړون کله چې دغه ،مونږ اوس عميل کار غواړو
او امریکایانو تر منځ بشپړ اوربند وي مونږ به امریکايي ځواکونو ته خوندي الره 

ین االفغاين مذاکرات پيل مه نیټه به ب۲۳پر سپټمرب دوی به بهر وځي او د  ،ورکړو
ويش، بشپړ او تلپايت اوربند تر څنګ پر نورو مهمو مسایلو بحث  ، تر څو ديش

جګړه به پر مخ پای ته ورسيدي، ، خربې د اوس لپاره د سولې بهیر ودرید اوس چې
 " کیږي.وژنې به ، او روانه وي

دستانکزي " کل:مه پر ټویټر ولی۱۷روسې ته د سفر په اړه سهیل شاهین د سپټمرب پر 
صیب په مرشی، دسیايس دفرت درې کسیز هئيت مسکو ته دسفر په وخت کې د 
افغانستان لپاره دروسیې خاص استازي زمیر کابلوف او نورو چارواکوته دمذاکراتو 
په هکله خپل موقف واضح کړ.هغوی د ا. امارت موقف تائيد اود توافقنامې له مخې 

 " .جي عسکرو د وتلو مالتړ وکړیې له هیواد نه د ټولو خار 

له نږدي " ، عباس ستانکزي له يب يب يس رسه مرکه کې وویل:۲۰۱۹مه ۱۷د سپټمرب پر 
یو کال راهیيس له امریکا رسه مذاکرات روان و، مذاکرات مو وروستي کړل، او د سولې 

 تړون نهایې شوی، یوازي السلیک پاتې دی.

او له السلیکېدو لیک ته اوس هم ژمن دي.  طالبان له امریکا رسه وروستي شوې هوکړه
دا پوښتنه دي له  .وروسته به له امریکايي لوري رسه اوربند هم اعالن يش

 ويش چې بیرته مذاکرات پېل کوي یا نه؟ "امریکایانو"دوی
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امریکا کې هم یوه ډله په افغانستان کې د جګړې د غځیدو پلویان دي، او بله ډله بیا 

اړي، د امریکا ولسمرش دي یوازي هغوی ته غوږ نه نیيس چې جګړه پای ته رسېدل غو 
د جګړې پلویان دي، بلکې د هغو امریکایانو نظرونه دي هم واوري چې دا جګړه 

 ختمېدل غواړي. 

د ټرمپ لپاره ښه ده چې پوځیان یې نور دلته ونه وژل يش او خپلې پیسې بېځایه مرصف 
او جګړه دي پای ته ورسوي، که دوی  ټرمپ دې پر خپل ټويټ بيا غور وکړينه کړي، 

جګړه پای ته نه رسوي، نو بیا موږ مجبوره یو چې له خپل ولس، ځان او خاورې د دفاع 
لپاره جګړې ته دوام ورکړو، مګر ترجیح د سولې مذاکراتو ته ورکوو چې هم زموږ او 

 هم د امریکا په ګټه ده.

رسه خربې پېل او د اوربند په مه، له افغان حکومت ۲۳په نظر کې وه چې د سپټمرب پر 
شمول، په ټولو کورنیو مسایلو به بحثونه کېدل. اوسنۍ تړون یوازی د امریکا او اسالمي 

 امارت ترمنځ دی.

د سیمې هیوادونه، روسیه او چین هم غواړي چې د افغانستان مسئله د خربو له الري 
حل يش، او موږ د حل يش، افغان ولس ته ډاډ ورکوو چې دا مسئله د خربو له الري 

سولې خربو ته پر جګړې ترجیح ورکوو. که امریکا جګړې ته دوام ورکوي، بیا به یې 
 پړه هم د دوی پر غاړه وي، او موږ دفاع پر ځان الزمه ګڼو.

موږ له کابل ادارې رسه په جګړه کې بوخت نه یو، هغوی د ملیشو په توګه د امریکا له 
ي، که افغان امنیتي ځواکونه زموږ مقابل کې د خوا استخدام او له موږ رسه جګړه کو 

امریکایې پوځیانو مالتړ ونه کړي، د افغانستان له پولو دفاع وکړي، بهرنیو دښمنانو ته 
متوجه يش، موږ له دوی رسه کومه ستونزه نه لرو، مګر همدوی دي چې د بهرنیانو لخوا 

 " له موږ رسه جګړه کوي.
د " ه د مرکې پر مهال عباس ستانکزي وویل:همدارنګه د يب يب يس دري څانګې رس 

 ۱۰۰۰ټرمپ له ټویټ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اعالن وکړ چې د طالبانو 
مجاهدین یې وژلې، داچې ټرمپ وایې چې د طالبانو لخوا د یوه امریکایې پوځي وژل 

طالبانو او  تیروتنه وه، نو بیا خو دوی زر ځله دايس تیروتنې کړې. او تر دې مهاله د
 امریکا ترمنځ اوربند هم نه وو شوی، له تړون وروسته به کیدی.
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یوازي د کابل ښار کې بریدونو ته متوجه یاست، مګر په والیتونو  "خربیاالن"تايس  

او لیري پرتو سېمو کې هره ورځ په سلګونو خلک د مببارد له امله وژل کیږي، تايس 
چې د ملکیانو د ډیرې سلنې مرګ ژوبلې پړه به د یوناما وروستی راپور لېدلی وي، 

یې پر امریکا/بهرنیو پوځیانو او افغان امنیتي ځواکونو اچولې، او لږ سلنه یې زموږ 
 .لخوا ښودلې ده

که نظامي مرکزونه د هستوګنې له ځایه وایستل يش، بیا به د ملکیانو مرګ ژوبله کیدای 
هار، هلمند، بدخشان او فاریاب يش کمه وي، هغه پیلوټان چې په پکتیا، خوست، کند

کې مببارد کوي، زموږ نظامي قوتونه مجبوره دي چې هغوی تعقیب کړي، مګر هغوی 
 " د هستوګنې ځایونو کې اوسیږي.

 :ایران ته د طالبانو تګ
همدارنګه طالبانو او ایران ومنله چې ایران ته د طالبانو پالوي د قطر د سیايس دفرت 

لسالم حنفي په مرشې سفر کړي او له ایراين لوړ پوړو د ادارې مرستیال مال عبدا
 چارواکو رسه یې کتيل دي.

سيايس دفرت د مرستيال محرتم  د"مه، سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل:۱۷د سپټمرب پر 
مرب ټسپ ایران ته سفر کړې او د يحنفي صیب په مرشي څلور کسيز پالو عبدالسالم 

  ارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو رسه وليدل.مه یي د نوموړي هيواد د بهرنيو چ ۱۶په 

د  کې د ايران د اقتصادي پروژو د سولې د پروسې د وروستیو تحوالتو، په هیواد
پرمختګ او خونديتوب او د يوي پایداره سولې پر الرو چارو یې وررسه خربي 

 ګاونډیو یره بیا دپه ت وکړې. اسالمي امارت د سولې په برخه کي د ټولو هيوادونو
 " .هیوادونو مثبت رول ته دقدر په سرتګه ګوري

ته د ایران لخوا په لوړه کچه  وایران ته د طالبانو د سفر اړوند افغان حکومت، طالبان
 د لېدونو او ترشیفاتو له امله غربګون وښود.

د ګډ حکومت د مرش ویاند صدیق صدیقي ولیکل:" له ګاونډیو هېوادونو څخه مو 
اسې یوې ترهګرې ډلې کوربتوب دې وکړي چې ال یې هم دا مته نه کیږي چې د د

 .رانولو فکر لريوینو رسه دي او د افغانستان د و  السونه د بې ګناه افغانانو په
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مونږ په دې باور یو چې د داسې ډلو کوربتوب د ټولو هېوادونو د اصولو او اړیکو 

 " .خالف دی

ن او روسیې ته د طالبانو مګر د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي بیا ایرا
"د هر هغه هیواد څخه مننه خه کې مثبت ګام وباله، هغه وویل:سفرونه د سولې بر 

کوو چې د افغانستان د سولې په برخه کې د طالبانو او افغان حکومت تر منځ د 
 .سولې د خربو لپاره زمینه برابروي

یوادونو ته هم  والړ کیدای يش چې طالبان د روسیې او ایران تر سفر وروسته نورو ه
 يش. "

 :چان ته د طالبانو تګ
ه کسیز پالوی )مال عبدالسالم حنفي، هپه مرشې د طالبانو ن اخوند چین ته د مال برادر

مولوي مطیع الحق، سهیل شاهین، مولوی احمدالله وثیق، عامر یارس، عبدالرحمن 
،  اته کسان د رسیدمه و ۲۲مدين، نرباس الحق عزیز او قاري احمدالله(، د سپټمرب پر 

 .قطر د سیايس دفرت غړي او احمدالله وثیق بیا د طالبانو د فرهنګي کمیسون غړی و

مه، د طالبانو ویاند ذبیح الله ۲۲چین ته د طالبانو د پالوي د تګ په اړه، د سپټمرب پر 
 مجاهد ولیکل:

 د اس مم امار  یو لوړ پوړي هېئت د چان هاواد ته سفر وکړ

په مرشي یو نهه کسیز  اخوندرت د سیايس مرستیال محرتم مال برادر د اسالمي اما"
 الړ.و هېئت د چین هیواد ته په رسمي سفر 

چین د ځانګړي استازي ښاغيل ډين  نن ورځ په پالزمینه بیجنګ کې د افغانستان لپاره د 
 شیجون او وررسه لوړ پوړې هېئت لخوا د اسالمي امارت استازو ته هرکلی وویل شو.

ینايي لوړ پوړو چارواکو رسه د اسالمي امارت د هیئت لیدنې کتنې روانې دي، له چ
دواړه خواوې به د افغانستان څخه د امریکايي اشغال د خامتې، د دواړو هیوادونو 
ترمنځ د ښو سیايس او اقتصادي اړیکو او همدا ډول په افغانستان او سیمه کې د 

  . ټيکاو په رابطه خربې او بحثونه ويش سولې او
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چینايي چارواکو ته له امریکایي  اخوندد اسالمي امارت مرستیال محرتم مال برادر 

جهت رسه د مذاکراتو د بهیر په اړه د اسالمي امارت اصويل دريځ روښانه کړ، چې 
 " د چینايي چارواکو لخوا د اسالمي امارت د معقول دريځ مالتړ وشو.

"د افغانستان د اسالمي  امارت د په همدې ورځ، سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل: 
اخوند سیايس دفرت نهه کسیز هئيت د ا.ا. امارت د سیايس مرستیال محرتم مال برادر 

د چین هیواد ته سفر کړی او نن یې په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د  په مرشۍ
 .ډين شیجو او وررسه هئيت رسه وکتلچین د خاص استازي ښاغيل 

مریکایي ټيم رسه داسالمي امارت د ټيم په شویو مذاکراتو او دواړو خواوو د ا
 توافقنامې خربې وکړې.

د افغانستان لپاره د چین خاص استازي و پتېله چې دغه توافقنامه د افغانستان د 
 .مسئلې د سوله ایز حل ښه چوکاټ دی او مونږ یې مالتړ کوو

حل لپاره مذاکرات تر رسه  همدا شان مال برادر وویل، مونږ د افغانستان د مسئلې د
کړل او یوې هر اړخیزی توافقنامې ته ورسیدو، اوس که د امریکې ولسمرش له خپلې 

ډول وراين او وینې  خربې اوړي او خپلې ژمني نه مني، نو په افغانستان کې د هر
 .توېيدنې مسئولیت به یې په غاړه وي

، هیواد او اسالمي ارزښتونو مال برادر وویل:  مونږ په هرصورت کې له خپل ولس
 " .څخه دفاع کوو

له طالب پالوی رسه د چین د بهرنیو چارو وزیر ولېدل، دواړو لورو د افغانستان پر سوله، 
 .او داچې د افغانستان له خاورې به ګاونډیو هیوادو ته ګواښ نه وي، بحثونه وکړل

انگ مه، د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند جینگ ش۲۳د سپټمرب پر 
 وویل:"بیجینگ هیله من دی چې امریکا او طالبان مذاکراتو ته دوام ورکړي.

بیجینگ د ميل مصالحې او د سمدستي سولې او ثبات د ټینگیدو په هدف د بین 
 االفغاين مذاکراتو مالتړ کوي."
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 کانګرس ته د خلالزاد احضار

ې له طالبانو د امریکا د کانګرس ډميوکراټو غړو ډیر ځله وغوښتل چې خلیلزاد د
کړي، خو خلیلزاد او یا هم کوم بل لوړ ر رسه د مذاکراتو اړوند دوی ته معلومات و 

پوړی د بهرنیو چارو وزارت کار کونکی حارض نه شو، باالخره د کانګرس لخوا په 
رسمي ډول د بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل شول چې خلیلزاد کانګرس ته ور 

و اړیکو کمیتې غړو ته د سولې مذاکراتو اړوند ولیږي، تر څو د کانګرس د بهرنی
 معلومات ورکړي.

خلیلزاد تر دې وړاندې د کانګرس د یادې کمیټې درې لیکونه له پامه غورځويل وو 
 .او د سولې خربو په اړه د وضاحت او مالوماتو رشیکولو لپاره نه و ورغلی

کړه، او د سپټمرب پر مه، خلیلزاد د کانګرس له غړو رسه پټه ناسته و ۱۸د سپټمرب پر 
مه، بیا ځل خلیلزاد د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې رسه پټې خربې وکړي، ۱۹

د پټې ناستې  .پدايس حال کې چې ټاکل شوې وه دغه استامعیه غونډه علني ويش
په اړه د یادې کمیټې رئیس ایلیوت انګل په یوې اعالمیې کې وویل:"که څه هم 

حاله یم د څخه په علني جلسه کې واورم، خو خوشغوره مې ګڼله د ښاغيل خلیلزا
دې فرصت درلود چې د افغانستان د سولې په اړه د  باالخره د وچې د کمیټې غړ 

 ".هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل يش

همدارنګه د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې رپوټ ورکړ چې پدغه غونډه کې خلیلزاد 
 ."کیږي ویيل "زما شخيص نظر دادی چې مذاکرات بیا پیل

تر خلیلزاد وروسته د جنويب او مرکزي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 
ځانګړي استازي الیس ویلز، د علني غونډې پر مهال د کانګرس د بهرنیو اړیکو 

په تېرو لسو میاشتو کې "کمېټې ته، له طالبانو رسه د امریکا د مذاکراتو په اړه وویل:
امریکا له طالبانو رسه له  .پرمختګونه تر رسه شوي دي د افغان سولې په اړه مهم

افغانستان څخه د خپلو ځواکونو پر وتلو موافقه نه کوې، بلکې پر داسې موافقه کار 
 " .کوي چې د بین االفغاين خربو له الرې جګړه ختمه يش
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"د :ویلیکو د کمیټې مرش ایلیوت انگل و همدارنګه د استازو د مجلس د بهرنیو اړ

ې جگړې وروسته واقعیت دادی چې طالبان الهم شته، مونږ متاسفانه اړ یو کلن 18
چې ددې حقیقت رسه رسوکار ولرو. دا مثال الهم رښتیا دی چې سوله د ملګرو رسه 
نه کیږي. باور کوئ او که نه دا د پیل لپاره یوه گډه زمینه ده، طالبان غواړي چې 

ږ غواړو چې خپل رستیري کور ته ووځي او مون څخهزمونږ ځواکونه له افغانستان 
 ."لوراو 

 د سولې نړیواله ورځ
مووه، د سووولې نړیوالووه ورځ ده، پووه هموودې ورځ د ګووډ حکومووت ۲۱د سووپټمرب 

کووه طالبووان سوووله وغووواړي، "مرشوو ډاکټوور غنووي پووه ویووډیویې پېغووام کووې وویوول:
موووږ د یوووې شووېبې لپوواره هووم د جګووړې دوام نووه غووواړو او دلتووه یووو ځوول بیووا پووه 

وایووم چووې د ټولووو قتلونووو او خونریزیووو ګنوواه د هغووه چووا پوور غوواړه رصاحووت رسه 
 ده چې سوله او اوربند نه مني.

 .رښتینې سولې ته رسیدل هغه مهال شوين ده، چې طالبان اوربند وکړي

افغووان دولووت پووه ځلونووو د اوربنوود وړانوودیز کووړی او د خلکووو د وژنووو مسوووولیت 
 " یږي.د هغوی پر غاړه دی، چې د اوربند لپاره نه حارض

 
  ۲۰۱۹دمصالحې د عايل شورا مرش ډاکټر عبدالله او د سولې محور غړي. اکټوبر 
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 د ملګرو ملتونو په عمومم غونډه کې  د افغانستان اړوند  رګندونې

مه، د نیویارک په ښار کې د ۲۴ټرمپ د سپټمرب پر  ډونالډامریکا جمهور رئیس  د 
هر اړخیزه وینا وکړه،  اواوږده کې  مه عمومي غونډه۷۴ملگرو ملتونو د سازمان په 

هغه د وینا پر مهال د افغانستان د سولې او جګړې په اړه وویل:" امریکا هیڅکله "د 
بې پایه جگړو" پلوي نده او موږ د افغانستان لپاره د "یوې روښانه راتلونکې" د 

 .موندلو هڅه کوو

جگړو ته تگ ندی.  په ټوله نړۍ کې زمونږ پیغام روښانه دی. زمونږ هدف بې پایه
 په همدې هدف زما اداره د افغانستان لپاره د ښه راتلونکې په هیله کې ده.

متاسفانه طالبانو خپلو وحشیانه بریدونو ته دوام ورکړی دی. مونږ د خپلو افغان 
رشیکانو د ایتالف رسه کار کولو ته دوام ورکوو چې وکړای شو تروریزم له منځه 

 ."الس نه اخلو څخهعیت باندې د سولې د بدلولو له هڅې یوسو. مونږ هیڅکله په واق

ولسمرش ټرمپ وویل:"د امریکا ځینې کلک ملګري یو وخت د دې هېواد سخت 
دښمنان وو، خو امریکا په دایمي دښمنۍ باور نه لري او د نړۍ هره برخه کې ملګري 

 .او اتحادیان غواړي"

پر اقتصادي  ونډه کې د چیند امریکا ولسمرش ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي غ
هغه وویل چې د چین اقتصادي تګالره رڼه نه ده. همدارنګه تګالره نیوکې وکړي، 

 يې پر ایران نیوکې وکړي چې په سېمه کې امنیت ته خطر دی.

مه، د امریکا ولسمرش ټرمپ په نیویارک کې د پاکستان له لومړي ۲۳د سپټمرب پر 
عمران خان رسه د کشمیر او افغانستان پر  وزیر عمران خان رسه ولېدل، ټرمپ له

ولسمرشانو(  ومسایلو خربې وکړي، ټرمپ وویل:"زما ځای ناستو )د امریکا پخواني
د پاکستان رسه ښه چلند نه دی کړی، زه دا نه وایم چې پاکستان زمونږ رسه ښه سلوک 

 کړی دی خو باید د هغې یو څه علت و، په اصل کې د هغې علت و."
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وویل:"زه د عمران خان او د هند د صدراعظم نریندرا مودي رسه  ولسمرش ټرمپ

ښې اړیکې لرم، که دغه دواړه مرشان له ما څخه وغواړي نو د کشمیر د مسئلې د 
 " .حل لپاره منځګړیتوب ته چمتو یم

لومړي وزیر عمران خان له ولسمرش ټرمپ څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې 
له طالبانو رسه د مذاکراتو بیرته پېل کیدو ژمنه ونه کړه، خربې بیرته پېل کړي، ټرمپ 

 ".کاله په افغانستان کې جنګیږي ۱۹خو ویې ویل:"خندونکې خربه ده چې امریکا 

له ټرمپ رسه تر لېدنې مخکې، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په نیویارک کې  
:"احساس کوم د بهرنیو اړیکو د شورا په کوربه توب جوړې شوې غونډه کې وویل

کال کې د امریکا متحده ایاالتو لخوا لیري  ۲۰۰۱چې دا هغه طالبان نه دي چې په 
شول. مسایل بدل شوي دي. واقعیتونه بدل شوي، هغوی زده کړي دي. طالبانو درک 

افغانستان حکومت پوهیږي چې د  کړې چې ټول افغانستان نه يش کنټرولولی. د
 ."دو ته اړتیا ده. باید یوه سیايس حل الره ويسولې د معاملې یو ډول رامنځته کې

کاله نور  ۱۹عمران خان وویل:"که امریکا په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکوي، 
به هم له نظامي الرو دغه جګړه و نه ګټي. څو ځله مې امریکایانو ته ویيل چې 

ې افغان جګړه یوازې د خربو له الرې د حل وړ ده او پاکستان په دې برخه ک
 همکارۍ ته تیار دی.

افغانان پخپلو کې رسه جګړه کوي خو د بهرنیانو پر وړاندې تل متحد وي او دوی 
له خپلې خاورې وبايس. زه پر امریکا ږغ کوم چې ژر تر ژره دې له طالبانو رسه د 

 ".سولې خربې بېرته پيل کړي او پر جګړه ټینګار کول د هېچا په ګټه نه دی

مه، ۲۲ي غونډې په څنډو، د نیویارک ښار کې، د سپټمرب پر د ملګرو ملتونو د عموم
خلیلزاد د پاکستان له لومړي وزیر رسه وکتل، عمران خان هیله وښوده چې د 

 .افغانستان د سولې خربې بېرته پیل يش

"موږ د پاڼه کې ولیکل:سبوک ید پاکستان لومړي وزیر عمران خان پر خپل ف
 امریکا پر ګډو هڅو باندي بحث وکړ. –افغانستان د سولې اړوند د پاکستان 
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د افغانستان د سولې برخه کې موږ هر ډول مرستې ته چمتو یو، او د افغانستان کړکېچ 

  .له پوځي الرو نه يش هوارېدای

چې په افغانستان کې یې  کوم خلیلزاد د هغو چارو ستاینه "عمران خان" د ښاغيلزه 
 .ه کويد یوه سوله ییز، سیايس جوړجاړي لپاره تررس 

پاکستان تل دا خربه کړې چې د افغانستان شخړه د جګړې له الرې نه يش حل 
کېدای او دا هېواد به د تلپاتې سولې د ترالسه کولو په لور د ټولو نوښتونو مالتړ ته 

 .دوام ورکړي

د افغانستان سوله د پاکستان پر اقتصاد او وضعیت باندي تاثیر لري، موږ د افغانستان 
 ر مالتړ او ننګه کوو. "د سولې بهی

همدارنګه عمران خان پاکستاين رسنیو ته وویل چې له ده څخه ټرمپ او د سعودي 
عربستان مرشانو غوښتي چې د دوی او ایران ترمنځ د شخړې د حل په موخه 

 منځګړېتوب وکړي.

 

په څنډو کې د افغانستان سولې په اړه  196 مې عمومې غونډې۷۴د ملګرو ملتونو د 
ناټو عمومي منيش ینس سټولټنربګ، د هند بهرنیو چارو وزیر جي شنکر،   خلیلزاد د

 ه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شایډرینټو مارسو د اندونیزیا بهرنیو چارو وزیرې 
محمود قریيش او ځینو نورو هیوادونو له استازو رسه لېدنې وکړي، د هیوادونو استازو 

سولې برخه کې د خپل مالتړ ژمنه وررسه وکړه، له خلیلزاد رسه په لیدنو کې د افغان 
 او دا ډول یې له خلیلزاد څه وغوښتل چې د افغان سولې خربې بیرته پېل يش.

عمومي رسمنيش ینس سټولټنربګ په امریکا کې  مه، د ناټو سازمان۲۵سپټمرب پر د 
له سیمه ییزې راډيو رسه په مرکه کې وویل:"غوره به دا وي چې  په نوم "WBURد"
غوی )امریکایان( بیرته د مذاکرې مېز ته کېني او یوې هوکړې ته ورسېږي، موږ ه

                                                           
مه مازیګر مهال پېل شوه، عمومي او اړین ۱۷مه عمومي غونډه د سپټمرب پر ۷۴د ملګرو ملتونو  196

 مې دوام درلود.۳۰مې وشول. عادي غونډې د سپټمرب تر ۲۷مې تر ۲۴بحثونه د سپټمرب له 
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باور لرو چې تر یوې بېړنۍ معاملې یو حقیقي تړون غوره دی او ناټو په دې برخه 

 .کې د دواړو لورو )امریکا او طالبانو( تر منځ د مذاکراتو د بیا پیل مالتړ کوي

ه په کار ده، چې د کړکېچ او تشدد د ختمولو د افغانستان د کړکېچ ټولو ښکېلو غاړو ت
 لپاره د جګړې پر ځای د سیايس حل په را ایستلو کار وکړي. "

 

 په ملګرو ملتونو کې د امنات شورا د مرش  رګندونې
حموود اللووه محووب د ملګوورو ملتونووو  ډاکټوور د افغانسووتان د موويل امنیووت سووالکار

او د هغوووی بهرنیووو طالبووانو "مووه وویوول:۳۰عمووومي غونووډه کووې د سووپټمرب پوور 
مالتړو ته له همودې ځایوه د افغوان ولوس یوو پیغوام لورم، لوه مووږ رسه د سوولې پوه 
بهیوور کووې یووو ځووای شووئ، کووه نووه پوور وړانوودې بووه مووو جګووړه جوواري وسوواتو. لکووه 
څنګووه چووې زمووا همکووارې او پووه ملګوورو ملتونووو کووې د افغانسووتان اسووتازې عادلووه 

وایووم چووې پووه دې جګووړه  راز تېووره اوونووۍ پووه هموودې ځووای کووې وویوول، زه هووم
 ".کې بریا زموږ ده

نیټووه، د ګووډ حکومووت د مرشوو ډاکوورت غنووي د موويل امنیووت د اکټوووبر پوور لووومړۍ 
څیړنیووز مرکووز  حمداللووه محووب د امریکووا د بهرنیووو اړیکووو شوووراډاکټوور سووالکار 

Council on Foreign Relations کوووه ":مهوووال وویل کوووې د وینوووا پووور
ه وسوویله پووه افغانسووتان کووې جګووړې تووه چېوورې یووو شوومېر هېوادونووه د السووپوڅو پوو

 .دوام ورکوي، دوی به له دغو هېوادونو رسه خربه سپینه کړي

افغووان ټولنووه لووه پاکسووتان څخووه د یووو شوومېر مسووایلو د تضوومین غوښووتونکې ده، 
زمووا پووه انوود، امریکووا هووم دا غوښووتنه لووري، هغووه دا چووې د افغووان حکومووت او 

کې هوور ډول هوووکړه کووې بایوود والو طالبووانو توورمنځ پووه السوولیک کېوودونوسووله
کړي، بایوود دغووه هوووکړه رعایووت کووړي او احوورتام ورتووه پاکسووتان السوووهنه ونووه

 ".ولري
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 له ځنډ وروسته د سولې نوی پړاو

د اکټوبر پر لومړۍ نیټه د خلیلزاد په مرشي لوړ رتبه امریکایې هیئت اسالم اباد ته 
غان سولې اړوند مسایلو او په ورسید، تر څو له پاکستاين لوړ پوړو چارواکو رسه د اف

 دي برخه کې د پاکستان د مرستې په اړه وررسه بحثونه وکړي.

خلیلزاد او ډله یې له چین څخه اسالم اباد ته والړل، او په چین کې یې هم له چینایې 
 چارواکو رسه د افغان سولې په اړه بحثونه درلودل.

ال په نیویارک کې د سپټمرب مې عمومي غونډې پر مه۷۴خلیلزاد د ملګرو متلونو د 
مه، د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان رسه ولېدل، او د افغان سولې برخه ۲۲پر 

 کې یې د پاکستان مالتړ اړین وباله.

مه نیټه، د امریکا د کانګرس دوو مهمو غړو )شان پاتريک او جېم ۲د اکټوبر پر 
يش رسه د افغانستان سولې هایمس( د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قری

 په تړاو ولېدل.

د اکټوبر پر لومړۍ نیټه د طالبانو د قطر د سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین پر ټویټر 
ولیکل: "د ا.ا.ا. د سیايس مرستیال محرتم مال برادر اخوند په مرشي یو لوړ پوړی 

فر کوي. هلته به د مه د پاکستان په رسمي بلنه اسالم اباد ته س۲وبر په ټپالوی سبا د اک
چین  یاد هیواد له چارواکو رسه په یو لړ مهمو موضوعاتو خربي وکړي. دا له روسیې،
 ".او ایران وروسته څلورم رسمي سفر دی چي دسیمي هیوادو نو ته تر رسه کیږي

کسیز پالوی  ۱۲قطر څخه د مال برادر اخوند په مرشې د طالبانو مه، له ۲د اکټوبر پر 
شهاب  ، مولوي امیرخان متقي، مال عبدالسالم حنفي، شیخاخوند )مال محمد فاضل

عبدالحق وثیق، مال دالور، شیخ سید رسول حلیم، مال خیرالله خیر خواه،  الدین
ضیاء الرحمن مدين او  مولوي مطیع الحق خالص،مولوي محمدنبي عمري، مولوي 
 197الحق عزیز( اسالم اباد ته ورسېدل. نرباس

                                                           
 ۵کې له ګوانتانامو را خالص شوې ( ۲۰۱۷کله چې د افغان حکومت لخوا )اکټوبر  197

بندیانو )مال فاضل محمد مظلوم، مال خیرالله خیرخوا، مال نورالله نوري، مال عبدالحق وثیق 
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پاکستان بهرنیو چارو وزرات هم اعالمیه خپره کړه چې طالبانو مه، د ۲د اکټوبر پر 

ته یې رسمې بلنه ورکړي چې اسالم اباد ته وريش، او د افغان سولې په تړاو وررسه 
 خربې وکړي.

د طالبانو استازو ته د ورتګ " و: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خربپاڼه کې راغيل
هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د  د بلنې ورکولو

 .امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خربو کې شوي دي
په دې لیدنو کتنو کې به هڅه ويش چې څرنګه په افغانستان کې د سولې په ټپه 

 ".لېدای يشدرول شوې پروسه بیا فعا
کسیز پالوي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر  ۱۲م سهار، د طالبانو ۳د اکټوبر پر 

 لخوا هرکلی وشو، او د بهرنیو چارو وزیر رسه یې د افغان سولې په اړه ناسته درلودله. 
له پاکستان رسه د خربو د اجنډا په هکله د طالبانو د پالوي غړي شیخ شهاب الدین 

دا یو رسمي سفر دی چې د پاکستان "همدې ورځ لنډه مرکه کې  وویل:دالور په په 
په رسمي بلنه کېږي، د دې سفر پر مهال به بحثونه پر سیايس موضوعاتو متمرکز 

یې پاکستان ته د افغانانو د تګ راتګ په برخه کې په شته ستونزو  وي، خو تر خوا به
 ".هم موږ خربې وکړو

پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له لېدنې وروسته د پاکستان مه، د طالبانو او  ۳د اکټوبر 
د طالبانو پالوی د سولې د " د بهرنیو چارو وزارت په خربپاڼه کې لیکل شوې و:

او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه  .آباد ته را بلل شوی دیخربو لپاره اسالم
ترمنځ د سولې  محمود قُریيش هیله څرګنده کړې ده، چې د امریکا او طالبانو

 ".درېدلې خربې بېرته پیل يش
: "په افغانستان کې د سولې و خربپاڼه کې د ښاغيل قُریيش له خولې لیکل شويپه 

ساری فُرصت دی، چې باید له السه د راوستلو لپاره د سیمې او نړۍ اجامع یو بې
 ."دی يش، د دې فُرصت عميل کول په افغانستان کې د ښکېلو خواو په غاړه الړ نهو 

                                                           

او مولوي محمد نبي عمري( ته پاسپورټونه ورکول شول، د هغوی په پاسپورټونو کې لیکل 
 " ته سفر نه يش کوالی.او ایران شوې وو " پاکستان

https://pa.azadiradio.com/a/30194568.html
https://pa.azadiradio.com/a/30194568.html
https://pa.azadiradio.com/a/30194568.html
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 مه،۳، د اکټوبر پر طالبانو هم له قریيش رسه د طالبانو د پالوي د لېدنې په اړه

 الندي اعالمیه خپره کړه.

 

د اس مم امار  د پ وي او د پاکستان د بهرناو چارو وزیر ترمنځ لادنه 
 وشوه

د پاکسووتان  او هیئووت د د اسووالمي امووارت پووه مرشووي اخونوودد محوورتم مووال بوورادر 
 ناسووته تفصوویيل توور موونځ چووارواکو تبووهر  رو وزیوور او وررسه نووورو لوووړچووا د بهرنیووو

 وشوه. لیدنه او

اړیکووو، سوویايس  پووه دواړو هیوووادو د نوون لووه غرمووې مخکووې پووه دغووه لیدنووه کووې
اسوالمي امووارت لوه لوووري پووه  د رسبیووره پوه تووړاو جریانواتو سووولې د موضووعاتو او
پووه  او د ویووزود افغووان مهوواجرینو د تعلوویم، صووحت، تووګ راتووګ  پاکسووتان کووې

 ه کیدو هم خربې وشوې.تځسهولتونو په رامن ورکړه کې د

 پووه اړونوودو برخووو افغووان تجووارانو رسه د لووه پاکسووتاين لوووري څخووه هموودا ډول
د هغووه هیووواد د بهرنیووو  پووه مقابوول کووي چووې  همکوواري غوښووتنه وشوووه، د کووې

ټولووو برخووو  یووادو پووه چووې وشوووه وعووده لخوووا شوواه محمووود قریيشوو چووارو وزیوور
 مجاهد او الزم سهولتونه به رامنځته کړي. ه پوره همکاري وکړيب کې

په همودې ورځ د طالبوانو پوالوي پوه اسوالم ابواد کوې د پاکسوتان لوه لوومړي وزیور 
عمووران خووان رسه هووم ولېوودل، پووه لیدنووه کووې د پاکسووتان د پوووځ لوووی درسووتیز 

 .جرنال قمر جاوېد باجوه هم ګډون درلود

راپووور ورکووړ چووې د طالبووانو د پووالوي د مرشوو  مووه، بهرنیووو رسوونیو۳د اکټوووبر پوور 
پووالوي مرشوو خلیلووزاد توورمنځ یووو سوواعت لېدنووه  یکووایېمووال بوورادر اخونوود او د امر

 د سولې رسمې مذاکرات نه و. خو دا لېدنهشوې، 

همدارنګوووه پوووه همووودې ورځ د پاکسوووتان د بهرنیوووو چوووارو وزیووور قریيشووو د 
ربې ډېوورې ښووې خوو''پاکسووتان لووه کووورنۍ ټلووویزون رسه پووه مرکووه کووې وویوول:



 457 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
خووربې هووم ښووې وې. نظریووات هووم رد او بوودل  اوالړې. فضووا ډېووره ښووه و مختووه 

شول. موږ خپول دریوځ پوه تفصویل رسه بیوان کوړ. د هغووی نظور موو هوم پوه غوور 
واورېوود. موووږ خپلووه غوښووتنه مطوورح کووړه چووې غووواړو مووذاکرات بیووا پیوول يش. لووه 

یوول او خپوول کوموه ځایووه چووې خووربې موواتې شوووې وې، لوه هغووه ځایووه دي بېرتووه پ
 '' .منطقي انجام ته ورسیږي

موووږ توول ویوويل، چووې د ''ټلووویزون رسه مرکووه کووې زیاتووه کووړه: قریيشوو لووه کووورين
افغانستان شوخړه نظوامي حول نوه لوري او سویايس حول یوې یووازې د موذاکراتو لوه 
الرې شووونی دی، پووه هموودې خوواطر د طالبووانو او امریکووا توور موونځ مووذاکرات 

بور کوې ونیوول او داسوې یوو مهوال چوې مسواله  یوې پوه هپیل شول، چوې نهوه پوړاو 
 ''.پای ته رسېدلې وه، مذاکرات ودرېدل تقریباً 

مووه لووه ۴پاکسووتان د بهرنیووو چووارو وزیوور شوواه محمووود قریيشوو د اکټوووبر پوور د 
پوور خپلووې  چووې طالبووان چمتووو دي ''رویټوور خووربې اژانووس رسه مرکووه کووې وویوول:

دي چووې د قطوور  ژموونژمنووې وفووا وکووړي او هغووې احووتاميل هوووکړې تووه ال هووم 
مووذاکراتو پووه پووای کووې یووې د افغانسووتان د سووولې لپوواره د امریکووا لووه ځووانګړي 

 '' .استازي زملي خلیلزاد رسه السلیکوله

دو وروسووته، د اکټوووبر د طالبووانو لووه مرشوو مووال بوورادر اخونوود رسه توور څووو ځلووه لیوو
خلیلووزاد بیرتووه واشوونګټن تووه روان شووو، همدارنګووه د طالبووانو د  یمووه، زملوو۵پوور 
پووه اسووالم ابوواد کووې  اکراتې ډلووې او امریکووا مووذاکراتې ډلووې د غووړو توورمنځ هووممووذ

 لېدنه شوې وه.
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 پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت غربګون

پاکستان ته د طالبانو د پالوي په اړه د افغان حکومت غربګون بیا هم منفي و، افغان 
و غونډه د سولې له بهیر رسه مرسته حکومت څرګنده کړه چې  د پاکستان او طالبان

 نه کوي.

مه ۳د ميل یووايل د حکومت مرش ډاکټر غني ویاند صدیق صدیقي د اکټوبر پر 
سف رسه أ د طالبانو د سفر شاهدان وو، په تمونږ پاکستان ته ''خربیاالنو ته وویل:

، د داسې 198کلی وکړ چارو وزیر په پروتوکول د دوی هرچې د پاکستان د بهرنیو 
و ترمنځ د ټولو اړیکو نال هم تاوتریخوالی کوي، د هېوادو ې ډلې کوربتوب چې یو 

 '' .او اصولو خالف یو کار دی

د پاکستان او طالبانو وروستۍ غونډه د سولې له پروسې رسه مرسته ''صدیقي وویل:
 .يش کولی نه

د سولې پروسه یواځې هغه وخت نتیجه ورکوي، چې د پروسې مالکیت او رهربي 
انستان د دولت په الس کې وي. په خواشینۍ رسه چې طالبان تاوتریخوايل ته د افغ

حملې وکړې، زموږ  نتخاباتو کې یې، پر مختفو سیمودوام ورکوي، زموږ په ا
 .انتخابات یې وګواښل او ال هم د تاوتریخوايل روایت لري

 .د افغانستان دولت ال هم د سولې پروسې ته د طالبانو د ژمنتیا شاهد نه دی

                                                           
بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش له خپل دفرت څخه د باندي، د بهرنیو د پاکستان د   198

چارو وزرات ودانۍ کې د طالبانو هرکيل ته والړ و او د هغوی تود هرکلی یې وکړ، او له 
طالب مرشانو رسه یې په غیږ روغبړ وکړ. ډیپوماټیک اصول دا مهال دايس وو چې د بهرنیو 

لب پالوی هرکلی وکړي، او معموالً په یو الس روغبړ چارو وزیر په خپل دفرت کې د طا
کیږي. مهم داده چې د بهرنیو چارو وزیر په دې لېدنه کې مال برادر اخوند ته د خپل سیال 

 "بهرنیو چارو وزیر" په توګه پروتوکل ورکړ.
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افغان حکومت تل له پاکستان څخه غوښتي، چې په خپله خاوره کې د طالبانو او 

ځایونه له منځه یويس او د سیمې په امنیت کې مثبت رول انو خوندي پناهټتروریس
 .ولوبوي

 ځایونو او مدرسو لویه برخه د پاکستان په خاوره کې ده.په خواشینۍ رسه چې د پناه

ن خان له افغان جمهور رئيس رسه ژمنه کړې، چې په د پاکستان لومړي وزیر عمرا 
تر اوسه جدي  یې سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره هڅه کوي، خو په عمل کې

 " .اقدام نه دی کړی

مه ۴بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزرات ویاند صبغت الله احمدي د اکټوبر پر 
اکستاين چارواکو ترمنځ د سولې په اسالم اباد کې د افغان طالب پالوي او پ"وویل:

خربې پیل شوې چې احتامل شته د طالبانو او د امریکا ترمنځ بیا خربو پیلېدو ته الر 
 ،هواره کړي

د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له خوا د طالبانو د کوربه توب هرکلی 
 کوي.

اکه توګه له افغان حکومت دا ځل له پاکستانه زموږ هیله دا ده چې په صادقانه او اغېزن
 " .رسه د سولې مېز ته د طالبانو په راوستلو کې کار وکړي

د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند څرګندونې د ميل یووايل  ؛یوه ورځ وروسته
خپل ټوېټر  حکومت د مرش ډاکټر غني د ویاند صدیق صدیقي لخوا رد او هغه پر

ۍ له خوا اعالن شوې ده. د طالبانو "د سولې په اړه پالیيس د ولسمرشۍ ماڼولیکل:
او پاکستان ترمنځ لیدنه یا د سولې بهیر په اړه د بهرنیو چارو وزارت د ویاند وروستۍ 
څرګندونې د افغان حکومت د دریځ استازیتوب نه کوي، بلکې دا د هغه شخيص 

 ".نظر دی

ستان مه، د صبغت الله احمدې څرګندونو ته په اشارې رسه د افغان۵د اکټوبر پر 
د بهرنیو ''دبهرنیو چارو وزارت سیايس مرستیال ادریس زمان خربي ناستې ته وویل:

چارو وزارت د هغه سیاست پيل کوونکی دی چې ولسمرش او یو شمېر ادارو جوړ 
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کړی دی. د دغه سیاست خالف هر ډول څرګندونې شخيص نظر شمېرل کېږي. دا 

وزارت کې هېڅ ډول دوه ګونی ډول خربې د بهرنیو چارو وزارت دریځ نه دی. په 
 '' .والی نه شته. زموږ خربې له یوه دریځه دي

بغت وزیر صالح الدین رباين ویاند صد صدیقي ته په جواب کې د بهرنیو چازو 
"د بهرنیو چارو وزارت د هېواد د بهرنۍ پالیسۍ یوازېنی الله احمدي پر ټوېټر  ولیکل:

و هغو هڅو هرکلی کوي چې سولې ته تطبیقوونکی بنسټ دی او د سولې بهیر د ټول
 ".الر هواروي

بل  د ارګ او بهرنیو چارو وزارت تر منځ؛ پاکستان ته د طالبانو د پالوي اړوند یو د
مه، د ولسمرشۍ ماڼې لخوا د بهرنیو چارو ۶عکس څرګندونو له امله، د اکټوبر پر 

ه د ډاکټر وزرات د ویاند د ګوښه کېدو اعالن وشو، یوه ورځ وروسته دغه پریکړ 
 وزارت عبدالله لخوا رد، او د اکټوبر پر اوومه صبغت الله احمدې، په بهرنیو چارو

کې د خپل دفرت څخه له رسنیو رسه مرکې وکړي، چې دده د ګوښه کېدو واک ارګ  
 نه لري، خپلې دندې ته دوام ورکوي.

سیايس ربه"مه، د طالبانو په رسمي پاڼه )االمارة / شهامت( کې د "ورځې خ۶د اکټوبر 
"د کابل ادارې لخوا پاکستان ته د اسالمي امارت د استازو د سفر تبرصه کې ولیکل:

په اړه هم متزلزل دريځ خپل کړ، د کابل ادارې د مرش ارشف غني وياند صديق 
پاکستان ته په دې سفر نيوکه وکړه او د پاکستاين چارواکو لخوا يې د  صديقي

 .يکو اصولو ضد کړنه وبللهټيپلوماډد اسالمي امارت د استازو تود هرکىل 

پورته دوه متفاوت نظرونه ښکاره کوي چې د کابل اداره کې څومره ژور اختالف 
دی، چې دوی د يو سفر په هکله دومره متفاوت نظرونه لري؛ نو بيا څنګه کوالی 
يش چې له اسالمي امارت رسه د خربو په هدف د يو قوي او باصالحيته مذاکرايت 

 .ړولو وتوانيږي"ټيم په جو

مه، پېژندل شوې پخوانې جهادي قومندان، د اوبو او بریښنا پخواين ۶د اکټوبر پر 
"طالبانو تل د سولې نیوز ټلویزون رسه مرکه کې وویل: وزیر اسامعیل خان له اریانا

خربو ته خپل چمتووالی ښودلی؛ خو حکومت همېشه د سولې په پروسه کې 
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رنیو چارو وزارت د سولې پلوي دريځ رد یې ښه خنډونه په الر اچويل، چې د به

 بېلګه ده."

مه، د ارګ لخوا  میرویس ناب د بهرنیو چارو د اقتصادي همکاریو ۶د اکټوبر پر 
مه وزارت کې له یادې دندې رسبیره رسپرست ۸معین وټاکل شو، او د اکټوبر پر 

 ویاند هم معريف شو.

مرستې لپاره د امریکا څارونکې ادارې د افغانستان بیا رغونې او مه، ۴د اکټوبر پر 
د امریکا دفاع وزارت او افغان حکومت په "په خپل تازه راپور کې ولیکل:« سيګار»

افغانستان کې د سولې په نوم بوديجه د دې لپاره لګولې، چې طالبان پرې کمزوري 
 .او په خپلو کې رسه ووييش

سه ورکړی او المل يې دا د افغان حکومت د سولې د تحکيم پروسې خپل باور له ال 
 .دی، چې دا پروسه د امریکا د سيايس موخو لپاره وکارول شوه

د سيګار د موندنو پر اساس د سولې عايل شورا هڅې بې اغېزه او له فساده ډکې دي 
او له همدې امله نړيوالو مرستندويه هېوادنو او مؤسسو وررسه خپلې مرستې هم 

 .درويل دي"

 
 چارو وزیر شاه محمود قریيش او مال برادر اخوندد پاکستان د بهرنیو 
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 او طالب بندیانو تبادله انجنارانو د هندې

جنیرانووو پوه مقابوول کووې، نموه، لووه طالبوانو رسه د درې بنوودی هنودي ا۶د اکټووبر پوور 
 تنه بندیان خويش شول. ۱۱له باګرام زندان څخه د طالبانو 

د  ي کېوودو پوور مهووالچووې د بنوود پوه خووويش شووویو طالبووانو کووې شوویخ عبوودالرحیم
چووې د بنوودی کېوودو پوور مهووال ، مولوووي عبوودالرحیم بلوووچ و وايل کووونړد طالبووانو 

نووور مهووم طالبووان پووه بغووالن والیووت کووې طالبووانو تووه  ۹او ، و د نیمووروز  وايل
 وسپارل شول.

رسوونیو راپووور ورکووړ چووې یوواده تبادلووه د طالبووانو او امریکووا توورمنځ شوووې، افغووان 
 .199حکومت پکې خرب نه دی

                                                           
پوره یو کال مخکې له ما )لیکوال( څخه د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال مرش  199

وثیق وغوښتل، که له هندوانو رسه اړیکه ونیول شې، او د بندیانو تبادلې په اړه ور احمدالله 
رسه خربې ويش. ما )لیکوال( یاده موضوع له ډاکټر فیض محمد ځالند رسه رشیکه کړه، 
ځکه له هغوی رسه په باخرت پوهنتون کې یو هندو هم استاد و. خو هغه وخت ما )لیکوال( 

بانو او هند ترمنځ اړیکې جوړې يش؛ او د بنديانو د تبادلې ځالند ته وویل چې که دطال
خربه مې لومړي رس کې ورته ونه کړه. وروسته بیا د امنیتي ګواښ له امله موږ په دې موضوع 

چې موضوع په "کې احمدالله وثیق وویل: ۲۰۱۸کې ډیره لیوالتیا ونه ښودله. او په نومرب 
 " جریان کې ده، او کسان ور باندي کار کوی.

د هند حکومت هڅه کوله چې د پيسو په مقابل کې له طالبانو رسه بندي هندې انجنیران 
خويش کړي، مګر طالبانو یې په مقابل کې د خپلو بندیانو د تبادلې غوښتنه درلودله، چې 

 همدايس وشول.
د انس حقاين لخوا راته ویل شوې، چې له " مه، ځالند ما )لیکوال( ته وویل:۱۸د مارچ پر 

لبانو رسه د پاتې بندي دریو هندي انجنیرانو د تبادلې په اړه له ډاکټر عبدالله رسه خربه طا
 "ويش، که دوی زموږ ځینې طالبان یې په بدل کې را خويش کړي.

زما )لیکوال( او ځالند مشوره دا شوه چې اوس مهال په دي موضوع کې خربې کول امنیتې 
له خوا ممکن لوړ پوړی پالوی قطر یا کوم بل ستونزې پيدا کوي، داچې د ډاکټر عبدالله 

 ځای ته له طالبانو رسه د لېدو لپاره وريش، ښه به وي چې طالبان دا خربه خپله ورته وکړي.
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 پاینې  رګندونېمټرمپ کد 

ایالووت کووې  مووه، پووه مینیسوووتا۱۰اکټوووبر پوور د امریکووا  ولسمرشوو ډونالووډ ټرمووپ د 
د امریکووا څخووه بهوور پوووځي شووتون تووه لیوالتیووا " پووه انتخابووايت غونووډه کووې وویوول:

 " .نه لرم، غواړم چې امریکایي رستیري کور ته رايش

خپلووې ټوووپکې کوووو، و افوورادو تووه چووې نظووامي زده کووړې ور ټرمووپ وویوول: "هغوو
زموږ رستیورو توه نیيسو او لوه شوا څخوه پورې ډزې کووي. هغوو خلکوو توه چوې د 

ړوي او مووووږ وژين. زیووواتې اجگوووړې زده کوووړې ورکووووو، خپلوووې ټووووپکې را 
داسووې پیښووې مووو لرلووې. دا ډول زیوواتې پیښووې مووو پووه افغانسووتان کووې درلووودې. 

 ".وحشتناکه دي

ور رئوویس پووه توگووه یووو مشووکل کووار چووې د امریکووا د جمهوو" :زیاتووه کووړهټرمووپ 
یووې بایوود تووررسه کووړم د هغووو لیکونووو الس لیووک کووول دي چووې پووه جگووړه کووې د 

 .وژل شویو رستیرو کورنیو ته د هغوی د مړینې خرب ورکوي

والودینو توه د لیکونوو الس لیوک کوول تور ټولوو مشوکل کوار دی چوې بایود ویووې 
. وه شوزه نوه غوواړم چوې پاتو. وې مواتوي. بیوا هوم غوواړي چوې پاتوه شوکړم. زړه م
دې لوس کالوه ږ ورځوې پوه سووریه کوې پاتوه شوو، اوس نو 30وه موونږ  ېټاکل شوو 

شووول. ټاکوول شوووی وه چووې لنووډه موووده پووه افغانسووتان کووې پاتووه شووو، اوس نووژدې 
کاله شوول، چوې هلتوه یوو. وخوت یوې رارسویدلی چوې )خپول رستیوري( کوور  19

 ".ته راوړوو

                                                           

منوج له ما  "په ښکاره ژورنالسټ"مه، د هند د استخباراتو پټ کارکونکي ۶د اپریل پر 
ړه له دوی رسه مرسته وکوالی )لیکوال( څخه وغوښتل که د هندي انجنیرانو د خالصون په ا

شم. ډیر لنډ ځواب مې داوو چې دا امنیتې مسئله ده، او زه په دي برخه کې هیڅ نه شم 
کوالی، خو طالبان غواړي چې هندي بندیان له افغان حکومت رسه د ځینو طالب بندیانو 
تبادله کې خويش کړي. داچې د هند او افغان حکومت ترمنځ اړیکې ښې دي، ښه ده چې 
تايس له افغان حکومت څخه وغواړئ چې د هندي بندیانو تبادله کې ځینې طالبان خويش 

 کړي.
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ه چووې الزم وو ښوواغيل ټرمووپ زیاتووه کووړه: "مونږخپوول کووار کووړی. هوور هغووه چاتوو

ماتووه ورکووړو، ماتووه مووو ورکووړې ده. اوس رستیووري یووواځې پووه پولیسووو بوودل 
 ".شوي

د امریکووا ولسمرشوو ډونالووډ ټرمووپ پووه سوووریې کووې د روسوویې د مووداخلې پووه اړه 
رشوو رسه پووه خووربې مووه،  پووه سووپینې موواڼۍ کووې د ایټالیووا لووه ولسم۱۶د اکټوووبر پوور 

ولی يش خوو بایود پوه ماسوکو پوه سووریه کوې مداخلوه کو" کنفورانس کوې وویول:
دا د سوووریې خوښووه ده چووې لووه  .افغانسووتان کووې هووم خپلووه مداخلووه هېووره نکووړي

زه ورتووه ښووه چووانس  روسوویې او بوول هوور چووا رسه ملګرتیووا او ایووتالف ولووري، او
غووواړم. تاسووو پوووهیږئ روسوویه، چووې شوووروي اتحوواد بلوول کېووده، پووه افغانسووتان 

پووه افغانسووتان کووې  کووې هووم ښووکېله وه. اوس یووې روسوویه بووويل، ځکووه چووې دوی
 ".ډېر لګښت وکړ او له همدې کبله دغه اتحاد کوچنی شو، بیخي کوچنی

 
 انځور: ولسمرش ټرمپ او ډاکټر غني په باګرام پوځې اډه کې
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 د افغانستان لپاره د ناروي هاواد ځانګړی استازی پئړ رسه لېدنه

 ۲۰۱۹اکټوبر  ۱۴
 ۶:۱۵تر ماښام  ۵:۰۰وخت: مازیګر 

 د ناروي سفارت
د ناروي سفارت  ګډونوال: د افغانستان لپاره د ناروي هیواد ځانګړی استازی پئړ،

  او زه )مطمنئ(. مستشار سیټن پال ریسن بیرګ
: د طالبانو او امریکا خربې پېلدو په اړه تر اوسه هم اطمنان نشته، کیدای يش ژر پئړ

 پېل نه يش.

پر هغه د فشار خربه  ،ن وکړه د خپلو پوځیانو وتلو اعال کله چې ټرمپ له سوریې څخ
کېدله، خو د افغانستان په اړه ماته نه ښکاري چې پر ټرمپ به د امریکا داخل څخه 

 رښتونی فشار و.

مه، د مال برادر اخوند او ۳زما معلومات دادي چې په اسالم اباد کې، د اکټوبر پر 
 خلیلزاد ترمنځ په دریو مهمو مسایلو بحث شوی.

 ې پوهنتون د استادانو تبادله له طالب بندیانو رسه.امریکای –د افغان  – ۱
 د تاوتریخوايل کموالی. او  – ۲
 د اوربند په اړه بحث. – ۳

هغه غوښتي و  ( له۲۰۱۹سپټمرب  ۲۳) مهالټرمپ هم له عمران خان رسه د لېدنې پر 
 چې د تاوتریخوايل کمولو او اوربند په اړه مرسته وکړي او طالبان وهڅوي.

خوند او متقي صاحب په کوټه کې دي، مال برادر اخوند غواړي چې د مال برادر ا
 طالبانو له مرش شیخ هبة الله رسه وویني او د اوربند په اړه له هغه رسه مشوره وکړي.

خلیلزاد به مال برادر اخوند ته ویيل و که پورته درې مسایلو کې طالبان چمتووايل 
 څه وکړ ي.وښيې نو دوی )امریکا( به هم بیا عمالً یو 

دوحه کې مې مال عبدالحق وثیق او شیخ سید رسول رسه موده وړاندي ولېدل، موږ 
 )طالب او امریکا( وهڅوو چې خربو ته کیني. لوري غواړو چې دواړه
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امریکا غواړي چې د اوږ مهال لپاره په افغانستان کې جګړه وسايت، هغوی به خپل 

 کوي. مصارف او پوځیان را کم خو جګړه به دلته دوام

د خلیلزاد غوښتنه وه، او همدا   خربو لپاره ناروي رول ولري، دابین االفغايند داچې 
جوالی  ۸او  ۷خربه ما )پئړ( په دوحه کې طالبانو ته هم کړي. کله چې په دوحه کې )

( بین االفغاين ناسته وه، هغه وخت ما هیچاته هم نه و ویيل چې بین االفغاين ۲۰۱۹
کیږی، خو له طالبانو پرته؛ د غونډې نورو افغان ګډونوالو به  خربې په په ناروي کي

هر یوه ماته ویل چې بین االفغاين مذاکرات به په ناروي کې کیږی، هغوی ته خلیلزاد 
 همدا خربه کړي وه.

ما )پئړ( ته شیرمحمد عباس ستانکزي وویل چې دوی ال هم پریکړه نه ده کړي چې 
 ین افغاين مذاکرات کوي.په ناروي یا کوم بل هیواد کې به ب

دوېم ځل بیا ما له شیخ سید رسول او مال خیر الله خیرخواه رسه په دوحه کې ولېدل، 
کړل، چې  ههغوی ته مې په ناروي کې د بین االفغاين مذاکراتو اړوند هر څه روښان

دا غوښتنه د خلیلزاد ده، او پریکړه په تايس پوري اړه لري چې کوم ځای کې خربې 
 ستايس کار دی. کوئ، هغه

، په ناروي کې بین االفغاين مذاکرات پېل شی، ۲۰۱۹سپټمرب  ۲۳پالن دا و چې په 
خو ستونزه پیدا شوه. د بین االفغاين مذاکراتو د کوربتوب لپاره چین، ازبکستان او 

 قطر هم هڅې کولې.

 مګر د طالبانو له خربو دايس ښکارېده چې په بېالبېلو هیوادو کې به په نوبت بین
 االفغاين مذاکرات کیږي.

امریکا به دا ځل غواړي چې بین االفغاين مذاکرات پېل او افغانان خپلو منځو کې 
خربې وکړئ. تايس څه فکر کوئ چې اوربند او بین االفغاين مذاکرات، پرته له دي 

 .ېچې د طالبانو او امریکا ترمنځ خربې مخکې یوړل يش، څومره شونې د

اوربند ومني، فکر کوم چې تر څو د بهرنیو ځواکونو د  : دا چې طالبان بهمطمنئ
 وتلو اعالن نه وي شوی، طالبان به اوربند ونه کړي.
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که امریکا غواړي چې په افغانستان کې خپل پوځي شتون وسايت، او طالبان هم ډاډه 
يش چې د سولې خربې ټکنۍ او امریکا حتامً دلته اوږمهاله پوځي شتون غواړي، 

 طالبان هم خپله تګالره بدله کړي، او امریکایان به په امریکا او نو بیا کیدای يش
، اوس مهال خو  200اروپا کې تعقیب او هغوی ته به هلته هم ستونزې جوړې کړي

طالبان د افغانستان له جغرافيې دباندي کومې نظامي کړنې نه کوي، ويل بیا به مجبوره 
 وي چې همدا کار وکړي.

منځ د سولې تړون ونه يش، ستونزمنه به وي چې د افغانانو که د امریکا او طالبانو تر 
او افغان  ریکا پر دي ټینګار کوی چې طالبانترمنځ ستونزه حل يش، او که چیرته ام

سیاستوال + حکومت دي خربې وکړي، که دوی خربو ته رسه کښینې هم، نتیجه به 
 ونه لري، یوازي د وخت ضایع کېدل به وي.

ښه کار وشو.  طالبانو تبادله ۱۱جنیرانو رسه د هندي ان ۳ه، له د بندیانو تبادله ښه د
د انس حقاين  دوه استادان امریکایې پوهنتون –د افغان  فکر نه کوم چې طالبان به

 خويش کړي. او وررسه دوو ملګرو له تبادلې پرته

طالبانو رسه مذاکرات وکړي، د خپلو پوځیانو د له : که امریکا پرته له دي چې پئړ
 ؟و اعالن وکړي، او پوځیان وبايس، امنیت به ال زیات خراب نه يشوتل

: ښه داده چې امریکا  مسؤلیت ومني او له طالبانو رسه د تړون له مخې ووځي، مطمنئ
خو که چیرته له افغانستان څخه امریکا پرته له مسؤلیت څه ووځي، بیا هم زموږ افغانانو 

کې له امریکا رسه ښې ډيپلوماټيکې  موږ غواړو چې په راتلونکې مګرپه ګټه ده، 
اړیکې ولرو، خو که امریکا یو ناڅاپه له مسؤلیت پرته له افغانستان څخه وځي، نو بیا 

 به د امریکا او افغانستان راتلونکي ډيپلوماټیک اړیکې هم له خنډ رسه مخ وي.

                                                           
زه )لیکوال( پوهیدم چې پئړ به دا خربه امریکایانو ته رسوي، په قصدي توګه مې ورته  200

که امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله شتون نیت لري، او طالبان ډاډه يش چې د " وویل:
بې نتیجې دي، نو امریکایان  به په امریکا او اروپا کې هم تعقیب او په سولې مذاکرات 

 " نورو هیوادو کې به هم امریکایان وننګوي.
 ما په دي خاطر دا خربې ورته وکړي تر څو امریکایان بیرته مذاکراتو ته حارض يش.  
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موږ غواړو چې د چین او روسیې په نسبت، په راتلونکې کې له امریکا رسه ښې 

 لوماټکې اړیکې ولرو، او له اروپا رسه خو هيس هم مشکل نه لرو.ډيپ

 : کوم یو ښه ده، ډاکرت غني او که ډاکټر عبدالله چې ولسمرشۍ ټاکنې وګټي.پئړ

، او ولس و: اصالً یو هم ښه نه ده، موږ په هیڅ یوه له دوی دواړو باور نه کو مطمنئ
 هم عمالً وښودله چې د رایو مرکزونو ته را ونه وتل.

کلونو لپاره واک کې رايش، نو بیا سوله بیخې شونې  ۵که ډاکټر غني بیا ځل د نورو 
نه ده، هغه د سولې مخالفت کوي، خو که ډاکټر عبدالله بریالی اعالن يش، اوس 
مهال خو د سولې خربې کوي، مګر بیا هم باور نه يش کیدای، ښه داده چې د سولې 

 ره کار ويش.په نوم حکومت تشکیل يش، او د سولې لپا

 

 د رونالډ کوباا خربې
 ۲۰۱۹اکټوبر  ۱۸

 هرات –ځای: فخرالدین کال 
د هرات امنیتې خربو امتې غونډې ته د افغانستان لپاره د اروپايې ټولنې ځانګړې 

موږ مته لرو چې د " د خربو پر مهال وویل:  Ronal Kobiaاستازي رونالډ کوبیا
ل يش، د افغانستان اوسنی حالت سولې ته طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خربې پې

 برابر او افغانان سولې ته تږې دي.
ستان ي نظامي جرناالن دا وایې چې د افغانکلانستان جګړې په اړه ملکیان نه، بد افغ

 ته د رسېدو کړکۍ خالصه ده، خو طالبانو دا وتړله. ېکشاله نظامي حل نه لري. سول

ي، نه داچې یوازي سیاستوال به د ملت په سوله کې د ولس غوښتنې لومړیتوب د
 لپاره هر څه ټاکي.

 :موارد اړین دي ۵په اند چې الندي زما 



 469 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
امریکا د مذاکراتو څلور واړه   –اروپایې ټولنه د اوربند غوښتنه کوي، د طالبانو  – ۱

مسایل )له افغان خاوري نړۍ ته نه ګواښ، د بهرنیو ځواکونو وتل، بین االفغاين 
 ند( یو ځای باید پر مخ یوړل يش.تفاهم او اورب

د طالبانو او امریکا ترمنځ د خربو بیا ځل پېل کېدل به وخت ونیيس، خو په کار ده 
 چې پيل يش.

کلنې السته راوڼې باید خوندي وي، سوله او  ۱۸د سولې مذاکراتو کې   – ۲
 ډیموکرايس له یو بل رسه تړلې او د یو  بل مالتړې دي.

خلک غواړي چې بهرنیان دي دلته نه وي، مګر د افغانستان د د افغانستان ډیر  – ۳
مهاله شتون ته اړتیا ده، تر  مالتړ لپاره یې رضورت شته، او په سیايس برخه کې اوږد

څو په راتلونکې کې هم د بیارغوين، او پرمختیایې کارونو کې د افغان حکومت 
 نوم ومني. مالتړ وکړي. او سخته ده چې اروپایې ټولنه د اسالمي امارت

د سولې مذاکرات رضوري دي، خو د تړون او ژمنو عميل کېدلو ته باید اړخونه  – ۴
ژمن وي، د مذاکراتو په جریان کې د لږکیو، میرمنو او نورو حقونو ته درناوی ويش 

 او په پام کې ونیول يش.
 افغان حکومت باید د سولې خربو بشپړه برخه وي. – ۵

سولې بهیر د تضمین کوونکي په توګه رول اداء کړي،  اروپایې ټولنه چمتو ده چې د
 مګر دا په افغانانو پوري اړه لري، چې له اروپایې ټولنې دا غوښتنه کوي یانه؟

اروپايې ټولنه دايس بین االفغاين تفاهم غواړي چې اوربند ويش، پرته له اوربند 
 .201څخه د سولې خربې نتیجه نه ورکوي

                                                           
انستان کې لږ وروسته ما )لیکوال( ښاغيل کوبیا ته وویل: تر څو بهرين ځواکونه په افغ 201

 شتون ولري، فکر نه کوم چې طالبان به اوربند ته زړه ښه کړي.
زما هدف دا و چې کله د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خربې پېل يش، د دوی " کوبیا وویل:

ترمنځ دي د اوربند په اړه بحث ويش او اوربند ته دي زمینه برابره يش. د طالبانو او امریکا 
خو د افغانانو خپلمنځي خربې بېل بحث، افغانان دي د ترمنځ مذاکرات بېل بحث دی، 

 " اوربند په اړه بحث خپلو منځو کې وکړي.
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ې له افغانستان څخه بیا نړۍ ته ګواښ نه وي، موږ غواړو چې ددې تضمین ويش چ

اروپایې ټولنه د افغانستان له ولسمرشۍ ټاکنو څخه مالتړ کوي، د افغانستان اسايس 
 قانون ته باید درناوی ويش.

موږ د سولې مذاکرات او د ټاکنو پایلې یو له بل رسه نه تړو، چې د سولې مذاکراتو 
بلکې په دواړو برخو کې پرمختګ غواړو، دايس لپاره د ټاکنو پایلو ته انتظار وکړو، 

 نه ده چې د سولې خربې دي د ټاکنو پایلو اعالنېدو پورې وځنډول يش.

موږ په دي آند یو چې د افغانستان راتلونکی ولسمرش به د سولې خربې مخکې 
 وړي، اوس مهال د افغانانو لپاره د افغانانو پواسطه د سولې ښه وخت دی.

 مپاو  رګندونېرید، د پپه هسکه مېنه کې ب
په جامع  کيل جودرېد  مه، د ننګرهار په هسکه مېنه ولسوالۍ کې۱۸د اکټوبر پر 
کو برید وشو، چې د برید له د جمعې ملانځه پر مهال پر ملونځ  کون جومات کې

 تنه ژوبل شول. ۳۶تنه ووژل شول او  ۶۲ امله

پمپیو لخوا خپره شوې مه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک ۱۹د اکټوبر پر 
:"امریکا په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمن دی او د و اعالمیه کې لیکل شوې

تروریزم په وړاندې مبارزې ته به دوام ورکوي، او امریکا به د سوله غوښتونکو 
 .افغانانو ترڅنګ والړه وي

اندې زموږ امریکا په افغانستان کې سولې او ثبات ته ژمنه ده او د تروریزم په وړ 
مبارزه به دوام ولري، موږ به یوازې د هغو افغانانو چې سوله او خپل هېواد په 
 راتلوونکي کې له هر ډول تاوتریخوالې څخه پاک غواړي، ترڅنګ والړ یو.

"د عبادت ځایونه باید خوندي وي،باید د تروریسټي حملو هدف ونه ګرځول 
 .202"خوږي څرګندوميش، زه د دغه پېښې له قربانیانو رسه ژوره خوا

                                                           
پر ملونځ کونکو یاد برید طالبانو هم په کلکه وغانده او د برید پړه يې پره افغان حکومت  202

او او داعش واچوله، بل خوا بیا ډاکټر غني د برید له غندلو رسه د یاد برید پړه پر طالبانو 
 داعش واچوله.



 471 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 ن رافال رسه ناستهبرا

 ۲۰۱۹اکټوبر  ۱۹او  ۱۸
 هرات –ځای: ارګ هوټل 

راغيل وه، موږ دواړو په یاده  رافیل هم رابنته د هرات امنیتې خربو امتې غونډې 
ما )لیکوال( ته وویل  رافیلمه، ۱۸کانفرانس کې ویناوي هم درلودلې. د اکټوبر پر 

او طالبانو ترمنځ مذاکرات بیرته پېل يش، او ځینې چې څه باید ويش چې د امریکا 
کارونه باید طالبان وکړي چې دا خربې بیرته پېل يش، هغې وویل چې ولسمرش 
ټرمپ ډیر احمقانه کار وکړ، هغه ال هم طالبان نه دي پېژنديل، او کمپ ډیویډ ته د 

 .203طالبانو ورتګ رښتیا هم سم کار نه و
ې خپل ځان ډیر لوړ وښيې چې دا هر څه ده زیاته کړه: ټرمپ غوښتل چ افالر 

وکړل، او دده پالن و چې طالبان او ارشف غني یو ځای کړي، او بیا د طالبانو د 
مذاکراتې ډلې مرش د ټرمپ یو لور ته او ډاکټر غني یې بل لور ته والړ وي، او ټرمپ 

ګډه اعالن وکړي چې له طالبانو رسه یې د سولې هوکړه او له ډاکټر غني رسه یې 
، ځان نړۍ او امریکا ته وښيې چې همدی کوالی يش چې 204اعالمیه السلیک کړه

 طالبان او ډاکټر غني یو ځای ودروي، او د افغانستان کشاله ختمه کړي.

بله خربه داده چې پر ټرمپ په کور دننه هم نیوکې وي، اوس چې خربې ودرول 
 شوې، هر سړی پوهیږي چې دا سم کار نه و.

                                                           

د سیمې ځینو خلکو برید د داعش وسلوالې ډلې کار باله او ځینو بیا برید د امریکا د 
 توغندي له امله باله.

مه، ۱۹د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سالکار دکتور سید رسول موسوي هم د اکټوبر پر   203
پ ډیویډ ته ورنغلل، طالبانو ډیره پر ځای پریکړه وکړه، چې کم" ما )لیکوال( ته وویل:

 " ټرمپ غوښتل چې په دي کار رسه طالبان توهین يش.
مه، په سوله کې د دولت وزیر سالکار شعیب رحیمې د هرات اتم امنیتې ۱۸د اکټوبر پر  204

د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اعالمیه چمتو او  "کانفرانس ته د خربو پر مهال وویل:
ی و، چې کوم ځای کې او په کومه کچه اعالمیه د نهایې شوې وه، پر دي هم توافق شو 
 " دواړو هیوادو له لوري السلیک يش.
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دې لپاره  البان هم نرمښت وښيې تر څو خربې بیرته  پېل يش، او دپه کار ده چې ط

په کار ده چې طالبان له ډاکټر خلیلزاد رسه مرسته وکړي، تر څو پر هغه فشار کم، او 
 امریکایې مرشانو ته قناعت ورکړي.

اوس خو په قطر کې خربې نه يش کېدای، ځکه هلته دا خربې وځنډول شوې او 
پړاوه خربې وشوې، او بیا ټرمپ په یوه  ۹به ښه نه ګڼې، ځکه خلیلزاد قطر ته ورتګ 

 .205ټویټ ودرولې

ټینګار پر دي و چې طالبان باید د سولې خربو بیا ځل پېل لپاره له  ابن رافیلد ر 
 خلیلزاد رسه مرسته وکړي.

( هغې ته وویل: ټرمپ رښتیا هم طالبان نه دي پېژنديل، او زما معلومات لاکوالما )
البانو او خلیلزاد ترمنځ اړیکې کله هم پري شوې نه دي، دوی له یو دادی چې د ط

 بل رسه اړیکه کې دي.

ښه ده چې خربې بیاځل پېل يش، دا چې طالبان له خلیلزاد رسه مرسته وکړي، تر 
( مشخص افیلینه مساعده يش، تايس )میرمن ر څو بیرته د خربو پېل کېدو ته زم

کارونه دي چې طالبان یې وکړي، او هغه  ټکي ما )لیکوال( ته ووایاست، چې کوم
به د خلیلزاد له دریځ رسه مرسته وکړي، تر څو د هغه له السه ورکړی باور ورغول 

 يش.

به سبا ځینې مشخص ټکې ما )لیکوال(  ابن رافیل، چې میرمن ر وموږ پر دي سال شو 
 .رسه رشیکومزه به هغه ټکي بیا له طالبانو  ته ووایې، او

                                                           
رښتیا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون ټولې مادې او ضمیمې د دواړو لورو  205

)مالبرادر او خلیلزاد( لخوا منل شوې او نښانې شوې وي، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ته 
سپارل شوې وه چې د السلیک رسمي نیټه اعالن او په لوړه کچه مراسم د تړون یوه کاپي 

سپټمرب( دا هر څه له خنډ رسه مخ کړل، اوس  ۸جوړ کړي، مګر یو ناڅاپه د ټرمپ ټویټ )
به خلیلزاد ته سخته وي چې څه جواب د قطر بهرنیو چارو وزارت ته ووایې، همهغه وو 

 دا وار د قطر پر ځای په اسالم اباد کې رسه ولېدل.مه، خلیلزاد او مالبرادر ۳چې د اکټوبر پر 
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دايس موارد وویل چې  ۴ ابن رافالر  مارمنه، ماسپښین مهال، م۱۹د اکټوبر پر 

و، تر څو که طالبان په دي برخه کې و هغې د خلیلزاد د ټیم له کسانو تر السه کړي 
طالبانو بیا ځل خربو پېل کېدو ته زمینه   –نرمښت او پرمختګ وښيې نو د امریکا 

 برابره يش.

رګندونې، په امریکا پسې خربې د امریکا ضد څرګندونې، د غچ اخیستلو څ  - ۱
 کولو، او په کابل کې د امریکایانو  تعقیب کولو کې دي طالبان کموالی راويل.

دا چې بیا ځل د افغانستان اسالمي امارت واک ته ورسیږي، همدا د امارت   - ۲
خربې دي نه کوي، ځکه خلکو ته انديښنه پيدا کیږي، چې دوی بیرته نویمو کلونو 

 ته ور ګرځي.

طالبان دي د سولې په خپل مذاکرايت ډله کې ښځو ته هم ونډه ورکړي، او په  – ۳
 مذاکرايت ډله کې دي میرمنې ور زیايت کړي.

له القاعده رسه د اړیکو پریکولو په اړه دي وضاحت وکړي، او دا ممکن نه ده  – ۴
اړي چې له القاعده رسه د طالبانو اړیکې وي، او امریکا دي له طالبانو رسه جوړ ج

ته ورسیږي، په یو وخت کې دا ممکن نه ده چې هم دې طالبان له امریکا رسه د 
 سولې مذاکاراتو پایلې ته ورسیږي او هم دي طالبان له القاعده رسه اړیکې ولري.

وویل چې یاد مهم ټکې د خلیلزاد د مذاکرايت ډلې د غړي لخوا ورته ورکول  افیلر 
 شوې.

په کمپ  يش کوالی ان قهرمان وښيې چېغوښتل چې ځ هغې زیاته کړه: ټرمپ
، مګر سولې تړون او اعالمیه السلیک کړيډیویډ کې طالبانو او ډاکټر غني رسه د 

 ونه توانېد.

بین االفغاين مذاکرات مهم دي، او امریکا هم غواړي چې افغانان خپلو منځو کې 
به مرصف تفاهم ته ورسیږي، موږ )امریکایان( که دلته )افغانستان( کې یو، پیسې 

 کیږي، خو بیا هم معلومه نه ده چې تر کومه وخته به موږ دلته په جګړه کې ښکېل یو. 
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په بین االفغاين مذاکراتو کې که طالبان افغان سیاستوالو ته یو څه ورکړي، ډیر ټینګار 
ونه کړي، په دي معنی ده چې دوی امریکا ته یو څه ورکړل، او د سولې لپاره 

 پرمختګ ګڼل کیږي.

کار ده چې د افغانستان دننه د سولې بېالبېل اوازونه را پورته يش، او طالبانو ته هم په 
 په کار ده چې په خپل جوړښت کې د ټولني نوی نسل له ځان رسه ولري.

همدارنګه په کار ده چې طالبان د هیواد په شامل کې هم خپل نفوذ ولري، دايس نه 
ز کال په څیر په زور واک تر  ۱۹۹۶چې یوازي په دي فکر کي يش چې دوی به د 

 السه کوي.

نه و، چې نړۍ نه پېژانده.  زاد و، خو حکومت یې ځکه مرشوعطالبان هغه وخت ا
له دي امله په کار ده چې طالبان خپل ځان خلکو او نړیوالو ته ور وپېژين، دوی 

 باید بهرنیو هیوادونو ته والړ يش، او له خلکو رسه وویني.

ه چې خلکو ته وښيې چې کوم ډول قانون دوی غواړي، کوم طالبانو ته په کار د
 ډول نظام؟

ن غونډه تیروتنه وه چې طالبان پکې نالیدلې وګڼل شول، هغه تېروتنه باید تکرار نه بُ 
 يش، په کار ده چې د سولې مذاکراتو کې ټولې ډلې شتون ولري، او یو بل وزغمي.

)د هرات اتم  یګستايننن صالح روویل: کومې خربې چې همدا  مارمن رافال
ترهګر دی، طالبان د ښځو، تعلیم تربیې،  وکړي چې طالبان امنیتې کانفرانس( کې

پرمختګ مخالف دي، او طالبان وروسته پاتې د اطرافو خلک دي، هغوی پرمختګ 
او د ښځو حقونه نه مني، همدا فکر د طالبانو په اړه په امریکا کې شتون لري، خلک 

، طالبانو ته په کار دي چې په دي برخه کې خلکو ته کټ مټ همدايس فکر کوي
 .206د ځان په اړه پوهاوی وړاندي کړي

                                                           
په ایران  "لږ وروسته ما)لیکوال( ته په هرات کې د ایران رس کونسل حسیني هم وویل: 206

کې خلک د طالبانو په اړه معلومات نه لري، هغوی د طالبانو په اړه هر څه له رسنیو اوریديل 
 پرمختګ مخالفه وسلواله ډله ده. دي، او فکر کوي چې طالبان ترهګر او د مدنیت او



 475 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
وویل: که جګړه اوږدیږي، له امله یې طالبان د وخت په تیریدو کمزوري او  رابان 

 ورکیږي، ښه داده چې د سولې مذاکراتو کې پرمختګ ويش.

مه مې له ۲۰ې د اکټوبر پر ما )لیکوال( ته وویل چ ډاکټر ځ ندمه، ۲۲د اکټوبر پر 
 رابن رافیل رسه په کابل رسینا هوټل کې ولېدل، هغې وویل: 

له طالبانو رسه د سولې مذاکرات درولې، اوس په کار ده چې طالبان یې د بیا  ټرمپ"
ځل پېل کېدو لپاره له ټرمپ رسه مرسته وکړي، ځکه په امریکا کې هیڅوک نه يش 

لپاره چې طالبان څه ډول همکاري وکړي، دې  کوالی چې ټرمپ وهڅوي، او د
 الندي موارد شتون لري.

 ن پرته له دې چې انساامریکایې پوهنتون دوه استاد –طالبان دي د افغان  – ۱
خوشی يش، هغوی ته له نورو طالب بندیانو رسه تبادله او یا هم پرته له  حقاين ور

 هرې غوښتنې خويش کړي.

انو او انس حقاين تبادله ويش، خو افغان امریکا غوښتل چې د امریکایې بندی
که انس حقاين له بند څخه خوشی يش نو پر کابل به د " :حکومت امریکا ته وویل

حقاين ډلې بریدونه بیا زور واخيل، اوس چې کله هم په کابل لوی برید ويش، موږ 
پر حقاين ډلې د فشار لپاره انس حقاين کارو، اوازونه را وچتو چې انس حقاين دي 
اعدام يش، همهغه ده چې د حقاين ډله  بیا ارامه يش، او که انس حقاين طالبانو ته 

 " وسپارل يش، نو دحقاين ډلې بریدونه به ډیر زور واخيل.

طالبان دي د اوربند ومني، دا هم ممکن ده چې نا اعالن شوی اوربند وکړي،  په  – ۲
 .چې تاوتریخوايل کم کړي ځینو مشخصو سېمو کې دي اوربند ته غاړه کیږي، او یا دا

طالبانو ته په کار ده چې له امریکایې نظامي کسانو رسه د افغان سولې اړوند ډیر  – ۳
 کار وکړي، تر څو جرناالن رايض يش، خلیلزاد د نظامي کسانو په پرتله مهم نه دی.

                                                           

( مژده صاحب او تايس ته بلنه درکوم چې مشهد ته راشئ او هلته په یو څیړنیز حسینيزه )
 "بحث کې پر دي خربې ويش چې طالبان څوک او څه غواړي.
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داچې امریکا له طالبانو رسه د سولې خربې وځنډولې د امریکایې جرناالنو غوښتنه 

په اتم او نهم پړاو خربو کې د امریکا له مذاکراتې ډلې رسه جرنال سکاټ میلر وه، 
 دوحې ته نه و تللی، تر څو له طالبانو رسه خربو کې برخه واخيل.

طالبانو ته په کار ده چې د امریکا ضد سختې څرګندونې ونه کړي، کله چې  – ۴
یې ماتې ورکړي، او  طالبانو په خپلو اعالمیو کې څرګنده کړه چې امریکایانو ته

افغانستان د بهرنیو پوځیانو هدیره ده، همهغه و چې امریکایې جرناالنو له ټرمپ 
 وغوښتل چې د سولې خربې وځنډول يش.څخه 

ویره داده که چیرته ټرمپ یو ناڅاپه د امریکایې پوځیانو د وتلو اعالن وکړي، په 
 افغانستان کې به کورنۍ جګړه پېل يش.

تون کې سوله ممکن نه ده، کیدای يش چې د افغانستان ولسمرشۍ د ډاکټر غني په ش
 " ټاکنو د پایلو اعالن وځنډیږي، او یو لنډ مهاله حکومت را منځته يش.

 
  انځور: مطمنئ، ځالند، رابن رافیل، پروفیسور پاولو. کابل رسینا هوټل
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 کابل ته د امریکا دفاع وزیر راتګ

د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته راغی، ه، په یو ناڅاپې سفر م۲۰د اکټوبر پر
په کابل کې یې له جرنال سکاټ میلر او لوړ پوړو امریکایې جرناالنو رسه ولېدل، 
هغه د ميل یووايل حکومت له مرش ډاکټر غني رسه هم ولېدل. د مارک اسپر د دفاع 

وي، وزیر دندې تر السه کولو، دا د هغه لومړی رسمي سفر دی چې کابل ته یې ک
هغه د سفر پر مهال خربیاالنو ته وویل:"هدف دا دی چې د سولې یو تړون ويش، 

 یو سیايس جوړجاړي ويش، چې وړاندې تګ لپاره تر ټولو غوره الر وي.

زه هیله لرم چې موږ نور هم پر مخ والړ شو او له یو داسې سیايس جوجاړي رسه 
 ".ترالسه کړو موږ لوري ته د منلو وي او هم مو هدفونهز راشو چې هم 

د اسوشیتید پرس اژانس د راپور پر اساس چې ښاغيل اسپر ویيل دي چې ښايي 
ته راکم کړي، هغه وايي دا کار  ۸۶۰۰امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمېر

 .به په افغانستان کې د القاعدې او داعش پر ضد روان جنګ نه زیامننوي

انستان څخه د رستېرو هر ډول وتل به له طالبانو د دفاع وزیر اسپر ټېنګار وکړ له افغ
 رسه د سولې د موافقې په اساس کیږي.

تر هغه چې النو ته وویل:"مه، خربیا21وبر ټیکا د دفاع وزیر مارک اسپر، د اکد امر
په افغانستان کې سوله راځي، د طالبانو او نورو ترهگرو ډلو پر ضد به قوي پوځي 

 .مبارزه روانه وي

د یو سوله ییز، باثباته او سوکاله افغانستان د جوړیدو او د سولې لپاره د امریکا به 
افغانستان د حکومت په مرشۍ د هلو ځلو ننګه کوي او په دې برخه کې به خپلو 

 .مرستو ته ژمنه وي

دې نتیجې د ترالسه کولو  سیايس موافقې ترالسه کول د ېد مذاکراتو له الرې د یو 
نتیجې د ترالسه کولو پورې به مونږ د طالبانو او نورو  تر ټولو ښه الر ده. د دغې

ترهگرو ډلو پر ضد چې د افغانستان د ولس په وړاندې تاوتریخوالی کوي، قوي 
 پوځي مبارزې ته دوام ورکړو.
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د انتخاباتو د نتیجې په پام کې نیولو پرته د افغانستان رسه د امریکا امنیتي مشارکت 

غانستان کې د امریکا ماموریت ندی بدل شوی او د به په خپل ځای پاته وي. په اف
 ".ترهگرۍ پر ضد مبارزه به دوام ولري

 په همدې ورځ په افغانستان کې د امریکا/ناټو قواوو عمومي قومندان جرنال آسټن
تیر کال په افغانستان کې د میشتو لر، د خربې ناستې پر مهال وویل:"می سکاټ

 ."207ته راټیټ کړای شوی دی ۱۲۰۰۰ه څخ ۱۴۰۰۰امریکایي ځواکونو شمیر له 

بل خوا بیا امریکایې رسنۍ نیویارک ټایمز، د امریکا او افغان مقاماتو له خولې لیکيل 
رستیرو ته  8600دي چې په پای کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 

 .راټیټ يش

په ګډه خربي په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر رسه مه، ۲۱برکټواسکاټ مېلر د 
 .یستلو خربه وکړهاکې د دغو رستېرو د  ناسته

کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو رسپرست وزیران، اسدالله  خربې ناستهپه 
خالد او مسعود اندرايب، هم وو. دوی وویل چې د امریکایي ځواکونو په وتلو خرب 

 .ن اوظرفیت لريدي، خو ټېنګار یې وکړ چې افغان ځواکونه د امنیت ساتلو توا

  

                                                           
د امریکا/ناټو پوځیانو، د يس آی اې او بریتانیا او نورو هیوادونو د استخباراتو د  207

میر هیچا ته هم معلوم نه دی، او نه هم امریکا او برتانیا د امریکا/ناټو کارکونکو دقیق ش
 پوځیانو او استخبارايت کارکونو رښتونی شمیر ښيې.

دارنګه د یوه امریکایې پوځي لپاره په کار ده چې یو یا دوه قراردادي پوځیان هم ور رسه 
انو او بهرنیو هیوادونو د وي، فکر کیږي چې دا مهال په افغانستان کې د امریکا/ناټو پوځی

 زره زیات وي.۴۰استخباراتې کارکونکو ټول شمیر به تر 
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 کابل ته د امریکا د کانګرس د مرشې راتګ

د امریکا د متحده ایاالتو د کانګرس مرشه نانيس پلويس افغانستان ته د یو نا اعالن 
له ډاکټر غني او اجرائیه رئیس  راغله، هغې مه،۲۱وبر پر ټترڅ کې د اکشوي سفر په 

 عبدالله رسه جال جال ولېدل.

:"په افغانستان ویل له ډاکټر غني رسه لیدنه کې و اغلې پلويس مخېد ارګ د بیان له 
کې زموږ د حضور دلیل دا دی چې یو وخت طالبان په دغه هیواد کې د هغو 
تروریسټانو کوربه وو چې پر موږ يې برید وکړ او موږ هیڅکله نه غواړو چې 

 ".افغانستان بیاځل د تروریسټانو پر ځاله بدل يش

نستان او اغلې پلويس رسه په لیدنه کې، داعش ډله افغا ډاکټر ارشف غني هم له
او زیاته کړې یې ده چې طالبانو په افغانستان کې  وبللهامریکا ته جدي ګواښ 

 .تروریسټي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده

ښاغيل غني ویيل:"په افغانستان کې د امریکا متحدو ایالتونو د حضور د نوعیت 
هیوادونو ترمنځ په السلیک شویو تړونونو پورې اړه لري او په څرنګوالی د دواړو 

راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 
 ".حضور د څرنګوايل د هر تصمیم په اړه بحث ويش
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 د خلالزاد سفر ماسکو ته

ملووی خلیلووزاد د لپوواره د امریکووا ځووانگړی اسووتازی ز  بیوواپخالینېد افغانسووتان د 
 .مه بروکسل، پاریس او ماسکو ته سفر پیل کړ21وبر ټاک

د امریکووا د بهرنیووو چووارو وزارت پووه اعالمیووه کووې لیکوول شوووې چووې خلیلووزاد 
 .کړی دیپېل بلجیم، فرانسې او روسیې ته سفر 

پووه اعالمیووه کووې راغوويل چووې زملووی خلیلووزاد بووه پووه بروکسوول او پوواریس کووې د 
چووارواکو پووه گووډون د خپلووو سوویالو چووارواکو رسه اروپووایي ټووولنې او نوواټو د 

 .وگوري

پووه افغانسووتان کووې د سووولې د راوسووتلو  چووې دوی بووه پوودې اړه خووربې وکووړي
 .هڅې څنگه په ښه توگه گړندۍ کړي

چووې پووه ماسووکو کووې بووه ښوواغلی خلیلووزاد د روسوویې او چووین لووه  زیوواتوياعالمیووه 
لو پوووه اړه بوووه اسوووتازو رسه وگووووري او د افغانسوووتان د جگوووړې د پوووای توووه رسوووو 

 .وررسه بحث وکړي

 مووه،۲۱اکټوووبر  د پووړاود افغانسووتان د سووولې پووه تووړاو د خپوول سووفر نوووی  خلیلووزاد
 .په بروکسل کې د ناټو له رسمنيش ینس سټولټنربګ رسه له لیدنې پیل کړ
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 ه اع ماهډد اروپایې ټولنې ګ

، بریتانیا، ملګرو ينارو  ،ا، ایټالیيد اروپایې ټولنې، فرانسې، جرمن ،۲۰۱۹مه ۲۲د اکټوبر پر 
د ولسمرشانو ځانګړو استازو/ د هیوادونو د ځانګړو ملتونو او د امریکا متحده آیاالتو 

 سلز کې د اروپايې ټولنې په مرکزي دفرت کې غونډه وکړه.رو په ب استازو

د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په درناوي، ګډونوالو د افغانستان 
سولې لپاره یې د افغانانو  تلپايتبهیر اوسني وضعیت په اړه نظرونه تبادله کړل. د د سولې 

 د غوښتنو مالتړ وکړ چې جګړه ختمه يش.

 چې: هوکړه وکړهدوي 

 ېتنغوښ ښتويند تلپاتې سولې او جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو پراخه او ر  - ۱
 دي په نظر کې ونیول يش.

 ې د خربو اترو او سیايس جوړجاړي له الرې ترالسه کیدلی يش.تلپاتې سوله یواز  - ۲

، مخورو او مدنې ټولنو له استازو رسه د سولې وحکومت، طالبانو، افغان سیاستوال د -۳
چې د ټولو افغانانو  یو،هراړخیز او دوامداره هوکړې ته د رسیدو لپاره کار کولو ته ژمن 

 او نړیوال ثبات او امنیت کې مرسته کوي.په ګټه جګړه پای ته رسوي او په سیمه ایز 

له ټولو لورو څخه وغوښتل شول چې د سولې لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کولو  – ۴
 لپاره بیړين او اړین ګامونه واخيل. ېدواو ملکي تلفاتو کم لپاره د تاوتریخوايل

دارنګه د ټاکنو له افغان رایه ورکونکو، د ټاکنو څارونکو او امنیتی ځواکونو، او هم - ۵
خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کار یې وستایه چې د افغانستان 

 تر رسه کړي. د ولسمرشۍ ټاکنېمه یې ۲۸اسايس قانون ته درناوی او د سپټمرب پر 

 غورچې د افغانانو رایې په  ود افغانستان د ټاکنو له خپلواکو بنسټونو څخه وغوښتل شو 
 پایلې اعالن کړي، تر څو د ټاکنو د بهیر اعتبار او مرشوعیت ومنل يش.وشمیري او رڼې 
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 ۱۸د ټولو نړیوالو هڅو څخه چې د افغانستان د سولې بهیر مالتړ کوي؛ او د تیرو  – ۶

د ښځو او لږه کیو د حقونو په خوندي کولو کې شوي پرمختګ  ،کلونو السته راوړنو
 څخه هرکلی کوي. 

ته هیوادو ( په اړه املان او قطر ۲۰۱۹جوالی  ۸-۷غونډې ) په قطر کې د بین االفغاين
دوی هڅوو چې د پریکړه لیک  و،مبارکې وایو، او د غونډې د پریکړه لیک هرکلی کو 

 پلې کولو باندي مترکز، او ملکي وژنې پای ته ورسیږي.

ټینګار وشو چې هر ډول بین االفغاين خربې او غونډې باید په دوحه کې د بین  - ۷
 اين خربو السته راوړنو ته وده ورکړي.االفغ

د پام وړ ده چې د افغان حکومت، سیايس ګوندونو، طالبانو او مدنې ټولنو استازي یو 
 بل ته درناوی ولري.

پر محمد ارشف غني، ډاکټر عبدالله عبدالله او نورو افغان مرشانو باندې ږغ کوو  – ۸
نستان د اسالمي جمهوري دولت چې له طالبانو رسه د رسمي مذاکراتو لپاره د افغا

 سمدستي، ټولشموله او ميل مذاکرايت ټیم نوملړ چمتو کړي.

باندي فکر  اوربند پر لپاره کېدود  بین االفغاين خربوچې ټولې خواوې به د  مته ده - ۹
سیايس الرې  د چې د افغانستان راتلونکي لپارهولري  وړتیا  داګډونوال  وکړي، تر څو

 ه ورباندي وکړي.چمتو او هوکړ  نقشه

خوندي کړي،  نهټینګار وشو چې د سولې هر ډول تړون باید د ټولو افغانانو حقو  -۱۰
د میرمنو، ځوانانو او لږه کیو په ګډون، او د افغانانو قوي ارادې ته ځواب ووایی چې د 

اقتصادي ، ټولنیز ، سیايس او پرمختیاي السته راوړنو ته وده  السته راغيل راهیيس ۲۰۰۱
ړي. همدارنګه د قانون حاکمیت، د افغانستان نړیوالو مسؤلیتونو ته درناوی، ټول ورک

شموله او حساب ورکونې حکومتولۍ ته وده ورکړي. د بریالیو پایلو لپاره اړینه ده چې 
 د افغانانو په مالکیت بین االفغاين مذاکرات ويش.

ګامونه واخيل تر څو  لو ږغ کوو چې دايسډ لوطالبانو او نورو افغان وسله واپر  – ۱۱
موږ ډاډه شو چې د افغانستان خاوره به د القاعدې، داعش یا نورو نړیوالو ترهګرو ډلو 



 483 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
ګواښ په توګه نه کارول کیږي؛ طالبان او نورې وسلوالې لخوا د نورو هیوادو لپاره د 

رو ډلې د نړیوالو ترهګرو مالتړ ونه کړي. طالبان باید له القاعده او نورو نړیوالو ترهګ
 ډلو رسه اړیکې پرې کړي.

وشو، له  ټینګارباندي د مخدره توکو د ناقانونه تولید او قاچاق پر وړاندې مبارزه  - ۱۲
 يس.چې په افغانستان کې د مخدره توکو ګواښ له منځه یو  شوو ټولو لورو وغوښتل

پر افغان حکومت ږغ کوو چې له فساد رسه مؤثره مبارزه وکړي او ښې حکومتولۍ  - ۱۳
 کړي. یه وده ورکړي، د اداري فساد پروړاندې قانون پلت

هوکړه وشوه  چې د افغان ميل دفاعي او امنیتي ځواکونو، او نورو حکومتي بنسټونو  -۱۴
ي، ترڅو ډاډ ترالسه يش چې افغانستان د کورنیو او دلپاره د نړیوالو مرستو دوام اړین 

 بهرنیو ګواښونو پروړاندې خپله دفاع  کوالی يش.

هوکړه وشوه چې د سولې تړون؛ د افغانستان بیا رغوين لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا  -۱۵
کال کې د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو تر السه کولو غونډې ته انتظار  ۲۰۲۰ده، په 

 کوو.

چې د افغانستان د خلکو مالتړ  شې وهڅول نههیوادو اړوند ټول په کار ده چې  -۱۶
چې دا د ټولو په  کې برخه واخيل يجوړجاړ او  سولهتلپاتې تان په د افغانسوکړي او 

 ګټه ده.

چې د راتلونکې کولو مننه وکړه، او هوکړه یې وکړه  مشورو یادو د ټولنېاروپایی  - ۱۷
 208.چینلونو له الرې تنظیم کړي ټیکوغونډې نیټه او ځای د ډیپلوما

  

                                                           
 پښتو ژباړه یې لیکوال کړي، انکریزې منت یې د اروپایې ټولنې په ویبپاڼه کې: 208

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-

homepage_en/69252/Special%20Envoys%20and%20Representatives%20m

eet%20on%20the%20Afghan%20Peace%20Process 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/69252/Special%20Envoys%20and%20Representatives%20meet%20on%20the%20Afghan%20Peace%20Process
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/69252/Special%20Envoys%20and%20Representatives%20meet%20on%20the%20Afghan%20Peace%20Process
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/69252/Special%20Envoys%20and%20Representatives%20meet%20on%20the%20Afghan%20Peace%20Process
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 د ناټو دفاع وزیرانو غونډه

په بروکسل کې  هغونډد ناټو غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو  ،مه۲۵مه او ۲۴د اکټوبر 
د ميل دفاع وزارت رسپرست اسدالله خالد او افغانستان  جوړه شوه. په غونډه کې د 

په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان سکاټ مېلر هم ګډون درلود. د ناټو 
د طالبانو او  ناټو" :وويلغونډې ته د خربو پر مهال رسمنيش ينس سټولټنربګ 

 دا سازمان چېرې دا خربې بيا پيل يش ، کهولې له خربو مالتړ کړیامريکا ترمنځ د س
 يې هرکلی کوي.  "ناټو"

د سولې د خربو د پرمختګ لپاره طالبان بايد تاوتريخوالی کم کړي او بايد وښيي 
 " چې په افغانستان کې د تاوتريخوايل کمولو لپاره ريښتينې اراده لري.

غونډه کې د ناټو د غړو هېوادونو د دفاع وزیرانو له افغانستان رسه په مايل او  ناټو 
 نظامي برخه کې د مالتړ ډاډ ورکړ.

 

 د مسکو  لور اړخازه ناسته
مه مسکو د افغانستان په اړه د څلورو هېوادونو روسیې، چین، ۲۵ مه او۲۴ پرد اکټوبر 

کې زملي خلیلزاد، د  اړخیزه ناستهامریکا او پاکستان استازو کوربه و. په دغه څلور 
نګ، د روسيې استازي ضمیر کابلوف او د پاکستان د بهرنیو یاژډینګ چین استازي 

 .چارو وزارت مرستیال برخه لرله

ناستې ګډونوالو په ګډه اعالمیه کې د افغانستان د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل  د
 .مذاکراتو ته زمینه برابره يشچې ژر تر ژره تاوتریخوالی راکم کړي او پرېږدي چې 

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په چټک ډول د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو 
 .بیا پیلېدو غوښتنه وکړه

د روسیې، چین، امریکا، او پاکستان استازو پر دې موافقه وکړه چي د افغان د سويل 
امریکا او طالبان باید ژر تر  لپاره سیايس مذاکرات او ډایالوګ یوازنۍ حلالره ده، او

 .ژره د سويل خربي بېرته رشوع کړي
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چي د طالبانو رسه بېرته خربي  شوید مسکو په اعالمیه کي پر واشنګټن باندي ږغ 

 تاوتریخوايلد  کې رشوع کړي، او یوه موافقه وررسه السلیک کړي. د مسکو اعالمیه
  .شویکمولو باندي هم ټینګار پر 

ل شوې چې دواړه لوري دي د بین االفغاين خربو پر مهال اوربند په ګډه اعالمیه وی
 ته پام او د پام وړ شمیر بندیان دي خالص کړي.

له طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتل شوې چې د افغانستان خاوره د نورو 
 هیوادو په ضد د ترهګرو لخوا ونه کارول يش.

د مخدره  ېپه افغانستان ک ېچ تلښوغو  یېخواو  ولوټله همدارنګه په افغانستان کې 
 .ويسی هځنیله م ښواګتوکو 

په ګډه اعالمیه کې د چین لخوا د بین االفغاين خربو وړاندیز؛ چې د افغان حکومت، 
 افغان مخورو او طالبانو ګډون به پکې وي، هرکلی شوی.

 

 کابل ته د خلالزاد راتګ
د اکټوبر ، او ي رسه یې وکتلراغی، له ډاکټر غن کابل ته ، خلیلزادمه۲۶د اکټوبر پر 

 مه یې له اجرائیه رئیس عبدالله او دارنګه حامد کرزي رسه وکتل.۲۷پر 

همدا نن غرمه "، استاد محمد زمان مزمل ما )لیکوال( ته وویل:۲۰۱۹مه ۲۷د اکټوبر 
کسانو له زملي خلیلزاد رسه وکتل، حامد  وزیات ۳۰د حامد کرزي په کور کې تر 

ور موږ حوصله نه لرو چې ستايس )امریکایانو( السپوڅی ن "کرزي ورته وویل:
ډاکټر غني په واک کې وي، ولسمرش ټرمپ ته ووایه چې نور دي دا خپل السپوڅی 

  ".209)دست نشانده( در وغواړه، موږ یې نه غواړو

میرمن سلطاين "صنایع مخکینې وزیر حاجي محمد اکرب بارکزي وویل:د معادن او 
انستان موږ په خپل هیواد کې بهرنیان نه غواړو، تايس له افغ خلیلزاد ته وویل چې نور

                                                           
ې خربه وکړه، خپله کرزي او د ناستې کله چې حامد کرزي همدا د امریکا د السپوڅ 209

په همدې موقف او د  "کرزی"ټولو ګډونوالو وخندل، ځکه له ډاکټر غني مخکې همدی 
 افغان ولسمرش و. یامریکا السپوڅ
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څخه ووځئ، موږ افغانان په خپلو منځو کې رسه جوړیږو، زه چې له شامل څخه 
کابل ته راتلم، ما )سلطاين( طالبان ولېدل چې په خاورو کې والړ وو، پښې یې په 

افغانان دي، بل خاورو کې پټې وي، هغوی هم د خپل هیواد لپاره قرباين ورکوي، 
څوک نه دي، له دي خوا چې کوم کسان اردو کې دي دا هم افغانان دي، د جګړې 

 له امله دواړو لورو ته افغانان وژل کیږي.
زه د پوهنتون استاده یم، که طالبان رايش او ماته ووایې چې په کور کينه، زه یې منم، 

اړتیا لرو. زه په تکرار چې سوله رايش، ځکه اوس موږ تر بل هر څه سولې ته زیاته 
 "رسه وایم چې زه د جګړې پر ځای دا خوښوم چې په کور کینم خو سوله دي رايش.

ډاکټر او  له خلیلزاد د ناستې ټولو ګډونوالو" مزمل صاحب او بارکزي صاحب وویل:
مرکزي او  د او  ېد ولسمرش ټرمپ مرستیال سالکار ) Lisa Curtis لیزا کورټیس

څخه وغوښتل چې د دوی  (دفرت مرشې امریکا د امنیت شورا یا لپاره دجنويب اس
، بايسږ له هیواده امریکایې پوځیان و پېغام ولسمرش ټرمپ ته ورسوې چې زمو

 " افغانان خپلو منځو کې رسه جوړیږي.
مولوي جانباز رسفراز هم په ناسته کې ګډون درلود، درې واړو وویل چې د غونډې 

ینګار کاوه، چې طالبان باید د مذاکراتو په جریان ګډونوالو په اوربند باندي هم ټ
 کې اوربند وکړي.

مه، ما )لیکوال( ته ډاکټر فیض محمد ځالند د قايض ګلرحمن له ۳۱د اکټوبر پر 
په غونډه کې پر دي ټینګار وشو چې اوربند ويش، او خلیلزاد له " خولې وویل:

ړي، د خدای پاماين ګډونوالو وغوښتل چې د سولې برخه کې له ده رسه مرسته وک
وخت کې د خلیلزاد لخوا د غونډې ډیرو ګډونوالو ته په پاکټونو کې پیسې هم 

  "ورکول کېدی.
مګر مزمل صاحب ما)لیکوال( ته وویل چې څوک یې ونه لېدل چې په پاکټ کې 
د خلیلزاد لخوا پیسې ورکول شوې وي، که دا کار شوی هم وي، کیدای يش په 

 را ووتلو، د ځینو مشخصو کسانو لپاره به و.وروسته وخت کې، چې موږ 
امریکایې پوهنتون د استادانو د خالصون  –رسنیو راپور ورکړ چې خلیلزاد د افغان 

 د ميل یووايل حکومت له مرشانو رسه خربې کړي.هم په اړه 
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 اس م اباد او بااځل کابل ته د خلالزاد سفرونه

، دوی په له عمران خان رسه وکتل ېخلیلزاد په اسالم اباد ک ،مه۲۸د اکټوبر پر 
. وکړټینګار خربې او افغانستان کې د تاوتریخوايل پر کمېدو او د سولې پر ټينګښت 

په  چېل شو یو ځل بیا امریکا ته ډاډ ورکړ لخوا د پاکستان لومړي وزیر عمران خان 
 افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره مرسته کوي.

له اسالم اباد څخه کابل ته راغی، تر څو له افغان چارواکو  مه، خلیلزاد۳۱د اکټوبر پر 
امریکایې پوهنتون د دوو استادانو  د تبادلې په اړه خربې وکړي،  –رسه د افغان 

 طالبانو خلیلزاد ته د خپلو بندیانو لسټ هم سپارلی دی.

که طالبان یوه میاشت اوربند " وویل: ډاکټر ارشف غنيمرش  حکومتیووايل د ميل 
 " .وبه هم د بندیانو د تبادلې اړوند موافقه وکړ  موږني، وم

که د بندیانو تبادله له سولې بهیر رسه مرسته " وویل: ډاکټر عبداللهمګر اجرائیه رئیس 
 " کوی، موږ ورڅخه هرکلی کوو.

په کابل کې د ، مه۲د نومرب پر د خلیلزاد یاد سفر د نومرب پر لومړۍ نیټه پای ته ورسېد او 
تېره اونۍ کابل خلیلزاد " و: فارت لخوا په خپره شوې اعالمیه کې ویل شويامریکا س

ته د خپلو سفرونو پر مهال له ولسمرش غني، اجرائیه رئیس په ګډون له پخوانیو 
هغوی رسه د  چارواکو، د مدين ټولنو له استازو او د یني عاملانو رسه کتنه کې له

ر په اړه یې د هغوی نظریات هم لی او د سولې د بهیغید ږ خپل ماموریت په اړه 
 .اورېدلی دي

پر دې ټینګار وکړ، چې د امریکا متحده ایاالت په  خلیلزادپه اعالمیه کې راغيل:"
افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو سیايس هواري مالتړ کوي او د 

 ".یتاوتریخوايل کمېدل د تلپاتې سولې د راوستو لپاره رضوري د

د خلیلزاد سفر د طالبانو لخوا د افغان امریکايي کابل ته چې  منلهمت و افغان حکو 
 .لپاره وپوهنتون د دوو تنو استادانو د خويش کولو 

 ځینو نورو طالبد انس حقاين او  یې چې زملي خلیلزاد تههم څرګنده کړه طالبانو 
 .تر څو د پوهنتون له استادانو رسه یې تبادله کړيسپارلی،  لسټ بندیانو
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 غنم د سولې نوې طرحه د

مادو کې د سولې طرحه د امریکا د سولې  ۷مه د ډاکټر غنی لخوا په ۲۸د اکټوبر پر 
 رشیکه شوه. کېنړیوالو انسټیټوټ رسه په کابل 

 حه کې لیکل شوې و:یزه طر افغان حکومت د سولې اوه ماده د
د خپلو  افغانسوووتان څخه له چې اړيد امریکا له متحدو ایالتونو غو  افغان حکومت

 .چمتو کړيیستلو وروسته له ترهګرۍ رسه د مبارزې تګالره اځواکونو تر 
اوربند، له پاکسوووتان رسه د خربو مراحل او په دغه  مخامخ خربې، له طالبانو رسه 

 .نورې مهمې مادې دي سولې طرحېهېواد کې د ترهګرو د روزنځایونو بندول، د 
د سوویمې هیوادونو رسه د نګار چې په طرحه کې د سوویمې په کچه پر ميل اجامع ټی

اقتصوووادي پروګرامونو له الرې د همکاریو په رس خربې او په نړیواله کچه د افغان 
 .شامل ديپکې حکومت د سولې له پروګرامونو مالتړ 

مادیزه طرحه په لیکيل او بشووپړ ډول د رسوونیو په واک کې ورنه کول ۷د حکومت 
 ي پورته خربې رسنیو ته وکړي.شوه، بلکې د ډاکټر غني ویاند صدیق صدیق

 

 د ميل امنات شورا د مرش  رګندونې
 خربې ناستې پرد مه، د ميل امنیت شورا مرش ډاکټر حمدالله محب ۲۹د اکټوبر پر 

"د یوې  :ترشیح کوله وویل یې  یزه طرحافغان حکومت د سولې اوه ماده دچې  مهال
میاشتې اوربند په اوږدو کې به دا څرګنده يش، چې طالب مرشان په خپلو جنګیالیو 

 .باندې څومره کنټرول لري

د پاکستان له رضایت پرته طالبان له افغان حکومت رسه سوله نه کوي او که چیرې 
 .په روانه جګړه کې به د طالبانو ځای د داعش ډله ونیيسداسې ويش، نو 

"دا یوازې افغانانو ته نه، بلکې ټولې نړۍ ته روښانه ده چې طالبان ډاکرت محب وویل:
يش وي، جګړې ته دوام نهد پاکستان السپوڅي دي او که د پاکستان مرسته نه

که لري. که ورکوالی. طالبان باید وضاحت ورکړي چې له پاکستان رسه څه اړی

https://www.pashtovoa.com/a/afghan-government-new-plan-for-peace-with-Taliban-/5142213.html
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افغانانو رسه مذاکرات کوي، یو باید افغان وژنه بس کړي او بل باید تضمین ورکړي 

 ".یې پاکستان رسه اړیکه څه ډول ويچې له دې وروسته به
"دا یوازې افغانانو ته نه، بلکې ټولې نړۍ ته روښانه ده چې  ډاکټر محب زیاته کړه:

يش وي، جګړې ته دوام نهان مرسته نهطالبان د پاکستان السپوڅي دي او که د پاکست
ورکوالی. طالبان باید وضاحت ورکړي چې له پاکستان رسه څه اړیکه لري. که 
افغانانو رسه مذاکرات کوي، یو باید افغان وژنه بس کړي او بل باید تضمین ورکړي 

 ".یې پاکستان رسه اړیکه څه ډول ويچې له دې وروسته به
"د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي  :کار وویلد افغانستان د ميل امنیت سال 

استازي زملي خلیلزاد په کابل کې له حکومتي چارواکو رسه د سولې په اړه خربې 
لی، ږغېد غو دوو بهرنیو استادانو په اړه نه دي کړي، بلکې د امریکايي پوهنتون د ه

 شوي دي. نیولچې د حقاين ډلې له خوا 
ی چې د یادو استادانو دخويش کېدو په بدل کې تر اوسه پر دې بحث نه دی شو 

  انس حقاين او نور طالبان خويش يش.
هدف  ؟لومړی بحث دا و، چې موږ پوه شو آیا دا دوه استادان ال هم ژوندي دي او که نه

 دا و چې هغه )خلیلزاد( د همکاریو غوښتنه وکړه او موږ همکارۍ ته حارض یو".
تر السه  معلوماتبانو د مذاکراتو په بهیر کې موږ د امریکا او طال"ډاکټر محب وویل:

کړل، چې )د دغې ډلې جنګیايل( مشخصاً مال ذاکر له داعش رسه یوځای شوی 
دی، که دا کار ويش نو په دې معنی ده چې طالب امتیاز اخيل، خو جګړه دوام 

 ."مومي. زموږ لپاره سوله په دې معنی ده چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسېږي
څرګندونې اړه د افغانستان د ولسمرش د ميل امنیت سالکار  و د داعش ډلې پهطالبان
 ډاکټر محبد  څرګنده کړه چېالله مجاهد ذبیح ګنډ وباله، او د طالبانو ویاندپروپا

 .ارزي څرګندونې په غربګون نه
غربګون کې په همدې ورځ لږ وروسته د طالبانو ویاند  د ډاکټر محب  د خربو په

یو  کابل ادارې د د !ړرسنیو د پام و د" الله مجاهد پر خپل ټویټر ولیکل: ذبیح
ي، موږ په غربګون اوتبرصه نه ارز  ګنډمدالله محب اوتې بوتې او پروپاساالکار ح

 " و.يې په اړه څه ویل نه غواړ 
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 پړاوه خربو لنډیز د طالبانو له خولې ۹د 

ل یون، ډاکټر فیض محمد پوهاند محمد اسامعی" ، موږ۲۰۱۹مه ۱۰د نومرب پر 
ځالند، استاد اسد وحيدي، ويل الله شاهین، خیرالله شینواری، شفیع اعظم او 

، قاري حلیم شیخ شهاب الدین دالور، شیخ سید رسول"له طالب مرشانو  "مطمنئ
دین محمد حنیف، سهیل شاهین، مولوي محمد نبي عمري، مولوي ضیاء الرحمن 

 کيپنموقرسه د دوحې په  "عبداالحد جهانګیروالمدين، دکتور مزارګل صالح، مال 
ساعته ناسته درلودله، د  ۵د جنیوا سالون کې   Movenpick Hotel Dohaهوټل 

موږ د ولس له غوښتنو پرته نورې غوښتنې "پړاوه مذاکراتو په اړه شیخ دالور وویل: ۹
دا یو کال  کلونو زموږ مذاکرات روان و، خو یوازي ۹نه لرو، له امریکا رسه له نږدې 

له خلیلزاد رسه مذاکرات ښکاره و، له دي مخکې د امریکا د ولسمرش بوش له هغه 
وروسته د ولسمرش اوباما او بیا د ولسمرش ټرمپ د حکومت پر مهال خربې شوې، 
هر ځل زموږ او امریکا ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو اړوند مذاکرات چې مخکې 

خنډ پیدا شوی او بلې ډلې یې له رسه د مذاکراتو  وړل شوې، بیا د امریکا لخوا پکې
د پېل غوښتنه کړي، کله چې خلیلزاد مذاکرات پېل کول، هغه ویل چې د تیرو 

 دی. پاڼې راپور مې لوستلی ۸۰۰مذاکراتو 

بهرنیو چارو وزارت په منځګړتوب کېدل،  له خلیلزاد رسه مذاکرات د قطر هیواد د
عباس ستانکزی، مال عبدالسالم حنفي، حاجي ي حاجتنه ) ۶لومړی د طالبانو لخوا 

زاهد احمدزی، شیخ حلیم، قاري حنیف او سهیل شاهین( د مذاکرايت ډلې غړي 
وو، له هغه وروسته مال خیرالله خیرخوا او مال محمد فاضل اخوند هم ور زیات 
شول، لږ وروسته مال عبدالحق وثیق، حاجي محمد نبي عمري او مال نورالله نوري 

کسانو ته ورسېدله. زموږ مذاکراتې  ۱۹زیات شول، باالخره دغه مذاکرايت ډله  هم ور
 ډله قوي ده، انس حقاين هم د مذاکرايت ډلې غړی دی.

نو و مسایل )له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواک ۴له امریکایانو رسه د اجنډا لپاره 
رو هیوادو ته نه ګواښ، بشپړ وتل، له افغانستان خاوري امریکا، د دوی ایتاليف او ملګ

بین االفغاين تفاهم او اوربند( وو، چې موږ باید وررسه خربې کړي وای، خو موږ له 
هغوی رسه پر دوو مسئلو )له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو؛ که تر هر نوم الندي 
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هیوادونو او  ووي، بشپړ وتل او له افغانستان څخه امریکا، د امریکا ایتاليف غړ 

 ته نه ګواښ( باندي بحثونه درلودل. متحدینو

د همدې دوو موضوع ګانو اړوند جزیات ډیر دي، اوس د ټولو جزیاتو یادونه ډیر 
وخت ته اړتیا لري، مګر د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش تر یو نیم کال لږ موده 
باندي توافق شوی. همدارنګه لیکل شوې چې بهرين ځواکونه به څه ډول، له کومې 

کوم وخت وځي، او موږ به د وتلو په وخت کې هغوی ته اطمنان ورکوو، چې  ،اډې
 د وتلو پر مهال خنډ ورته پيدا نه يش.

له امریکا رسه د مذاکراتو او توافق شوو موادو پر مهال مو اسالمیت او افغانیت دواړه 
خو په نظر کې نیولی. معامله مو نه کوله، د امریکایانو لخوا ډیر ځله اشارې وشوې، 

موږ به لنډ جوا ب ورکړ، چې د راتلونکي نظام اړوند مسایل د افغانانو خپلمنځي 
، او همدا قید مو ورته وکو  ېرسه د قضیې بهرين بُعد باندي خرب بحث دی، ستايس 

 وضع کړی و.

طالبانو ته د امتیاز ورکولو لپاره امریکایانو ویل چې دا هم  په تايس )طالبانو( پورې 
اډې، چیرته، څه ډول، څومره پوځیان، څه به کوي، دا ټول تايس  اړه لري چې څومره

 ووایاست، خو موږ هیڅ دايس څه نه منل، باالخره امریکایان مایوس شول.

پریکړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو، د اسالمي هیوادونو د همکارۍ سازمان، 
 د مذاکراتوهیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شتون کې به  ۲۴اروپایې ټولنې او 

تړون د طالبانو او امریکا ترمنځ السلیک کیږي. داچې قطر هیواد له  وروستی
سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو رسه ستونزې لري، له دي رسه رسه یادو 
دواړو هیوادونو ته هم بلنه ورکول شوې وه، چې د تړون د السلیک مراسمو کې 

 برخه واخيل.

لخوا نښانې شوی، جرنال باس ستانکزي او خلیلزاد د تړون وروستی شوی منت د ع
هم هغه شپه ناست و چې د تړون درېم منرب کاپي د قطر د بهرنیو چارو وزارت،  میلر

دوېم منرب کاپي امریکا او لومړی منرب کاپي طالبانورسه پاتې شوه. تړون په پښتو، 
 دري او انګریزي ژبه لیکل شوی.
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د مپیو لخوا مایک پادر اخوند او  ممکن د و چې تړون به د مال بر توافق شوی 

او  م۱۵، خو دغه نیټه بیا د امریکایانو په غوښتنه سپټمرب پر لومړۍ نیټه السلیک يش
ورځو  ۸سپټمرب ته وځنډول شوه. امریکایانو منيل وه چې له دي وروسته په  م۱۶

رب پر کې به ځینې پرمختګونه )د یو شمیر طالب بندیانو ازادېدل( کوي، او د سپټم
مه به بین االفغاين خربې پېل کیږي، موږ هم منيل وه او له شیخ هبة الله څخه مو ۲۳

 اجازه تر السه کړي وه.

منل شوې وه چې د بین االفغاين مذاکراتو پر مهال به په اوربند بحث کیږي او توافق 
 او افغان سیاستوالو ونه شوای کوالی ېدو هڅې به کیږي، مګر د کابل ادار ته د رسې

 کسانو لسټ چمتو کړي.   ۱۵چې له خپل لوري د 

کسان وي، دوه  ۴توافق شوی و چې د ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله لخوا به حد اکرث 
پاتې کسان به د نورو سیايس جهتونو لخوا ټاکل کیږي،  ۱۱د یوه او دوه د بل لخوا، 

 او حکومت به هم په خربو کې من حیث یو له جهتونو څخه ګډون کوي.

خلیلزاد لخوا دايس بلنه وه چې د مال برادر په ګډون به د مذاکرايت ډلې ټول غړي د 
و ټرمپ رسه ګوري، خو موږ ته یې نه مه واشنګټن کې له ۱۰مه یا ۹د سپټمرب پر 

ویيل چې ډاکټر غني هم واشنګټن ته بلل کیږي او لېدنه به په کمپ ډیویډ کې وي، 
په واشنګټن کې له ټرمپ رسه یوازي د  بلکي موږ ته یې دايس ښودله چې لېدنه به

طالبانو وي. موږ د امریکایانو بلنه منيل وه، د دوی غوښتنه وه چې د تړون د السلیک 
د نیټې تر اعالن وروسته او د تړون تر السلیک مخکې به له ټرمپ رسه ګورئ، خو 

 موږ ور رسه ونه منله، او دوه الملونه یې درلودل:

یک څخه که له ټرمپ رسه ووینو، دا انديښنه پيدا نه يش مخکې د تړون له السل  - ۱
 چې طالبانو معامله وکړه.

 دافغانانو دود دادی چې د دښمن کور ته له روغي مخکې نه ورځي.  - ۲

کله چې موږ واشنګټن ته خپل تګ لغوه کړ، دلته په قطر کې شپه وه چې ټرمپ 
وویل چې خربه ټویټ کړی و چې خربې درول شوې، سهار مې قاري حنیف ته 
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بلکې زموږ د نه تګ له امله  ،خطرناکه شوه. اصالً خربه د مذاکراتو د لغوه کېدو نه

 ټرمپ دا کار وکړ.

موږ وروسته بیا خرب شوو چې د امریکا  لخوا لېدنه په کمپ ډیویډ کې ترتیب شوې 
 غوښتل شوی و. وه او ډاکټر غني هم ور

مخکې خرب نه و، ویل له د ټویټ په اړه  خلیلزاد اروپا ته په الره و، هغه هم د ټرمپ
 یې چې نه یم خرب چې لیوين )ټرمپ( څه وکړل.

زموږ د مجاهدینو لخوا غوښتنه کېده چې نور له امریکا رسه مذاکرات په ټپه ودرول 
يش، خو موږ په حوصله رسه اعالمیه چمتو او خپره کړه. موږ پر خپلو ژمنو او تعهد 

ذاکرات رشوع کوو په کوم ځای چې دریديل دي، نه والړ یو، خو له هغه ځایه به م
 غواړو چې بیا ځل یې له رسه پېل کړو.

سلنه جګړه ختموي،  ۸۰له امریکا رسه د تړون په ضمیمو کې دايس مادې شته چې 
ره انتقاالت به کیږي، او پاتې داچې حملې به نه کیږي، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپا

 خپلمنځي خربو پر مهال ختمیږي ان شاء الله. سلنه جګړه به هم د افغانانو ۲۰

اوس مهال خربې درېديل دي، دوی ځینې وړاندیزونه لري، وایې چې اوربند وکړئ، 
 مګر موږ ورته وایو چې غواړو جګړه ختمه کړو.

د مذاکراتو پر مهال مو له جرنال میلر رسه خربې وکړي، هغه ته مو دالیل وړاندي 
سلنه جګړه هم ختمیږي. بله خربه داده که  ۸۰نوکړل چې کله تړون السلیک يش، 

موږ اوربند کوو، په مقابل کې یې امریکا موږ ته څه راکوي؟ او د سولې مذاکراتو 
 څخه امریکا تېښته کړي، دوی باید ځواب ورکړي.

د موږ امریکایانو ته ویيل چې د باور جوړونې لپاره ښه ده چې د بندیانو خالصون 
طالب  یو شمیر ندیان به موږ خالص کړو او زموږشمیر ب دواړو لورو څخه ويش، یو

 بندیان دي هم خالص يش، دا به د بین االفغاين تفاهم اړوند پرمختګ وي.

کله چې د امریکا لخوا خربې ودرول شوې، زموږ ملګرو ځینو هیوادونو ته سفرونه 
رسه مو د وکړل، چین، روسیې، ایران، پاکستان، اندونیزیا او ازبکستان ته، له هغوی 
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تړون اړوند معلومات رشیک کړل، هغوی له موږ رسه په دي کې همږغي دي چې 

 امریکایان باید پر خپلو کړو ژمنو ودريږي.

 مولوي محمد نبي عمري د بندیانو تبادلې په اړه وویل:

له مال برادر اخوند رسه هغه مجلس کې زه هم وم چې له خلیلزاد رسه یې د بندیانو 
درلود،  خلیلزاد ویل چې د ښه نیت له کبله تايس باید د پوهنتون دوه د تبادلې په اړه 

( خويش کړئ، موږ ورته وویل چې تايس هم ګاستادان )جان ویکس او کیون کېن
 باید انس حقاين، حافظ عبدالرشید او حاجي مايل خان خويش کړئ.

ي چې ، دايس ښکار 210کلونو راهیيس د یادو بندیانو د تبادلې خربې رواين دي ۴له 
امریکایان غواړي له افغانستان څخه ووځي، او نه غواړي چې د دوی کوم څوک 

 دلته بندي پاتې وي، غواړي چې د پوهنتون دوه استادان له ځان رسه بوځي.

، وخلیلزاد ویل چې بندیان درکوو او بندیان راکړئ، خو د تبادلې نوم به نه ورکو 
ه، ځکه بیا به د ټرمپ پر اداره ډیر دايس نه لکه چې د بو بریګډال رسه تبادله وشو 

 فشار وي.

و، دوی ویل چې د حسن نیت او افغاناين و د بندیانو تبادله کې قطریان منځګړې 
 مذاکراتو د پېل کېدو سبب به کیږي.

وه چې درې طالب بندیان به  شوې قطریانو او امریکایانو غوښتنه لخوا له طالبانود 
، همدارنګه  به وخويش کو  تون دوه استادان ورقطر ته راوستل کیږي، موږ به د پوهن

کوو، او بیا به همدا د افغان ځواکونو  ېان امنیتي ځواکونو بندیان هم خوشد افغ ۱۰
او طالب بندیانو د تبادلې نوم ورکول کیږي. زموږ ترمنځ هر څه فیصله او د بندیانو 

 د خويش کېدو تړون تیره شپه السلیک شو.

                                                           
مه، احمد یارس ما )لیکوال( ته وویل چې دوه کاله وړاندي هم خربه ۱۴د نومرب پر  210

الب بندیان قطر ته راوړي، خو طالبانو وروستۍ شوې وه، امریکایانو ویل چې یاد درې ط
ورڅخه غوښتل چې په هیواد کې دننه طالبانو ته وسپارل يش، له همدې امله د پوهنتون له 

 استادانو رسه د طالب بندیانو تباله پاتې شوه.
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پاره په لومړي وخت کې د امریکایانو دوه غوښتنې نورې د بندیانو د خويش کېدو ل

مخامخ خربې پېل کوي، موږ  ور  طالبان هم وي، داچې له افغان حکومت رسه به
 رسه ونه منله، بیا یې د اوربند غوښتنه کوله، هغه مو هم ونه منله.

د تړون د تصویب پر مهال چې دوی ولیکل چې دا کړنه )د بندیانو خويش کېدل( 
بین االفغاين مذاکراتو د پېل سبب کیږي، موږ پر همدې جملې قلم را کش کړ، به د 

د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازي ما )عمري( ته وویل چې په دي کسانو کې خو 
هم دی، تايس ويل دومره جدې یاست او پر دي  "حافظ عبدالرشید" ستا ورور

خپل ورور څخه زما هم جملې دي قلم را کش کړ. قطري ته مې وویل چې ماته له 
نظره ملګري مهم دي، او موږ خپل اصول او مقررات لرو، دا رشط نه منو چې د 

 کلونه ۵او دا بندیانو د خالصون له امله دي له کابل ادارې رسه خربې پېل يش. 
کیږي چې ډاکټر غني به ویل چې اعدام کوم یې، موږ ورته ویل چې اعدام دي يش 

 خو دا کار نه کوو.

ې وړاندی سالم رحیمي هم انس حقاين ته ورغلی و، هغه ته یې ویيل و څو ورځ
چې خپلو مرشانو ته ووایاست چې ستايس د خالصون لپاره له افغان حکومت رسه 

 مخامخ خربې پېل کيدل ومني، خو موږ ونه منله.

عمري زیاته کړه: خلیلزاد وویل که دا خلک را خالصیږي، نو تايس به په جګړه کې 
ولئ، اوس د امریکایانو غوښتنه داده چې په جګړه کې کموالی رايش، کموالی را

خو موږ ورته وویل چې د جګړې کموايل په تايس پوري اړه لري، چې کله تړون 
 سلنه جګړه خپله را کمیږي. ۸۰ويش 

میلر وویل: که تايس په جګړه کې کموالی راولئ، زه سمدستي ټلیفون کوم چې  
 ودرول يش.ډرون بریدونه  شپنۍ چاپې او

موږ ورته وویل چې د جګړې کمښت غواړو خو د بندیانو دخويش کېدو لپاره یې 
د رشط په توګه نه منو، که د مذاکراتو په ترڅ کې وروستی شوی تړون السلیک يش، 

 نو جګړه په اتومات ډول کمیږي.
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، افغان پوځیانو د خالصون منيل وه ۷امریکایانو درېم وړاندیز هم درلود، طالبانو د 

کړئ، او دايس چې د درې طالب بندیانو په مقابل کې  ۱۰خو دوی ویل چې دا 
 .نلهن ور خويش کوئ، دا مو وررسه ومافغان پوځي بندیا ۱۰ډاکټر غني ته 

پتېل شوې وه چې نن به انس حقاين او دوه نور ملګري دوحې ته راځي، خو ډاکټر 
طالبانو ترمنځ د خربو  غني بیا هم خپله غوښتنه تکراروي او د افغان حکومت او

 کېدل غواړي.

که چیرته دا تبادله ويش، ممکن چې د بین االفغاين مذاکراتو د پېل او جګړې د پای 
ته رسېدو لپاره ذهنیت جوړونه پکې ويش، خو اشغال به هغه وخت ختمیږي چې 

 تړون السلیک او عميل يش.

له و وزارت کې بهرنیو چار  د رخصت کيدی، د قطر له موږ څخه کله خلیلزاد چې
فکر مې کاوه چې مال صاحب )مال برادر اخوند( " موږ رسه ناست وو، هغه وویل:

به دا ومني چې په جګړه کې کموالی رايش، او زه به ټرمپ ته ووایم، دا به یو ښه 
 " پرمختګ وي.

وویل چې دا خپله د ټرمپ تېروتنه وه، هغه باید د خپلې تیروتنې حل  خلیلزاد ته موږ
 وي.الره ولټ

کړی یم، ورځم، چې  استیضاحخلیلزاد ویل چې امریکا کې د سنا مجلس ته یې 
 بیرته را وګرځم، دا معلومات به رسه رشیک کړو چې تړون السلیک کیږي یا نه.

د بندیانو اړوند مسوده د طالبانو او امریکا ترمنځ، د قطر په وساطت السلیک شوې، 
 رشایط او جزیات پکې شته، هر څه واضح دي.
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 د انس حقاين تبادله

د نومرب په دوېمه اونۍ کې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ په دوحه کې د امریکایې 
 پوهنتون د استادانو او انس حقاين د تبادلې اړوند بحثونه پېل او توافق ته ورسېدل.

څو تنو ، د یادو مذاکراتو غړي مولوي محمد نبي عمري موږ ۲۰۱۹ مه۱۰د نومرب پر 
د بندیانو د تبادلې اړوند دامریکا غوښتنه دا وه چې " وویل:ه په دوحه کې افغانانو ت

له افغان حکومت رسه موږ مخامخ خربې پېل کړو، موږ ور رسه ونه منله، بیا یې 
وغوښتل چې اوربند اعالن کړو، هغه مو هم ونه منله، باالخره توافق وشو چې موږ 

خويش کوو، او دوی به زموږ درې امریکایې پوهنتون دوه استادان   -به د افغان 
 بندیان )انس حقاين، حافظ عبدالرشید او حاجي مايل خان( را خويش کوي.

زموږ غوښتنه دا وه چې د بندیانو تبادله په داخل د افغانستان کې ويش، خو 
 امریکایانو ونه منله.

وي، خلیلزاد ویل چې که د تبادلې نوم ورکړو، بیا به د ټرمپ پر اداره ډیرې نیوکې 
ددې لپاره په کار ده چې تايس )طالبان( د افغان حکومت ځینې کسان هم خويش 

د افغان پوځیانو کړئ، تر څو وښودل يش چې د افغان بندیانو تبادله شوې، موږ هم 
 .د لسو نفرو خالصېدل وررسه ومانه

ل يش، مګر دا بهیر تر دي وه چې نن به یاد طالب بندیان قطر ته راوړ په پام کې 
 " نډیدی، کیدای يش سبا به رايش.ځو )مازیګر پورې( ه مهال

پاسپورټونه او  بندیانو ته نن یې" :مه موږ ته عمري صاحب وویل۱۱د نومرب پر 
 " افغاين جامي ورکړي، کیدای يش سبا به له خیره دوحې ته رايش.

 نړیوالو ملګرود خپلو " هغه وویل:ارشف غني هم وینا وکړه،  مه، ډاکټر۱۱نومرب پر د 
چې د انس حقاين، حاجي مايل خان او حافظ عبدالرشید تبادله  مرسه په مشوره غواړ 

امریکایې پوهنتون له دوو استادانو رسه ويش، زه اعالنوم چې موږ یاد درې  –د افغان 
 " طالبان له بنده ازاد کړل.
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پوځي اډې ته نږدې د بهرنيو ” شېنک”د لوګر د پادخاب شانه د  مه،۱۲د نومرب پر 

د کاناډا یوه ورځ وروسته په  کابل کې  ،د موټرو پر کاروان مبي برید وشو کونواځو 
نور یې  ۲۰تنه ووژل او  ۱۳موټر بم برید؛ د بهرنیانو په ګډون د امنیتي کمپنۍ پر 

 .ټپیان کړل

کرښې الوتکه له دوحې څخه باګرام ته راغله، او  مه، د قطر هوایې۱۳نومرب پر د 
 ه دوحې ته انتقال کړي، خو بیا هم دغه بهیر وځنډيدی.منتظر و چې یاد بندیان ب

امریکایانو بیاځل له طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د تبادلې رسه یو ځای، د څو 
ورځو لپاره اوربند هم ومني، طالبانو د امریکایانو وړاندیز رد، او د بندیانو تبادله له 

 ځنډ رسه مخ شوه.

، په کابل کې د امریکا مه۱۷ته، د نومرب پر لږ وروس 211زما )لیکوال( تر څرګندونو
خپل ټویټر ولیکل چې د بندیانو تبادله په کابل او لوګر کې د طالبانو د  سفیر پر

 حملو له امله وځنډېله. 

هېواد یې له افغان سولې رسه د مرستې په هدف د درې طالب " جان باس ولیکل:
 مه۱۲ن او د نومرب میاشتې پر زندانیانو د خويش کولو په اړه د ولسمرش غني د اعال 

کابل کې تر موټر بم بریدونو وروسته د یادو کسانو پر خويش لوګر او په  مه،۱۳او 
 ".کولو د هغه )ولسمرش غني( له بیا غور کولو څخه مالتړ کوي

                                                           
( پر مهال ما )لیکوال( وویل:" د بندیانو ۲۰۱۹نومرب  ۱۷په کابل کې د خربې ناستې ) 211

شپړ شوی و، د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه شوې وه، خو په وروستي تبادلې ټول بهیر ب
وخت کې، چې د قطرې کرښې الوتکه باګرام ته د بندیانو د انتقال لپاره راغيل وه، 
امریکایانو دايس رشط وړاندي کړ چې د توافق پر مهال طالبانو ور رسه نه و منلی. دا دوېم 

میزه تيښته کوي، یو ځل چې د طالبانو او امریکا ځل ده چې امریکایان د سولې خربو له 
مه، ټرمپ د خربو د درېدو ټویټ وکړ، ۸ترمنځ د سولې خربو تړن نښاين شو، د سپټمرب پر 

 او دا ځل چې د بندیانو د تبادلې هوکړه شوې وه، بیا هم امریکایان په شا شول."



 499 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
سوله کول یعني د یوې سختې پرېکړې کول، خو سوله راوستل پر واقعي رشایطو "

لري. موږ د یو سرتاتیژیک ملګري په صفت د راتلونکو باندې بیا غور کولو ته اړتیا 
 ."ګامونو په اړه له افغانستان رسه خپلې نږدې همکارۍ ته دوام ورکوو

مه،  زموږ رسه د طالب مرشانو د لېدو وعده وه، خو د یادو بندیانو د ۱۲د نومرب پر
 برخلیک او امریکایانو د نوي غوښتنې له امله زموږ ناسته ونه شوه.

مه، سهیل شاهین موږ )استاد یون، اسد وحیدي او ما لیکوال( ته ۱۳ پر د نومرب
منل شوې وه چې لومړی به طالب بندیان موږ ته سپاري، له هغه وروسته به "وویل:

امریکایانو ته سپارو، او بیا به  اناستاد دوه امریکایې پوهنتون –موږ په کرار د افغان 
صوو. دايس نه ده چې الس په الس تبادله نفره افغان پوځیان هم خال  ۱۰وروسته موږ 

 " ويش.

مه ما )لیکوال( ته طالب رسچینو وویل چې کله هر څه خالص شول، ۱۴د نومرب پر 
د قطر الوتکه باګرام ته ورسېدله، په وروستۍ وخت کې امریکایانو د اوربند غوښتنه؛ 

بانو په دي چې په السلیک شوې تړون کې نه وه او اضايف غوښتنه وه، ویې کړه. طال
اړه سمدستي مجلس وکړ، خو اوربند یې ونه مانه، باالخره د امریکایانو لخوا غوښتنه 
وشوه، که د دوه ورځو لپاره اوربند اعالن کړي، هم دا تبادله به صورت ونيس، خو 

 طالبانو دا کار ونه کړ.

امنیت  مه، ډاکټر غني د امریکا له بهرنیو چارو وزیر او د ټرمپ د ميل۱۷د نومرب پر 
الندی منت  ،مه۱۸سالکار رسه پر ټلیفون خربې وکړي، ارګ یې په اړه د نومرب پر 

ولسمرش محمد ارشف غني د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر "خپور کړ:
مایک پمپیو او د ميل امنیت سالکار رابرټ اوبراین رسه په جال جال تیلفوين اړیکو 

 .کې خربې وکړې

درې لوړ  ډلې چې تېره شپه وشوې، دواړو لوریو د طالبانو/ حقاين په دې خربو کې
پوړو بندیانو د خوشې کولو په اړه د افغانستان حکومت د وروستي تصمیم عميل 

 .کولو لپاره راتلونکي الزم ګامونه په هر اړخیز ډول وارزول
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د امریکایي چارواکو د ولسمرش غني د تصمیم په مالتړ په ټینګار ژمنه وکړه چې 

افغانستان حکومت رسه به ګډ کار کوي ترڅو له خپلو ژمنو د اوښتو پر مهال د 
  طالبانو له لوري د هر ډول تاوتریخوايل په مقابل کې ځواب ووایي.

 همداراز دواړو لوریو له طالبانو رسه یوې سیايس هوکړې ته د رسېدو لپاره د بین
ګه پر اوربند او د تاوتریخوايل االفغاين مذاکراتو د پیل په موخه د مخکې رشط په تو 

 " پر کموايل هوکړه وکړه.

مه یې ۱۹د نومرب پر  لب بندیان دوحې ته یوړل شول، اومه، درې طا۱۸د نومرب پر 
ريکايي پروفيسور کوين امریکایې پوهنتون له دوو استادانو )ام  -تبادله د افغان 

ب بندیان د طالبانو ( رسه وشوه. طالسيمويت ويکټراليايي پروفیسور ټکينګ او اس
د قطر د سیايس دفرت غړو ته په دوحه کې وسپارل شول، او د پوهنتون استادان د 

 .212زابل والیت په نوبهار ولسوالۍ کې امریکایانو ته وسپارل شول

مپیو د پوهنتون د کا د بهرنیو چارو وزیر مایک پد امریکا ولسمرش ټرمپ او د امری
 ه ښه پرمختګ وګاڼه.دوو استادانو خالصون د سولې لپار 

تنه چې د  ۱۰مه، د افغان ځواکونو ۲۱او په یو بل پرمختګ کې طالبانو د نومرب پر 
هملند والیت د نادعيل ولسوايل په چانجیر سېمه کې درې کاله او دوه میاشتې 

 وړاندي د طالبانو لخوا نیول شوې وو، هغوی یې بیرته ازاد کړل.

 الندي اعالمیه خپره کړه: مه طالبانو۱۹ پر د بندیانو د تبادلې په  اړه د نومرب

                                                           
چې د  "کیون کېنګ"او  "ټیمويت جان ویکس"د امریکايي پوهنتون دوه تنه استادان  212

کال د اګسټ میاشتې پر امته نېټه له کابل څخه طالبانو د بندیانو په توګه له ځانه رسه  ۲۰۱۶
 .وړي وو

په اکټوبر میاشت کې هغه مهال نیول شوي وو  ۲۰۱۴انس حقاين او حافظ عبدالرشید د 
 .چې قطر هیواد ته د ګوانتنامو څخه د ازاد شویو بندیانو لیدو ته ورغيل وو

انس حقاين  د طالبانو د مرستيال مرش مال رساج الدين حقاين ورور دی، حاجي مايل خان 
یې ماما دی او حافظ عبدالرشید په قطر کې د طالبانو د سیايس دفرت غړي مولوي محمد 

 .نبي عمري ورور دی
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 د یو شمار بندیانو د آزادی په اړه د اس مم امار  اع ماه

څنګه چې د اسالمي امارت د دریو تنو مجاهدینو محرتم انس حقاين، محرتم حاجي 
مايل خان او محرتم حافظ عبدالرشید د آزادیدو په اړه مثبت اقدام شوی، موږ یې 

 هر کلی کوو.

مداراز، د اسالمي امارت له لوري د دوو تنو پروفیسورانو ) کیون کینګ امریکايي ه 
او تیموتی ویکس اسرتالیايي( او لسو تنو افغان عسکرو د خالصون پروسه په 

 کامیابۍ رسه تکمیل شوه.

دا ټولې کړنې د ښه نیت او اعتامد جوړونې لپاره ښه پرمختګ دی چې د سولې له  
 يش. بهیر رسه مرسته کولی

د یادونې وړ ده چې موږ د قطر د دولت د محرتم امیر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو 
دې پروسه کې یې له پيل څخه پرله پسې هلې  وزارت او نورو چارواکو څخه چې په

 ځلې کړی او الزم تسهیالت یې برابر کړی دي، د زړه له کومې مننه کوو.

 د افغانستان اسالمي امارت

 

 ادلې په اړه د لوړ پوړو امریکایې چارواکو  رګندونېد بندیانو تب
مه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له دریو بندي طالبانو ۱۹د نومرب پر 

 د چې لرو هیله"امریکایې پوهنتون د استادانو تبادلې اړوند وویل: –رسه د افغان 
 د کې انستانافغ په او سولې چې کړي څرګند نیت ښه بل یو کیدل خوشې هغوی

 ، او دغه اقدم به سولې ته الره برابره کړي. پرانیزي الر ته ختمېدو جګړې

 دي کې مرکز په ځواکونو امریکايي د په کابل کې استادان پوهنتون امریکايي د 
 " .يش ځای یو رسه کورنیو خپلو له به ژر او

 

 



 502 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
 عالميې بشپړ منت  په الندي ډول دی:د پمپیو د ا

په اړه د متحده اياالتو د  نځنېیکايم او آسټرالاايم د خ صون ملایرغمل شوي امر د
 :بهرناو چارو وزیر مایکل آر پومپاو اع ماه

نن ورځ، متحده آیالتونه د پروفیسور کیون کینګ او تیموتیس ویکز د خوشې "
کیدو هرکلی کوي. دواړه نن سهار په بریالیتوب رسه له طالبانو څخه ترالسه شول او 

آیالتونو د اردو تر پاملرنې الندې دي او ډیر زر به له خپلو عزیزانو رسه یو د متحده 
 .ځای يش

پروفیسور کینګ او ویکز له فرصت څخه په الهام اخیستو چې له ځوانانو رسه به د 
زده کړې په برخه کې مرسته وکړي د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د ښوونې 

درې کلونه په بند کې تیرولو رسه دوی د خپل بې غرضه لپاره افغانستان ته والړل. تیر 
سخاوت دروند قیمت ادا کړ. متحده آیالتونه د یرغمل په توګه د بې ګناه ملکي 

 .وګړو د نیولو غندنه کوي

طالبانو څرګنده کړې ده چې د دوه پروفیسورانو خوشې کولو ته په ښه نیت ګوري، 
کلی کوي. ددې رسبیره، موږ د چې متحده آیالتونه ددوی د دغې څرګندونې هر 

افغان بندیانو د زر خوشې کیدو، او د افغانستان حکومت لخوا د  ۱۰طالبانو لخوا د 
طالب بندیانو د خوشې کیدو هرکلی کوو. موږ دغه پرمختګونه د هیله مندۍ نښې  ۳

کاله یې دوام وکړ ممکن ډیر  ۴۰بولو چې د افغانستان ناوړه او ګران بیه جګړه چې 
 .یايس جوړجاړي له الرې پای ته ورسیږيژر د س

موږ د ولسمرش محمد ارشف غني او د افغانستان حکومت ستاینه کوو چې دې 
موخې ته د رسیدو او تر څنګ یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او اصالح 
 لپاره کار کوي. د تیرو دوه کلونو په جریان کې، ولسمرش غني د رشط پرته له طالبانو

کال د کوچني اخرت د رخصتیو پر مهال  ۲۰۱۸رسه د خربو وړاندیز وکړ. نوموړي د 
د اوربند غوښتنه هم وکړه چې د طالبانو لخوا ومنل شوه. په تاوتریخوايل کې د ځنډ 
رامنځته کیدو رسه د خلکو له خوښۍ ډک غربګون، په ډراماتیک ډول د سولې لپاره 

 .د خلکو سرته هیله په ډاګه کړه
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آیالتونه له یو شمیر هغو افغان سیاستوالو څخه هم مننه کوي چې له سیايس  متحده

اختالفاتو څخه تیر شول او دغه برشدوستانه حرکت یې د خپلو سیايس ګټو لپاره ونه 
کاروه. په تیرو څو ورځو کې په کابل کې د تاوتریخوايل د پیښو په کمیدو رسه، 

لې د خربو اترو په بریا کې هیله مندي پورتني پرمختګونه موږ ته د افغانستان د سو 
 .راکوي چې متحده آیالتونه یې هر راز مالتړ ته چمتو دي

امریکایې پوهنتون  د دوو استادانو دخويش کېدو په تړاو سپینې ماڼې هم  –د افغان 
 د سپينې ماڼې د خربپاڼې بشپړ منت په الندي ډول دی:خربپاڼه خپره کړه، 

مسؤل اعالمیه له طالبانو څخه د دوه یرغمل شوو د د سپینې ماڼۍ د مطبوعايت  
 :خوشې کیدو په اړه

نن ورځ، متحده آیالتونه د پروفیسور کیون کینګ او تیموتیس ویکز د خوشې کیدو 
هرکلی کوي. ښاغلی کینګ چې امریکایی او ښاغلی ویکس چې آسټرالیایی دی، 

کال په آګست  ۲۰۱۶په افغانستان کې د امریکايي پوهنتون پروفیرسان وو چې د 
میاشت کې د وسلې په زور وتښتول شول. دوی دواړه نن په بریالیتوب رسه له طالبانو 
څخه ترالسه شول او اوس مهال د متحده آیالتونو حکومت لخوا د طبي پاملرنې 
الندې دي او د اړتیا وړ نورې مرستې هم ورکول کیږي. موږ دوی دواړو ته د بشپړې 

سیر کیدو پر مهال یې ډیرې ستونزې ګاللې دي او هیله لرو روغتیا دعا کوو چې د ا
 .چې په نږدې راتلونکي کې له خپلو عزیزانو رسه یوځای يش

همداراز د افغانستان له حکومت څخه د هغوی د هڅو له امله مننه کوو چې زموږ 
ملګرتیا یې وکړه او د یرغمل شوو د ازادولو زمینه یې برابره کړه. ولسمرش محمد 

غني د سولې په برخه کې په زړورتیا رسه ګڼ شمیر ګامونه پورته کړي دي. ارشف 
نوموړي شاوخوا دوه کاله وړاندې له رشط پرته له طالبانو رسه د خربو وړاندیز وکړ. 

کال د کوچني اخرت د رخصتیو پرمهال یې د اوربند غوښتنه  ۲۰۱۸رسبیره پردې، د 
شوه او دا هم څرګنده شوه چې افغانان وکړه، چې د وسله وال طالبانو لخوا هم ومنل 

 .سولې ته ډیر لیواله دي
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هر څه وړاندې د امریکایی اتباعو خوندیتوب او امنیت  ولسمرش ټرمپ ته تر

لومړیتوب لري. د ټرمپ اداره د امریکایانو او زموږ د متحدینو د اتباعو د آزادۍ 
لکه څنګه خونديتوب لپاره چې یرغمل شوي دي نه ستړي کیدونکي هڅه کوي. 

چې موږ د سولې لپاره کار کوو، د ټرمپ اداره به دغې هڅې ته دوام ورکړي ترڅو 
ډاډ ترالسه يش چې افغانستان بیا هیڅکله د متحده آیالتونو او زموږ متحدینو پر 

 " .وړاندې د ترهګریزو بریدونو لپاره نه کارول کیږي

وهنتون دوو استادانو امریکایې پمه، د افغان ۲۱د نومرب پر : د ټرمپ  رګندونې
 ټرمپ ولسمرشتبادله د طالب بندیانو رسه، او د هغوی خويش کیدو په اړ د امریکا 

 خويش د ویکس ټم او کنگ کیون د څخه بند د طالبانو د" :ولیکل ټویټر پر خپل 
 .شم ځای یو رسه کورنیو د هغوي د به لپاره ملانځلو د کیدو

 لپاره سولې د به دا چې هیله پدی ،مکو  مننه څخه کومک زړور د غني ولسمرش د
 ټیم خپل په .کړي ختم جنگ اوږد دا چې وي پرمختگ ښه یو لور په اوربند د

 ."کوم ویاړ

افغان رستیرو د آزادولو د  ۱۰د طالبانو لخوا نن د "مه، خلیلزاد ولیکل:۲۲د نومرب پر 
. دغه اقدام له هغه وروسته وشو چې افغان دولت د طالبانو بندیان خرب هرکلی کوم

امریکایې پوهنتون  –افغان  خوشې کړل، او طالبانو د حسن نیت په جال اقدام کې د
 .دوه پروفیسوران خويش کړل

هیله ده چې دغه اقدامات د دې المل وګرځي چې تاوتریخوالی لږ يش او د داسې 
ک پرمختګ راويل چې افغان دولت، طالبان او نور یو سیايس جوړجاړي په لور چټ

افغان مرشان پکښې ګډون ولري. افغانان سولې او امنیت ته هیلې لري او موږ ورسه 
 "والړ یو.

 

 

 

https://twitter.com/US4AfghanPeace
https://twitter.com/US4AfghanPeace
https://twitter.com/US4AfghanPeace
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 ایران او طالبان

، د امریکا دفاع وزرات )پنټاګون( په خپل خپور شوې راپور کې مه۱۹د نومرب پر 
 د کې افغانستان په، ورکوي مرسته مايل او هروزن وسله، ته طالبانو ایران"لیکيل و:

 رسه ډلې والې وسله طالبانو د لپاره کولو کمزوري د هیوادونو لویدیځو او امریکا
 .کوي مرسته

 ګډ" د دواړو خو کوي نه پیروي ایران د توګه پوره په طالبان چې دې له رسه
 .تړي مال بل یو د لپاره مبارزې د ضد پر  "دښمن

 هم طالبان خو لري همکاري ډیره پرتله په ډلو نورو د رسه ډلې هالل حزب د ایران
 .کوي کار لپاره وړلو مخ پر اهدافو ایزو سیمه ایران د کې سیمه په

 دوه څنګ تر ځپلو د لویدیځ او امریکا د کې همکارۍ په رسه طالبانو له ایران 
 ولېس د بل او وکړي مبارزه رسه ډلې داعش د چې دا یو :لري هم اهداف نور

 " .ولري ونډه کې حکومت راتلونکي افغانستان د وروسته

ایران ته مه، د مال برادر اخوند په مرشې د طالبانو لوړ پوړي پالوي ۲۳د نومرب پر 
وکړ، د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او لوړ پوړو ایراين چارواکو رسه  سفر

مثبت رول کارولو باندي  یې ليدنې وکړي، طالبانو په افغان سوله کې د ایران پر
 څرګندونې وکړي، د ایران لخوا هم د افغان سولې اړوند د مرستې ژمنه وشوه.

دا.ا.امارت سیايس  مه،۲۶نومربد نن " مه، سهیل شاهین ولیکل:۲۶د نومرب پر 
او وررسه هئيت یې د ایران د  خوندايس دفرت مرشمحرتم مال برادر امرستیال او دسی

جه وزیر جواد ظریف او وررسه هئيت رسه په تهران کې اسالمی جمهوریت د خار 
وکتل. دواړو خواوو د افغانستان د مسئلې په سوله ایز حل او د سولې د پروسې په 

 هکله تفصیيل خربې وکړې.

مهاجرینو په ستونزو ددې عالوه، په دوه اړخیزو روابطو او په ایران کې د افغان 
ښو اړیکو ساتلو هیله  ان ولس رسه د الیدل. ایراين لوړ پوړو چارواکو د افغږغو

 "څرګنده او د افغان مهاجرینو د ستونزو دحل وعده یې وکړه.
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مګر ایران کله هم په افغانستان کې د دايس سولې غوښتونکی هیواد پاتې نه شو چې 
ګټه به یې طالبانو ته ورسیږي، بلکې ټول وخت یې د افغان حکومت مالتړ وکړ، او 

د معاميل تر حده اړیکې وساتيل، خو کله چې د ایران د  قدس له طالبانو رسه یې 
 ۲۰۲۰مه ۳لښکر قومندان سلیامن قاسمي په عراق کې د امریکا لخوا د جنوري پر 

 کې ووژل شو، له هغه وروسته ایران له طالبانو رسه په اړیکو کې پرمختګ وکړ.

 

 خربو د بااځل پېل کېدو هڅېد سولې 
په دوحه کې  يعباس ستانکز  سیايس دفرت مرستیال مرش د طالبانو د مه،۲۶ د نومرب

کوبیا او د جرمنی هیواد ځانګړی استازي ماکرس رونالډ د اروپایی ټولنی له استازی 
دواړه لورو پر دي ټینګار درلود چې  .د افغان سولې اړوند خربې وکړيپوتزیل رسه 

 د سولې دريديل مذاکرات بیرته  پېل يش.

د افغانستان د اسالمي امارت د سیايس دفرت " اهین ولیکل:شد لېدنې په اړه سهیل 
مرستیال محرتم عباس ستانکزی او وررسه هئیت یې نن د افغانستان لپاره د اروپايي 
اتحادیې له خاص استازي روالنډ کوبیا او پرون یې د املان له خاص استازي 

 مارکس پوتزیل رسه په دوحه کې وکتل.

هیواد په روان وضعیت او همداشان د افغانستان د پدې کتنو کې دواړو لوریو د 
 " مسئلې په سوله ایز حل او د سولې د روانې پروسې په هکله خربې وکړې.

کابل ته ورسید او مه د امریکا د پوځ لوی درستیز جرنال مارک میلی ۲۷د نومرب پر 
 هلته یې خربیاالنو ته وویل:

 زیات پرتله په پخوا د چانس جونتای  مثبت د څخه خربو د سولې د فکر زما په "
 خوشبختۍ لږ د. یم ښکیل راهیيس کلونو 18 تیرو د کې افغانستان په زه او  .دي

 ".وکړو مذاکرات کامیاب کې راتلونکي نږدې په بلکي ،نه لیرې په به مونږ رسه،
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 باګرام پوځم اډې ته د ټرمپ راتګ

بجې په باګرام کې د  ۸ي مه، ولسمرش ټرمپ د ماخوسنت پر پاو باند۲۸د نومرب پر 
 د کې سفر دغه په رسه ټرمپ ښاغيل لهامریکایې پوځیانو لویې اډې ته را ورسید. 

 مشاوران ځيني چارو نورو او استخبارايت د اوبراین، رابرت مشاور امنیت ميل د هغه
 .دي مله هم

 د افغان حکومت مرش ډاکټر غني ته، باګرام ته د ټرمپ له را رسیدو یو ساعت مخکې
 خرب ورکول شوی و، چې باګرام ته وريش او هلته به له ټرمپ رسه وویني.

ساعته د عیسویانو د بخښني ورځې مراسمو لپاره په باګرام کې تیر  ۳ټرمپ نږدې 
له طالبانو رسه خربې پېل کیږي، طالبان سولې ته چمتو دي، اوربند "کړل، هغه وویل:

، چې دغه ډله اوس اوربند غواړي یمور پر دې بازه . د سولې مذاکراتو لپاره اړین دی
 " او موږ به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر را کم کړو.

موږ په افغانستان کې د "ډاکټر غني ته هم د خربو نوبت ورکول شو، هغه وویل: 
 "امریکایې پوځیانو قربانۍ ستایو، هغوی دلته ډیره قرباين ورکړي.

ینا پر مهال، ډاکټر غني د ټرمپ تر شا د امریکایې له خربو کولو وروسته د ټرمپ د و
پوځیانو په صف کې د ټرمپ لخوا ودرول شو، او د ټرمپ د وینا تر پایه همهلته والړ 

 پاتې شو.
د افغان ولس او افغان  مه، وليس جرګې غربګون وښود چې ډاکټر غني۳۰د نومرب پر 

د ټرمپ لیدو ته ورغلی حکومت سپکاوی کړی، هغه ته په کار نه وه چې باګرام ته 
 وای.

باګرام اډې ته د ډاکټر غني ورتګ او هلته د ټرمپ لخوا د امریکایې پوځیانو په لیکه  
افغانانو  په ټولنیزو رسنیو کې سخت غربګون خلکو وښود، لو په اړهد هغه درو کې 
آر ټي رسنۍ نړیوالې  چې ډاکټر غني د افغانستان سپکاوی کړي. په همدې اړه ویل 
چې ډاکټر غني په دي کار رسه د افغانستان خلکو او د افغانستان  کړه لیکنه خپرهټي 

 .اسالمي جمهوریت ته سپکاوی وکړ
مه، طالبانو هم د ټرمپ خربو ته غربګون وښود، ویې ویل چې موږ د ۳۰د نومرب پر 

سولې خربو ته چمتو یو، خو د سولې مذاکرات له صفر څخه نه پیلوو، له هغه ځایه 
 ع کوو، تر کومه ځایه چې رسیديل وي.یې رشو 
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 په لندن کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډه

مه، ولسمرش ټرمپ په سپینه ماڼې کې، لندن کې د ناټو غونډې ته تر ۲د ډسمرب پر 
 يس تا شو.  مې خوښ والړم، ته افغانستان"روانېدو مخکې خربیاالنو ته وویل:

 رسه غني ، او لهو بریالی ډېر سفر ازم ته فغانستان، او ښه (سفر)  هغه چې ئپوهیږ
  ".و عايل ډېر مالقات

 تر کې غونډه په وزیرانو دفاع د ناټو د کې لندن په اسپر مارک وزیر دفاع امریکا د
 ممکن ":یلوو  مرکه رسه اژانس خربي رویټرز لهمه، ۲د ډسمرب پر  مخکې ګډون

 پرته تړاو له رسه ربوخ روانو له سولې د شمېر رستېرو امریکايي د کې افغانستان په
 .يش راکم

 هم اړه په ایستلو د رستېرو خپلو د څخه افغانستان له راپدېخوا وخت څه له امریکا
 .کوي خربې رسه ناټو له هم او داخل په

 کړو، راکم شمېر رستېرو خپلو د کې افغانستان په شو کوالی موږ چې لرم، باور زه
 دی نه ځای خوندي لپاره نویسټاترور د نور هېواد دغه چې کړو، السه تر ډاډ دا څو

 خپلو د هم رشیکانو زموږ متوجه، دی نه ګواښ ته امریکا څخه هېواد دغه له هم او
 ".منيل ایستل رستېرو

 په رسمرشیزې د تړون دې د کې لندن په سټولټنربګ ینس منيش عمومي ناټو د
 ادامه ته تړمال  افغانستان د چې یوو ژمن موږ":وویل( ۲۰۱۹ډسمرب  ۴) اخري ورځ

 ته هغوی روزل، ځواکونو افغان د چې لرو باور ژور دې په موږ چې ځکه و.ورکړ 
 څو تر ده، الر ښه ټولو تر هڅو د سولې د یې کول مرسته او ورکول مشوره سال

 د باید هغوی  .يش نه بریايل هم کله به کې ډګر په جګړې د چې يش پوه طالبان
 .کړي مخه ته موافقو نویو او کښیني ته میز خربو

مذاکراتو ننګه کوي او موږ د یو سیايس جوړ جاړي له الرې حل ته سولې ناټو د 
یتالفیانو او اړتیا لرو. د امریکا متحده ایالتونه د دغې پروسې په اړه د ناټو له ټولو ا

 دي."غیديل ږ ملګرو رسه له نژدې 
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 کابل ته د خلالزاد راتګ

له طالبانو قطر کې  ، هغه تر دې له مخه په درسی، خلیلزاد کابل ته و مه۴ډسمرب پرد 
 .213پټه لیدنه هم کړي وه، خو رسنیو قطر ته د خلیلزاد د سفر راپور نه درلودرسه 

په همدې  ورځ ماښام مهال یې له ډاکټر غني رسه ولېدل او د افغان سولې په تړاو  
 یې یو له بل رسه خربې وکړي.

بیان ورکړ چې خلیلزاد به له کابل څخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم رسامً 
 .دوحې ته والړ او ژر به له طالبانو رسه مخامخ خربې په رسمي ډول بیرته پېل کړي

هامغسې چې ټرمپ د شکرګزارۍ په ورځ وویل، "مه خلیلزاد ولیکل:۴ډسمرب پر د 
 خراسان په ضد عمده پرمختګ شوی دی. -په افغانستان کې د داعش

ائتالف او افغان  ده. د متحدو ایالتونو/ بیلګهی کمپاین، یوه په ننګرهار کې وروست
خراسان  -امنیتي ځواکونو، دغه راز د طالبانو، لخوا د اغیزمنو عملیاتو له کبله داعش

 سیمې او جنګیايل وبایلل. سلګونه تسلیم شول. 

 "دی، خو دا رښتونی پرمختګ دی.نه  یشو  هخراسان محو  -داعش

                                                           
قطر کی دی او  خلیلزاد ":مه ولیدل، هغه وویل۱۹کله چې موږ له کرزي رسه د نومرب پر  213
یې خربې رواين دي، له قطر څخه به کابل ته رايش، او موږ به له هغه رسه طالبانو رسه  له

 " هم ځینو د سولې فعالینو ته متوجه ګواښونه رشیک کړو.
مه، پر ۱۱په کابل کې امنیتې ستونزې د سولې فعالینو په وړاندي زیاتې شوې وي، د اکټوبر 

مه، پر لیکوال او سیايس ۳۰د اکټوبر پر ما )لیکوال( د کور مخې ته وسلوال برید وشو، 
شنونکي محمد حسن حقیار برید وشو، زخمي شو، برید ګر د پولیسو لخوا ونیول شو، مګر 

 په پټه پريښودل شو.
د سیمې په کچه سیايس تحلیل کوونکي وحید  او لد سولې فعال، لیکوا مه،۱۸د نومرب پر 

نځه تر اداء کولو وروسته، له مسجد څخه مژده باندي د هغه له کور رسه نږدې، د ماښام ملا
 د راوتلو پر مهال برید وشو، مژده صاحب یې شهید کړ. 
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غربګون وښود، ویې ویل چې د داعش  طالب ویاندرګندونو ته د خلیلزاد څ

د وسلوال وسلوالې ډلې له منځه وړل د طالبانو موخه ده، او هر کله چې داعش 
طالبانو تر محارصې الندي رايش، امریکا او افغان حکومت یې مالتړ کړی او د 

 طالبانو له محارصې یې خالص کړي.

 دولسمرش ډاکټر غني "په همدې ورځ ارګ اعالمیه خپره کړه، ویې لیکل:
 رسه خلیلزاد زملي استازي ځانګړي له امریکا د کې چارو په سولې د افغانستان

 لپاره رسېدو د ته سولې او "اوربند په رسه طالبانو" له اړه، په سولې د، دوی ولیدل
 ".وکړې خربې اړه په موجودیت د "ځایونو پټو" د طالبانو د کې بهر په

 

 د امریکا د لپاره اسیا منځنۍ او جنويب ته په سفر کې د  له خلیلزاد رسه چې کابل
هم ملګري وه، دوی له   کورتس لیزا میرمن سالکاره ټرمپ ډونالډ رئیس جمهور

 خپلې پر اړه په کتنې د عبدالله اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله رسه هم وکتل، ډاکټر
 امریکا او لبانوطا د ب، لومړیتو  په ته هڅو سولې د مونږ " ڼې ولیکل:پا ټویټر
 او رشایطو اړوند پورې کمیدو د تاوتریخوايل د پیلیدلو، بیرته خربو د ترمنځ

 ځواب د ته هیلو سرتو افغانانو د او کول پورته ګامونه توافقي وخت په اقداماتو،
 مسئلو  پر جوړولو ټیم شموله ټول یو د لپاره خربو االفغاين بین د لپاره ورکولو
 . "وکړې خربې

 



 511 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 س حقاين مرکهد ان

مه، د طالبانو د مذاکراتې ډلې د غړي انس حقاين مرکه د نن ټکی آسیا ۴د ډسمرب پر 
 دلته را اخلو:مرکه په لیکيل ډول خپره شوه، موږ یې په ږغ کې ویبپاڼې لخوا 

طالب مرشان خالص او قطر ته راغلل، زه او حافظ  ۵کله چې له ګوانتانامو څخه 
و، په دې ډله کې زموږ د پالر "مولوي جالل الدین عبدالرشید یې لېدو ته ورغل

 حقاين" نږدې ملګری حاجي محمد نبي عمري هم و.

په قطر کې مو له را خالص شوو بندیانو رسه ولېدل، د بیرته تګ پر مهال، په بحرین 
ونیول  "۲۰۱۴مه ۱۲د اکتوبر "کې الوتکې ناسته درلودله، همهلته د امریکایانو لخوا 

اتل شوو، تحقیقات یې را څخه وکړل، بیا یې بیرته قطر ته راوړو، او نیمه ورځ وس
هلته له یوې ورځې تیرولو وروسته، د اماراتو الوتکې کې دوبۍ او له هغه ځایه کابل 

 ته یوړل شوو.

نیمو میاشتو تیرولو وروسته د باګرام عمومي  ۸د ميل امنیت په زندان کې له کابل کې 
او قلف  یګوښڅلور کاله ټول وخت په کوټه قلفې " زندان ته یوړل شوو. باګرام کې

له دي وروسته لږ پراخ ځای ته یوړل شوو، زه او حافظ   .مکې وساتل شو کوټه" 
کاله او یوې نیمې میاشتې زندان تیرولو وروسته د  ۵عبدالرشید رسه یوځای شوو، له 

 تبادلې پایله کې را خويش او قطر هیواد ته راوړل شوو.

موږ دايس ُجرم نه درلود چې زنداين شو، قید راکول يش او یا په  په قانوين توګه
اعدام محکوم شو، مګر امریکایانو غوښتل چې د ټولو برشي حقونو پر خالف موږ 
ته د اعدام سزا واوروي، او له دې یې هدف پر اسالمي امارت فشار راوړل و، غوښتل 

، او خپل منفي اهداف او یې په دي توګه امریکایان پر طالبانو خپلې غوښتنې ومني
 ګټې تر السه کړي.

موږ دواړه د مدرسې زده کوونکي وو، د اخرت رخصتي وه چې قطر ته والړو، او موږ 
کوم ُجرم نه درلود، د دوی د اسايس قانون له مخې او دارنګه برشې قوانینو کې هم 

پلو پر موږ دايس ُجرم او یا ثبوت نه وو چې هغه ته دي ُجرم وویل يش، مګر د خ
 منفي موخو تر السه کولو لپاره یې موږ ته د اعدام سزا واوروله.
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زه تعُجب کوم، د افغانستان په دننه کې دايس محکمې وي چې پرته له جرُم او ثبوت 

 یو انسان ته د اعدام حکم کوي.

زموږ د تبادلې بهیر له ډیره وخته پېل شوی و، ځینې سیايس کسانو، سیايس ګوندونو 
د منځګړیتوب او ددې کار په ښه ډول  "قطر او پاکستان"کومتونواو حتی ځینې ح

رسته رسېدو هلې ځلې کولې. د خالصون او تبادلې هلې ځلې هغه وخت ګړندۍ 
امریکا ترمنځ مخامخ خربې په قطر کې پېل شوې، او کله  –شوې چې کله د طالبانو 

برادر اخوند چې د اسالمي امارت سیايس مرستیال او د قطر سیايس دفرت مرش مال 
 قطر ته ورسېد، هغه دا هڅې ال پسې ګړندۍ کړي.

امریکا مذاکراتو بهیر کې لږ بې باوري راغيل وه، د باور جوړونې لپاره  –د طالبانو 
امریکایې  –مهمه وه، ډاکټر زملي خلیلزاد د افغان  "د بندیانو تبادله"همدا مسئله

 جهتونو رسه خربې کړي وي. پوهنتون دوو استادانو د تبادلې لپاره له بېالبېلو

، موږ د قطر هیواد ته راوړل شوو، مقابل کې د افغان ۲۰۱۹مه ۱۸باالخره د نومرب پر 
امریکایې پوهنتون دوه استادان او د حکومت لس امنیتې ځواکونه طالبانو ور  –

 خوشې کړل.

زندان کې عموماً ستونزې وي، بندیان مریضان وو، تفصیل ته یې ځکه اړتیا نشته، 
امریکایان، دولت، سور صلیب او نړیوالې برشې ادارې په باګرام زندان کې ستونزو 
باندي خرب او پوه دي. بندیان له روغتیایې او تعذیبي ستونزو رسه مخ دي، زه د 
بندیانو په استازويل له نړیوالو حقوقي ادارو او هیوادو غوښتنه کوم چې په زندانو 

پاملرنه ويش، او له بندیانو رسه ښه چلند سولې بهیر کې د بندیانو روغتیا او حقونو ته 
 کې مرسته کوي. 

تازه له زندان څخه را وتلی یم، څلور کلونه موږ هیڅ له حاالتو خرب نه وو، په وروسته 
وختونو کې موږ د حاالتو اړوند لږ معلومات تر السه کول. غواړم له حاالتو څخه 

رشتابه په مرسته به هڅې کوم چې خپل او د مذاکرايت ډلې او م هلالج لجخرب شم، د الله 
 غم ځپلې ولس ته د سولې خوشالې راوړو، جګړه ختمه او اشغال پای ومومي.
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 لسم پړاو خربې

خلیلزاد په کابل کې له ډاکټر غني، ډاکټر عبدالله، حامد کرزي او نورو افغان 
، بې ورځدوحې ته والړ، او د شن ،مه۶د ډسمرب پر  تر لېدنو وروسته،سیاستوالو رسه 

 یې په دوحه کې له طالبانو رسه مخامخ خربې پېل کړي. مه۷پر  سمربد ډ

 کمولو باندي تاوتریخوايل درسنیو راپور ورکړ چې د سولې د لسم پړاو خربې به 
 .کړي هواره الره ته اوربند او مذاکرې ترمنځ افغانانو د ي، تر څوو  متمرکزې

په  اخوندنن د محرتم مال برادر  :"ولیکل پر ټویټر شاهینمه، سهیل ۷د ډسمرب پر 
هغه امریکې له مذاکرايت ټيم رسه خربې له  د اسالمي امارت مذاکرايت ټيم، د ېمرش 

ځایه پيل کړې کوم ځای کې چې دریدلې وې. د توافقنامې د السلیک او اړوند 
 موضوعاتو په هکله خربې وشوې. مذاکرات به سبا هم دوام کوي.

امارت د مذاکرايت ټيم د غړي په توګه په  تان د اسالميد افغانس حرتم انس حقاينم
 "وکړ. ګډوننننیو خربو کې 

مه، د طالبانو د مذاکرايت ډلې غړي شیخ شهاب الدین دالور د پېغام ۹د ډسمرب پر 
ورځی اوربند غوښت، ییا  ۷ یې لوريمریکالومړی ا"د الري ما )لیکوال( ته وویل:

ل چې نا اعالن شوی اوربند وکړئ، یې کموالی پکې راوست، وروسته یې ووی
، موږ مه منئ پړه یې)طالبان( دارنګه که چیری کومې حملې هم ويش، تاسی 

 ")امریکا( به یې هم جدي نه نیسو، خو یوازي د اوربند کولو غوښتنه ومنئ.

نا اعالن شوی اوربند غواړي،  ځېامریکایان دوه ور " :پر سبا یې شیخ صاحب وویل
 رکړی."خو موږ جواب نه دی و 

د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خربو لسم پړاو ال پای ته نه و رسیديل چې د 
، وشو بهرنیانو برید پرو ځواکونو باګرام اډې رسه نږدې د بهرنیمه، ۱۱ډسمرب پر 

بهرنیان مړه  ۲، وشوه ساعته جګړه ۱۲غیر فعال روغتون کې ځای ونیو، په یو طالبانو 
 شول. زخمیانپکې  ۵او 
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 طالبانو د برید پړه ومنله، ویې لیکل:

د بګرام په هوايم ډګر چې لویه امریکايم ځاله ده، سرت فدايم بریدونه الهم 
 دوام لري

د الفتح عملیاتو په ګړندي بهیر کې نن سهار شاوخوا شپږ بجې په هیواد کې د "
ریدونه امریکايي اشغالګرو په لویه پوځي اډه )د بګرام په هوايي ډګر( سرت فدايي ب

  تررسه شول.
لومړی له درنو منفجره موادو څخه ډک مازدا موټر د امریکايي اشغالګرو د قرارګاه 

د  الړه اوو د قرارګاه ډيره برخه له منځه  وال رسه وجنګول شو چې له امله يېله دی
 و الره خالصه شوه.لفدايي مجاهدینو لپاره هوايي ډګر ته د ننوت

غورځونکو  ن چې په سپکو او درنو وسلو، اوروروسته ګڼ شمیر فدايي مجاهدی
وتوانیدل چې په بګرام کې د ننه د  ،ټونو سمبال ووکوسیلو، او انفجاري واس

امریکايي اشغالګرو په خوب خونو، هستوګن ځایونو او پوځي قشلو باندې 
 بریدونه وکړي چې اوس هم شدیده جګړه روانه ده.

چاودنه او بریدونو کې لسګونه تنه  اساس تر اوسه پورې په درنه رد معلوماتو پ
 امریکايي اشغالګر او هلته میشت کورين غالمان وژل شوي او ټپيان دي.

  د بګرام هوايي ډګر تأسیساتو او پوځي بارکونو ته هم درانه مايل زیانونه اوښتي دي.
په پيښه کې د کوم روغتون یا مسجد ویجاړیدل او یا هم د ملکي خلکو د زیانونو 

اپورونه حقیقت نه لري، البته که د چاودنې د قوت له امله په لرې سیمو کې په اړه ر 
ح الله ذبی " .شوي وي، هغه کوم قصدي مورد نه ديځينې خلک رسرسیز خوږ 

 مجاهد د اسالمي امارت ویندوی
مه، زه )لیکوال( د قطر سیايس دفرت له رسچینو خرب شوم چې مال ۱۱د ډسمرب پر 

پاکستان ته تللی، تر څو د طالبانو د ډلې د مرش شیخ  امیرخان متقي له قطر څخه
 هبة الله هدایت د امریکایې لوري د غوښتنې )اوربند( په اړه واخيل.

له متقي صاحب  هم محمد فاضل مظلوم مالاو وروسته پوه شوم چې شیخ دالرو 
رسه یو ځای پاکستان ته تليل، چې غالباً مال فاضل اخوند د طالبانو د نظامي 

به له شیخ دالور ن له مرشانو او قومندانانو رسه، همدارنګه متقي صاحب او کمیسو 
شیخ هبة الله رسه د اوربند / تاوتریخوايل کمولو په اړه لیدنې درلودلې، تر څو 
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خپل مرش الرښوونې او د طالبانو د رهربي شورا، په ځانګړې ډول د نظامي شورا 

 مشورې تر السه کړي وي.
"له  طر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین پر خپل ټویرت ولیکل:مه، د ق۱۲د ډسمرب پر 

 .روانې دی، موږ د مشورو لپاره خربې توقف کړي مثبتېامریکا رسه خربې ښې او 
م څو تنو اعضاوو د د مذاکرايت ټي ېمرش  په خوندمازدیګر د محرت م مال برادر ا نن

و رسه وکتل. د خربو مذاکرايت ټيم له یوشمیر اعضاو  د امریکې د ېمرش په خلیلزاد 
فضا ښه او مثبته وه او دواړو خواوو موافقه وکړه چې د څو ورځو له وقفې او 

 " مشورو وروسته به خپلو خربوته دوام ورکړي.
ولیکل چې پر ټویرت خلیلزاد مه، ۱۳د سولې لسم پړاو خربو په اړه، د ډسمرب پر 

"نن مې له طالبانو  :کړي د حملې له امله توقفباندي د طالبانو خربې یې په باګرام 
رسه د مالقات په ترڅ کې پر بګرام د پروين برید په اړه، چې په بې پروا ډول یې 

طالبان  دوه کسه ووژل او لسګونه ملکيان یې ټپیان کړل، سخته غوسه څرګنده کړه.
باید وښيي چې دوي غواړي او کوالې يش چې د سولې لپاره د افغانانو هیلو ته 

 ځواب ورکړي.
ږ لنډه وقفه اخلو تر څو دوي له خپل مرشتابه رسه د دې مهمې موضوع په اړه مو

 سال مشوره وکړي."
ته خپله صاحب  دالور شیخد خربو د توقف اړوند ما )لیکوال(  په همدی ورځ

:"خلیلزاد دروغ وایې، پرون ماښام یې بیا د اوربند انديښنه وویله، هغه راته ولیکل
 چې ورځو ته رضورت دی. غوښتنه وکړه، موږ ورته وویل

 .ت جواب کې کړی چې هغه ویلی و چې فضاء مثبت وهټویټ یې د شاهین صاحب د ټوی
 " 214نو دی مجبور دی چې فضاء منفي وښيې، ځکه خوږ شوی دی.

مه پېل شوې وي، پرته له کومې نتیجې د ډسمرب ۷لسم پړاو خربې چې د ډسمرب پر 
 مه، پای ته ورسیدي.۱۲پر 

                                                           
په دې معنی چې طالبانو د خلیلزاد د اوربند غوښتنه نه ده منيل، او خلیلزاد ته یې ویيل  214

چې انتظار وکړي، دوی له خپلو مرشانو رسه مشورې کوې، خو طالبانو به خلیلزاد ته واضح 
ي چې پر اوربند موافقه نه لري، مګر کیدای يش د جګړې په کموايل باندي خربې کړي و 

 ور رسه وکړي.
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 اکستان، او باا د دوحې فورم ناسته کې یې ګډوند خلالزاد تګ پ

داچې طالبانو د امریکایې لوري د اوربند غوښتنه ونه منله، او هغوی ته یې وویل 
چې له خپلو مرشانو رسه تر مشورې وروسته به جواب ورکوي، همدارنګه طالب 

 ني.مرشان پاکستان ته والړل، تر څو د ډیورنډ غاړو کې خپل مرش شیخ هبة الله ووی

خلیلزاد غوښتل چې د پاکستان لخوا پر طالبانو فشار راوستل يش، تر څو اوربند ته 
مه اسالم اباد ته والړ، هلته یې د ۱۳ډسمرب پرغاړه کیږدي، له همدې امله خلیلزاد د 

 .پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریيش رسه ولېدل، او بیرته دوحې ته والړ

نن مې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه ":ولیکلر ټویټر پخلیلزاد شپې ناوخته د 
محمود قریيش، د پوځ مرش قمر جاوید باجوه او نورو چارواکو رسه ولیدل، هغو ته 

مې د روانو خربو اړوند معلومات ورکړل. زه په افغانستان کې د اوربند او 
د بین  تاوتریخوالی کموايل برخه کې د پاکستان د مرستي هرکلی کوم، تر څو

   "االفغاين مذاکراتو محوري خربو ته زمینه برابره يش.

فورم غونډه کې ګډون  حېکې د دو په دوحه  مه خلیلزاد۱۵مه او ۱۴د ډسمرب پر 
 ، هلته يې د غونډې له ځینو افغان ګډونوالو رسه هم ولېدل.وکړ

 مه په۲۸د غونډې ګډونوال حاجي عبیدالله صدرخیل ما )لیکوال( ته د ډسمرب پر 
له خلیلزاد رسه مې د افغان سولې په اړه خربې وکړي، هغه ویل " دوبۍ کې وویل:

چې پوره هڅې کوم چې په سوله کې پرمختګ ويش، مګر طالبان هم باید لږ 
 انعطاف وکړي، خو طالبان اوربند نه کوي.

ما )خلیلزاد( ته مې مور ویيل چې د خپلې خاوري او افغانانو لپاره دا کار وکړه، او 
ې ته کار وکړه، د مور وصیت مې همدا دی، او تر خپله وسه کوشش کوم چې سول

 د سولې برخه کې پرمختګ ويش.

د مور دا وصیت مې پر ځای کوم، چې هغه ژوندي وي او خربه يش چې افغانستان 
 "کې جګړه ختمه شوه.
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ما )لیکوال( ته له قطر څخه د پېغام د الري  طالبمه، ۱۴د ډسمرب پر 

د ډاکټر غني لپاره غوښنه برخه غوښتله، پرمختګ په مذاکراتو کې "امریکا وویل:
 نه و، نو له همدې امله طالبانو ورته وویل چې له مرشانو رسه به مشوره وکړو. 

هم ور رسه  څه لږخو طالبان که وایی چې لږ الره یوسئ، طالبانو ته امریکایان 
 "کوي.نورې غوښتنې  امریکا بیا به ،ومني

 

 ته پ ن شوې سفر لغوه کړ طالبانو ناروي
مه، ناروي ته سفر وکړي او هلته به د ۱۷په پالن کې وه چې طالبان به د ډسمرب پر 

 ناروي چارواکو رسه د افغان سولې په اړه خربې وکړي.

وپوښتل چې ويل طالبانو  )لیکوال( فروډ له ماناروي ډیپلوماټ مه، ۱۶د ډسمرب پر 
 ره چې پر خلیلزاد فشار واچوي؟دې لپا ناروي ته تګ لغوه کړ، آیا د

هغوی وویل چې په ناروي کې د قران  طالبانو پوښتنه وکړه،له  )لیکوال( کله چې ما
، او په قطر کې د ناروي 215کریم د سوځیدو له امله یې ناروي ته تګ لغوه کړی

خربه رشیکه کړي چې په ناروي کې د قران کریم  پر سوځیدو  سفارت رسه یې دا
 او هم سفر لغوه کوو.هم خواشينې یو 

                                                           
 Stopد ناروې د اسالم پالنې مخه ونیسئ "مه، د ناروي مرکز اوسلو کې ۱۶د نومرب پر 215

Islamisation of Norway (SIAN) "  ټولنې د مرش الرس تورسن Lars Thorsen 
عام محرض کې چې پولیسو یې امنیت نیولی و، د قران کریم دوه لخوا د کلیسا پر مخامخ په 

نسخې کثافات دانۍ ته واچول شوې او د قران کریم بلې نسخې ته یې اور واچاوه، یوه 
مسلامن وګړي پر قران سوځونکې ور منډه کړه، تر څو قران کریم له اور څخه وسايت، د 

و د پولیسو موټر کې په زور کینول شو پولیسو لخوا ونیول، السونه، پښې او مال یې ولچک ا
، له دې وروسته درې نورو مسلامن ځوانانو هم له قران څخه دفاع په خاطر د قران کریم 
سوځيدو ځانګړې ځای ته ور منډه، خو د ناروي پولیسو لخوا ونیول، ولچک او د پولیسو 

 موټر ته پورته کړل شول.
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طالبانو ناروي ته خپل  فکر کوم چې پر خلیلزاد د فشار له امله به)لیکوال( مګر زه 

له دي مخکې طالبانو منلی وه چې ناروي ته به سفر  ځکه ،سفر لغوه کړی وي
کوي، کله چې خلیلزاد په خربو کې د ځنډ اړوند ټویټ وکړ، له هغه وروسته بیا 

 تګ لغوه کړ. طالبانو ناروي ته خپل

 کابل ته د خلالزاد را ګرځېدل
د دوحې فورم غونډې پای ته رسیدو او دوحه کې له دوو ورځو ځنډ وروسته، 

 ،ولېدل په ارګ کې له ډاکټر غني رسه یې مه۱۸د ډسمرب پر خلیلزاد کابل ته راغی، او 
رسه  والونورو افغان سیاست له ډاکرت عبدالله او بیا وروسته له حامد کرزي اوخلیلزاد 

 ،عبدالله رسه د لیدنې پر مهال ګڼ سیايس مرشان هم حارض ووډاکټر ولېدل، د هم 
 وو.ناست  رنګه د حامد کرزي رسه د لیدنې پر مهال هم ګڼ سیايس مرشان همدا

تریخوايل "ډاکټر غني له زملی خلیلزاد رسه د تاو :د ارګ پر ټویټر پانه ولیکل شول
په اړه خربې وکړي، همدارنګه خلیلزاد په قطر  ځایونود پټن نوکمولو، اوربند او طالبا

دواړو لورو پر دي  وړاندي کړل.او دوحه کې د خربو اړوند معلومات ډاکټر غني ته 
 ".توافق درلود چې د سولې لپاره تر هڅه لومړی اوربند اړین دی

کیږو.  یو مهم پړاو ته نږدېد افغان سولې د بهیر  موږمه، خلیلزاد ولیکل:"۱۹د ډسمرب پر 
 مشورې بشپړې کړې. ګټور سفر و. کابل کې مې دوه ورځنۍ سال

ډاکټر غني، ډاکټر عبدالله، پخواين ولسمرش حامد  جرنال میلر رسه مې ولیدل او په ګډه مو لهله 
ښځینه فعالینو او نورو سیايس مرشانو رسه مشورې وکړې. موږ د تاوتریخوايل د لږولو پر  کرزي،

 ".غیدوږ و ته د الرې د برابرولو پر هڅو واين مذاکراتحاصلولو او بین االفغ

 

 د امریکا او هند بهرناو چارو وزیرانو خربې ناسته
 خپل له کې واشنګټن په پمپیو مایک وزیر چارو بهرنیو د امریکا د مه،۱۹د ډسمرب پر 

ناستې ته  خربې اړه په سولې د افغانستان د رسه جایشنګر سرباهامنیم سیال هندي
 حکومت، افغان اړخونه، سیايس اړوند ټول کې افغانستان په چې لرو هیله وږ"م وویل:
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 غوره چې ورسیږي ته نتیجې دې طالبان او مرشان حکومتي غیر دننه کې افغانستان په

 .پرانیزي الر ته اوربند چې دي کمول کچې د تاوتریخوايل د ځواب

 دي، روان بحثونه هاړ  په کمولو د شمېر د عسکرو امریکايي د څخه افغانستان له
 ګواښ د ترهګرۍ د ورته بیا به څخه افغانستان له چې يش ډاډه غواړي امریکا مګر
 ".وي نه خطر

 بهیر سولې د چې یو باور دې په "موږوویل: سرباهامنیم وزیر چارو بهرنیو د هند د
 دغه په چې شو ډاډه باید موږ  .ويمرشي   په افغانانو د او لوري له افغانانو د باید

 ته الس لوري له ټولنې نړیوالې د کې لسیزو دوو تېرو په کې افغانستانبهیر، په 
 ".يش وساتل او خوندي راوړنې

 

 د م  برادر او خلالزاد لادنه
مه، خلیلزاد له کابل څخه قطر ته والړ، او هلته یې په پټه له طالب ۱۹پر  د ډسمرب

 مرش مال برادر اخوند رسه ولېدل.
چې په یو نااعالن  امریکا مته دلودلهنو د اوربند په اړه خربې وکړي، خلیلزاد او طالبا
 توافق ته ورسیږي.له طالبانو رسه شوې اوربند به 
مخکې  تر پېل کال ز۲۰۲۰حالت د په ټپه والړ چې د سولې دغه  لهخلیلزاد هڅه کو 

 موافقې ته ورسیږي. ېیو له طالبانو رسه روان او 
 د اوربند خربونه خپرول، طالبانو او امریکا ترمنځ مې ځینو رسنیو د۱۷د ډسمرب له 

چې د طالبانو او امریکا  کړراپور ور  ، ځینو کورنیو او بهرنیو رسنیومه۱۸او د ډسمرب پر 
 مرشوط اوربند باندي توافق شوی. په ترمنځ

همدارنګه رسنیو راپور ورکړ چې افغان حکومت او امریکا له طالبانو د اوربند او له 
 ومت رسه د مخامخ خربو غوښتنه کوي.افغان حک

پر ټویرت مه، سهیل شاهین ۲۰د ډسمرب پر د پورته راپورونو په غربګون کې 
رسه د ټولو خارجي  بین االفغاين مذاکرات په هغه صورت کې پيلیږي چې د امریکاولیکل:"
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تونه شامل عسکرو د وتلو توافقنامه السلیک يش. په بین االفغاين مذاکراتو کې به ټول افغان جه

 "وي، دا زمونږ موقف دی او وخت په وخت مو مطبوعاتو ته ویلی.
مه، ځینو نړیوالو او کورینو رسنیو راپور ورکړ چې د امریکا کانګرس ۲۰د ډسمرب پر 

 منظور کړه. یجهد سولې مذاکراتو لپاره د طالبانو د تګ راتګ او تجهیزاتو لپاره بود
ځينو رسنیو دا خرب چې د :"ړوند غربګون وښودیې په ا مه، سهیل شاهین۲۱د ډسمرب پر 

 منظور کړې، يجهمرکچیانو د لوژستیکي مصارفو لپاره بود کانګرس د اسالمي امارت د یکاد امر
پاره یې خپور کړی. له وي. یوازې د ذهنونو د مشوش کولو لري او نه مخکي داسې شنه حقیقت 

ر دی، په اسالمي امارت دوی کا هغه د خپل ټيم د مصارفو لپاره منظور کړې وي، د امریکاکه 
 "لري.نه پورې اړه 

مال فاضل  متقي صاحب اومه ال هم مولوي شهاب الدین دالور، ۲۳د ډسمرب پر 
باندي  ، تر څو د خپل مرش رسه د اوربند او اړوند مسایلووکې و  په کویټه اخوند

 .خيلخربې او د هغه هدایت وا
هیئت  طالبانو د "د:عبدالرحمن وویل د قطر دفرت کارکونکيمه، ۲۹د ډسمرب پر 

د طالبانو توافق نه دی شوی،  را رسیديل دي، خو اوربند باندي بیرته قطر تهکسان 
 " او وروستۍ پریکړه د طالبانو تر مرش شیخ هبة الله پوري پاتې ده.

په اساس رپوټونه ځينې رسنۍ د آوازو "مه، سهیل شاهین ولیکل:۳۰د ډسمرب 
خپل ولس او له   حتامً البته کله چې څه وي، موږ یې  ي.ر ل نهخپروي چې حقیقت 

 ". 216رسه رشیکوو. رسنۍ دې غیر تصدیق شوي راپورونه، نه خپروي رسنیو
، چې کیدای بیرته قطر ته ورسیدهم  متقي  مولوي امیرخان مه،۳۱ډسمرب پر  او د

هبة الله يش د اوربند او یا هم جګړې د کموايل په اړه به یې د طالبانو د مرش شیخ 
 وروستی هدایت هم له ځان رسه د قطر سیايس دفرت غړو ته ور وړی وي.

 

                                                           
امریکا طالبانو ته ګواښ کړی چې  ":چې ځینو رسنیو راپور ورکاوهمې، ۱۸د ډسمرب له  216

 " لس ورځې اوربند ومني، کنه مذاکرات دروو.
له امریکا رسه لس  طالبانود ډسمرب پر وروستۍ اونۍ کې کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې 

 ، او ځینو رسنیو بیا د یوې اونۍ اوریند خربونه خپاره کړل.اوربند منلی دی ورځې
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 یوولسم پړاو خربې

یې له مال برادر  مه۵او د جنوري پر  وحې ته والړ،، خلیلزاد د۲۰۲۰مه ۴د جنوري 
 شاهین وویل چې رسمي خربې نه دي پېل شوې. مګر سهیلاخوند رسه وکتل، 

متحده ایاالتو د ميل امنیت شورا سالکار رابرټ د امریکا ، ۲۰۲۰مه ۱۲جنوري د 
رسه په ځانګړې مرکه کې  ېبپاڼېاوبراین د" اکسیوس" په نامه له امریکایي و 

 .له طالبانو رسه یوې هوکړې ته رسېدل ممکن دي کال کې ۲۰۲۰په روان "وویل:
 د خپلوبه که چیري د یوې معاملې له مخې وي یا پرته له معاملې په افغانستان کې 

 .رستېرو شمېر کم کړو
، خو ممکنه ده چې نشم کوالیمهالوېش په اساس قضاوت  ټاکنو د ۍولسمرش  د

سږکال هوکړي ته ورسېږي. موږ پر هغه باندې کار کوو، خو باید یوه ښه معامله 
 ".وي

افغانستان د اسالمي  د"ولیکل: پر ټویټر سهیل شاهین، ۲۰۲۰ مه۱۷د جنوري پر 
د  ېمرش  په اخوندمرش محرتم مال برادر  د سیايس دفرت دامارت سیايس مرستیال او 

مذاکرايت ټيم  له یکامرد ا ېډاکرت خلیلزاد په مرش اسالمي امارت مذاکرايت ټيم د 
السلیک او اړوند مراسمو په هکله یې خربې کړې  کړې، د توافقنامې د غونډهرسه 
 .دي

نځ ګټورې خربې ټيمونو ترمدواړو مذاکرايت  همداشان، پرون او نن مازدیګر هم د
خربو دا بهیر به څو ورځې دوام وکړي او موږ به یې وخت په وخت  د، وشوې

 ".معلومات خپروو، ان شاالله
زما )لیکوال( د معلوماتو له مخې چې ال هم خلیلزاد مته درلودله چې طالبان به 

زموږ  اوربند ومني، مګر د طالبانو لخوا به ورته ویل کېدل چې د اوربند اړوند
پخوانۍ خربه ده، که غواړئ چې د جګړې د کموايل په اړه خربې وشې چمتو یو. 
له همدې امله وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ ډیر وخت لېدنې نه کېدي، او چې 
کله به په تکرار رسه د خلیلزاد لخوا له طالبانو رسه د لېدو غوښتنه کېده، نو کومه ورځ  

او امریکا( رسه ولېدل، خو دغه ډول لېدنو کومه ځانګړې به داوړه لوریو )طالبانو 
 نتیجه هم نه درلودله.
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 د افغان سولې اړوند په دوبې کې د بهرناانو مهمه  غونډه

 د امریکا، ناټو، اروپایې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه
 مریدیان هوټل، دوبۍ

ونډه وه، په ، په دوبۍ کې د افغان سولې د بهیر اړوند غ۲۰۲۰مه ۱۷د جنوري پر 
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر  لپارهغونډه کې د افغانستان د سولې او بیا پخالینې 

سفیر کې د ناټو د ملکي استازي دفرت  استازي زملي خلیلزاد، په افغانستانځانګړي 
، د افغانستان لپاره د اروپایې ټولنې ځانکړي  Sir Nicholas Kayکېنیکوالس 

، د افغانستان لپاره د ناروي هیواد ځانګړي  Roland Kobia روالنډ کوبیا  استازي
، د افغانستان لپاره د جرمني هیواد ځانکړي استازي  Prt Albrty Ilsaasاستازي پئړ

 Alison Maryه، په کابل کې د بریتانیا سفیر Markus Potzelمارکس پوتزل

 Blake  ټیننډیویډ مار په کابل کې د فرانسې سفیر David Martinon  او د
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازويل دفرت یوناما مرش تادامیچي یاماماموتو 

Tadamichi Yamamoto .ګډون درلود  
مه، ما )لیکوال( د افغانستان لپاره د ناروي هیواد ځانګړي استازي ۱۸د جنوري پر 

رسه د خربو  پئړ رسه مازیګر مهال په دوبۍ کې ولېدل، هغه وویل: خلیلزاد له طالبانو
اړوند؛ غونډې ته لږ معلومات وړاندي کړل، په جزیاتو یې ټولې خربې ونه کړي، 

طالبان د سولې بهیر لپاره جدي ښکاري، "د غونډې ګډونوالو ته وویل: خلالزاد
هغوی وکوالی شول چې د طالبانو مرشان د تاوتریخوايل د کموايل لپاره وهڅوي، 

ا کايف نه دي، د سولې دغه بهیر به اونۍ، دوی رغنده قدمونه اخیستي دي، خو د
 میاشتي او یا زیات وخت ونیيس، زه نه پوهیږم چې کله به تړون ويش.

له طالبانو رسه د سولې تړون تر السلیک وړاندي وخت زموږ لپاره ډیر مهم دی، 
 چې وکتل يش طالبان په دغه وخت کې پر خپلو ژمنو څومره دریږي.

و اړوند منت موږ ته سپارلی دی، خو هغه کايف نه دی، طالبانو د تاوتریخوايل کمېد
پر دوی باید فشار راوړو، را ټینګ یې کړو، تر څو ال زیات رشایط د تاوتریخوايل 

 کمېدو اړوند ومني.
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په کار ده چې طالبان په لویو ښارونو کې بریدونه ونه کړي، همدارنګه د بریدونو نه 

کړي، په ښارونو کې هديف وژنې ونه کولو لپاره ځانګړې سیمې موږ ته په ګوته 
کړي، او دا روښانه کړي چې دوی به په توافق کیدونکې موده کې د حکومت خلک 
هدف نه ګرځوي، همدارنکه دا انديښنه هم شته چې کیدای يش طالبان به په لویو 
 ښارونو کې بریدونه کم؛ خو په کلیو او لیري پرتو سېمو کې به بریدونه زیات کړي.

چې د تاوتریخوايل د کموايل اړوند دايس رشایط، د طالبانو لخوا ومنل  موږ غواړو
يش چې اوربند ته نږدي وي. او په دي برخه کې ال نور فشار ته اړتیا ده چې طالبان 

 را ټینګ کړل يش، او پر دوی ځینې نور رشایط هم ومنو.

بانو د قطر موږ فکر کوو چې د طالبانو مرش، نظامي کمیسون او رهربي شورا به د طال
سیايس دفرت غړو ته د تاوتریخوايل د کموايل اړوند ډیر واک ورکړی وي، خو د 
سیايس دفرت غړو به موږ ته لږ اندازه د تاوتریخوالوي کمولو رشایط منيل وي، که 

 "موږ ورباندي فشار راوړو، کیدای يش ځینې نور رشایط هم را رسه ومني.

ه والړ، هغه د څو ساعتونو لپاره دلته راغلی و، خلیلزاد بیرته دوحې ت" پئړ زیاته کړه:
 او میلر هم له ده مخکې دوحې  ته ځان رسويل و.

د غونډې پر مهال ټولو ګډونوالو په یوه خوله له خلیلزاد رسه ومنله چې پر طالبانو 
ډیر فشار راوستل يش، هغوی اړ ایستل يش چې د تاوتریخوايل کمېدو لپاره دايس 

وربند ته نږدي وي. خو ما )پئړ( وویل چې ممکن فشار او د رشایط ومني چې هغه ا
طالبانو اړایستل د سولې اوسنی بهیر زیامنن کړي، زما )پئړ( په نظر چې له فشار او 

طریقو څخه کار وانه خیستل يش، کايف زیات فشار پر طالبانو  Pusshاړ ایستلو  
 وارد شوی دی.

خوايل د کمولو د تړون ارزونه به هم ډیر واک له جرنال میلر رسه دی، او د تاوتری
جرنال میلر کوي، خلیلزاد به هم میلر ته غوږ نیيس، او دارنګه د امریکا د بهرنیو چارو 
وزیر مایک پمپیو به هم د جرنال میلر نظر ته زیات ارزښت ورکوي. په کار ده چې 

 .طالبان د جرنال میلر قناعت د تاوتریخوايل د کموايل برخه کې تر السه کړي
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همدا اوس د افغان حکومت مرش ډاکټر ارشف غني د تاوتریخوايل د کمولو 

 مخالفت او پر ځای یې د بشپړ لنډ مهاله اوربند غوښتنه کوي.

ډاکټر غني غواړي چې د افغان سولې بهیر اړوند زیات واک ولري، دايس نښې 
 ښکاري چې امریکا ممکن بیا ځل ډاکټر غني په واک کې ومني.

لسمرشۍ ټاکنو برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسیا لپاره د افغانستان و 
 مرستیال وزیره الیس ویلز دنده لري، او هغه د ټاکنو بهیر له نږدې څاري.

له ډاکرت غني رسه ښې اړیکې نه درلودلې، د  John Rodney Bass جان باس 
کیه او نورو ، دا هم ډیره زیاته تجربه لري، په تر 217امریکا نوی سفیر چې راځي

هیوادونو کې د امریکا سفیر پاتې شوي، کیدای يش له ډاکټر غني رسه خپلې اړیکې 
ورغوي، او دا هم ممکن ده چې د امنیت شورا له مرش ډاکټر محب رسه وویني، که 

 دا کار یې وکړ، نو بیا کیدای يش چې ډاکټر غني په واک کې پاتې يش.

استه په جرمني کې جوړه يش، همدارنګه جرمني هیواد هڅه کوي چې بین االفغاين ن
د فرانسې سفیر هڅه کوي چې د طالبانو او شامل ټلوالې ترمنځ ناستې ته زمینه برابره 

 "کړي.

د امریکا د مذاکراتې ډلې کسان له مولوي امیرخان متقي او مولوي " پئړ وویل:
عبداللطیف منصور څخه خوشاله دي، همدارنګه له عباس ستانکزي هم خوشاله 
دي، پخوا به بهرنیانو پر عباس ستانکزي باندي نیوکې کولې، خو اوس د هغه له چلند 

 " څخه رايض ښکاري.

پئړ له ما )لیکوال( څخه دا پوښتنه هم وکړه چې د طالبانو د قطر سیايس دفرت کې د 
 هند لپاره کوم کس مسؤلیت لري، هند غواړي چې له طالبانو رسه اړیکې ولری.

                                                           
س ار  له دندې لیري او په کابل کې د امریکا نوي سفیر ،۲۰۲۰مه ۶جنوري جان باس د  217

خپله دنده پېل کړه. نوي سفیر له ډاکټر مه ۱۸د جنوري پر  Ross L. Wilson ويلسون
غني رسه اړیکې سمې او دارنګه د ميل امنیت شورا له مرش ډاکټر محب رسه هم وروسته 

 امریکایې چارواکو لېدنې درلودلې.
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کې د هند یوه ډیپلوماټ ما )پئړ( ته وویل چې افغان  218 غونډه ههند پد "پئړ وویل:

 حکومت، ناروي نه خوښوي، ځکه ناروي له طالبانو رسه نږدې اړیکې لري.

زموږ  مګرممکن افغان حکومت به فکر کوي چې موږ له طالبانو رسه نږدې اړیکې لرو، 
 "له ژر ويش.لومړۍ وزیرې موده وړاندي وویل چې موږ غواړو چې د افغانستان سو 

دايس هم نه ده څه ډول چې رسنۍ راپور ورکوي، تر اوسه هم د طالبانو ": مطمنئ
او امریکا ترمنځ بې باوري شته، کوم منت چې د تاوتریخوايل اړوند د قطر سیايس 
دفرت لخوا امریکایانو ته سپارل شوی، که هر څومره امریکا فشار راوړي، او هر 

 اور دادی چې طالبان به له دي زیات څه ونه مني.څومره وخت انتظار وکړي، زما ب

هغه منت چې طالبانو امریکایانو ته وړاندی کړی، ممکن دا به یې د خپل مرش د 
 پریکړو او رهربي شورا د نظرونو په رڼا کې چمتو او امریکایانو ته سپارلی وي.

ات که امریکایان فکر کوي چې طالبان به د تاوتریخوايل کمولو برخه کې ال زی
انعطاف وکړي، زه چې څومره پوهیږم، طالبان یوه خربه کوي، او دا چې په لیکيل ډول 
یې دا ځل د یادي موضوع اړوند هر څه امریکایانو ته وړاندي کړي، فکر کوم چې 

 طالبان به ال زیات څه ونه منی، ممکن د کلیمو او لغتونو برخه کې انعطاف وکړي.

رو او لوی بریدونه؛ نه کول به طالبانو منيل وي، زما په نظر چې په ښارونو، لویو ال 
 همدارنګه به امریکا هم له ډرون او شپنیو چاپو څخه ډډه کوي.

دا خربه مهمه ده چې امریکایان اندیښنه لري چې کیدای يش طالبان په ښارونو کې 
بریدونه کم او په کلیو او لیري پرتو سېمو کې یې زیات کړي، دغه انديښنه به زه 

 و ته ورسوم. ان شاء الله.طالبان
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د ناروي لومړۍ وزیرې ، د افغانستان لپاره د ناروي ځانګړې استازي پئړ، خلیلزاد او د نړۍ 
هیوادو لوړ پوړو استازو پکې ګډون کړی و، د غونډې پرانسته د هند لومړي وزیر  ۹۳د 

په شتون کې د ناروي لومړۍ  وشام سوراجد هند د بهرنیو چارو وزیرې سنریندرا مودي او 
 وکړه. Erna Solbergوزیرې ارنا سولربګ 
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که امریکا پر طالبانو د ال زیات فشار راوړلو په فکر کې وي، دا به د دواړو اړخونو 

 تر منځ بې باوري ال زیاته کړي.

پړاوه خربو وروسته هر څه وروستي شوي وو، د سولې تړون د السلیک  ۹ځکه له 
هر څه وځنډول، او  نیټه ټاکل شوې وه، مګر د امریکا ولسمرش ټرمپ په یوه ټویټ

 د طالبانو بې باوري یې پر امریکا زیاته کړه.

دوو  استادانو امریکایې پوهنتون  –بیا امریکایانو ویل چې که د طالبانو رسه د اافغان 
ځنډول شوې خربې به بیرته پېل او دا به زموږ لخوا د السته راوړنې په  تبادله ويش،

و چارو پخوانۍ مرستیالې رابن رافیل ډول ټرمپ ته دلیل يش. د امریکا د بهرنی
 .( کې وکړه۲۰۱۹سپټمرب  ۱۹امنیتي غونډه )ما)لیکوال( ته همدا خربه د هرات په 

طالبانو ومنله، د بندیانو تبادلې تړون د امریکا او طالبانو ترمنځ السلیک شو، خو کله 
نو د اوربند چې د قطر هوایې کرښې الوتکه کابل ته ورغله، امریکایانو بیا ځل له طالبا

 غوښتنه وکړه، دې غوښتنې یو ځل بیا د طالبانو بې باورې پر امریکایانو زیاته کړه.

له تبادلې وروسته؛ مته وه چې د سولې تړون د السلیک پر مراسمو به د طالبانو او 
امریکا ترمنځ خربې کيږي، خو بیا هم امریکایې لوري له طالبانو د اوربند غوښتنه 

ې د تاوتریخوايل کموايل غوښتنه وکړه، طالبانو ومنله، هغوی د کوله، او وروسته ی
ډیورنډ کرښې ته سفر وکړ، د طالبانو له مرش شیخ هبة الله رسه یې ولېدل، د رهربي 
شورا او نظامي شورا نظرونه یې را واخیستل، خو هممهاله خلیلزاد پاکستان ته والړ، 

د قریيش رسه ولېدل، له پاکستان هلته یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمو 
څخه یې وغوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي، دې کار بیا ځل طالبان پر امریکایانو 

 ال زیات بې باوره کړل.

اوس چې طالبانو د تاوتریخوايل کمولو اړوند لیکلی منت امریکایانو ته سپارلی، که 
وکړی، او پر طالبانو فشار  امریکا د اوربند مشابه؛ تاوتریخوايل کمولو باندي ټینګار

ته دوام ورکړي، تر څو طالبان ال زیاتو رشایطو منلو ته اړ بايس، زه فکر کوم د 
 "امریکایانو دغه ډول غوښتنه به د سولې دغه بهیر ځنډنی او خنډنی کړي.
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د افغانستان لپاره د اروپایې ټولنې  مه،۱۷، د جنوري پر په دوبۍ کې د یادې غونډې اړوند

د اروپایې ټولنې، امریکا او ناټو ګډه ناسته کې ":پر ټویټز ولیکلستازي کوبیا ځانکړي ا
پر اوربند، د تاوتریخوايل کمولو، د بین االفغاين خربو لپاره چمتووايل، د سولې بهیر د 

 "بشپړوايل، بیا ځل نړۍ ته نه ګواښ او د سیمې اجامع باندي خربې وشوي.

کا ترمنځ د تاوتریخوايل کمولو اړوند غربګون بلخوا افغان حکومت د طالبانو او امری
وښود، او یو ځل بیا یې د سولې تړون تر السلیک وړاندي پر لنډ مهاله اوربند باندي 

 .ټنګار وکړ

همدارنګه افغان حکومت د یادي غوښتنې په غربګون کې مخکینې ولسمرش حامد 
او پرمختګ افغان حکومت دي د اوربند په بهانه د سولې د بهیر  "کرزي وویل:

 "مخالفت نه کوي.

مه، د کابینې ۲۰سلنه رشیک ډاکټر عبدالله هم د جنوري پر  ۵۰دا رنګه د حکومت 
سوله دي د یوه فرد او یا هم یوه وزارت لخوا نه برمته کيږي، "په غونډه کې وویل:

 "سوله باید انحصار نه يش، سولې ته رسېدل د هر افغان هیله ده.

 

 کارکونکم برهان رسه ناسته  د کړکاچ نړیوالې دارې له
د افغانستان لپاره د کړکیچ نړیوالې ادارې مسؤل برهان عثامن چې د دوبۍ غونډې 

مه، ۱۸د معلوماتو تر السه کولو لپاره له ترکيې دوبۍ ته راغلی و، د جنوري پر 
ماخوسنت ممهال مې  وررسه ولېدل، سهار مهال چې د برهان لېدنه له پئړ رسه شوې 

ه یې همهغه خربې وکړي، کومې چې پئړ ماته همدا نن مازیګر ویيل و، وه، تر ډیر 
مرحلو کې په  ۵طالبانو په "برهان ځینې نورې خربې هم درلودلې، هغه وویل:

بریالیتوب وکوالی شول چې د تاوتریخوايل د کموايل په اړه خپل مرش شیخ هبة 
علاموو کمیسون او الله، د قطر سیايس دفرت د غړو، د طالبانو د نظامي کمیسون، 

 رهربي شورا نظرونه رسه راټول او هغوی ته قناعت ورکړي.
امریکا انديښنه لري چې کیدای يش طالبان به د تاوتریخوايل کموالی په ښارونو کې 

 ومني او بلخوا به په کلیو او لیري پرتو سېمو کې جګړې او حملو ته زور ورکړي.
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یل چې تايس طالبانو ته هغه څه ورکوئ د غونډې ګډونوالو سفیرانو، خلیلزاد ته وو

کوم چې دوی یې غواړي )د بهرنیو پوځیانو وتل(، په مقابل کې یې تايس هم له 
طالبانو دايس څه وغواړئ چې له اوربند څخه کم نه وي، د اوربند مشابه، د 

 تاوتریخوايل کموالی باید ومني.

زیات فشار راوړل د ناروي ځانګړي استازي ددي مخالفت کړی و چې پر طالبانو 
 يش، همدارنګه د بریتانیا سفیر هم د فشار زیاتوايل رسه توافق نه و کړی.

خلیلزاد هم د سولې بهیر کې د امریکایې سیسټم او افغان حکومت تر فشار الندي 
ځان احساسوي، هغه فکر کوي چې ممکن د طالبانو مذاکرايت ډلې به د 

لو مرشانو اخیستي وي، مګر سیايس دفرت تاوتریخوايل کموايل په اړه ډیر واک له خپ
 به موږ ته لږ څه منيل وي.

اوس چې د تاوتریخوايل کموايل اړوند طالبانو کومه خپلمنځي اجامع رامنځته 
کړي، که اوسمهال همدا د امریکا له خوا ونه منل يش، ممکن چې تر ډیره طالبان 

ه کار ده چې همدا بیا همدې اجامع او همدې پریکړه باندي ټینګ پاتې نه يش، پ
محدودیت امریکا اونور هم درک کړي، ځکه بیا به د طالبانو نظامي مرشان وایې 
چې موږ خو تیر ځل د تاوتریخوايل کموايل باندی توافق وکړ، خو امریکا هغه ونه 
منله، نو تر کومه وخته به موږ انتظار کوو، او بیا ځل د همدايس یوې اجامع را منځته 

ونزې وي، که دا ځل د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوايل په اړه کولو لپاره به ست
 توافق ونه يش.

که چیرته طالبان په ښارونو کې بریدونه کم او په کلیو او لیري پرتو سېمو کې حملې 
زیاتې کړي، نو دا ممکن معکوس پایله ولري، او ددې اړوند به جرنال میلر منفي 

 تصویر وړاندي کړي.
ې طالبان له امریکا رسه لږ رشایط ومني، خو په عمل کې تر شوې توافق ښه به وي چ

 ډیر څه وکړي، دا به بیا مثبت تاثیر ولري.
 د جرنال میلر په اړه دوه نظره شتون لري.

غواړي چې دا بهیر ښه مخکې والړ يش، ستونزې حل او د سولې بهیر اړوند  – ۱
 اطمنان تر السه کړي.
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مخ والړ نه يش، ممکن بیا به پر طالبانو نظامي فشار ال  که د سولې بهیر سم پر – ۲

زیات کړي، مګر د جرنال میلر د لوړي رتبې تر السه کولو پاره سولې ته رسېدل د 
 هغه لپاره هم مهم دي.

د جرمني لخوا هم هڅې روانې دي چې د بین االفغاين خربو لپاره غونډه جوړه 
خوا امریکایانو ته په ځنډ جواب کړي، همدارنګه د سولې برخه کې د طالبانو ل

ورکولو هم  امریکا په انديښنه کې اچولې، ځکه دا مهال د امریکا اړیکې له ایران 
 .219رسه ډیرې خرابې دي

که د تاوتریخوايل دغه بهیر او اړوند یې خربې څومره هم اوږدیږي، همدومره 
ه خرابیږي، خرابیږي، او که د تاوتریخوايل کمولو موده هم څومره زیاتیږي، هومر 

ښه ده چې لنډ او په وخت وي، خو کله نا کله ناڅاپې پریکړې هم ښې پایلې لري، 
 ( اوربند.۲۰۱۸جون ۱۷تر  ۱۵لکه د طالبانو لخوا دکوچنې اخرت درې ورځنی )

امریکا او لویدیځوال وایې چې طالبانو ته  سولې بهیر خربو کې هر هغه څه ومنل 
یکا او لویدیځ غواړي چې د طالبانو غرور شول، کوم څه چې یې غوښتل، اوس امر

 "مات کړي.

: یو وخت دايس تصور نه کیدی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ به مخامخ مطمنئ
پړاوه دوام کوي، خو دا هر څه وشول، اوس هم کیدای يش  ۹خربې دومره ژر او تر 

 چې د سولې اوسني بهیر کې مثبت پرمختګ ويش.

دی، او په ژمي کې خو طالبان جګړه هم نه کوي، : اوس خو هسې هم ژمی برهان
 ورځې د تاوتریخوايل کمول ومني، دا به ښه وي. ۱۰او یا  ۷که 

له امریکا رسه دا انديښنه شته، که چیرته دوی مببارد بند کړي، نو په کلیو او لیري 
 پرتو سېمو کې به طالبان خپلو حملو ته ډیر زور ورکړي.

                                                           
مه، د امریکا لخوا په عراق کې د ایران د قدس لښکر عمومي قومندان ۳د جنوري پر  219

جرنال قاسم سلیامين وژلو، د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې ډیرې خرابې کړي. د ایران د 
 وژلو په ورځ وویل چې له امریکا څخه به یې غچ واخيل. بهرنیو چارو وزیر د سلیامنی د
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یکوال( مجلس په ډیر مهم وخت کې وشو، ومې غوښتل له پئړ او برهان رسه زما )ل
چې د دوبۍ غونډې اړوند معلومات د طالبانو د قطر سیايس دفرت له مرشانو رسه 

 رشیک کړم.

د ناستو لنډیز مې په الندی ډول ترتیب، او له مال عبداالحد جهانګیروال مې 
 وغوښتل چې دغه منت مال برادر اخوند او متقي صاحب ته ورسوې.

ارنګه د متقي صاحب ورور احمد نبي ته مې هم الندی منت ولیږه، هغه لیږ همد
 وروسته اطمنان راکړ چې متقي صاحب ته منت ورسيد او مننه یې کوله.

مه، سهار مهال ولیږی، ۱۹ما )لیکوال( طالبان مرشانو ته د جنوري پر  هغه منت چې
 په الندي ډول و:

 !وبرکاته الله ورحمة علیکم السالم"

 .وه شوی راغوښتل ۍمرش  په یوناما د غوښتنه په امریکا د غونډه کې وبۍدپه 

 خلیلزاد، کوبیا، استازی ټولنې اروپایې د ،نیکوالس کې  استازی دفرت ملکي ناتو د
 د سفیر، بریتانیا د پیړ، استازی ځانګړی ينارو  د ،پوتزل استازی نګړیځا جرمني د

 .درلود ګډون غونډه کېپه  یاماماتو مرش یوناما د او سفیر فرانيس

 چی و  ویيل و، هغه و ورکړي  معلومات لنډتو په اړه ار د مذاک ته ګډونوالو خلیلزاد
 د باید هغوی دي، نه کايف خو کړي یی څه ډیر ،يد يجد ته بهیر سولې طالبان

 .وکړي نرمښت کي برخه ايليخو تاوتر

 کمښت د وترخوايلتا د چي کړو ټینګ را به دوی ، راوړو فشار طالبانو پر به موږ
 .ومني هم رشایط نور ځینې اړوند

 د ته غړو دفرت سیايس د شورا رهربي او مرش طالبانو د چی کوو فکر موږ
 چې څه کوم او واک هغه د ممکن خو کړی، ور واک اړوند يلکموا د ايلیخو تاوتر
 اوس ته موږ یی به سلنه۳۰ هغه د کړي السه تر شورا رهربي او مرش خپل له دوی
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 د طالبان ممکن ، راوړو باندي ور فشار او ټینګ را طالبان موږ که وي، منيل
 .ومني رسه موږ له رشایط او څه ډیر ال کي برخه کمولو يليخواتاوتر

 د ممکن هم واک رشایطو نورو کمولو تاوتریخوايل د سلنه۷۰ چې معنی دي په
 یو دايس نږدې ته اوربند چی يش راټینګ هغوی که وي، رسه غړو له دفرت سیايس

 .ومني څه
 يش، زیات باندي ور فشار او ټینګ را طالبان چې وویل ټولو ګډونوالو غونډي د

 ناروی د یوازي يش، ومنل باندي ور رشایط مشابه اوربند د نږدې، ته اوربند چې
 .کړي خرابه مسئله دا ممکن فشار چي و ویيل استازي  هیواد

 ورکوو ته طالبانو څه هغه ټول کې برخه سولې د خو موږ چي وو ویيل ګډونوالو
 موږ هم "طالبان"دوی یې کې مقابل په نو ،"وتل پوځیانو د" غواړي یې دوی چې

 غوندې نږدې ته اوربند خو ،کمول تاوتریخوايل د چې يکړ را څه یو دايس باید ته
 .ولري رشایط
 .لري یلرم جرنال به دنده "نظارت" ارزونې او پېل عميل د کمیدو يلتاوتریخوا د  :نهیادو 

 ډیر د به خلیلزاد يش، ونه کې مذاکراتو په قناعت میلر جرنال د چې څو تر او
 .نیيس غوږ ته نظر میلر جرنال د هم به پمپیو حتی لري، ونه توان پرمختګ

 او سیايس رول خلیلزاد د او محوري رول میلر جرنال د کې مذاکراتو په یعني
 ."دی رغونکی

، تر څو يې له متقي صاحب رسه ي منت هم ولیږیالندما )لیکوال( احمد نبي ته 
 رشیک کړي.

به له موږ رسه د تاوتریخوايل کمولو اړوند  نښنه لري چې طالباېامریکایان ال هم اند"
همدارنګه  .خو عمل کې به یې بیا هغه ډول عميل نه يش کړالی ؛ځینې شیان ومني

ښارونو کې حملې  ویوه لښنه لري چې طالبان به له موږ رسه ومني چې پېدوی اند
پرتو سېمو کې حملې  طالبان په کلیو او لیري خو په مقابل کې به یې ؛کمې کړي

 زیاتې کړي.
توافق شوې  د ه چې ممکن ځینې نظامي طالبان د سیايس دفرتداد نه یېېښبله اند

 رشایطو عملې کېدل ونه مني.
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خو په عمل او  : که له امریکا رسه طالبان رشایط لږ او یا مناسب ومني،سپارښتنه

تطبیق کې تر منل شوو رشایطو زیات تاوتریخوالی او مرګ ژوبله را کمه کړل يش، 
 " دا به د راتلونکي باور جوړوين لپاره ډیر موثر متام يش.

طالبانو له خلیلزاد رسه ناسته درلودله، او داچې طالبان د دوبۍ غالباً په همدې ورځ 
یدای يش چې پر طالبانو د فشار نتیجه کې غونډې له جریان او پریکړو خرب و، نو ک

 د اوربند مته به طالبانو ور ختمه کړي وي.
، محرتم خوندنن ماښام محرتم مال برادر ا"مه، سهیل شاهین ولیکل:۲۱د جنوري 

له ډاکټر زملي خلیلزاد  کزي او محرتم مولوي امیرخان متقيشیرمحمد عباس ستان
د راتلونکو اقداماتو په اړه  لورودواړو  ،رنال سکاټ میلر رسه ناسته درلودهاو ج

 ".د مذاکرايت ټیمونو ګډ مجلس به سبا دوام ولري، او تفصیيل خربې وکړې
مه، خلیلزاد په اسالم اباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه ۳۱د جنوري پر 

 محمود قریيش رسه وليدل، د افغان سولې په تړاو یې خربې ور رسه وکړي.
 په اعالمیه کې لیکل شوې:رنیو چارو وزارت د پاکستان د به

دواړو لورو د افغان سولې په اړه د روانو هلو ځلو سیمه ییز سولې او ثبات په اړه 
 .خربې کړي دي

خلیلزاد قریيش ته په قطر کې د امریکايي او طالب استازو ترمنځ د خربو په اړه 
 .وستایه معلومات ورکړل او د افغان سولې په بهیر کې د پاکستان رول

ویل  خولېپه اعالمیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریيش له 
شوي:"د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک به بین االفغاين مذاکراتو ته 
الر پرانیزي چې دا به نه یوازې افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې د ثبات لپاه 

 ".تاثیر واچوي
ر باجوه رسه هم د افغان د پاکستان د پوځ له مرش جرنال قمپه اسالم اباد کې خلیلزاد 

 سولې اړوند مسایلو باندي خربې وکړي.
د خلیلزاد د سفر په اړه  مګر په اسالم اباد کې تر لېدنو وروسته، خلیلزاد قطر ته والړ.

نه کړ، خو ښکاري چې هغه دوحې ته والړ، او کیدای يش  کومې رسنۍ راپور ور
 طالبانو وررسه نه وي کتيل.
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 انديښنې او د امریکا په اړ د طالبانو د ایران  په اړه د امریکا

د سیګنال په  فروډمه، د ناروي د بهرنیو چارو وزرات ډیپلوماټ ۱۹د جنوري پر 
دايس اندیښنې شته چې طالبانو ته به ایران د چورلکو "کرښه ما )لیکوال( ته وویل:

 "ورکړي، او طالبانو له ایران رسه اړیکې ډیرې کړي. ضد توغندي او نورې وسلې
: که طالبان پوه يش چې د سولې خربو کې له امریکا رسه پرمختګ کیږي، مطمنئ

بیا به هغوی له ایران څخه د چورلکو ضد توغندي ونه غواړي، او نه به هم له ایران 
ړي، چې نور رسه؛ د امریکا او ایران ترمنځ ستونزې له امله اړیکې دومره نږدې ک

 هیوادونه پر طالبانو بې باوره يش، طالبان له ایران رسه د معاميل تر حده هر څه کوي.
او که چیرته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خربو کې پرمختګ ونه يش، پرته له 
شکه، چې طالبان به دا ښه وګڼي که له ایران څخه د چورلکو ضد توغندي او ښې 

 وسلې تر السه کړي.
 : ویل کیږي چې مولوي امیرخان متقي د سولې مذاکراتې ډلې څخه ایستل شوی.روډف

: یوازي اوازه ده، هغه اوس هم د سولې مذاکرايت ډلې غړی دی، او ډیر مطمنئ
واک لري، خو که چیرته د سولې بهیر همدايس ځنډول کیږي، نه یوازي داچې متقي 

خوند او ځینې نور مرشان هم صاحب به بیرته له قطر څخه ځی، ممکن مال برادر ا
مایوسه او له قطر څخه بیرته والړ يش، ځکه دا خو د طالبانو مرشان دي، او دوی ته 
اړتیا لیدل کیږي چې د رهربي شورا غونډو کې هر وخت ګډون وکوالی يش، نو 
ښه به وي چې د سولې اوسنی بهیر ګړندی يش، که دا کار ونه يش، بیا دا ممکن ده 

م مرشان د سولې مذاکرايت ډلې څخه بیرته ووځي، او هغه وخت چې ځینې ډیر مه
 .220به بیا د قطر سیايس دفرت د پریکړو واک هم ونه لري

 "اقتصاد نړیوالې مجمع"مه، د سویس په داووس ښار کې د ۲۱د جنوري پر خوا بل 
د امریکا ولسمرش ټرمپ او د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ناستې په څنډه کې 

:"اصيل ل، د ګډې ناستې په خپره شوې ویډیو کې عمران خان ویيلرسه ولېد
موضوع د افغانستان ده، ځکه چې امریکا او پاکستان یې اندېښمن کړي دي، له 
                                                           

زه پوهیدم چې زموږ دا خربې امریکایانو ته د ناروي له چینل څخه رسیږي، نو ځکه مې  220
 .فروډ ته وکړي، تر څو امریکایان له طالبانو رسه د تړون په السلیک کې ال ډیر ځنډ ونه کړي
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نېکمرغه چې په دې اړه یوه دریځ لرو او هم نظره یو، موږ یوازې په افغانستان کې د 

او طالبانو ترمنځ د  سولې ټینګېدو ته هیله مند یو، بلکې د دغه هیواد د حکومت
 ".خربو پیلېدو غوښتونکي یو

کې د ورځې خربه؛  "ةر االما"مه، طالبانو په خپلې رسمې ویبپاڼې ۲۱د جنوري پر 
د مذاکرايت لړۍ له بیا راپیل کیدو " چې د دوی رسمی نظر څرګندوې، ولیکل:

 رسه، امریکایی جهت له یوې نوې غوښتني رسه رامخ ته شو، چې هغه له امارت نه
 .په جګړه کې د کمښت مطالبه وه

دا مطالبه یې هم د امارت له لوري ومنل شوه، اوس نو توپ د دوی په اړخ کې پروت 
ها  دی چې څنګه یې وهي. آیا رښتیا هم دوی د مسئلې حل غواړي، او که تردې ور

 خوا موضوع ته د طول ورکولو په پوښ کې نوري موخي لټول غواړي.؟
ریکایی لوري د تاوتریخوايل د کمښت پر تعریف نور نښي نښانې دا ښيي چې ام

وخت هم ضایع کول غواړي، په دايس حال کې چې دا تنها د کابل ادارې د یوې 
وړې برخي هغه مطالبه ده چې فقط د سولې د مخنیوي لپاره یې د یوې وسیلې په 

 " .توګه کاروي
کابل کې  په امرالله صالحمه، د ډاکټر غني لومړي مرستیال ۲۳د جنوري پر 

"ممکن دی، احتامل لري، شاید په دوحه کې له طالبانو رسه د امریکا :وویل
لري چې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه ختمه کړي، ولې هېڅ امکان نه

 ".په دوحه کې مذاکرات د طالبانو او افغان ملت ترمنځ جګړه ختمه کړي
 د امریکا یوه مهمه ه یک ولسوايل کېمه، د غزين په د۲۷د جنوري پر 

تکه را ولویده، طالبانو یې پړه پر غاړه واخیستله، ډوله مببارد الو  E-11A استخبارايت
خو خپلواکو ادارو تاید نه کړه چې الوتکه دي د طالبانو لخوا ویشتل شوې وي، او 

 د امریکا دفاع وزارت بیا د الوتکې لویدو المل تخنیکې ستونزه وبلله.
ا والیت مرکز ښرنې ته نږدې د طالبانو لخوا د امریکایې په همدې ورځ د پکتی

 چورلکې د ویشتلو خرب هم ورکول شو.
او دوه ورخې مخکې بیا د هلمند والیت په کجکي ولسوالۍ کې د ميل اردو 
چورلکه د ناستي پر مهال د طالبانو لخوا په راکټ وویشتل شوه او مرګ ژوبله یې 

 هم درلودله.
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پيدا شوې وه چې کیدای يش طالبانو له ایران څخه د الوتکو  له امریکا رسه انديښنه

ضد  توغندي تر السه کړي وي، مګر طالبانو له ایران څخه د دغه ډول وسلو ترالسه 
 کول ونه منل.

 .221د امریکا پوځ په الوتکه کې د دوو پیلوټانو پېژندنه هم د رسنیو په واک کې ورکړه 

پوستیس  -یې ویرجینیا ایالت اوالنګيل کلن ډګروال پال واس چې د دندې ځای ۴۶
کلن کېپتان رایان پانوف چې د دندې ځای یې د نیوهمپشایر ایالت و دې  ۳۰و او 

 .پېښه کې وژل شوي دي

امریکايي پوځ زیاتوي چې د سیمې اوسېدونکو د دې دوه وژل شویو کسانو له 
 .چلن کړی "درناوي" مړیو رسه د خپل دود له مخې په

                                                           
غزين کې لوېدلې الوتکه د سوېيل کندهار د امریکايي ځواکونو د اعالن له مخې، په   221

والیت په هوايي ډګر کې وه. دې الوتکې د افغانستان په فضا کې د پېښې پرمهال د هوايي 
 .اړیکو رامنځته کولو ماموریت مخته وړ

یويي اړیکو د رامنځته کولو توان درلود ډیاده الوتکه د ځمکنیو او هوايي ځواکونو ترمنځ د را
 .او ځانګړي وسایل یې لرل چې په فضا کې د اړیکو تشه ډکه کړياو فضايي وای فای 

کال ددغه ډول الوتکو په افغانستان کې  ۲۰۰۵د هوايي ځواکونو په نامه مجلې لیکيل، په 
 .د "رسو وزرو" په نامه عملیاتو کې اړتیا پیدا شوه

 .تر اوسه په افغانستان کې وه او ګټه ترې اخیستل کېده ۲۰۰۹دا الوتکه له 
يب يب يس د دفاعي چارو خربیال جننت مارکاس د یادې الوتکې د ماموریت او کار په اړه د 

 .لیکيل: " نسکوره شوې الوتکه له هغو څلورو ډوله الوتکو یوه ده چې د امریکا پوځي یې لري
په اصل کې دا جیټ ډوله الوتکه "مبباردیر" ډوله الوتکه ده چې د پوځي ماموریت لپاره 

 .ره لوړه الوتنه کولی يشجوړه شوې چې ډې
په دې الوتکه کې داسې الکرتونیکي وسایل ځای پرځای شوي چې دنده یې د هوايي او 

 .ځمکنیو ځواکونو ترمنځ د اړیکو ساتل دي
دا الوتکه د افغانستان په جګړه کې د الکرتونیکي سیستم په لرلو رسه مهمې چارې مخته 

جغرافیوي وضعیت یې هم له ستونزو رسه  وړي؛ ځکه چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او
 " .مخامخ وي، چې دا ډول الوتکې په کې د پوځي عملیاتو پرمهال ډېره مرسته کولی يش
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 او ډاکټر غنم لېدنهد ډونالډ ټرمپ 

د امریکا ولسمرش ډونالډ  د اقتصاد د نړیوالې غونډې په څنډه کېمه، ۲۲د جنوري پر 
ف غني رسه په کتنه کې، د تاوتریخوايل د کمیدو په اړتیا او ټرمپ له ډاکرتارش 

 "بامفهومه مذاکراتو" ته د زمینې په برابریدو ټینگار وکړ.

ه ویيل دي:"ښاغيل ټرمپ د طالبانو له لورې سپینې ماڼۍ د خرب پاڼې په خپرولو رس 
د تاوتریخوايل د پام وړ او دوامداره کموايل پر رضورت ټینگار وکړ چې د افغانستان 

 د راتلونکې لپاره به بامفهومه مذاکراتو ته زمینه برابره کړي."

چې د ښاغيل ټرمپ رسه په کتنه کې یې ولیکل  غني هم په خپل ټویټر ډاکټر ارشف
پخوانیو بحثونو په اساس چې په بگرام کې شوي وو، د مختلفو مسایلو په د دوی د 

د افغانستان حکومت به دغه ډول بحثونو ته د امریکا د ميل  او اړه خربې کړې دي.
 رابرت اوبراین، رسه دوام ورکړي. سالکارامنیت د 

د اقتصاد نړیوالې غونډې په مه، ډاکټر غني په سویس کې ۲۲همدارنګه د جنوري 
نده کې په یو بحث کې چې "افغانستان په سیمه ییز او نړیوال روایت کې" نومیده څ

 خربې وکړې.

غني وویل: "د طالبانو رستیري له جگړې ستړي دي، خو مرشان یې چې په  ډاکټر
دوحه کې په مذاکراتو بوخت دي او څلور یا پنځه ښځې یې کړي دي له ژوند نه 

 دي. يل او په پانگه والو بدل شويخوند اخ

که طالبان د جگړې ختمېدو ته چمتو وي، نو افغان ټولنه يې منلو ته چمتو ده، خو 
که يې موخه د سولې په نامه د نظام ړنگول وي، نو بیا به یې حکومت او خلک پر 

 .وړاندې ودرېږي

اصيل خربه داده چې ایا طالبان غواړي تاوتریخوالی پای ته ورسوي، که ځواب هو 
او حکومت چمتو دي چې دوى جذب کړي، خو که سولې ته  وي، نو افغان ټولنه

د داسې يوې وسيلې په سرتگه گوري چې په مټ يې حکومت او ټولنه وپرځوي، 
 ".نو بیا به حکومت او ټولنه الس یو کړي او پر وړاندې به یې ودرېږي
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یې  پر خپل ټوېټرلخوا د ډاکټر غني خربې رد او ذبیح الله مجاهد د طالبانو د ویاند 

په بې مسئولیتۍ  "د سویس په داووس ښار کې د ارشف اغني پرونۍ خربېولیکل:
ه سیايس دفرت په مسئولینو له حقیقت غني د اسالمي امارت د ي. ډاکټراو ناخربۍ بنا و 

د اسالمي امارت سیايس اونظامي مبارزه به ترهغو جاري وي ل. لرې اتهامونه وارد کړ 
 ".ان شاءالله اکمیت ټينګ کړل يش.چې اشغال پای ته ورسیږي او اسالمي ح

ډاکټر غني ال هم د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون د السلیک کېدو لپاره د رشط په 
توګه د اوربند او افغان حکومت رسه د مخامخ خربو پر غوښتنې ټینګار درلود. د 

نې او جرنال میلر رسه د لېد شارزداپیر راس وېلسنمه، د امریکا له نوي ۲۵جنوري پر 
 پر مهال، ډاکټر غني په ټول افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه.

مه، کابل کې د اجرائیه مرش ډاکټر عبدالله، مخکيني ولسمرش ۲۵جنوري پر  بلخوا د
حامد کرزي، د سولې عايل شورا رئیس عبدالکریم خلیيل، د حزب وحدت ګوند 

بل کې د استاد محقق مرش استاد محمد محقق او ګڼ شمیر افغان سیاستوالو په کا
د سولې لپاره طرحه لري، او د سولې لپاره "کور کې ناسته درلودله، هغوی وویل:

مخکینې رشطونه نه غواړي، د اوس لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوربند پر ځای 
 "د تاوتریخوايل کمول سولې ته د رسیدو الره ده.

 

ترمنځ د مذاکراتو پر مهال، او اوسمهال ما)لیکوال( وغوښتل چې د طالبانو او امریکا 
بې باورۍ په لیکلې ډول د دواړو لورو )طالبانو او امریکایانو( ته ورسوم، له ځینو 
ملګرو مې وغوښتل چې یاده لیکنه د امریکا سفارت ته ورسوې، او باوري وم چې 
 د امریکا سفارت د سیايس لیکنو لپاره کسان ګامريل چې غوړچاڼ یې اړوندو کسانو

ته وړاندي يش. پر دي هم باوري وم چې یاده لیکنه به د طالبانو د مذاکراتې ډلې 
 غړو ته ورسیږي.

، او په پراخه کچه په خواله رسنیو کې مه، په ځینو ویبپاڼو۳فربوري پر زما لیکنه د 
 خپره شوه.  
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 مذاکراتو کې بې باوري د طالبانو او امریکا

انو ترمنځ د سولې مخامخ خربې پېل يش، د مخکې له دي چې د طالبانو او امریکای
واک نه لري، طالب مرشانو په بهرنیانو لخوا نیوکه کېدله چې د قطر سیايس دفرت ډیر 

لیدنه کې مخامخ خلیلزاد او جرنال میلر ته روښانه کړه، چې د سولې  نۍلومړ 
 مذاکراتو خربو واک د طالبانو د قطر سیايس دفرت رسه تړاو لري.

له منځه وړلو لپاره د قطر  وې طالبانو د بهرنیانو د انديښنو او يب باوريیم قدم کپه دو
مارنه دايس مهال وکړه، چې ال هم بهرنیانو د قطر و دفرت لپاره د مال برادر اخوند ګ

 سیايس دفرت په اړه د واک د محدودتیا انديښنې درلودلې.

مذاکراتو لپاره به  لوري او طالبانو توافق وکړ چې د سولې يله هغه وروسته امریکای
طالبان او افغان سیاستول + حکومت مذاکرايت ډلې جوړوي، طالبانو په ډیر لږ 
وخت کې د خپلې قوي مذاکرايت ډلې نومونه د رسنیو په واک کې ورکړل، خو 
امریکایان تر یو کال زیاته موده کې ونه توانېدل چې د افغان حکومت او افغان 

 ګډ مذاکرايت ډله ونومول يش. سیاستوالو ترمنځ فاصله ختمه او

ه پړاوه خربو په جریان کې د طالبانو او امریکا ترمنځ ډیرې بې باورۍ را منځته هد ن
 :ې، زه یې ځینې مهمې دلته را اخلمشو 

: د طالبانو او امریکا ترمنځ ژمنه شوې وه چې د سولې مذاکرات به په دوحه یلومړ 
متحده عرب اماراتو او سعودي په  کې مخته وړي، یو ناڅاپه د امریکا، پاکستان،

غوښتنه د سولې مذاکراتو لپاره غونډه په ابوظبۍ کې ونیول شوه، د طالبانو او امریکا 
ل شو، د یادو هیوادونو استازو له ړ ته بدلون ورک ترمنځ مخکنۍ توافق شوې اجنډا

طالبانو په کلکه وغوښتل چې د افغان حکومت له استازو رسه مخامخ خربې وکړي، 
اوربند ومني، په دايس حال کې چې د افغان حکومت استازي هم ابوظبۍ ته  او

 رسیديل وو، او مته یې درلودله چې له طالبانو رسه به مخامخ خربي وکړي.

، چې مذاکراتو ته به په دوحه و: بیا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق شوی و دوېم
ورسیده، زملی خلیلزاد د دوحې کې دوام ورکوي، خو کله چې د مذاکراتو نیټه را 

پر ځای اسالم اباد ته والړ، ویل کیږي چې اسالم اباد هغه ته وعده ور کړي وه، چې 
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د طالبانو د ډلې دوه مرستیاالن )مولوي محمد یعقوب او خلیفه رساج الدین حقاين( 

له  ورځو انتظار وروسته خلیلزاد د اسالم اباد ۵ه کینوي. په اسالم اباد کې له به وررس 
کړي ژمنې مایوسه، او د ځینو اروپایې هیوادو په منځګړیتوب او د هغوی په خوله 

 ته احوال واستاوه چې په دوحه کې له ده رسه وویني. ویې طالبان

: امریکایانو به طالبانو ته نږدې کسانو ته دا خربه رسوله چې له دوی رسه امدرې
متقي کیدای يش لیواله نه وي  اندیښنه ده چې مال برادر اخوند او مولوي امیرخان

چې قطر کې له امریکایانو رسه په خربو کې برخه واخيل، او یو ډول یې دايس 
ښودله چې دا کسان به د پاکستان تر فشار الندي وي، او پاکستان هم نه غواړي چې 

 هغوی دوحې ته والړ يش.

کو کې د ښه نوم د طالبانو دغه دوه مهم مرشان او وررسه ډیر قوي او د طالبانو په لی
او باور لرونکې کسان، د پاکستان له ډیر فشار رسه رسه، دوحې ته ورسیدل، او هلته 

 یې له امریکایانو رسه په خربو کې برخه واخیستله. 

سکو ناستي په دوام، پتېل شوې وه چې په قطر کې به بین االفغاين ناسته : د م لورم
و او طالبانو هم منيل وه. مګر د افغان کیږي، امریکا، افغان حکومت، افغان سیاستوال

کرښې الوتکې  يکولو، او بیا کابل ته د قطر هوایحکومت لخوا د اوږد لسټ وړاندي 
او د امریکا لخوا یې نه مخالفت، همدارنګه د غونډې د مخنیوي لپاره  ؛ته نه اجازه

ګه په کابل کې د امریکا په خوښه او یا نه مخالفت رسه د سولې مشورتې لویه جر 
او له افغان حکومت  غوښتنه جوړېدل، او پر طالبانو نیوکې او له هغوی څخه د اوربند

رسه مخامخ خربې، مخکې له دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون کې 
 پرمختګ ويش.

همدارنګه بیا په قطر کې د ځینو افغان سیاستوالو، د رسنیو، مدين او میرمنو ټولنو له 
ه د طالبانو ناسته، چې د امریکا، برتانیا، جرمني سفارتونو او اروپایې هغو استازو رس 

لتیا وړ هم نه وه، خو بیا هم د ټولنې لخوا چمتو شوی وو. او دا ناسته د طالبانو د لیوا
سکو په دوام، د مهمې غونډې ځای دغيس یوې کوچنۍ او بې پایلې غونډې ونیو، م

 کول.  او دا هر څه امریکایانو په اګاهانه ډول
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خو دايس کسان چې د ناستو پر مهال  ؛: د امریکایانو په ډله کې تر لس زیاتپنځم

یې خربې نه کولې یوازي د طالبانو څیرو او د هغوی خربو او لهجو ته متوجه، انسان 
 پېژندونکي، او غوښتل یې چې یو ډول د طالبانو منځ کې درز پیدا يش.

سته، تر ټولو لویه بې باوري د طالبانو او پړاوه مخامخ مذاکراتو ورو  ر نهه: تشپږم
امریکا ترمنځ هغه وخت رامنځته شوه، چې د سولې تړون اړوند ټول مسایل او 
جزیات وروستي شول، توافق شوی و چې د تړون له السلیک څخه اته ورځې 

یږي، یو ومت او افغان سیاستوالو رسه پېلوروسته به د طالبانو خربې له افغان حک
یې په کابل کې د  سمرش ټرمپ لخوا ټویټ وشو چې د سولې مذاکراتناڅاپه د ول

په کومه ورځ چې چې  امله درويل دي، په دايس حال کې له وژنېخپل یو پوځي د 
په کابل کې طالبانو برید وکړ، امریکایې پوځي قتل شو، په همهغه ورځ جرنال میلر 

راسمو په اړه د قطر د بهرنیو او خلیلزاد ماښام مهال له طالبانو رسه د توافق د رسمی م
 چارو وزارت کې خربې کولې.

 د ټرمپ دغه ډول کړنې تر ټولو لویه بې باوري د طالبانو او امریکایانو ترمنځ را منځته کړه.

: د ټرمپ لخوا چې د سولې مذاکرات وځنډول شول، امریکایانو هڅې پېل مو او 
ځل دوام  ذاکراتو بیاکړي، چې طالبان نرمښت وښيې او دايس کړنه وکړي چې د م

ته الره هواره يش. د امریکایانو لخوا بېالبېل وړاندیزونه طالبانو ته د یو او بل په خوله 
امریکایې پوهنتون  –رسول کیدل، چې یا خو طالبان اوربند ومني، یا خو د افغان 

ه استادانو تبادله وکړي، یا خو په خپله مذاکرايت ډله کې میرمنې ور زیايت او یا هم ل
 افغان حکومت رسه مخامخ خربې او یا هم په تاوتریخوايل کې کمښت راويل.

د مذاکراتو په لومړيو ناستو کې امریکایانو استدالل کاوه چې د بندیانو د تبادلې او 
خالصون خربې باید طالبان له افغان حکومت رسه مخامخ وکړي، ځکه بندیان د 

وی پوري تړاو لري، خو وروسته د افغان حکومت په واک کې دي، او دا کار په هغ
بندیانو د تبادلې بهیر؛ د افغان حکومت په ناخربې کې امریکایانو له طالبانو رسه 

 مخکې یوړ.
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پوهنتون د استادانو تبادله ومنله، امریکایانو ټینګار درلود  يامریکای –طالبانو د افغان 

ني، کله چې د تبادلې رسه رسه له افغان حکومت رسه مخامخ خربې هم وم له چې
طالبانو جواب منفي و، بیا امریکایانو ټینګار درلود چې طالبان اوربند ومني، باالخره 
مایوسه شول، او پرته له یادو دوو رشطونو یې د بندیانو د تبادلې تړون له طالبانو رسه 

 په دوحه کې السلیک کړ.

کې دوحې  کرښې الوتکې يیست چې خپل بندیان یې د قطر هوایطالبانو انتظار ا
وړل يش، بیا هم نابربه د امریکایانو لخوا د دوه ورځو اوربند غوښتنه وشوه، د  رو ته 

 بندیانو د تبادلې بهیر وځنډید، او بې باوري پکې ال زیاته شوه.

ن به له طالبانو رسه د سولې د بندیانو تر تبادلې وروسته، مته کېدله چې امریکایا
رصت هم و، ځکه ولسمرش ټرمپ، د فیو ښه  شوی تړون السلیک کړي، او دا ينهای

 –سیاستوالو د افغان  يمایک پمپیو او لوړ پوړو امریکای امریکا بهرنیو چارو وزیر
 امریکایې پوهنتون دوه استادانو خويش کېدل د سولې لپاره يو ښه پرمختګ وباله.

و افغان ولس په مته وو چې دا ځل به خلیلزاد له نوي او مخکنی او : طالباناتم
ګر دايس رشطونو پرته، له طالبانو رسه د سولې تړن د السلیک په اړه خربې کوي، م

لوري له طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت رسه  يونه شول، بیا هم امریکای
ه مسئله مخامخ خربې، د سولې تړون تر السلیک مخکې پېل کړي. طالبانو بیا هم دغ

سلیک ايس رسه تړون ال له تویل چې کله لوري ته یې و  يکورنۍ یاده کړه، امریکای
 ناستې او مذاکرات کوو. ييش، بیا به موږ افغانان خپلمنځ

امریکا رسه تر تړون وړاندي اوربند ومني،  لهګار درلود چې طالبان امریکایانو ډیر ټین
کې امریکایانو ډیر نرمښت وښود، تر دي چې په نا  ونووخت وپه دي اړه په لومړي
 ځې اوربند باندي یې هم اکتفا درلودله.اعالن شوې دوه ور 

طالبانو د اوربند پر ځای د تاوتریخوايل کمولو ژمنه وکړه، همدا کار یې وکړ، په 
جګړه کې د پام وړ کمښت راغی، خو بل خوا بیا په لیري پرتو سېمو کې امریکایانو 

وا ال او کورنیو پوځیانو مببارد، شپنۍ چاپې، د ملکی خلکو وژنې او بریدونه تر پخ
 زیات کړل، چې طالبان یې د امریکا پر نیت ال ډیر شکمن کړل.
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: امریکایانو له طالبانو رسه ومنله چې د تاوتریخوايل کمولو ژمنه وکړي، تر څو نهم

ولسمرش ټرمپ ته د سولې مذاکراتو کې د خلیلزاد لخوا دا السته راوړنه وړاندي يش. 
د دفرت دغړو، د خپل مرش شیخ هبة د طالبانو د قطر سیاسی دفرت وکوالی شول چې 

الله، د رهربي شورا، نظامي شورا، علاموو شورا او اړوند کمیسونو اجامع او رضایت 
مدې د تاوتریخوايل کمولو لپاره تر السه کړي، دا یو لوی او ښه پرمختګ و، د ه

لوري ته په واک کې ورکړ. طالبانو مته درلودله  يپرمختګ لیکلی منت یې امریکای
، خو په دوبۍ کې د یوناما په امریکایې لوري به مثبت ځواب تر السه کړي چې د

ټولنې، امریکا، بریتانیا، فرانسې،  ياروپایاستازي،  يد خلیلزاد، ناټو ملک ۍمرش 
جرمني او ناروي سفیرانو د ناستي پر مهال خلیلزاد څرګنده کړه چې پر طالبانو ال 

وړاندي خلیلزاد پر طالبانو د فشار له پاره زیات فشار ته اړتیا لیدل کیږي. او له دي 
پاکستان ته والړ، هلته یې د پاکستان له چارواکو هم غوښتي وه چې پر طالبانو د 

 اوربند لپاره فشار زیات کړي.

او یا  يبانو وغوښتل چې یا خو اوربند ومند دوبۍ له غونډې وروسته، خلیلزاد له طال
 هم اوربند ته ورته نږدې څه ومني.

ریکایانو په غوښتنو کې وخت په وخت بدلون، او د غوښتنو زیاتوايل طالبان د د ام
امریکایې لوري په نیت نور هم شکمن کړل، او د امریکایانو لخوا چې د 
تاوتریخوايل کمولو غوښتنه شوې وه، طالبانو ومنله، خو بیا یې د اوربند غوښتنه 

ري ال زیاته کړه، او طالبانو په وکړه، همدې کړنې د طالبانو او امریکا ترمنځ بې باو 
 خپلو رسمي پاڼو کې د دوی او امریکا ترمنځ د يب باوري راپورونه خپاره کړل.

: امریکایانو رسه انديښنې دي چې کیدای يش طالبان به په لویو ښارونو او د لسم
ولسوالیو په مرکزونو بریدونه کم او یا خو بیخې ونه کړي، خو ددې پر ځای به ټوله 

کلیوالو سېمو ته کړي؛ په دايس حال کې چې د امریکا/ناټو لخوا مببارد هم توجه 
نه وي، نو طالبان به خپلو حملو ته په کلیوالو سېمو کې زور ور کړي، او د افغان 
حکومت امنیتي ځواکونو ته به ډیره مرګ ژوبله واوړي، او طالبان به په لیري پرتو 

 ندي راويل.سېمو کې ځینې امنیتي پوستي تر خپل واک ال 
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: امریکایان فکر کوي چې د طالبانو د قطر سیايس دفرت ډیر واکونه لري، یوولسم

چې د سولې مذاکراتو کې پرمختګ، او د تاوتریخوالی اړوند ډیر څه ومني، خو 
دوی خپل بشپړ واک نه کاروي، او د خپلې ډلې د مرش لخوا د پوره واک ورکولو 

 کمولو په برخه کې مني.رسه رسه دوی دیر لږ د تاوتریخوايل 

م د سولې مذاکراتو کې لوري ترمنځ ه ي: طالبانو حس کړي چې د امریکایلسمدو 
، ځکه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لیواله دی چې د سولې مذاکرات شته اجامع نه

ګړندي مخکې یويس، پنټاګون او يس آی اې بیا غواړي چې پر طالبانو خپلې 
ې تړون د دوی پر ماتې متام نه يش، او سپینه ماڼې بیا غوښتنې ومني، تر څو د سول

مجبوراً د بهرنیو چارو د وزیر په پرتله د پنټاګون او يس آی اې څرګندونو ته پر 
 روان دي. څمدا المل دی چې د سولې مذاکرات پاهمیت قایله ده، ه

 : امریکا او پاکستان پلوي افغان رسنۍ هڅې کوي چې د طالبانو مذاکرايتلسمدیار 
ډلې پر غړو، نظامي طالبان بې باوره کړي، او طالبان به ممکن فکر کوي چې دا هم 
د امریکا او افغان حکومت ګډه سوژه ده چې غواړي د طالبانو په منځ کې درز را 

 منځته کړي.

 انديښنې

ښکاري چې د سولې بهیر ټکنی شوی، امریکایان ویره لري چې کیدای يش ایران 
سلو مرسته زیاته کړي، او انديښنه لري چې کیدای يش طالبانو به له طالبانو رسه د و 

پر دې  کې تر السه کړي. يترالسه کړي او یا هم په راتلونک د چورلکو ضد توغندي
رسبېره، د سیمې د هېوادونو او د امریکا ترمنځ د پخوا په پرتله اختالفات زیات دي. 

سیمې هېوادونه له امریکا رسه پر افغانستان د امریکا د جګړې په لومړۍ لسیزه کې د 
همږغي وو؛ خو له تېرو درې یا څلورو کلونو راهیسې دغه اجامع نوره نه شته. اوس 
که امریکایان د سولې مذاکراتو کې ناغېړي کوي او یو ځل بیا ښکېل لوري جګړې 
ته لومړیتوب ورکړي، لرې نه ده چې د طالبانو او د سیمې د مقتدرو هېوادونو ترمنځ 

 ال پياوړې يش چې دا چاره به بې له شکه د جګړې معادله بدله کړي.  پېيلتیا
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، ولس يې هم له نامعلوم برخیلک رسه مخ دبل خوا د ولسمرشۍ ټاکنو وروستۍ پایل

نه پوهیږي چې بیا به کومه معامله کیږي، او که د ټاکنو وروستۍ پایلې اعالن يش، 
اکرثیت سیايس ډلې او افغان  به څومره قانوين واکونه ولري، چې غټ رشمهغه ولس

 سیاستوال یې ننګه ونه کړي.

ده، که د ژمي موسم پای ته رسیږی، پرسلی رايش،  د طالبانو اړوند لویه اندیښنه بیا دا
د پرسيل عملیات اعالن يش، او په پرسيل کې به یو ځل بیا جګړې ډیر زور اخيل، 

مې جګړې جربان کې د اوسنۍ ک پرسيل يالبان به هڅې وکړي چې په راتلونکط
 هم وکړي، او خپلو بریدونو ته کیدای يش ال زیات زور ورکړي.

ده چې له یو کال زیات وخت مذاکراتو وروسته، چې  له دي ها خوا بله اندیښنه دا
، د مذاکراتو د بریالیتوب يد طالبانو ډیر مهم او منيل مرشان په قطر کې پاتې شو 

يب باوري پر امریکا نوره هم دوام وکړي،  لپاره یې شپه او ورځ کار کړی، که د هغوی
کیدای يش د طالبانو مهم مرشان )مال برادر اخوند، مال امیر خان متقي، مولوی 
عبداللطیف منصور او ځینې نور( بیرته له قطر څخه ووځي، او د رهربي شورا په 

 ناستو کې د ګډون لپاره د ډیورنډ کرښې غاړو ته ځانونه ورسوي.

ان له قطر څخه والړ يش، بیا به اسانه نه وي چې د سولې مذاکرات که د طالبانو مرش 
 ګړندي او منتج په قطر کې جریان پيدا کړي.

همدارنګه امریکایان انديښنې لري، که له طالبانو رسه د تاوتریخوايل کموالی په 
اوسنیو رشایطو ومنی، طالبان به په کلیوالو سېمو کې جګړو ته زور ور کړي، او که 

ه طالبانو رسه د سولې تړون السلیک کړي، بیا به هم طالبان له ډیر قوي چیرته ل
 موقف څخه له افغان سیاستوالو + حکومت رسه خربو ته کیني.

له افغان ولس رسه انديښنه ده چې په سېمه کې هند له پخوا، ایران اوس، د سولې 
په پلوي،  بهیر بریالیتوب نه غواړي، بلکې دواړه هیوادونه؛ هند د افغان حکومت

 ایران د طالبانو په پلوي، په افغانستان کې خپلې موخې لري.
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 د حل الره

ده چې په جګړه کې ښکېل لوري )افغان حکومت، امریکا، افغان سیاستوال  ښه دا
او طالبان( اوسنی د سولې لپاره چمتو فرصت له السه ورنه کړي، ټول لوري هڅې 

 وکړي چې د سولې مذاکرات بریايل يش.

 البانو رسه د امریکا د سولې تړون، امریکایانو ته مسؤلیت ورکوي چې دله ط
کې له کورنۍ جګړې  يډول پای ته ورسیږي او په راتلونکافغانستان جګړه په سم 

 مخنیوی ويش.

که چیرته له امریکا رسه د طالبانو د سولې مذاکرات بریايل نه يش، د سولې تړون 
نستان د ارامي او سوکايل مسؤلیت نه مني، او السلیک نه يش، امریکا کله هم د افغا

نه هم په افغانستان کې د جګړې شدت کمیږي، نه په جګړه کې کموالی راځي، او 
ناټو  /يیک څخه امریکایکه پرته له مسؤلیت څخه، پرته د سولې تړون له السل

مسؤلیت هم بیا  يجګړې د مخنیو  ۍان له افغانستان څخه وځي، د کورنپوځی
 اړه نه اخيل.هیڅوک په غ

ږغ وکړي چې د افغانستان جګړه په  ې افغانان په یو ږغ، په امریکاښه به وي چ
ل ډول رسه پای ته ورسوي، له طالبانو رسه خپلې ستونزې حل؛ تر څود بین و مسؤ 

 االفغاين تفاهم او اوربند لپاره الره هواره يش.

را منځته کیږي، د که څومره هم د سولې مذاکراتو کې نوي غوښتنې او نوي بحثونه 
سولې بهیر ځنډنی کوي، ښه ده چې له تازه غوښتنو او نویو بحثونو څخه دواړه لوري 

 ډډه وکړي.

داچې دواړه لوري پر یو بل د چل شک کوي، او یو پر بل بې باوره دي، د همدې 
بې باوري له منځه وړلو لپاره تر دي مهال اړین کار هم نه دي شوی، په کار ده چې 

وذه اشخاص او یا هم ځینې هیوادونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بې باوري ځینې بانف
 له منځه وړلو لپاره جدي کار وکړي.
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داچې تیر ځل هم خلیلزاد په قطر کې زیات وخت تیر، او طالبانو له هغه رسه په لیدو 

ر کې لیوالتیا نه درلودله، دا ځل هم ممکن له پاکستان وروسته به خلیلزاد قطر ته سف
کړی وي، کیدای يش طالبانو بیا هم له هغه رسه د لیدو لیوالتیا نه درلودله، او یا هم 
په ټیټه کچه کوم چا ور رسه لیدلې وي، په کار ده چې د لیدنو د نه لیوالتیا الملونه له 

 منځه یوړل يش، او هغه دايس، چې امریکایان په خپلو پخوانیو ژمنو ودریږي.

خربو بهیر وغځوي، خو د بهیر په ځنډ کې د چا ګټه او  امریکایان به غواړي چې د
د چا تاوان دی؟ پرته له شکه، چې طالبان ځان تاواين ګڼي، ځکه د سولې بهیر د 
ځند له امله د طالبانو د وسلوالو حوصيل متاثره کیږي، امریکا ته په کار ده چې دغه 

 باریکي درک او د سولې بهیر ګړندی کړي.

کوي چې دوی طالبانو رسه هغه څه مني چې طالبان یې داچې امریکایان فکر 
غواړي )د بهرنیو پوځیانو وتل(، خو مقابل کې طالبان هم باید ډیر څه ومني، زما په 
آند چې د امریکایې پوځیانو وتل حتمې ده، ښه داده چې د وتلو لپاره مناسبه الره 

ر له خنډونو رسه ځان ته پیدا کړي، نه داچې هغه غوښتنې، چې منل یې د سولې بهی
 مخ کوي، د امریکا لخوا وړاندي يش.

زه بیا هم پر دي خربه ټینګار کوم، چې افغان ولس، افغان سیاستوال او طالبان، ټول 
په یوه ږغ د سولې بهیر ګړندي کیدو، د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره په ګډه کار وکړي، 

جګړې پای ته رسولو ته زمینه د سولې بهیر تړون السلیک به، افغاين مذاکراتو او د 
 مساعده کړي.
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 د مذاکراتو چټکتاا او ښه پرمختګ

د بهرنیانو لخوا د دوبۍ غونډې کې که څه هم پریکړه وشوه چې پر طالبانو فشار 
زیات يش چې د اوربند مشابه یو څه ومني، داچې د طالبانو لخوا خلیلزاد او میلر ته 

ې موږ )طالبانو( د تاوتریخوايل د کمېدو په روښانه توګه وویل شول، کوم منت چ
اړوند تايس )امریکایانو( ته سپارلی، هغه کفایت کوي، او که تايس انديښنې لرئ 
چې موږ به په ښارونو بریدونه کم او په کلیوالو سېمو کې به بریدونو ته زور ورکړو، 

ال ستايس دا انديښنه بې ځایه ده، موږ به په عمل کې وښیو چې تر شوې توافق 
 زیات د تاوتریخوايل کمېدل غواړو. 

خلیلزاد د یولسم پړاو خربو پر مهال څو ځله افغانستان، پاکستان او قطر ته سفرونه 
وکړل، تر څو دغه پړاو د مذاکراتو وروستی پړاو او د تړون السلیک ته دواړه لوري 

 چمتو يش.
ه یې ولیدل، هغه د فربوري په لومړۍ نیټه خلیلزاد کابل ته والړ، له ډاکټر غني رس 

له طالبانو رسه د سولې خربو کې " غني ته د سولې د وروستيو جریاناتو په اړه وویل:
 " کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی.

خلیلزاد له نورو افغانانو رسه د لېدنې پر مهال په مذاکراتو کې د پرمختګ خربه کړي 
ختګ ویيل، ممکن هدف وه، خو داچې ډاکټر غني ته یې په مذاکراتو کې د نه پرم

به یې اوربند، او یا داچې؛ ډاکټر غني د سولې خربو له پرمختګ رسه لیوالتیا نه 
 درلودله.

په همدې ورځ خلیلزاد له ډاکټر عبدالله عبدالله، استاد محقق او ګڼو سیايس مرشانو 
 رسه وکتل، هغوی ته یې د سولې اړوند وروستي جریانات وویل.

وله باید د یو شخص په انحصار کې نه وي، سوله د افغانانو س "ډاکټر عبدالله وویل:
 "غوښتنه ده.

خلیلزاد له مخکیني ولسمرش حامد کرزي او ځینو نورو افغان سیاستوالو رسه د ناستې 
پرمهال څرګنده کړي وه چې په سولې بهیر کې پرمختګ شوی، او ال هم د سولې 

 "بهیر د بریالیتوب مته لري.
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د  په کابل کې د امریکا سفارتیلزاد له کابل څخه ووت او مه، خل۲د فربوري پر 

 الندي خربپاڼه خپره کړه: خلیلزاد د لېدنو اړوند

د افغانستان د سولې لپاره د متحده آیالتونو ځانګړي استازي زملم خلالزاد له 
 کابل  خه خپله لادنه تررسه کړه

زملي خلیلزاد له کابل  د افغانستان د سولې لپاره د متحده آیالتونو ځانګړي استازي
 څخه خپله لیدنه تررسه کړه

د افغانستان د سولې لپاره د متحده آیالتونو ځانګړي استازي زملی خلیل زاد او 
 .مه نیټه افغانستان ته خپل ګټور سفر پای ته ورسوه۲وررسه پالوي د فربوري په 

اجرائیه ښاغيل خلیلزاد د ميل یووايل حکومت له مرشانو، ولسمرش ارشف غني او 
رییس عبدالله عبدالله رسه د متحده آیالتونو د هڅو په اړه مشورې تررسه کړې ترڅو 
د جګړې پای ته رسولو لپاره سیايس جوړجاړي ته الره هواره کړي. دوی له طالبانو 
رسه د تاوتریخوايل د کمولو په اړه د مذاکراتو په برخه کې د متحده آیالتونو 

وکړې ترڅو د متحده آیالتونو او طالبانو تر منځ وروستیو هڅو باندې هم خربې 
موافقې، د افغانانو ترمنځ مذاکراتو، او د تلپاتې سولې په مالتړ هراړخیز او دایمي 

 .اوربند ته الره هواره يش

ښاغيل خلیلزاد له یو شمیر نورو افغان مرشانو رسه هم سال مشورې وکړې ترڅو د 
دنو کې، ښاغيل خلیلزاد پدې ټکي ټینګار دوی نظریات هم واوري. په خپلو ټولو لی

وکړ چې افغانان باید د ټول شموله اسالمي جمهوریت مذاکرايت ټیم په تشکیل او 
 .د افغانانو تر منځ د خربو اترو لپاره چمتووايل باندې خپل مترکز ته دوام ورکړي

 م ورکړ.خلیلزاد له کابل څخه قطر ته والړ  او هلته یې له طالبانو رسه لېدنو ته دوا

وزیر مایک پمپیو په ازبکستان کې د مه، د امریکا د بهرنیو چارو ۳د فربوري پر 
له طالبانو وغوښتل چې د سولې تر السلیک وړاندې د خربې ناستې پر مهال له 

تاوتریخوايل د راکمېدو په برخه کې داسې "څرګند شواهد" وښيي ترڅو "بین 
ه هیواد څخه د امریکایي عسکرو وتلو ته الر االفغاين" خربو ته زمینه برابره او له دغ

 .هواره کړي
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ښاغيل پمپیو ویيل:"د سولې هوکړه چې د اسوشېټيډ پرس اژانس د راپور له مخې 

السلیک نه شوه، موږ په  مګردې وه، نږ مخه هم السلیک ته له هوکړه  اودې ده، نږ 
ر ځل هم ورته کار کوو، موږ تی حېاو پخالینې پر یوې طر  لېپوره احتیاط رسه د سو 

اړو لوریو پری کار کړی و ته نږدې شوي وو، داسې یوه طرحه چې د حېیوې طر 
و، خو طالبان ونه توانېدل چې د تاوتریخوايل د راکمولو په برخه کې خپل نیت او و 

 ".وړتیا ثابته کړي

مجاهد د فربوري پر کې د طالبانو ویاند ذبیح الله  ند پمپیو د څرګندونو په غربګو 
 پل ټویرت ولیکل:مه پر خ۴

توان لري، د مذاکراتو بهیر د ټرمپ  اسالمي امارت د مشکل د حل اراده او  :غربګون"
الف ټکنی ټویټ، د امریکا متعددو غوښتنو، په امریکا او کابل کې د چارواکو اخت

ښاغلی پمپیو دې د خپل بام واورې زموږ پر بام نه را اچوي، زموږ موقف   .کړی
 ".اصويل او متحد دی، دریځ مو د مقابل لوري په شان متزلزل نه دی

دوه ورځې کیږي چې خلیلزاد "له قطر څخه راته ولیکل: طالبمه، ۷د فربوري پر 
 "بانو هغه پخوانۍ خربه ورته کړي.همدلته دی، او له طالبانو رسه یې لیدلی، خو طال

نن طالب مرشانو له خلیلزاد رسه مهمه "ما )لیکوال( ته ولیکل: طالبمه، ۹د فربوري پر 
 "لېدنه درلودله، او پر دي یې بحث و چې د تړون د السلیک کیدو نیټه معلومه يش.

نن ماښام د اسالمي امارت سیايس "ټویرت ولیکل:لږ وروسته سهیل شاهین پر خپل 
خیرالله  محرتم مال محرتم مال محمد فاضل مظلوم، ند،و مرستیال محرتم مال برادر اخ

قطر له خارجه وزیر او ډاکټر زملي  محرتم مولوي امیرخان متقي، د خیرخواه او
مذاکراتو د نتایجو او بعدي اقداماتو په اړه یې په ځینو  خلیلزاد رسه ناسته درلوده، د
 ."مهمو موضوعاتوبحث وکړ

دې ورځ ماخوسنت مهال له ناروي څخه فروډ له ما )لیکوال( رسه اړیکه په هم
ونیوله، غوښتل یې د قطر ناستو او سولې اړوند خربې را رسه وکړي، خو موږ د 

 مه د سیګنال له الري خربې وکړي.۱۰فربوري پر 

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%A8%D8%B1%DA%AB%D9%88%D9%86?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%A8%D8%B1%DA%AB%D9%88%D9%86?src=hashtag_click
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نن ورځ په واشنګټن کې مهمه غونډه کیږي، او هغوی به دا پریکړه "وویل: فروډ

طالبانو رسه تړون السلیک يش او یا نه، د هو او نه پریکړه همدا نن کوي چې له 
 "کیږي. پر امریکا ډیپلوماټیک فشار زیات دی چې تړون السلیک کړي.

طالبان پالن لري چې په پرسيل کې پر ارزګان او بغالن بریدونه وکړي، "هغه وویل:
ندي راويل، تر څو افغان او د یادو والیتو مرکزونه د لنډ مهال لپاره تر خپل کنټرول ال 

حکومت او نړیوالو ته خپل زور ور ښکاره، او په بین االفغاين مذاکراتو کې له قوي 
 "موقف څخه خربې وکړي.

زما په نظر چې طالبان به په پرسيل کې په ځینو والیتونو حميل وکړي، ځکه "مطمنئ:
د سولې تړون  د سولې مذاکراتو په جریان کې دوی بریدونه کم کړل، خو امریکایانو

السلیک کې ځنډ وکړ، اوس به طالبان غواړي چې راتلونکي پرسلې کې بریدونه 
زیات کړي، او د طالبانو بریدونه د دي لپاره به نه وي چې په بین االفغاين خربو کې 
ځانته ډیر امتیاز واخيل، ځکه تر څو چې له امریکایانو رسه تړون نه وي السلیک 

پېل کیدل هم ستونزمن ښکاري، دا خربه به سمه نه وي،  شوی، د بین االفغاين خربو
 "ويل طالبان به بریدونه زیات کړي.

فروډ ومنله چې د طالبانو پرسلني عملیات په بین االفغاين خربو کې د امتیاز لپاره نه، 
 بلکې د امریکا سولې مذاکراتو د ځند لپاره پالن کیږي.

مریکایانو له ولسمرش ټرمپ رسه ناسته لوړ پوړو ا مه، په امریکا کې۱۰فربوري پر د 
نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې په ټوله کې ټرمپ له طالبانو  ورځ وروستهدرلودله، 

 رسه د سولې تړون له السلیک رسه مرشوطه هوکړه کړي.

مه، مایک پمپیو د ټلیفون په کرښه له ډاکټر عبدالله او ډاکټر غني ۱۱د فربوري پر 
و ته یې په قطر کې له طالبانو رسه د تاوتریخوايل کموايل رسه خربې وکړي، او دواړ 

طالبانو توافق کړی چې "اړوند بحثونو باندي معلومات ورکړل، پمپیو ورته وویل:
 "تاوتریخوالی کم، او دا ډول د تاوتریخوالی کمښت به په اوربند باندي منتج کیږي.

م چې ښاغيل پمپیو خوښ ی''د ټلیفوين خربو په اړه د ارګ پر ټویټر ولیکل شول:
نن ټيلیفون راته وکړ او له طالبانو رسه د سولې په روانو خربو کې یې د پام وړ 
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پرمختګ خرب راکړ. وزیر پمپیو راته په تاو تریخوايل کې د پام وړ او تلپاتې کموايل 

 .راوستلو په تړاو د طالبانو د وړاندیز په هکله معلومات راکړل

زه خوښ یم چې د سولې په هکله تر اوسه زموږ له دا د ستاینې وړ پرمختګ دی او 
اصويل دریځه د ګټورو پایلو راوتل پیل شوي دي. زموږ لومړنی هدف دا دی چې 

 .بې معنا وینه تویېدنه پای ته ورسېږي

د دې لپاره ټول افغانان په یوه خوله رارسه ملګرتیا کوي او زه دوی ته ډاډ ورکوم 
او اړین وسایل لري چې دغه هدف ته  چې د دوی مرشان داسې جرأت، وړتیا

او ددې بهیر وروستۍ مراحل  به د افغانستان د اسالمي جمهوریت لخوا ، ورسېږي
 په ښه ډول مدیریت يش."

مه، په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ ناسته وشوه، د خلیلزاد ۱۲د فربوري پر 
 شو.لخوا له طالبانورسه؛ د تړون اړوند د ټرمپ نظر رشیک 

ټرمپ له طالبانو رسه د سولې هوکړه په نیویارک ټایمز ورځپانې راپور ورکړ چې 
مرشوطه توګه تصویب کړې ده. نیویارک ټایمز د یو شمېر افغان او امریکایي 
چارواکو له خولې وایي چې ټرمپ په مرشوطه توګه له طالبانو رسه هغه هوکړه 

له افغانستان وځي او په دغه تصویب کړې چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه 
 .هېواد کې به سوله تامینېږي

ن" خربي شبکې هم د امریکا د دفاع ن اِ د "يس اِ  مه،12د فربوري پر   دارنګه
وزارت د دوو چارواکو په حواله ویيل چې د امریکا حکومت هڅه کوي روانه 

 .جاړي اعالن وکړي اونۍ له طالبانو رسه د تاوتریخوايل کمولو په اړه د یو جوړ

د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل هم په دوحه کې د 
 .امریکايي او طالب استازو ترمنځ روانو خربو کې د پرمختګ خرب ورکړی دی

"هیڅ ښکېل لوری باید د امریکا او طالبانو مذاکراتو کې :لیکلو ر هغه پر خپل ټوېټ
ټول باید د ماناداره بین  له ستونزو رسه مخامخ نه کړي.« سخت پرمختګ»دغه 

االفغاين مذاکراتو پیلېدو لپاره خپله سیايس اراده وښيي، جرمني همکارۍ ته چمتو 
 ".دی

https://edition.cnn.com/2020/02/11/politics/us-taliban-deal/index.html
https://edition.cnn.com/2020/02/11/politics/us-taliban-deal/index.html
https://twitter.com/suhailshaheen1
https://twitter.com/suhailshaheen1
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په مذاکراتو ورځې  د نن"مه، د نن ټکی آسیا پر ټویټر ولیکل شول:۱۲د فربوري پر 

کې د طالبانو او امریکایانو پوره مذاکرايت ټیمونو ګډون درلود. د غرمې پر یولس 
 .یې دوام وکړبجو پیل او د شپې تر یولس نیمو خربې بجې 

وري خربې وغځېدې، مته ده ساعتونو پ ۱۲نږدې د طالبانو او امریکایانو تر منځ تر 
 تړون د د ماً عمو  کې مذاکراتپه دغو . شېچې سبا بیا هم پر لس بجې خربې پیل 

، چې د دواړو لورو څخه د خربې کیږيتو باندي أ السلیک تر مراسمو مخکې اجر 
 .تاوتریخوايل د کمښت اعالن یې تر ټولو مهم دی

یلزاد په ننیو مذاکراتو کې تر خل مليز  ياستاز  يد افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړ 
 .د سبا ورځې مذاکرات به د هغه ټیم پر مخ وړي  .شوګډون وروسته جرمني ته روان 

تو په اړه به هر لوری ځانته أ د نن ټکی اسیا رسچینې وایي چې د راتلونکو اجر 
 اعالمیې خپروي.

ید دواړه چې با شتهټکي « واړه»خو بیا هم ځیني  شونن ټوله ورځ پر اعالمیو کار و  
 ".باندي توافق وکړيور لوري 

 مه، میرمن رابن رافیل د ایمیل د الري ما )لیکوال( ته ولیکل:۱۲د فربوري پر 

زما معلومات دادي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ټرمپ لخوا تاید شوی، او "
 ".د تاوتریخوايل د کموايل له مودې پوره کیدو وروسته به ژر دغه تړون السلیک يش

مه، د جمعې ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې خربې ونه شوي، ۱۴د فربوري 
مه، دواړه لورو خپلمنځې مشورې او ناستې درلودلې، همدارنګه ۱۵او د فربوري پر 

 مه، هم د دواړه لورو ترمنځ ليدنې ونه شوي.۱۶د فربوري پر 

په بروسل کې د ناټو  لټنربګو سټ ینسرسمنيش  د ناټو عموميمه، ۱۲فربوري پر د 
"د افغانستان د ټاکنو پایلې او له  :یلوو  غړو هیوادو دفاع وزیرانو ته د خربو پر مهال

له یوې او بلې رسه 'ټکر کې نه' دي او ناټو د  مسئلېامریکا رسه د طالبانو د سولې 
 " .دغو خربو مالتړ کوي

https://twitter.com/suhailshaheen1
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ریکا او طالبانو ترمنځ : "زما لپاره، دا تناقض نه دی، باوري هم یم چې د امینس وویل

خربې هم دا موخه لري او د ناټو مالتړ وررسه دی. موږ ددغو خربو په اړه له امریکا 
 .رسه له نژدې سالمشورې کوو، چې بین االفغاين خربې پيل يش

 .په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو له خپلمنځي خربو پرته نه يش راتلی

څ ټلوال هم دا پرېکړه نه کوي، بلکې افغانان پخپله ناټو پرېکړه نه کوي، د ناټو هې
باید پرېکړه وکړي، خو زموږ هڅه دا ده چې د افغانانو ترمنځ خربو او بحث ته الر 

 .برابره کړو، چې همدا سولې ته د رسېدو الر ده

الهم سولې ته اوږده الر پاتې ده، خو هیله دا ده چې د افغانانو ترمنځ خربو ته نژدې 
 .ته غوره الر دا ده چې افغانانو ته د دغو خربو زمینه برابره کړي شو او ناټو

ن طالبان هم پوهېږي چې د جګړې په ډګر کې نه يش بریايل کېدای، دوی باید د آ 
 ".تاوتریخوايل کمولو په باب خپل ریښتینی او واضح هوډ وښيي

وسل کې بر  پالزمېنهد امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بلجیم مه، ۱۳د فربوري پر 
مونږ پر پرله پسې ډول دا ویيل، چې په ډګر کې زمونږ د ":خربیاالنو ته وویل

سوو ته د رستیرو شمیرو  ۶۰۰قومندانانو د سپارښتونو پر اساس، مونږ به اته زره او 
کمیدو رسه کومه ستونزه ونلرو او ځکه، چې مونږ ډاډه یو، چې په دغه شمیر رستیرو 

 ."ی شورسه مونږ خپل ماموریت بشپړول

مه، د مونیخ امنیتي غونډې په څنډو کې ډاکټر غني او خلیلزاد رسه ۱۵د فربوري پر 
ډاکټر غني له خلیلزاد رسه د مونیخ امنیتي " ولېدل، د ارګ پر ټویټر ولیکل شول:

 .222غونډې په څنډه کې وکتل

دواړو پر هغو مسایلو خربې او ټینګار وکړ چې تیره ورځ د ډاکرت غني او د امریکا 
فاع وزیر او بهرنیو چارو وزیر ترمنځ د مسایلو تعقیب به کوي، په ځانګړې ډول د د

 سولې بهیر اړوند مسایلو.

                                                           
مه، د بلجیم په پالزمېنه ۱۳مه او ۱۲د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه د فربوې پر  222

 ونیخ ښار کې وشوه.، د جرمني په م۲۰۲مه ۱۶مه او ۱۴بروسل کې، او د فربوري پر 
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په مونیخ کې خلیلزاد د هند له بهرنیو چارو وزیر جي شینکر رسه هم ولېدل، شینکر 

د تازه پرمختګونو له درکه خوښ  د افغان سولې په برخه کې "پر خپل ټویټر ولیکل:
 "ددې بهیر مالتړ کوي.هند سولې ته هیله مندي ډېره شوې ده او  . افغانیم

د مونیخ ناستې اړوند الندي ټویتونه وکړل، او له سولې  مه، خلیلزاد۱۶د فربوري پر 
مذاکراتو او په مونیخ کې له امریکایې، ناټو او افغان چارواکو رسه د لیدنې اړوند یې 

 خوښې څرګنده کړي وه.
کې د هغه د ناستو انځورونه له ډاکټر غني، د ناروي بهرنیو چارو  د خلیلزاد په ټویټونو

وزیرې، د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر، د امریکایې سناتورانو او عمران رسه خپاره 
 .شوې وو

مه، خلیلزاد اسالم اباد کې د افغان کډوالو اړوند جوړې شوې غونډه ۱۷د فربوري پر 
کډوالو له استازو رسه د افغان سولې په  کې ګډون وکړ، په غونډه کې يې د افغان

تړاو خربې وکړي، همدارنګه خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود 
 قریيش رسه ولېدل، په قطر کې د مذاکراتو په وروستیو پرمختګونو یې بحث درلود.

خان مه، خلیلزاد په اسالم اباد کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران ۱۸د فربوري پر 
رسه د افغان سولې اړوند خربې وکړي، او عمران خان له خپله اړخه د افغان سولې 

 بهیر کې د هر ډول مرستې ژمنه ور کړه.
ډاکټر غني په کابل کې د والیتي شوراګانو مرشانو او غړو ته  مه،۱۹ د فربوري پر

په سوله کې د ښځو مشارکت تضمین شوی او د مذاکرايت ټیم هر غړی به " وویل:
د ښځو د حقونو دفاع کوي. د سولې د لوی هدف لپاره به یو کوچنی، قوي او 

 .ټولشموله ټیم جوړېږي
په جمهوریت او د وګړو په حقونو باندې معامله نه کېږي او د سولې هره پرېکړه به  

د ميل شورا او د اړتیا په صورت کې د لویې جرګې او رایې له الرې کېږي او نوی 
 .ورکوي چې په حقونو یې معامله ويش نسل هیچاته اجازه نه

او د سولې هره  ئچې د سولې له خربو هیڅ ډول ډار ونه لر  درکومډاډ زه تايس ته 
مرحله خپل قید او رشط لري. د همدغو رشایطو پر اساس به تاوتریخوالی کمېږي 

طالبانو رسه سوله د بلې له اجازه نه ورکوو چې  موږ .چې باالخره د اوربند المل يش
 " .ړې د پیل المل يشجګ
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مه، کیدای يش له لوړ پوړو ۱۹زما )لیکوال( د معلوماتو له مخې چې د فربوري پر 

امریکایې پوځیانو رسه به د رساج الدین حقاين لېدنه د افغانستان په دننه او یا هم 
کوم خلیجې هیواد کې شوې وي، تر څو امریکایان د حقاين شبکې له مرش څخه 

ه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون کیږي، چې حقاين ډاډ تر السه کړي؛ ک
 ډلې ته هم د منلو وړ او په عملې کېدو کې یې ځان ژمن وبويل.

د دې لپاره چې امریکایې ولس ته ډاډ ورکول يش چې د سولې مذاکراتو څخه 
مه، د امریکا په ۲۰د فربوري پرحقاين ډله هم مالتړ کوي، له همدې امله به وه چې 

دین حقاين الندي لیکنه ورې نړیوالې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د رساج المشه
 خپره شوه:

 

 ژباړه پښتو لاکنې د حقاين الدين رساج د کم زټامي نيويارک په
م کال کې زمونږ استازو له امریکا رسه خربې پيلولې، زمونږ ټولو ۲۰۱۸کله چې په 

باورصفر ته نږدې وو. مونږ تېرو په نيزد په دې اړه چې دا خربې به نتيجه ورکړي، 
کلونو جګړې او د خربو اترو ګڼو پخوانيو هڅو ته په پام رسه چې بې ګټې ثابتې  ۱۸

 .شوې وې، د امريکا پر نيت بيخي بې باوره وو

مګر رسه له دې مو هم پرېکړه وکړه چې يوه بله هڅه هم وکړو. دغه اوږده جګړه 
سه ورکول سولې د هر ډول بالقوه فُرصت له ال هر چا ته په درنده بيه متامه شوې وه. د 

و. له څلورو لسيزو د برياليتوب چانس يې ډېر کم هم  که لَود حکمت تقاضا نه وه، و 
زياتې مودې راهيسې هره ورځ جګړې د افغانانو ژوند اخيستی. هر چا د کورنۍ يو 

م ګران غړی له السه ورکړی. هر څوک له جګړې ستړي شوي دي. زه په دې باور ي
 .چې نور بايد دغو مرګونو او دردونو ته د پای ټکی کېښودل يش

متحدو ايالتونو تر مرشۍ الندې بهرنۍ ټلوالې رسه زمونږ جګړه زمونږ انتخاب نه  د
وو بلکې مونږ ورکې له ځان څخه دفاع ته اړ شوي وو. ځکه نو د بهرنيو عسکرو 

له متحدو ايالتونو رسه د  وتل زمونږ لومړنۍ او تر ټولو سرته غوښتنه ده. دا چې نن
 .، دا وړه خربه نه دهوسولې د تړون په درشل کې يو 



 556 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
د مال عبدالغني برادر او شري محمد عباس ستانکزي تر مرشۍ الندې زمونږ د مرکچي 
ډلې همکارانو په تېر يو نيم کال کې له امريکايي مرکچيانو رسه يوه تړون ته د 

ې کړې. زمونږ پر کليو د متحدو ايالتونو رسېدلو له پاره نه ستړې کيدونکې هلې ځل
د درنې مببارۍ له کبله زمونږ د منسوبينو له تکراري اندېښنو او خواشينۍ او د 
امريکايانو له خوا هر وخت د نويو، نويو غوښتنو له مطرح کولو رسه، رسه مونږ خربو 

 .اترو ته ژمن پاتې شوو

ه چې د متحدو ايالتونو ن هغه مهال هم د سولې دروازه خالصه پرېښودآ مونږ 
ولسمرش ټرمپ خربې بندې وبللې. دا ځکه چې د جګړې دوام تر ټولو زيات زمونږ 
افغانانو په تاوان دی. دا هم روښانه ده چې د دغسې جدي خربو په پايله کې له دوه 
اړخيزو تېرېدنو پرته د سولې هېڅ ډول تړون هم ممکن نه دی. دا چې مونږ له خپل 

ې دوه لسيزې مو ور رسه په داسې حال کې بې درېغه جګړه کړې هغه ُدښمن رسه چ
چې مرګ پکې د باران په څېر وريده، دغسې ګردايب خربو ته ژمن پاتې شوو، دا د 
دې ښکاره ثبوت دی چې مونږ د جګړې پای ته رسولو او خپل هيواد ته د سولې 

 .راوستلو ته ژمن يو

رنيو عسکرو له وتلو وروسته رامنځ ته مونږ هغه اندېښنې او پوښتنې درک کوو چې د به
باندې موجودې دي. د دغسې اندېښنو د کيدونکي نظام د ډول په اړه د افغانستان د ننه او 

په ځواب کې بايد ووايم چې دا په بني االفغاين اجامع پورې اړه لري. مونږ بايد اجازه 
نډ يش چې د ور نه کړو چې اندېښنې مو د دغسې واقعي بحثونو او خربو د الرې خ

 .لومړي ځل له پاره له پردي اغېز او مداخلې آزاد چاپرييال کې تر رسه کيږي

هېڅ لوري ته هم نه ښايي چې د مخکې ټاکل شويو نتايجو او رشطونو په وړاندې 
کولو رسه د دغه بهري مخه ډب کړي. مونږ دې ته ژمن يو چې له نورو اړخونو رسه 

مشوريت ډول پر مخ الړ شو او د يوه داسې نوي  د متقابل احرتام په چاپرييال کې په
پکې  ږغې ته رسه ورسيږو چې د هر افغان شموله سيايس نظام په اړه هوکړ -ټول

 .اورېدل شوی وي او هېڅ افغان وګړی ورکې د محروميت احساس و نه کړي
زه باوري يم چې له بهرنۍ واکمنۍ او مداخلې څخه له آزادۍ وروسته به مونږ په 

اسې اسالمي نظام ته الره پيدا کړو چې ټول افغانان به پکې مساوي حقونه ګډه يوه د
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ولري، چې د تعليم او کار د حقونو په ګډون به د ښځو هغه حقونه پکې خوندي 
وي چې د اسالم سپيڅيل دين ورکړي، او اهلیت به پکې مساوي فُرصت ته د رسېدو 

 .اساس جوړوي
درک کوو چې د رسکښو ډلو له لوري له مونږ په دې اړه موجودې هغه اندېښنې هم 

افغانستان څخه سيمه ايز او نړيوال امنيت ته د ګواښ په اړه را والړیږي. په دغسې 
اندېښنو کې خو لومړی له مبالغې څخه کار اخيستل کيږي. په افغانستان کې د بهرنيو 
 ډلو په اړه راپورونو کې د جګړې د ټولو لورو د جګړه خوښو لوبغاړو له خوا د

 .سيايس غرضونو په پار مبالغه کيږي
بل دا د هېڅ افغان په ګټه نه ده چې د دې اجازه ورکړي چې له هيواد څخه يې د بل 
چا له خوا ناوړه ګټه واخيستل يش او د جګړې په ډګر بدل يش. مونږ د بهرنيو 
مداخلو تريخ خوند څکلی او ځکه به نو له ټولو افغانانو رسه په ګډه د دې د باوري 

ولو له پاره هر ډول تدابري ونيسو چې نوی افغانستان پکې د سولې د سمبول په بڼه ک
راڅرګند يش او هيڅوک هم د دې احساس و نه کړي چې زمونږ له خاورې څخه 

 .له ګواښ رسه مخ دي
مګر رسه له دې، په مخ کې پرتو ننګونو ته هم په ټيټه سرتګه نه ګورو. په دغو ننګونو 

سرته دا وي چې بېالبېلې افغان ډلې په جدي او مخلصانه ډول  کې به ممکن تر ټولو
زمونږ د ګډې راتلونکې د تعريفونې په موخه کار وکړي. زه ډاډه يم چې دا کار 
ممکن دی. که چېرې مونږ له يوه بهرين ُدښمن رسه تړون ته د رسېدنې جوګه يو، 

فونو ته د خربو له نو په اولٰی طريقې رسه د دې وړتيا لرو چې بني االفغاين اختال 
 .الرې د پای ټکی کښيږدو

لور پړاو او د بهرنيو ځواکونو له وتلو وروسته پړاو  په بله ننګونه به دا وي چې د سولې
کې نړيواله ټولنه په افغانستان کې په رغنده ډول د افغانانو ترڅنګ پاتې يش. زمونږ د 

 .الې ټولنې مالتړ اړین دیهيواد د ثبات او پرمختګ له پاره له افغانانو رسه د نړيو 
مونږ دې ته کاماًل چمتو يو چې د متقابل احرتام پر اساس له خپلو نړيوالو رشيکانو 
رسه د اوږدمهالې سولې او رغونې په ډګر کې په ګډه کار وکړو. د خپلو ځواکونو له 

پرمختګ او ، د وروسته تونه هم په افغانستان کې له جګړېاېستلو وروسته متحد ايال
 .ې په برخې کې رغنده نقش لوبولی يشرغون
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مونږ د دې اهميت درک کوو چې افغانستان له ټولو هيوادونو رسه د دوستۍ اړيکې 

 .وسايت او د هغوی اندېښنې جدي وګڼي

افغانستان په ګوښه توب کې ژوند نه يش کولی. نوی افغانستان به د نړيوالې ټولنې 
يثاقونو ته چې د اسالم د سپيڅيل دين له بامسؤوليته غړی وي. مونږ به ټولو نړيوالو م

اصولو رسه په ټکر کې نه وي، ژمن پاتې شو. همداراز مونږ له نورو هيوادونو څخه 
هم هيله لرو چې زمونږ د هيواد استقالل او ثبات ته درناوی ولري او زمونږ خپلواکۍ 

 .او ثبات ته د همکارۍ د فُرصت په توګه وګوري نه د رقابت او شخړې

نځ د سولې د تړون تطبيق به زمونږ او متحدو ايالتونو تر مي ساعت ننګونه د دست
وي. که څه هم چې په دوحې کې له امريکايي مرکچيانو رسه د خربو اترو په ترڅ 
کې يو څه باور جوړ شوی، مګر لکه څرنګه چې متحد ايالتونه پر مونږ بشپړ باور نه 

 .لرولري، په ورته ډول پرې مونږ هم پوره باور نه 

مونږ له متحدو ايالتونو رسه د يوه تړون السليکولو ته نږدې شوي يو. له خپل لوري 
مونږ د دغه تړون د هرې مادې د لفظ او مفاد پيل کولو ته کامالً متعهد يو. مګر د 
دغه تړون د مفاد تحقق، د برياليتوب باوري کول او د پايېدونکې سولې راوستل په 

د ايالتونه هم خپلې هرې کړې ژمنې او د هغو جزئياتو دې پورې هم اړه لري چې متح
او د  مینځتهزې له دغې الرې بشپړ اعتامد راته زمونږ په څېر بشپړه ژمنتيا وښيي. يوا

 .ن رشاکت بنسټ کېښودل کېدی يشآ راتلونکې همکارۍ او 
زما هيوادوال به ډېر ژر دغه تاريخي تړون ومنانځي چې له بشپړ تطبيق وروسته به 

ټولو بهرنيو عسکرو د وتلو شاهدان وي. دا چې تر دغه پړاوه را رسيدونکي يو، يې د 
لرې يې نه بومل چې ډېر ژر به هغه ورځ هم ووينو چې له خپلو ټولو افغان وروڼو او 
خويندو رسه به يو ځای د يوې تلپاتې سولې پر لور حرکت پيل کړو او د يوه نوي 

 .افغانستان بنسټ به کښېږدو
اسې نوی پيل منانځو چې په نورو هيوادونو کې مېشتو ټولو هيوادوالو ته بيا به يو د

به خپل ټاټويب او هغه کور ته د راستنېدنې بلنه ورکوي چې هر څوک به پکې په 
 .عزت او د سولې په فضا کې د اوسېدنې حق لري
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 د تړون تر السلاک مخکې د خلالزاد او ډاکټر غنم لېدنه

ه، خلیلزاد د اسالم اباد د سفر او پاکستانې چارواکو د مونیخ امنیي غونډې وروست
مه یې په ارګ کې له ډاکټر ۲۱رسه تر لېدنې وروسته کابل ته راغی، د فربوري پر 

غني رسه ولېدل، دواړو د تاوتریخوايل کمېدو اونۍ پر جزئیاتو او مدیریت باندي 
 خربې وکړي.

انو رسه د مذاکراتو کیدای يش چې خلیلزاد به دا ځل په ډیر وضاحت له طالب
پرمختګ، د جګړې کمښت او تړون السلیک ځینې جزئیات له ډاکټر غني ، ډاکټر 

 عبدالله او ځینې مهمو افغان سیاستوالو رسه رشیک کړي وي.
ه، ډاکټر غني د سولې مشورتې جرګې له ځینو غړو رسه وکتل، د م۲۱د فربوري پر  

ې پروسې په اړه د مشوريت جمهوررئیس غني د سول"ارګ پر ټویټر ولیکل شول:
غونډو په لړکې نن ماښام د سولې مشوريت لویې جرګې مرستیاالنو او د بېالبېلو 

 .کمېسیونونو رئیسانورسه وکتل
هغه وویل، په پنځو کالو کې په بېالبېلو برخو کې کايف ظرفیت ایجاد شوی او که 

 .رامنځته کېدهسیايس قرش متحد وای، نو د دې دوه او درې برابره نور ظرفیت هم 
په پنځو کالو کې به د افغانستان اتیا سلنه اوبه مدیریت يش. خپل ځان کم او بېچاره 

 .مه بولئ او زموږ تواضع باید په ضعف تعبیر نه يش
د هیواد جمهوررئیس وویل، موږ دایمي دوست او دښمن نه لرو، مګر دایمې ګټې 

ل زموږ مسوولیت دی. هغه لرو چې نه یوازې موږ ته ارزښت لري، بلکې د هغو پال
زیاته کړه، له مرکزي اسیا رسه پرې شوې اړیکې مو په تېرو پنځو کالو کې په اسايس 

 .توګه ورغاولې
نقشه ایجاد کړې او د  ېجمهوررئیس وویل، د سولې مشوريت لویې جرګې د الر 

سولې پروسه موخه نه، بلکې وسیله ده. موخه د جنګ او تاوتریخوايل له منځه وړل 
 .د سولې تامین دی او دا کار یوازې په شعارونو نه، بلکې برنامه کېږياو 

جمهوررئیس غني وویل، د سولې پروسه حیايت ده،مګر فرصتونه او احتاميل 
خطرونه دواړه لري چې د افغانستان اسالمي جمهوري دولت له فرصتونو څخه د 

 ".اعظمي استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري
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 يل کمښت او سولې تړون السلاک ناټو اع ند تاوتریخوا
هره ورځ مو انتظار کاوه چې د طالبانو او امریکا لخوا به د تړون د السلیک نیټې او 

 مراسمو اړوند به د دواړو لورو لخوا اعالميې خپرې يش.

 مته کېده چې دغه ډول خربپانې به د فربوري په نیاميې کې خپرې يش، ما )لیکوال(
ته د قطر سیايس دفرت رسچینې وویل چې د دواړو لورو لخوا خربپانې چمتو شوې، 
موږ انتظار کوو چې لومړی د امریکا لخوا خربپاڼه خپره يش، سمدستي به موږ هم 
له خپله اړخه خربپاڼه خپره کړو، همدارنګه امریکایان مته لري چې لومړی به طالبان 

 خربپاڼه خپره کړي.

رسه ناست وم، د مال کولو وروسته، په شارجه کې له ملګرو د جمعې تر ملانځه 
 "زیری مې درباندي،" یې وویل: زنګ راغی، له واره "همت"عبدالحنان 

خربپاڼه " سمدستي پوه شوم چې د تړون د السلیک نیټه اعالن شوې، همت وویل:
 "مه تړون السلیک کیږي.۲۹خپره شوه، د فربوري پر 

افر و، او د نا امنیو له کبله یې د اماراتو ګرمۍ تیرويل، هلته ناسته ټول ملګري چې مس
 ډیر خوشاله شوو.

زما )لیکوال( رسه بیا دوحې ته د ورتګ غم و، په پام کې وه چې د مارچ له لومړۍ 
مې به په دوحه کې د پګواش نړیواله د سولې غونډه په دوحه کې کیږي، ۵نیټې تر 

 لیږيل وي.ما )لیکوال( او ځالند  ته یې هم بلنې را 

مه، خپل ټکټ ۲۶تر مایګر پوري مې وکوالی شول چې دوحې ته د فربوري پر 
 چمتو کړالی شم.

مه، لومړی د امریکا بهرنیو چارو وزرات او لږ وروسته د طالبانو لخوا ۲۱د فربوري پر 
مې ۲۲اعالميه خپره شوه چې د امریکا رسه د تاوتریخوايل پر کمېدو د فربوري له 

مه به د طالبانو او امریکا ترمنځ د ۲۹شوې، همدارنګه د فربوري پر مې هوکړه ۲۹تر 
 سولې هوکړه لیک په دوحه کې السلیک کیږي.
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 د امریکا د بهرناو چارو اع ماه

 په اعالمیه کې راغيل: د امریکا متحده ایاالتو بهرنیو چارو وزارت

انستان کې د امریکا متحده ایاالتو او طالبانو یو هر اړخیز سیايس حل، په افغ د
جګړې د پای ته رسېدو لپاره، د امریکايي او ایتاليف ځواکونو د راکموايل او له دې 
ډاډ چې هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان له خاورې نه توانیږي، چې امریکا متحده 

 .وو ایاالت او ملګري یې وګواښي، په خربو بوخت 

، په دوحه ېمشوريت ناسته کحکومت رسه په  ووايلی، د ميل ېک ویاون ویوروست په
په پایله کې دې تفاهم ته ورسیدو چې  خربواو طالبانو ترمنځ  د  االتوید متحده ا ېک

 .د پام وړ کموالی راځي ې په تاوترخوايل کېافغانستان ک ولميل کچه به په ټپه 

 ونړ تترمنځ طالبانو  - االتوید متحده ا ېچ يیږرسه، مته ک توبیالیتفاهم په بر ېد د 
  .نیسو یار یکولو لپاره ت کید السلمه، د تړون ۲۹د فربوري پر  ږيش. مو کیسلال 

له طالبانو رسه د هوکړې له السلیک وروسته به ژر بین االفغاين خربې پيل يش، چې 
دا به هر اړخیز اوربند لپاره یو بنسټیز قدم او د افغانستان د سیايس راتلونکي لپاره د 

  .یوې نقشې الره ترسیم کړي

ه افغانستان کې د تل پاتې سولې ته د رسېدو یوازنۍ الره داده چې افغانان په خپلو پ
 .کې رسه جوړ يش او تفاهم د راتلونکي لپاره غوره الره ده

د قطر په پالزمینه دوحه کې مذاکراتو یو واقعي فرصت او ستونزي پر خپل، مګر 
و افغانانو غواړي، چې له امیدواري رامنځ ته کړې او د امریکا متحده ایاالتو له ټول

 .دې فرصت نه استفاده وکړي

د قطر له دولت او نورو  االتیمتحده اپه افغانستان کې د سولې د مالتړ په برخه کې؛ 
 .223مننه کوي خهڅ روګاو مل نویمتحد ولوټ

                                                           
 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خربپاڼه پښتو ته ژباړل شوې، انګریزي بڼه یې: 223

state.gov/next-steps-toward-a-u-s-agreement-with-the-

taliban/#.Xk_GvsF6JzU.twitter 
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 د طالبانو اع ماه

 د مذاکراتو د وروستم جریان په هکله د اس مم امار  اع ماه
ي امارت او د امریکا د متحده ایاالتو ترمنځ له اوږدو مذاکراتو د افغانستان اسالم

هو ق کال د رجب املرجب د میاشتې ۱۴۴۱ وروسته، دواړو لوریو موافقه وکړه چې د
م کال د فربوري میاشتې ۲۰۲۰ مه او د۱۰هو ش د حوت میاشتې ۱۳۹۸ مه او د۵په 
کې د دواړو طرفونو ترمنځ مه نیټه به نهايي شوې توافقنامه د نړیوالو په حضور ۲۹ په

 السلیک يش.
اوس به دواړه لوري د توافقنامې د السلیک لپاره تر یادې نیټې وړاندې مناسبه فضاء 

السلیک مراسمو ته به د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو لوړ رتبه استازي  برابروي، د
بېالبېلو جهتونو  دعوتوي، د بندیانو د خالصون لپاره به الزم ترتیبات نیيس، د هیواد له

رسه به د بین االفغاين مذاکراتو زمینه مساعدوي او باآلخره به د ټولو بهرنیو ځواکونو 
په وتلو او د افغانستان خاوره د چا د امنیت په خالف نه کارولو رسه به په ټول هیواد 
کې د رستارسي سولې لپاره الر هواروي، تر څو ټول هیوادوال د امن په فضاء کې د 

   مي نظام تر سیوري الندې سوکاله ژوند ولري. ان شاء الله.اسال 
 د افغانستان اسالمي امارت

 

 له پورته خربپانې لږ وروسته، د طالبانو ویاند الندي څرګندونې هم خپرې کړي.

ورځو د جریان په اړه د اس مم امار  د ویاند لخوا ټولو  ۷ د را روانو
 مجاهدینوته الزمې  رګندونې

 !کم ورحمة الله وبرکاتهالسالم علی
 الله تعالی مو پخپلو کارونو او خدمتونو کې بریايل لره.

اسالمي امارت له امریکایې جهت رسه د  به په جریان کې یاست چې تايس
توافقنامي د السلیک لپاره د مناسبي فضاء د رامنځ ته کولو موافقه کړي چي د 

 روګرام له مخي عمل کوي.ورځو لپاره به مجاهدین د ورکړل شوي پ ۷ راتلونکو
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ټولو ته د مرشانو لخوا هدایت دی چې که له چارسه په دې اړه  تايسپه دې تړاو 

عدم پوهاوي رسه مخ کیده، د مراتبو د تسلسل په  کوم سوال پيدا کیده، له مشکل او
 اساس دې هرڅوک له خپلو مافوق مسئولینو څخه هدایت اخيل.

ورځو کې پخپلو ور سپارل شویو  ۷ راتلونکوبله خربه دا چې ټول مجاهدین به په 
وظایفو کې مشغول او د مقابل لوري لخوا د احتاملی نقض په صورت دفاع ته اماده 

 .224منع دی جداً وي، د دښمن ساحوته د مجاهدینو ورتګ 

ټول پوهیږئ  يسد اسالمي امارت لخوا چي له مقابل لوري رسه کوم عهد شوی، تا 
و تر خپله وخته پورې د وعدې پوره کول واجب دي، چې په عهد باندې وفا کول ا

 ټول مجاهدین دې په دې برخه کې د اطاعت اصل ته جدي متوجه وي.

له اوو ورځو بعد چي په امته ورځ موافقتنامه السلیک يش له هغه وروسته به ټولو 
مجاهدینو ته د توافقنامي مطابق معلومات او هدایت ور کول کیږي او په هغو به 

 والسالم  کیږي. عمل پيل

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 

 

 

  

                                                           
جون( له  ۱۵تر  ۱۳یوې موثقې رسچینې ما )لیکوال( ته د تیر کوچني اخرت اوربند )  224

کېدو څو ورځې وروسته وویل: "شیخ هبة الله صاحب پر دي خفه و چې ويل طالبان  بشپړ
د اوربند پر مهال د افغان حکومت تر کنټرول الندي سېمو )ښارونو، ولسوالیو او د والیتو 
مرکزونو( ته ورغلل، ځکه زما لخوا دوی ته اجازه نه وه ورکول شوې، یوازي د اوربند امر 

 مې کړی و."
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 د تاوتریخوايل کمېدو اړوند غربګونونه

او افغان سیاستوالو مثبت  "ناټو او ملګرو ملتونو"د تاوتریخوايل کمښت ته نړیوالو 
ډاکټر غني هم ټلویزوين وینا  وکړه، خو د هغه په څیره کې له ورایه   غربګون وښود،

 کاریده.خفګان ښ

لې د طالبانو ډد "د حکومت غوښتنه اوربند و خو دا چې :غني وویلډاکټر ارشف 
موافقه وکړه دا هم اوربند او پایداره سولې ته د  کمېدو بانديتاوتریخوايل پام وړ 

 .رسیدو لپاره یو مهم ګام دی

 بجې ۱۲:۰۰په تاوتریخوايل کې د پام وړ کموايل موده نن شپه د افغانستان په وخت 
 .پيلېږي

په راتلونکې اوونۍ کې چې په تاوتریخوايل کې د پام وړ کمولو موده ده، افغان 
 .ځواکونه به وضعیت په جدیت څاري او په کار ده چې محتاطانه عمل ويش

 دنور ګامونه به ، او د سولې بهیر به د افغان دولت په مرشتابه تررسه کېږي
ته په کتو اخستل کیږي. او همدا اوونۍ تاوتریخوايل د پام وړ کموالۍ اوونۍ ارزونې 

 " .راتلونکی لوری به ټاکی ده چې

مه، ځینو رسنیو د طالبانو لخوا په لیري پرتو سېمو کې د بریدونو ۲۲د فربوري پر 
 راپور ورکړ، په غربګون کې یې مجاهد ولیکل:

یاتو د توافقنامې د السلیک لپاره د مناسبې فضاء په برابرولو کې د ټولو والوضاحت: 
. له دې مرکزونه د قول اردوګانو، فرقو، غونډونو او بهرنیوقواو مرکزونه شامل دي

 .عالوه، د مجاهدینو هر ډز اوبرید باید تخطي ونه بلل يش. دا عام اوربند نه دی

مه، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه  محمود قریشې ۲۲د فربوري پر همدرانګه 
منځ تړون به د پاکستان په موجودیت کې السلیک "د طالبانو او امریکا تر  وویل:

 ".له پاکستان پرته دا کار ناممکن وکیږي، ځکه چې 
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مه، مخکې له دي چې هند ته روان يش، ۲۳د امریکا ولسمرش ترمپ، د فربوري پر 

هو له طالبانو رسه د سولې تړون السلیک کوم، " په واشنګټن کې خربیاالنو ته وویل:
 " م، او خپل نوم پکې لیکم.زه یې خپله السلیک کو 

مه، د قطر سیايس دفرت ویاند سهیل شاهین له الجزیرې ټلویزون رسه ۲۳د فربوري پر 
 " په مرکه کې وویل:

ځینې کړۍ هڅه کوي له امریکا رسه د طالبانو روانې خربې چې حساسې مرحلې  
دوی نيش کولی دا خربې ناکامې کړي ځکه مګر ته رسېديل دي ناکامې کړي. 

 بان واحد دریځ لري او د افغانستان پر شاواخوا اویا سلنه خاوره واک لري. طال

ټولو نظامي طالبانو ته سپارښتنه شوې ده چې له امریکا رسه شوې هوکړې ته ژمن 
 د نورو له لوري د هر ډول تېري ځواب ته هم چمتو دي.  خو اويس،

افغان خاوره د هیڅ چې له مخې به یې  یوله امریکا رسه پر هغې هوکړې هم والړ  
 .بهرين هېواد پر ضد نه کارول کېږي

 د جګړې کمښت په اړه د ټرمپ او پمپاو  رګندونې
په مه، ۲۲جرنال میلر د فربوي پر  په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قوماندان

کابل کې د افغانستان دفاع او کورنیو چارو رسپرست وزیرانو رسه یو ځای خربیاالنو 
نن د تاوتریخوايل کمولو د ازمایښتي دورې د پیل لومړۍ ورځ ده، ټولو  " :ته وویل

خواو موافقه کړې ده، چې دې رسه به تاوتریخوالی کموي. زه په افغانستان کې د 
دا ډاډ درکوم چې د تاوتریخوايل کمولو په موده  ويلقاطع مالتړ ماموریت په استاز 

 ".کوو کې به موږ خپل مسولیتونه په جدي توګه تر رسه
 مه، د ولسمرش ټرمپ لخوا خربپاڼه خپره شوه، لیکل شوې و:۲۸د فربوري پر

مایک پمپيو ته امر کړیدی چي په قطر کي د امریکا او طالبانو ترمنځ د  )ټرمپ(ما"
که طالبان او حکومت خپلو وعدو ته ژمن پاته   .موافقې په مراسمو کي برخه واخيل

موږ افغانان دېته هڅوو چي دا فرصت غنیمت . يس، په افغانستان کي به سوله رايش
 " .وشمېري، او د دایمي سويل لپاره کار وکړي
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 ټرمپ خربپاڼهد ولسمرش 

 ۲۰۲۰مه ۲۸د فربوري 

 وڅوو توور والړل،افغانسووتان تووه  يړ خوودماتو غوو یېکووایکالووه دمخووه، د امر ۱۹ ېدږ نوو
وخووت  ېدپووه . ويسیوو هځوولووه من رګوومسووؤل تره ېحملوو ېوولسوومید  مربټد سووپ

ورکونکووو او د افغانسووتان  هیوومال ییکووای، امروړ خوودماتو غوو وروړ د ز ږ، زموووېکوو
 ېچو لوهکړی. کو ګپرمختو یلوو  ېپوه افغانسوتان کو ږموو؛ تګښول یخلکو په لوو 

زه بووه  ېچوو هړ رسه ژمنووه وکوو انویووکایامر لووه، مووا راغلوومفوورت تووه ولسمرشووۍ د زه د
 ې بووهکوو هټووتووه رسووولو پووه ل ید پووا ګجنوو ېکورتووه راومل او د د ريیووخپوول رست

 کوو. ګپرمخت ړد پام و ېژمنه ک ېپه د ږمو. می

 ویپوامپ کیوما ریوچوارو وز ویود بهرن االتویود متحوده ا ښوونهژر بوه زموا پوه الر  رډی
حووال  ېشوواهد وي، پووه داسوو دویووک کیالسوول ونړ د طالبووانو لووه اسووتازو رسه د توو

 هګووډبووه د افغانسووتان لووه حکومووت رسه  سووپریمووارک ا ریوود دفوواع وز ېچوو ېکوو
والړ  نوووژم پوورطالبووان او د افغانسووتان حکومووت  ېر یووچ . کووهيړ خپووره کوو هیوواعالم

 رویوتوه رسوولو او خپلوو رست یپوا ګوړېد ج ېبوه پوه افغانسوتان کو ږ، مووپاتې يش
 ولرو. ارادهلپاره قوي  دویکور ته د رس

 ويلاسوتاز  امګومهوم  ود یولپواره  ېسوول ېد تلپوات ېپوه نووي افغانسوتان کو ېدا ژمن
 یسووټېترور نوووري یووا، داعووش او هعوودالقاهلتووه بووه  ېچوو ؛ دايس افغانسووتانکوووي

دا د  ېکوو پایلووهرسوووي. پووه و  انیووتووه ز ږمووو ې وغووواړيچوو ډلووې شووتون ونووه لووري،
. يړ د خپوول راتلووونکي لپوواره کووار وکوو ېلووري چوو هړ ا ېخلکووو پووور پووه  افغانسووتان 

او خپول  ېد سوول ېچو وړ غووا خوهڅخلکوو لوه افغانسوتان  د ږاملوه، موو ېله همود
 .له السه ور نه کړي رصتلپاره دا فهیواد د نوي راتلونکې 

پووه  یووې ړا یووپووه و ېمننووه کوووم چوو خووهڅ جنګیووالیو ییکووایزره امر ونوګزه د سوول
 ایوووژيل  رګووداعووش او القاعووده تره یر ډیوو ږ. موووړیخوودمت کوو ېافغانسووتان کوو

 نیو درنوواوی کووووقربوواویوواړو، او د هغووو  خوودمتپوور  يسسووتا ږدي. مووو ويلیوون
دي. دا  يړ کوووور ه خلکوووو لپوووار  د کووواید امر ویوووکورن يساو سوووتا يستوووا ېچووو
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د خونوودیتوب  االتویوود متحووده ا ېده چوو لووهیپا وڅووه دد هغووو کسووانو  ونونووهړ ت

 .225ړېک هګړ سخته ج ېپه افغانستان کيې لپاره 

د امریکوووا د بهرنیوووو چوووارو وزیووور مایوووک پمپيوووو د امریکوووا ، موووه۲۸د فوووربوري 
پوودې تیوورو شووپږو ورځووو کووي د افغانسووتان پووه تشوودد او " کووانګرس تووه وویوول:

د پووام وړ کموووالی راغلووی دی. ایووران د ورانکوواریو نیووت لووري، خووو جنګونووو کووي 
 " .موږ ورته متوجه یو

 
انځور: د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دوحه کې د قطر او نورو 

۲۰۲۰فربوري  ۲۹. هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو رسه  
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 د تړون په مراسمو کې د ګډون لپاره هڅې

دوبۍ ته والړم، او له هیواده تيښتې ته د ميل  مه،۲۴نومرب پر  زه )لیکوال( چې د
امنیت د بریدونو او ګواښونو له امله اړ شوم، هلته په دوبۍ کې مې د دوه کلني ویزې 
تر السه کولو هڅې پېل کړي، معلومه نه وه چې دوبۍ کې به ماته دوه کلنه ویزه 

ماته د متحده عرب اماراتو نیم کلونه  ۳راکول يش یانه، ځکه له دي مخکې نږدې 
ویزه را نه کول شوه، ماته وویل شول چې په ابوظبۍ کې زما نوم بالک شوی، او کله 

رشیف کندهاري له کې د هند په هوایې ډګر کې په ناڅاپي ډول  ۲۰۱۸چې په نومرب 
رسه مخ شوم، لومړی ځل مې وليد، هغه چې د خلیلزاد له ډلې رسه یې نږدې اړیکې 

امنیتي کمپنۍ یې لرله، له اماراتو رسه یې هم نږدې اړیکې درلودلې، زما رلوديل، او د
ویزه به راته واخيل،  د سیاحتور رسه لومړنۍ لېدنه وه، هغه ماته ډاډ راکړ چې د دوبۍ 

خو وروسته یې ماته وویل چې که تايس )مطمنئ( غواړئ چې د دوبۍ ویزه تر السه 
 .تو د استخباراتو له کسانو رسه ووینئکړئ، نو په کار ده چې د متحده عرب امارا

زما )لیکوال( لخوا جواب دايس و چې په هیڅ صورت نه غواړم چې د اماراتو د 
 استخباراتو له کسانو رسه وګورم، او ویزه اخیستل هم دومره راته اړین نه دي.

له دي مخکې نږدې اوه ځله زما د ویزې اخیستلو وړاندیز د متحده عرب اماراتو 
 شوی و.لخوا رد 

پر ما )لیکوال(، کابل کې د خپل کور مخې ته برید وشو،  ۲۰۱۹ اکټوبر ۱۱کله چې په 
په دوبۍ کې زموږ نږدې دوستانو حاجی ایوب له ما څخه د پاسپورټ غوښتنه وکړه، 
تر څو د دوبۍ ویزه راته واخيل، په دی وخت کې زما د پخوانۍ پاسپورټ وخت پوره 

 مې په همهغه پخوانی نوم اخیستی و. شوی و، او نوی لس کلن پاسپورټ

همهغه و چې زما لپاره ایوب خان د دوبۍ ویزه واخیستله، غوښتل مې چې دوبۍ ته 
 نومرب پر له ملګرو رسه باید مخکې له دوبۍ څخه قطر ته تللی وای، د والړ شم، مګر

ه، څو ورځې وروست "مه۱۴د نومرب "قطر ته والړو، له قطر څخه د بیرته راستنېدو  مه۹
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، هغه شهید کړل شو. د شهید مژده د دفن مراسم موږ 226پر استاد وحید مژده برید وشو

د مژده صاحب فاتحې  د هغه فاتحه هم واخیستل شوه، مه،۲۰تر رسه کړل، د نومرب پر 
 .ته د هر ګوند، هرې سيمې، هرې ژبې او هرې نظریې خلک راغيل وو

هم د امنیتي ګواښونو یادونه وکړه، له فاتحې څخه د راستنېدو پر مهال  ذاکر جاليل 
تايس بېغمه اوسئ، دا ځل بیا زما نوبت دی، ځکه " هغه ته ما )لیکوال( وویل:

حکومت به غواړي چې زما پر وژلو د وحید مژده په اړه د خلکو توند غربګونونه لږ 
 " کنټرول کړي.

چې د  د شپې مهال ما )لیکوال( ته د خادم انتظار لخوا پر واټس اپ وویل شول 
سولې شورا د داراالنشاء مخکینی رئیس او د ډاکټر غني مخکینی سالکار اکرم 
خپلواک وايې چې په دي ورځو کې له کوره ونه وځي، ستا د وژلو پالن نیول شوی، 
په همدې دوه ورځو کې ډیر احتیاط وکړه، او که وتوانیږي نو له هیواده بهر ووځه، 

 .227همهغه و چې زه دوبۍ ته والړم

)لیکوال( رسه انديښنه وه که د دوبۍ دوه کلنه ویزه ونه يش، زما یوه میاشت په زما 
مدې کبله مې دوبۍ کې پوره يش، نو بیا مجبوره یم چې له دوبۍ څخه ووځم، له ه

غړي او د افغانانو رسه د اړیکو د ادارې مرش شیخ شهاب الدین  د قطر سیايس دفرت
                                                           

مه ۱۱ې فعالینو په وړاندي زیاتې شوې وي، د اکټوبر په کابل کې امنیتې ستونزې د سول 226
، پر ما )لیکوال(، د کابل په خوشال مېنه کې د کور مخې ته وسلوال برید وشو، د ۲۰۱۹

مه، پر لیکوال او سیايس شنونکي محمد حسن حقیار باندي په کابل ښار کې ۳۰اکټوبر پر 
و، برید ګر د پولیسو لخوا ونیول د ارتل پُل او ابن سینا روغتون ترمنځ برید وشو، زخمي ش

 شو، مګر په پټه پريښودل شو.
مه، د سولې فعال، لیکوال او د سیمې په کچه سیايس تحلیل کوونکي وحید ۱۸د نومرب پر 

مژده باندي د هغه له کور رسه نږدې، د ماښام ملانځه تر اداء کولو وروسته، له مسجد څخه 
 ې شهید کړ.د راوتلو پر مهال برید وشو، مژده صاحب ی

خادم انتظار نږدې دوه کلونه د سولې محور کې له موږ رسه ملګري و، د فربوري درېمه  227
کې یې د ملکی وژنو د مخنیوي او سولې برخه کې د ميل امنیت د مرش ډاکټر  ۲۰۲۰اونۍ 

 حمدالله محب د سالکار په توګه دنده پېل کړه.
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که ممکن وي چې ماته د قطر ویزه  دالور رسه اړیکه ونیوله، هغه ته مې وویل

 واخیستل يش.

دويب دوه  وشوه، له دي وروسته زما د مه۱۱پرډسمرب  ویزه دډیره ژر زما لپاره د قطر 
ترالسه مه ۲۶د ډسمرب پر وشوه، او د ترکیې ویزه مې هم  مه۱۶د ډسمرب پر  کلنه ویزه 

 وه. کړه، د ایران د یو څړنیز مرکز لخوا هم د ورتګ بلنه راته شوي

ډیره ځله ماته د قطر د سیايس دفرت ملګرو وویل چې کله به قطر ته راځي، هغوی 
امریکا د تړون مراسم کیږي، هغه وخت به زه  – وته مې ویل چې کله هم د طالبان

ې دا درځم. جهانګیروال صاحب خو ال داهم وویل چې زړه ته مې نه لویږي چ
 مه کوه. روړۍ دي شړۍ يش، راځه، انتظا

، او د فربوي په لومړي لسیزه د ویزې وخت و د قطر زما، ۲۰۲۰ مې۱۰چ تر د مار 
کې د پګواش ادارې لخوا په دوحه کې د سولې نړیوالې غونډې لپاره هم بلنه راکول 

 شوه، هغوی چمتو و چې زما له پاره ویزه واخيل، خو ما خپله ویزه ساتيل وه.

نه ورکول شوې وه، او د هغه د پګواش ادارې لخوا تر ما مخکې ځالند صاحب ته بل
 .واخیستل شوهلپاره هم د قطر ویزه د پګواش ادارې لخوا 

موږ ( په دوحه کې ويش، ۲۰۲۰مې ۵تر  ۱پالن کې وه چې د پګواش ناسته د مارچ )
وه، او مته مو وه چې تر غونډې وروسته ممکن د د همدې غونډې لپاره تیاری نی

 تر لسمې په دوحه کې پاتې شم.تړون مراسم ويش، زما پالن و چې د مارچ 

امریکا  –کې ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د طالبانو  د درېمې اونې په لومړیود فربوري په 
 .مه په دوحه کې السلیک کیږي، خو زه باوري نه وم۲۹ترمنځ تړون به د فربوري پر 

میلمه   هرس   " مولوي امیرحمزه، عبدالسالم وزیروال او ...." زه په شارجه کې له ملګرو
، د مال عبدالحنان همت د واټس اپ زنګ راغی، هغه ویل مه۲۱فربوري پروم، د 

مه السلیک کیږي، ته کله ورځي، او زه هم ۲۹تړون خو د فربوري پر  ؟خرب شوي
 کوشش کوم چې په مراسمو کې ګډون وکړم.
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چې لېدل چې خلیلزاد او ذبیح الله مجاهد دواړو لیکيل وو ما )لیکوال( پر ټویټر و 

 مه تړون په دوحه کې السلیک کیږی.۲۹د فربوري پر 

فربوري مازیګر درې نیمې  ۲۹یوه ورځ مخکې زما ټکټ قطر ته شوی و، چې په 
 مه به بیرته دوبۍ ته راځم.۱۰بجي به قطر ته رسیږم، او د مارچ پر 

وري ته را مخکې فرب  ۲۶له ټکټ کوونکي رسه مې اړیکه ونیوله چې زما ټکټ 
 .وشولکړي، همدايس 

ماښام مهال موږ په شارجه کې د لوګر والیت د اوسیدونکي مال عبیدالله او ملګرو 
میلامنه وو، هغوی د طالبانو او امریکا لخوا د تړون د نیټې د اعالنېدو په اړه ډیر 
خوشاله وو، او په همدې ماښامنۍ کې یې، په دوحه کې له سیايس محدودیتونو رسه 

خوندور، په ترنم کې د ترانو ویلو پروګرام هم جوړ  رسه، له لذیذې ډوډۍ رسبیره،
کړی و، فکر مې کاوه چې زه د هیواد په کومه کلیواله سېمه  کې ناست یم، شاوخوا، 
ټول هغه ځوان طالبان را چاپیره وو چې د امنیتي ګواښونو له امله اماراتو ته له 

 مجبوري څخه تليل وو.

بېلو کسانو اړیکې ونیويل چې د سولې زما )لیکوال( رسه بېال مه، ۲۲د فربوري پر 
له بېالبېلو تړون مراسمو کې د ګډون اجازه ورکول يش، مګر طالبانو وویل چې 

اړیکې نیويل، او ډیرو زیاتو کسانو په مراسمو کې  افغانانوډیرو زیاتو هیوادو څخه  
د ګډون غوښتنه کړي، مګر دلته محدودیتونه دي، د قطر هیواد او موږ ورته دومره 

تر دي چې همدې طالب مرش زما )لیکوال( په مراسمو کې  زیات چمتووالی نه لرو.
د ګډون ژمنه هم ونه کړه. مګر د ورځې په وروستیو کې مې خرب ورکړ چې په 

 مراسمو کې زما د ګډون اجازه شوې ان شاء الله.

د کسانو د غوښتنې اړوند ما بیا ځل له طالب مرش رسه اړیکه ونیوله، د هغه جواب 
دايس مينوال په زرهاوو دي، اوسمهال دايس تصمیم نه دی نیول شوي، " دايس و:

 " او امکان يې هم ډیر کم دی.

مه، له نصیب ځدراڼ رسه اړیکه ونیوله، تر څو انس ۲۱ما )لیکوال( د فربوري پر 
 حقاين ته ووایې چې د تړون مراسمو کې زما د ګډون په اړه متوجه واويس.
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رسه  "مال برادر اخوند"ما خربه له مرش " حقاين پېغام راغی:یوه ورځ ورسته د انس 

 " وکړه، مشکل نشته، راځي دي.

مه، جهانګیروال صاحب هم وویل چې انس حقاين ستا ۲۲همدارنګه د فربوري پر 
مه، ۲۴)لیکوال( په اړه له مال بردار اخوند رسه خربې وکړي. او د فربوري پر 

ړون مراسمو کې د ګډونوالو په نوملړ کې جهانګیروال صاحب احوال راکړ چې د ت
 ستايس نوم ولیکل شو.

د وحید مژده صاحب د زوی )احمد جاهد مژده( د ګډون په مه، ۲۲د فربوري پر 
محرتم شیخ صاحب! سوله د شهید " اړه ما )لیکوال( شیخ دالور صاحب ته ولیکل:

لپاره یې زوی  مژده صاحب غټ ارمان و، که ددغه ارمان او ددنه کورنۍ ته د درناوي
 " احمد جاهد مژده ته د تړون مراسمو کې د ګډون چانس وي.

مستحق خو بیخي دی، البته دومره زیاتو خلکو اړیکې نیويل، چې " شیخ دالور ولیکل:
د ټولو راتګ لپاره یو جوړ او اباد هیواد هم نه يش کوالی چې ترتیبات ونیوالی يش، د 

ندیانو د کورنیو غړو، فعاله نظامي قومندانانو او استشهادیانو وارثینو، د شهیدانو او ب
همدارنګه مخلصینو د تړون په مراسمو کې د ګډون غوښتنې کړي، له همدې امله موږ 
داخل څخه هیڅوک هم را ونه غوښتل، التبه کامیابې او فرصتونه نور هم را روان دي، 

  ".228ل يشامتیازي او هر اړخیز ونازول او وپال "جاهد مژده"باید دايس خلک 

د ګډون اجازه مال برادر اخوند وکړه، سمدستي  )لیکوال( ډاډه شوم چې زما چې کله
مې له جهانګیروال او ځینو نور ملګرو رسه د ډاکټر فیض محمد ځالند د نوم یادونه 
وکړه، دوی ته مې وویل چې هغه قطر ته د پګواش غونډې لپاره راځي، نو ښه به 

 .وي چې په مراسمو کې ګډون وکړي

                                                           
شیخ دالور صاحب ویل، هغه ورځ  "مه، عبدالرحیم ثاقب راته وویل:۲۰د فربوري پر  228

چې پر شهید مژده برید شوی و، او د هغه د شهادت خرب راغی، د جامعت ملونځ و، امام 
او ټول مقتدیان تشهد ته ناست وو، خو زه یوازي په صف کې والړ وم، هیڅ فکر مې نه 
دی شوی، حتی په صف کې دا ټولو خلکو؛ زما د څنګ خلکو ته مې هم فکر نه وو، چې 

 تشهد او ناستې وخت دی، بلکې زه والړ پاتې وم. د
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وکړه،  همته مولوي محمد نبي عمري  مېد ځالند صاحب او ذاکر جاليل یادونه 

زه پوهیدم چې ځالند صاحب هم فداء او ممکن کوم بل ملګري ته هم یادونه کړي 
وي، خو پر دي هم ډاډه وم که زما نوم د مراسمو د ګډونوالو لسټ کې راځي نو 

 ځالند صاحب هم بیا پکې راځي، همهغيس وشول.

ملګرو خیرالله شینواري او شفیع اعظم هم ډیره لیوالتیا درلودله، مګر هغوی د قطر د  زموږ
 .وو تګ ویزې نه درلودلې، که چیرته يې ویزې درلودالی، د هغوی ګډون هم ممکن 

ځکه دا مهال دايس پریکړه هم شوې وه چې د تړون په مراسمو کې به ځینو هغو 
 لخوا ورکول يش چې په قطر کې اوسیږي. افغانانو ته هم د ګډون اجازه د طالبانو

مه، له اوږد ځنډ وروسته، له اسټرلیا څخه د استاد سیاف د کاکا زوی ۲۵د فربوري پر 
)لیکوال( رسه پر مسینجر اړیکه ونیوله، هغه ته مې  حاجي محمد عمر هاشمي زما

وري، هغه وویل چې زه هم وویل چې سبا قطر ته ځم، پرته له دي چې زما خربه وا
 مراسمو کې ګډون کوم.او د تړون په  رځم،د

، او د يګډون لپاره طالبان ډیره سختي کو  ما هغه ته وویل چې په مراسمو کې د
مې وروسته ۵پګواش غونډه کې بوخت یم، تايس د مارچ له د مې به زه ۵مارچ تر 

قطر ته راشئ او هلته به بیا له ځینو طالب مرشانو رسه وګورئ، ځکه په دي ورځو 
 ه طالبان سخت بوخت وي.کې ب

مازیګر مهال حاجي محمد عمر هاشمي ماته د مسینجر په کرښه وویل چې ټکټ 
 رسیږم. قطر ته ماښام سبا غه ځایه کویټ اومې کړی، سبا دوبۍ ته در رسیږم، او له ه

ما بیا ځل هغه ته وویل: حاجی صاحب! که رايش هلته به خفه يش، ځکه طالب مرشان 
، او که له تايس رسه ونه ګوري بیا به تايس ګیله کوئ، او زه به ډیر سخت بوخت وي

به هم هلته په دي ورځو کې خالص نه یم، ځکه د تړون له مراسمو وروسته د پګواش 
 .غونډه ده، او زه به پکې مرصوف یم، تايس به یوازي یاست او خسته به شئ

ي، او په اورید نهډیر عمر څښنت و، زما خربې یې  مګر حاجی محمد عمر چې د
 مراسمو کي به ګډون کوي. د تړون په دي یقینی و چې

و، د قطر د سیايس ه امریکا ترمنځ د تړون مراسمو کې ګډون اسانه هم ن –د طالبانو 
و، تنه راغوښتل شوې و  ۵۰دفرت مرشان غړي، او له ډیورنډ کرښې څخه نږدې 
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ړي نه وو، د تړون همدارنګه په قطر کې میشت طالبان چې د طالبانو د سیايس دفرت غ

 په مراسمو کې د هغوی د ګډون پریکړه هم شوې وه.
طالبانو پریکړه کړي وه چې یوازي طالبان به د سولې تړون مراسمو ته په لومړیو کې 

، سید محمد طیب اغا، مولوي را غواړي، او قطر کې میشت مال عبدالسالم ضعیف
ان چې زما )لیکوال( مولوي احمد جاغا،  محمد، حافظ عزیزالرحمن، طاهرنیک 

 نوم هم وررسه زیات شو، ګډون کوي.
زه دوحې ته ورسېدم، موږ ته د پګواش ادارې لخوا  مه،۲۶پر  فربوريد کله چې 

 ایمیل راغی چې د کورونا میکروب له امله په دوحه کې غونډه لغوه شوه.
ې د قطر ویز له ځالند رسه مې اړیکه ونیوله، هغه وویل چې زه به کوشش وکړم چې 

مه، سهار ۲۹په استفادې درشم، هغه خپل سفر لغوه نه کړ، او د فربوري پر  څخه
په تړون کې د مراسمو د ګډونوالو په نوملړ  ختي دوحې ته راورسید، دده نوم همو 

کې ورکول شوی و، او زما او ځالند دواړو د ګډون کارډونه موږ ته د فربوري پر 
 مه، له غرمي مخکې راکول شول.۲۹

ال( ته د طالبانو دغه ډول نظم په زړه پوري و، د خپل مرش مال برادر اخوند ما )لیکو 
له اجازې پرته، د قطر د سیايس دفرت هیڅ مرش غړي هم له چا رسه په مراسمو کې د 
هغه د ګډون ژمنه نه کوله. په ډیر ښکاره او ساده ډول به یې ویل چې په مراسمو کې 

 رشط ده. د ګډون لپاره د مال برادر اخوند اجازه
تړون  حاجي محمد عمر هاشمي څو ځله له ما )لیکوال( وغوښتل چې دده نوم هم د

په مراسمو ګډونوالو کې ورکړم، ويل ما نه شوای کوالی، او رښتیا خربه داده چې  د
 داخلېدل اسانه هم نه و.د چا د نوم  کې  هغه نوملړ

کلونو کې د افغان  ۱۹ یوه بله انديښنه چې زما رسه وه، داچې استاد سیاف په تیرو
حکومت ټینګ مالتړی او د امریکا/ناټو تر څنګ والړ و، اوس که د هغه د کاکا 
زوی، د هغوی د کورنۍ غړی، د هیواد د ازادۍ په دغه تاریخي مراسمو کې ګډون 

او تاریخي حیثیت به یې هم د دوی کورنۍ  ،خپله استاد سیاف به يې کوي، نو امتیاز
 ما هڅه هم ونه کړه، چې په ټینګه چاته ووایم.ته ځي، له همدې امله 

سته ما د استاد سیاف هغه پېغام ولېد چې حاجي محمد عمر ته يې لیکلی خو بیا ورو 
 و چې زه )سیاف( پر تا پوره باور لرم.
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 تګ دوحې ته

والړ و، او  "ضعیف"د دوحې په هوایې ډګر کې حکمت الله مه، ۲۶د فربوري 
په همدې ورځ شیرمحمد عباس ستانکزی، مولوي  مخامخ یې خپل کور ته یوړمل،

  احمدجان او ډاکټر صالح هم د مال عبدالسالم ضعیف په کور کې میلامنه وو.

د سولې تړون مراسمو کې د افغان حکومت له کسانو رسه " وویل: ستانکزيعباس 
 .قطریانو او امریکایانو ډیره هڅه وکړه، خو موږ ونه ونه منلهموږ توافق نه دی کړي، 

هڅې کوي چې د بین  "ناوري، جرمني، اندونیزیا، ازبکستان او قطر "پنځه هیوادونه
 االفغاين خربو لپاره کوربتوب وکړي.

په ټولو او ځینو نورو هیوادو ته ویيل چې ښه داده چې  هیوادو استازو ټولو د موږ
 دا خربې پړاو په پړاو مخکې یوړل يش، د امریکایانو پالن دادی چې خربي پهکې 

 په جرمني او یا هم ناروي کې ويش، تر څو ایران له دي لړۍ څخه وایستل يش، او
ایران کې د ناستي مجال پیدا نه يش، موږ بیا هڅه کوو چې په څو هیوادونو کې دا 

 خربي پړاو په پړاو ويش.

مراسم به په کومه کچه وي، داسی ښکاري چې د تړون موږ ال هم نه پوهیږو چې 
ي چې دا مراسم پېکه کړي، کیدای يش قطریانو ته یې هم امریکایان کوشش کو 

ویيل وي، چې په دي برخه کې ډیر کار ونه کړي. تر اوسه هم موږ نه پوهیږو چې 
نه دي ویيل تر دې مهاله  په کومه کچه کسان به د مراسمو ګډونوال وي، امریکایانو

 راځي.په مراسمو کې د ګډون لپاره څوک د دوی لخوا به چې 

د بهرنیو چارو وزیران  ریکا د بهرنیو چارو وزیر رشکت کوي، د نورو هیوادوکه د ام
راځي، خو که د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګډون ونه کړي، نو بیا  دوحې تهبه هم 

 رشکت کوي.په مراسمو کې به د نورو هیوادو هم په ټیټه کچه کسان 

بهرنیو چارو وزیر ګډون د ناروي هیواد لخوا موږ ته احوال راغی، که د امریکا د 
 کوي نو د دوی د بهرنیو چارو وزیره به هم ګډون وکړي.



 576 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
مګر کیدای يش چې امریکایان دا مراسم ډیر عادي وښيې، ځکه دا خو د دوی د 

چې د خپل ماتې مراسم يې قوي ونیول  دا نه غواړي به ماتې په معنی ده، او دوی
 .يش

نښانې کيدو مراسم و، هلته ما هم  د منت د کې د تړون ۲۰۱۹ تیر ځل چې سپټمرب
 ۱۸چې دا یوه ډیره تاریخي ورځ ده، او موږ د افغانستان د  ومې ویل خربي وکړي،

کلني جګړې د ختم لپاره را ټول شوي یو، افغان ولس ډیر وځورول شو، قرباين یې 
 ورکړه، جګړه موږ کله هم نه خوښوو، همدايس ځینې خربې مې وکړي.

چې  ویې ویل ت ورسید، هغه دا مسئله ډیر عادي وښودله،کله چې خلیلزاد ته نوب
کلني جګړې د ختم لپاره هوکړې ته رسیديل یو، او موږ  ۴۰موږ په افغانستان کې د 

یو یې چې زما خربې  ؛لږ او دايس خربي يپه افغانستان کې د سولې پلویان یو، ډیر 
 ، او زما خربي ور باندي درنې هم متامې شوي.ويلول ردډ

دايس ښکاري چې امریکا غواړي دا مسئله ډیر عادي نړیوالو ته وښيې، اوس هم 
خو که د دوی د ټیټې کچې کس رايش، سفیر او یا خپله خلیلزاد چې هوکړه لیک 

 "السلیک کړي، بیا موږ ته څه په کار ده؟

راغيل و، او  فکر کوم په همدې اړه ستانکزی صاحب د ضعیف صاحب مشوري ته
ورې به یې هم له ضعیف صاحب رسه درلودلې، داچې ځینې نورې مشکیدای يش 

امریکا او قطر ټینګار کوي، موږ باید څه  ،پر ګډون وکساند که د افغان حکومت 
 .وکړو

زما نظر داوو چې د طالبانو پر ځای له هیواده د ننه، د ښه نظر " ستانکزي زیاته کړه:
، هغوی دغه او قومي مرشان او بانفوذه خلک چې د طالبانو خواخوږي هم وي

ملګرو پریکړه دا شوه چې طالبان له ډیورنډ د مراسمو ته را وغوښتل يش، مګر زموږ 
 ".229کرښي څخه را وغواړي

                                                           
له ډیورنډ کرښې یې نږدې  "مه ما )لیکوال( ته عبدالحنان همت وویل:۲۴د فربوري پر  229
 " کسان معريف کوي. ۳کسان  مراسمو ته ورغوښتي، او هر کمیسون به  ۵۰
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ما )لیکوال( ته  ، چې ستانکزی صاحب ال نه و راغلی،لږ مخکې ضعاف صاحب

یو دیني عامل او بل قومي "زما نظر داوو چې له هر والیت څخه دوه کسان " وویل:
ن دغه مراسمو ته را وغواړي، نو د راتلونکي لپاره به دا کار بین االفغاين طالبا "مرش

خلکو  وليس پرخربو کې هم د طالبانو پله درنه کړي، او خلک به ووایې چې طالبان 
همدا کسان چې بیرته هیواد ته دننه والړ يش، دوی به د طالبانو باندي ډیر باور کوي، 

د بین ه راتونکې کې ددو له ډلې ځینې یې پڅخه ټینګه ننګه کوي، او کیدای يش 
وي، چې بیا به د طالبانو په ګټه نظر ورکوي، خو طالبانو  هم االفغاين خربو ګډونوال

 " دا کار ونه کړ.

مه، د قطر سیايس دفرت مخکینې مرش سید طیب اغا موږ )ډاکټر ځالند او مطمنئ( ته ۵د مارچ پر 
کسان د تړون السلیک مراسمو ته له  ۱۵۰تر  ۱۰۰زموږ وړاندیز داوو چې له وویل:

هیواد څخه د ننه را وغوښتل يش، تر څو په راتلونکي کې همدا خلک د طالبانو 
مالتړي وي، او له هغوی رسه دلته د نظر تبادله هم ويش. همدارنګه په دغه ویاړ کې 
ملت هم را ګډ يش، طالب یې یوازي ځان ته امتیاز منسوب نه کړي، ځکه ولس د 

 " ناټو په ماتې کې مهم کردار او مخامخ ونډه درلودله. /امریکا 

چې له موږ رسه دده کسان  یاستاد سیاف څو ځله احوال را ولیږ وویل: ستانکزي
دلیيل موږ  عبدالحکیم کې د کابل اداري اوسنی سفیروګوري، یو ځل خو په قطر 

ه ته له تايس رسه خپل کسان کینوي، موږ هغ ویل چې استاد سیاف  غواړيو ته 
 مثبت ځواب ورکړ، مګر بیا دوی پسې ورک شول.

                                                           

له وثیق د ، د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال مرش مال احمدال۲۰۲۰مه ۵د اپریل پر 
د نظامي چارو کمیسون، د فرهنګي چارو " یاد کړ: ۱۷طالبانو د ټولو کمیسونو شمیر 

کمیسون، د سیايس چارو کمیسون، د پوهني او لوړو زده کړو کمیسون، د اقتصادي چارو 
کمیسون، د ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسون، د دعوت ارشاد او جلب جذب کمیسون، د 

اتو او رشکتونو د کنټرول او تنظیم کمیسون، د روغتیا کمیسون، رسحدونو کمیسون، د مؤسس
د زراعت کمیسون، د استخباراتو کمیسون، د بندیانو چارو کمیسون، د محاکمو اداره، د 
تخصصاتو، فقهي مجالسو او مرکزي داراالفتاء اداره، د انتقاالتو اداره؛ او د شهیدانو او 

 معلولینو اداره.
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له هغه ویيل و چې  استاد سیاف ورتهزما هم ټولګیوال و،  230 موسی خان اکربزاده

استاد سیاف ډیر زیات ټینګار کوي، " ما رسه اړیکه ونیيس، موسی خان راته وویل:
نیسه ستا هم صنفي و، له هغه رسه اړیکه و  یستانکز عباس او ماته یې وویل چې 

 " چې زه هیئت ورلیږم، چې له دوی رسه خربې وکړي.

د استاد سیاف پېغام له ملګرو رسه په مجلس کې رشیک کړ، موسی  "ستانکزي"ما 
 خان ته مو احوال ورکړ چې زموږ له خوا ستونزه نشته، خپل کسان دي را ولیږي.

 یر کوشش کاوه چېډشو، رسه له دي چې له دي مخکې یې بیا موسی خان ورک 
 زه ور رسه خربې وکړم او د استاد سیاف د غوښتنې اړوند جواب ورته ووایم.

ي، په سیاستوالو باور نه وي په کار، دا ډیر بد خلک د" بیا وروسته موسی خان وویل:
چې زه تايس ته د هغه پېغام در ولیږم، مګر  ټینګار کاوه استاد سیا ف پخوا ډیر زیات

، وبه څو ځله ما د هغه د لیدو کوشش وکړی، پېغام راغلخوا مثبت کله چې ستايس 
 خو زما ،یې ویل چې مرصوف یم، باالخره یې ماته وویل چې کسان نه شو لیږالی

 دا درې خربې طالبانو ته ورسوه. "سیاف"

 زه له تايس رسه نه یو ځای کیږم. – ۱

 او نظام غواړم. مياسال  – ۲

 " د سولې لپاره دلته اجامع جوړوم. زه – ۳

 

                                                           
ه روسانو رسه د جهاد پر مهال د استاد سیاف مشهور قومندان و، موسی خان اکربزاده ل 230

د حامد کرزي د حکومت پر مهال د غزين وايل و. د رسدار داوود خان د حکومت پر 
چې  ، کلهمهال، عباس ستانکزي او موسی خان یوځای په هند کې نظامي زده کړي کولې

د مجاهدینو رسه یو ځای شول، د ثور کودتاه د افغان کمونسټانو لخوا وشوه، دوی دواړه 
او یو وخت عباس ستانکزی د استاد سیاف د ګوند لخوا د جنوب لویدیځې حوزې نظامي 

 مرش و.
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 رسه لېدنهنو له بند ازاد شوې ټامويت د طالبا

مه، مازیګر مهال عبدالرحمن فداء رسه موټر کې کیناستم، هغه ۱۷د فربوري پر 
طالبانو رسه بندي و، او د انس امریکایې پوهنتون استاد ټیموټي چې له  –د افغان " وویل:

د ، انس حقاين 231حقاين په تبادله کې یې خوشی کړ، هغه هم دوحې ته را رسیديل
 " هغه هرکيل ته د دوحې هوایې ډګر ته ورغلی و، والړ به شو، ټیموټي به ووینو.

ټیموټي ته د طالبانو لخوا د تړون په مراسمو کې د ګډون لپاره بلنه ورکول شوې وه، 
هغه ته د ښار په بله څنډه کې ځای ټاکل شوی و، تر څو له خربیاالنو څخه لیري، 

 .او ګڼه ګوڼه ور باندی زیاته نه يش

ته ورسیدو، هوټل ډیر THE TORCH DOHA هوټل الشعلهموږ لږ ځنډ وروسته 
 مارکیټ او ازاده شنه ساحه وه. لؤ لؤجګ و، او څنګ ته یې لوی د 

د ماښام ملانځه وخت و، په دي ښکيل هوټل کې د ننه، په یو کوچني مسجد کې موږ 
بانو او امریکا خوشاله و چې د طالدرې واړو په جامعت رسه ملونځ وکړ، ټیمويت 

ترمنځ د سولې تړون مراسمو کې به ګډون کوي، خو د هغه انځور چې له انس حقاين 
 .اخیستل شوی او خپور شوی و، ستونزه یې جوړه کړي وه لږ مخکې رسه

په مراسمو کې د تړون  يتو، که ټیمو  رسیدلیطالبانو ته د امریکایانو لخوا شکایت 
هغه بندي چې اوس مهال له طالبانو  ر وي، او دګډون وکړي، دا به پر موږ یو بل فشا

پر امریکا  داو د امریکا خلک به  ۍی، خوست کې یې نیولی، د هغه کورنرسه د
 .232حکومت فشار راوړي چې د هغه د خالصون لپاره هم موږ ډیر څه وکړو

                                                           
په اوسني وختونو کې زما تر ټولو سرت  "مه، پر ټویرت لیکيل و:۲۲ټیمويت د فربوري پر  231

امې د السلیک په ارمان دادی چې قطر ته والړ شم د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د توافقن
تاریخي مراسمو کې ګډون وکړم، دنیا ته وښیم چې اسالم د امن دین دی، د اتحاد او یوايل 

 ".دین دی، او هلته دواړو خواوو ته د امن او سوکالۍ پیغام له ځانه رسه یوسم
مارک  امریکایې پوځی کلن ۵۷ رسنو راپور ورکړ چې مه، امریکایې۶ د فربوري پر 232

 .په خوست کې تښتول شوی .Frerichs Mark R  فیریکس
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لنډه او له خوښیو ډکه ناسته وه، مخکې په الره ما)لیکوال( ته له ټیمويت رسه زموږ 

امریکا د تړون مراسمو کې د  –وویل چې کیدای يش ټیمويت ته د طالبانو فداء 
ګډون اجازه ورنه کول يش، ځکه کله چې د ده او انس حقاين انځور خپور شو، 
قطریانو له طالب مرشانو رسه اړیکې ونیوله او د امریکایانو لخوا یې دا انديښنه ور 

 دغه مراسمو کې ګډون وکړي.رسه رشیکه کړه چې امریکایان نه غواړي چې ټمويت 

امریکایانو دا دلیل وړاندی کړ چې که ټیمويت په یادو مراسمو کې ګډون وکړي، 
څه  کېخوست زموږ امریکایانو لپاره به د هغه امریکایې کورين را وپاروي چې په 

وړاندي د طالبانو لخوا تښتول شوی، همدارنګه به د امریکا خلک هم را  موده
اید په خوست کې د تښتول شوې امریکایې بندی د خالصون وپارول يش چې موږ ب

امریکایې  تازه لپاره ډیر ژر الس په کار شو، ځکه امریکایان به فکر کوي چې که پر
 بندی وخت تیر يش، کیدای يش هغه هم خپل دین بدل کړي.

ان، د الجزیزې، يس ان " :موږ ټیمويت ته په دي اړه هیڅ هم ونه ویل، ټیموتی وویل
لخوا را رسه اړیکه نیول شوې،  و رسنیومشهور  ېاس او کومې بلې نړیوال يس يب

هغوی له ما وغوښتل چې مرکه وررسه وکړم، خو ما ځکه ور رسه ونه منله، چې اوس 
مهال زه طالبانو دلته را غوښتی یم، د هغوی میلمه یم، که الجزیره له ما رسه مرکه 

ړي، او که يس ان ان او یا بله هره رسنۍ، کوي، نو په کار ده چې دوی بیا ماته بلنه راک
هغوی باید مصارف په غاړه واخيل یا خو ما ور وغواړي او یا دوی مصارف وکړي 
اسټرلیا ته رايش، دايس نه چې زه دلته راغلی یم، طالبانو را غوښتی یم، اوس له دوی 

 " رسه مرکې وکړم.
څه هم سخت و، ډیر سخت و، له طالبانو رسه د بند پر مهال، که " :زیاته کړهټیمويت 

له کوره لیري وم، خو د هغوی له چلند څخه متاثره شوم، زما یې ډیر خیال ساته، ماته 
 يې درناوی کاوه، د مرش په سرتګه یې راته کتل.

                                                           

د هغه امریکايي موږ " رسه مرکه کې وویل: اسوشیټيډ پریسمه، سهیل شاهین له ۱۰د مئ پر 
، چې ویل کېږي، د روان کال په لومړیو کې د افغانستان له وقراردادي په اړه مالومات نلر 

 " .خوست والیت څخه تښتول شوی
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د زندان خاطرات لیکم، تر دي مهاله څلورو سرتو نړیوالو د کتاب لیکلو او چاپ 

مې پکې خوښه کړي، او د زندان  کولو کمپنیو را رسه اړیکې نیويل دي، یوه
کې را ټول کړي، خو دا اوس چې قطر ته راغلم، زما  څپرکو ۱۴مې په خاطرات 

هرکيل ته انس حقاين د دوحې هوایې ډګر ته راغی، دا څپرکی ور زیاتوم، او تر 
 ټولو مهم څپرکی به همدا وي.

ر خوشاله یم، امریکا تړون مراسمو ته راغلی یم، ډی -زه خوشاله یم چې د طالبانو
انس حقاين راکړي، او لنګۍ  ۍغه ورځ افغانۍ کايل واغوندم، خولغواړم چې په ه

 " یې هم راکړي، خو کالی نه لرم.

: د کالیو غم مه کوه، زما کايل پر تا جوړ دي، زما ملګری له کابل څخه مطمنئ
د تړون راځي، ماته له کوره نوي ګنډلې جامي را وړي، هغه به زه تايس ته درکړم، او 

 یې واغوندئ.به په ورځ 

د جامو غم مه کوئ، زموږ یو " موږ خپلې خربې کويل چې لږ وروسته فداء وویل:
وایې چې زه یې  ور کې وررسه ایښې دي، هغهملګري تیاري نوي جوړې کړي، په ک

 " ټیمويت ته وروړم.

 ".یدا يشانس حقاين لنګۍ را کړي خو هغه ډیره غټه ده، که لږ کوچنۍ پ" :ټیمويت وویل

زما )لیکوال( رسه تیاره یوه دانه کوچني کندهارۍ لنګۍ وه، پر سبا، د جمعې ورځ 
مې هغه هم ورته ورکړه، خو د تړون په ورځ چې کله ټیمويت رشیټون هوتل ته 
 ورغلی و، د هغه رسه کندهارۍ خولۍ او افغاين کايل په تن و، لنګۍ يې نه وه تړيل.

خور مې پوهیږي چې وشاله یم، مسلامن شوی یم، زه له طالبانو خ"  وویل:يتټیمو 
زه مسلامن یم، خو پالر ته مې نه دي ویيل، او خور مې خربه کړي وه چې زه قطر 

، خو پالر ته مې نه دي ویيل، چې سلیک مراسمو کې د ګډون لپاره ځمته د تړون ال 
بیرته ورشم هغه به خرب کړم، ځکه هغه سپین ژیری دی، او رسنۍ نه ګوري، نه 

 خربيږي.
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، او کوشش کوم چې د طالبانو اړوند حقایق پکې لري څپرکې ۱۴خاطرات لیکم، د زندان 
 .همدارنګه قطر ته راتګ به زما د کتاب وروستي او په زړه پوري څپرکی يش ولیکم.

ما هم فکر کاوه چې کیدای يش انس حقاين زما د هرکيل له پاره هوایې ډګر ته 
زما د هرکلی لپاره راغلی انس حقاين ولید، له  رايش، کله چې مې په لومړي ځل،

 " خويش رسه رسه ډیر متحیر هم شوم.

په هوټل کې د چای څښلو پر مهال، هلته ګرځیدونوکو سړو او میرمنو به زموږ لورته 
کتل، او پوهیدل چې افغانان دي، دوی ځکه کتل، چې دوه ورځې وروسته امریکا 

 سلیک کوي.له افغانانو رسه د خپلې ماتې تړون ال 

له ټیمويت رسه ما )لیکوال( هم انځورونه واخیستل، خو وروسته مو له هغه غوښتنه 
وکړه چې خپور نه يش، ځکه له ما رسه ورته انديښنه وه، چې دايس نه، د انځور له 
کبله ما )لیکوال( ته هم د تړون په مراسموکې ستونزه پيدا يش، او ټیموټې ال نه 

اين نرش شوې انځور، د تړون په مراسمو کې دده د پوهیده چې د ده او انس حق
 ګډون لپاره ستونزه جوړه کړي.

مه، ماخوسنت مهال، ټیموټې او زه )لیکوال(، د دوحې په یو سرت ۲۸د فربوري پر 
انجنیر ذبیح الله، طاهر اغا او څو پارک، په ازاده هواء کې د انس حقاين میلامنه وو، 

رسه د خربو  درې واړو له یو بلجلس و، او موږ ن ناست وو، ډیر کوچنی متنه ځوانا
 ښه وخت درلود.

د کله چې مرشانو ته د امریکایانو لخوا زما او ټیموټي د انځور " :وویل انس حقاين
موږ دا خربه ماته وکړه، هغوی ته مې وویل، په اړه شکایت ورسید، مرشانو خپریدو 

ورڅخه مره  خونه هغو  غواړو چې دښمن مو وځوریږي، او څومره چې ځوریږي،
  " اخلو، موږ خو نه شو کوالی چې د دوی د ځوریدو له امله هر څه پریږدو.

د فربوري پر " ته پالن شوی نه و، انس وویل: يتهرکلی ټیمو  لخوا د انس حقاين
ې راځي، بیا همدغه تپه مجلسونو کې ډیر مرصوف وم، خرب وم چې ټیمو مه،  ۲۷

یح ته مې ویيل و چي تايس به هرکيل ته وخت کې زه لږ وزګار شوم، انجنیر ذب
ورځي، خو چې کله خالص شوم، هغه ته مې وویل چې زه هم در رسه ځم، په 
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 يتغام راغی، هغه ویيل و چې نن ټیمو همدې وخت کې د نن ټکي اسیا د مرش فدا پې

راځي، که تايس مخې ته ورتلئ زه هم در رسه ځم، موږ روان شوي و، هغه مو هم 
ټموټي مو له هوایې ډګره را واخیست، د ړ، دا هر څه تصاديف و، را رسه ملګری ک

انځورونه واخیستل او ویډیو یې هم  زموږ فداهغه د اوسیدو لپاره هوټل ته پر الره 
چې بیا انځور او ویډیو په نړیواله کچه خپاره او نړیوالو مهمو رسنیو پري  جوړه کړه.

 " راپورونه درلودل.
ې طالبان کوم طبعي عقیدوي ژوند چې اوسمهال ی" :و ټیموټې ویيلته  انس حقاين

، او په ځان کې تغیر رانه ويل، د مادیاتو او چوکیو تر لري، که همدا حالت وسايت
تاثیر الندي را نه يش، که ټوله نړۍ ورته یوې خواته يش، هم طالبانو ته ماتې نه يش 

خپلو ورکوالی، کوشش وکړئ چې همدا طبعي او معنوي عقیدوي حالت په 
 "وسلوالو کې وساتئ.

خور مې د حقاين شبکې او طالبانو په اړه ډیره ژوره مطالعه " وویل:موږ ته ټیموټې 
کړي، کله چې زه بندي وم، هغې ټول وخت د طالبانو او په ځانګړې ډول د حقاين 
 کورنۍ په اړه مطالعه کوله، هغه اوس د طالبانو پېژندنه کې ډیر زیات معلومات لري.

له ما رسه ډیره مینه درلودله، هغې خور مې  میرمن ده. يبانو پېژندنه کې مسلکاو د طال
ویل، غوښتل مې چې پوه شم چې دا څه ډول خلک دي، چې تايس یې تښتويل 
یاست، مخکې زما تر بندي کېدو زما خور د افغانستان په اړه ډیره نه پوهیده، یوازي 

او طالبانو اړوند مسایل  غانستان سیايساوس هغه د اف د افغانستان له نوم رسه اشنا وه،
 " له نږدې څاري.
زه پوهیدم چې کیدای يش زما مخې ته انس حقاين )زما ورور( " ټیموټې وویل:

رايش، خو دا فکر مې نه کاوه چې دا مسئله به نړیواله او نړیوالې ورځپاڼې به پرې 
 لیکني وکړي.

راتګ ی به همدا قطر ته زما زما د کتاب وروستی او تر ټولو مهم او خوندور څپرک
 " و. ی سفروي، او دا ماته هم حیرانونک

موږ د ټیموټي د کتاب د ارزښت په اړه خربې وکړي، همدارنګه انس حقاين مو هم 
وهڅاوه چې خپل د زندان خاطرو لېکلو ته زیات وخت ورکړي، او په جدويل ډول 

 خپل یادښتونه ولیکي، اوبیا یې د کتاب په بڼه چاپ کړي.
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 ټویټونه خپل او په اړه یې ټاموټم د

زه باور نشم کولی چې زه دلته په "مه، ټمیويت پر خپل ټویټر ولیکل:۲۷د فربوري پر 
وررسه وکړې. زه خوښ یم چې مې قطر کې یم او له انس رسه مې ولیدل او خربې 

، د هغو دعا کوم ېورځ ېهغد د السلیک کولو مراسمو کې به رسمي میلمه شم. زه 
بدل او په پای کې ، څوک چې د اوږدې مودې لپاره رنځ لري ؛راتلونکي دکسانو 

 ".کړيخیر ته ښه يش. خدای دې افغانستان 

راليايي بندي ټد طالبانو رسه پخوانی اس" د نن ټکي اسیا پر ټویټر پاڼه ولیکل شول:
دوي  ټيمويت قطر ته ورسېد او انس حقاين يې په هوايي ډګر کي هرکلی وکړ. د

  "دله څو مياشتي مخکي د امريکا او طالبانو ترمنځ وشوه.دواړو تبا

 
مودو د اسالمي امارت رسه تر " د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل:

ویکس( له امریکا رسه د  يوټرالیایي استاد )ټیمټبندي د امریکایي پوهنتون اس
 " اسالمی امارت د تړون په مراسمو کې د ګډون لپاره دوحې ته ورسید.

زه له انس حقاين مننه کوم لکه " مه، ټیمويت پر خپل ټویټر ولیکل:۲۸د فربوري پر 
په حقیقي معنی  ،ی هم رښتینی دیداسې د ،څرنګه چې د ده تخلص حقاين دی

باید ووایم چې انس حقاين زه خپل  ،ر خوښ شومزه یي په لیدلو ډی ،حقاين دی
پدې هیله چې  ،د ده له اخالقو او نیک چلند ډیر متاثره یم ،خوږ دوست بللی شم

 " ملګرتیا مو تل پاتې وويس.

https://twitter.com/nunnasia/status/1232929149930569729/photo/1
https://twitter.com/nunnasia/status/1232929149930569729/photo/1
https://twitter.com/nunnasia/status/1232929149930569729/photo/1
https://twitter.com/nunnasia/status/1232929149930569729/photo/1
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د افغانانو مهامن نوازي یو ځانګړی مثال لري زه " ټیمويت په بل ټویټ کې ولیکل:

ی په هرځل کتلو می سرتګې یخیږي ډیر خوښ یم چې افغان دوستانو رسه وینم د دو 
او د ارام ساه اخلم. سبا ډیره یو تاریخي ورځ کیدلی يش تاسو انتظار شئ ښه زیري 
به واورئ زه پدې خوښ یم چې نور به یو پر امنه خپلواک افغانستان وي. ستاسو له 

 " .میني منننه کوم

دواړه دوحه  حقاين او ټیمويت ویکس دا مهالانس  "يب يب يس یې په اړه ولیکل:
کې دي، چېرې چې به سبا طالبان او امریکایان خپلمنځي هوکړه السلیکوي. دوحه 

  .ېدلیغږ همکار شعیب رشیفي انس حقاين رسه کې زموږ 

دی تېر کال د  انس حقاين د طالبانو د مرستیال مرش رساج الدین حقاين ورور دی.
ه کې له څرخي پله زندانه افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په یوه تبادل

خوشی شو. نوموړی کابل کې د امریکایي پوهنتون یوه استاد ټیمويت ویکس په 
 "  بدل کې خوشی شوی. . .

واشنګټن پوسټ او نیویارک  تيی او انس حقاين د انځور اړوند سمدستد ټیمو 
ټایمز راپورونه خپاره کړل، چې څه ډول دا پخواين دښمنان د یو بل ډیر نږدې 

تان شول، همدارنګه په خواله رسنیو کې هغه انځور ډیر زیات خپور شو، لیکنې دوس
  ورباندي وشوي.
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 د تړون مراسمو کې له افغانستان  خه د ګډونوالو پر رس جنجال

حاجی ،  انجنیر حلیمي، مولوي احمد جان، قاري افضل "مه، موږ ۲۸د فربوري پر 
ه کور کې میلامنه وو، بیا هم د تړون اړوند او د مال عبدالسالم ضعیف پ "او مطمنئ محمد عمر

 په مراسمو کې د ګډونوالو په اړه خربې کيدي.

تیرو دوو په : د طالبانو او قطریانو ترمنځ د سولې تړون اړوند خربې ضعاف صاحب
په ورځو کې سمې نه وي، قطریانو غوښتل چې د افغان حکومت کسان هم د تړون 

ددې لپاره چې له قطریانو رسه دا خربه نه منله. نو مراسمو کې ګډون وکړي، او طالبا
و چې بیا به ستايس کسان هم په مراسمو و پر طالبانو فشار راوړي، قطریانو ورته ویيل 

ګډون کوي، تر دي  233کې ګډون نه کوي، او نه به ستايس لخوا را بلل شوې میلامنه 
 .234ويبه هم ګډون نه ک چې قطریانو ورته ویيل وو  چې حتی ضعیف صاحب

 "ضعیف" که چیرته ستا"له خیرخوا کور ته راغی، ویې ویل:پرون ماښام مولوي خیرال
مراسمو کې ونه شو، چې خفه نه يش، زموږ له قطریانو رسه ستونزه په ګډون د تړون 

راغيل، موږ د افغان حکومت کسان غونډې ته نه را پريږدو، نو دوی هم دا کار کوي 
ې ها خوا راتلل، د هغوی ویزې یې موږ ته نه چې زموږ کسان چې له ډیورنډ کرښ

نه منو، نو چې بیا تايس  هم دي سپاريل او دارنګه ویې ویل چې ستايس لخوا میلامنه
 خفه نه شئ.

کله چې قطریان پوه شول چې طالبان له خپل هوډ څخه نه اوړي، بیا یې د ځینو 
و د ګډون اجازه یې کسانو ویزي هم ورته ورکړي او په مراسمو کې د طالبانو د میلمن

 " هم وکړه.

                                                           
نه چې قطریانو ته ورپېژندل شوي وو، غالباً چې مال تردي مهاله د طالبانو لخوا میلام 233

عبدالسالم ضعیف، مولوي احمد جان، سید محمد طیب اغا، مولوي نیک محمد، حافظ 
 عزیزالرحمن او زه )لیکوال( وو.

ضعیف صاحب ته قطریانو ویيل وو، چې موږ ځکه دا خربه ورته وکړه، چې د سیايس  234
صاحب ته د ګډون اجازه نه وی، نو بل چاته خو دفرت غړو ته معلومه يش چې کله ضعیف 

 بیخې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي. 
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 په همدې ماخوسنت، انس حقاين چې زه او ټیموټي ور رسه میلامنه وو، هغه وویل:

زموږ ډیر کسان چې باید په دغه مراسمو کې یې ګډون کړی وای، د هغوی ویزي "
ونه شوي، او را ونه رسېدل، نن مازیګر موږ ډیر کسان په لسټ کې ور زیات کړل، 

ند صاحب نوم او زموږ د دفرت د ځوانانو نومونه او ځینې نور د فیض محمد ځال 
افغانان چې قطر کې اوسیږي، د هغوی نومونه مو هم په لسټ کې ور ولیکل او سبا 

 " به په مراسمو کې ګډون وکړي.

په تیرو دوو ورځو کې د قطریانو او طالبانو ترمنځ خربې د تړون په مراسمو کې د 
ن پر رس جنجايل وي، کله چې د قطریانو لخوا پر افغان حکومت د کسانو د ګډو 

طالبانو دا فشار هم راوستل شو چې د ډیورنډ کرښې څخه راتلونکو طالب مرشانو 
ویزې یې وځنډويل، او په مراسمو کې د طالبانو د میلمنو د نه ګډون یې ورته وویل، 

کې ګډون بیا هم طالبانو ونه منله چې د افغان حکومت کسان دي د تړون په مراسمو 
وکړی، قطریانو له طالبانو وغوښتل چې له کابل څخه د ځینو دايس افغانانو ګډون د 
تړون په مراسمو کې ومني چې هغوی مستقیامً د دولت کارونکي نه وي، خو طالبانو 
د قطریانو او امریکایانو دا ډول غوښتنه هم رد کړه، باالخره قطریانو او امریکایانو 

مراسمو کې یې د طالبانو د میلمنو ګډون هم ومانه، او د  انعطاف وکړ، د تړون په
مه يې د ځینو طالب مرشانو ویزې هم د قطر سیايس دفرت ته ورکړي، ۲۸فربوري پر 

همهغه وو چې د تړون په مراسمو کې د ګډون لپاره د طالبانو مرشان د ډیورنډ کرښې 
خته ماخوسنت څخه په بیړه را روان شول، ځینې طالب مرشان په همدې ورځ ناو 

 مه، وختي سهار مهال دوحې ته را ورسېدل.۲۹مهال او ځینې د فربوري 

 

  



 588 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
  د تړون د السلاک ورځ

له خوبه را ویښ  "د شپې مهال"دقیقي ۳:۳۰سهار )لیکوال( مه، زه ۲۹د فربوري پر 
شوم، ځالند را رسیدلی و، هغه ټوله شپه په الره مزل کړی و، ویده شو، خو ماته بیا 

 وب را نغی.وروسته خ

طالبانو غوښتل چې ټول په یو کاروان کې له غرافې سیمې رشیټون هوټل ته والړ 
د  تړون  د السلیک ځای يش، ماته ځالند وویل چې ښه به وي چې موږ دواړه بېل 

ته والړ شو، که له طالبانو رسه په کاروان کې والړ شو، بیا نو موږ  "رشیټون هوټل"
 پ کیږو.دواړه پر طالبانو بیخې ور ټ

د  چې کله" دکتور صالح سهار لس بجې راته وویل:د قطر د سیايس دفرت غړي 
الله خان به د باندي در ووځي او  رشیټون هوټل ته ننوځي، حکمت و کاروانلبانطا

 " درکړي. به کارډونهپه مراسمو کې ستايس د ګډون 

ډیر رسګردانه او ما او ځالند مشوره وکړه چې کارډونه مخکې را واخلو، اصالً طالبان 
مرصوف وو، هغوی نه شوای کوالی چې زموږ هوټل ته کارډونه را ورسوي، ځکه 

 .وټول مرصوف و 

احمد نبي متقي دي کور ودان وي، هغه معلومات راکاوه، او کارډونه یې هم له د 
جهانګیروال څخه تسلیم کړي او حکمت الله خان ته یې سپاريل وو، موږ کارډونه 

 بجې وخت اوښتی و چې رشیټون هوټل ته ورغلو. ۱۲غرمې تر را واخیستل او د 

هغه ډول چې په رسنیو کې موږ اوریديل و چې هلته د رشیټون هوټل چاپیره ډیر  
رسه د هوټل دننه شوو، هلته  ۍشوې، هغه ډول نه وه، موږ په اسانامنیتي تدابیر نیول 

امخ د غرمنۍ خوړلو یې زموږ د کارډونو په لېدو، تااليش هم ونه کړه، موږ یې مخ
کسانو یو بل ته سپارلو، تر امنیتي  يقطر په هوټل کې دننه ځای ته رهنامیې کړو، 

 .دننه شوو ته ور لوی سالوند غرمنۍ ډوډۍ  څو

راغی، روغرب یې وکړ، هغه وویل  شینواری د خلیلزاد سکرټر د یو میز تر شا کیناستو،
کوئ، موږ ومنله، له خلیلزاد چې خلیلزاد هم هغه دی ناست دی، که روغبړ وررسه 
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رسه د روغبړ پر مهال د هغه سکرټرانو انځورونه واخیستل، ځینې نور کسان هم 
راغلل، بیا وروسته موږ د افغانستان لپاره د روسیې هیواد ځانګړي استازي ضمیر 

چارو مذاکراتو کې د قطر د بهرنیو په  امریکا  –ور ږغ کړل، د طالبانو  کابلوف ته هم
، او ځینې لته هم خلیلزاد ور ږغ کړ بن ماجد القحطاين  دکتور مطلقستازي وزارت ا

 یستل شول.خهم راغلل، انځورونه وامهم مرشان نور 

موږ له خلیلزاد څخه مننه وکړه چې په دغه اوږدو مذاکراتو کې یې حوصله له السه 
ه تړون امریکا ترمنځ ب –ورنه کړه، او باالخر نن یې ورځ را ورسیده چې د طالبانو 

 السلیک کیږي.

د دوحې د همدلته له خلیلزاد او نورو امریکایانو رسه له لنډو خربو وروسته موږ 
سلطان برکات رسه کیناستو، ډوډۍ مو مرش  له شخړو او برشي مطالعاتو انسټیټوټ

 وخوړله، هلته ځینې نور مرشان هم ناست وو.

څخه مننه  کتور مطلقد سلطان برکات ته مې وویل، که مناسب یې ګڼئ موږ به له 
بهیر کې یې د قطر هیواد په استازويل مرسته کړي،  دوکړو، چې د سولې په دغه اوږ

ورغلو، له هغه مو منننه وکړه، له هغه رسه خواکې والړ امریکایې چارواکی و )غالباً په 
قطر کې د امریکا سفیر(، هغه زما )لیکوال( خولې ته کتل چې څه ورته ووایو، هغه ته 

 "له تايس )امریکایانو( هم مننه کوو چې له افغانستان څخه ووځئ." یل:مې وو

 الفاظلپاره یې  زما د خربوکتل، هیڅ یې ونه ویل، ځکه  رډ رډامریکایې همدايس 
، که هغه ویيل وای چې مننه، دا به یې مناسب نه ګڼله، تر اخره نه درلودجواب  او

 یې خربه ونه کړه.

مويت ویکس چې اوږد سفر یې له اسټرالیا تر دوحې موږ یو بد خرب هم درلود، ټی
کړی و، او تازه یې د رسطان ناروغي له امله عملیات هم شوې و، مګر هغه ته د 
امریکا لخوا، د سولې تړون د السلیک په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کول شوه، 

ږ بخښنه مو" ټیموټې رشیټونه هوټل ته راغی،  هغه ته قطري امنیتي مسؤلینو وویل:
 " طالبانو د تړون په مراسمو کې ګډون نه شئ کوالی.-غواړو چې تايس د امریکا
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ي: ما له اسټرالیا تر دې ځایه اوږد سفر کړی، او زه خپله ټوله هڅه کوم چې د ټټمو 

سولې تړون مراسمو کې ګډون وکړم، ما په قطر کې د اسټرالیا سفیر، او په اسټرالیا 
 وزیر اجازه تر السه کړي. کې د بهرنیو  چارو مرستیال

قطرې امنیتي مسؤل: موږ تر دي ها خوا هیڅ نه ویالی او نه کوالی شو، د سولې د 
 تړون په مراسموکې ستايس د ګډون اجازه امریکایانو نه ده کړي.

ټیمويت د رشیټون هوټل په کوچنۍ مسجد کې ډیر خفه کیناست، هلته یې خپل 
ما ربه! زه تر دې ځایه راغلم، غوښتل مې د ز " رب ته په ټیټ او زهیر اواز وویل:

افغانانو د تاریخي ویاړ او بریالیتوب، د فتحې مراسمو کې ګډون وکړم، خو د نړۍ 
ماته اجازه رانه کړه، زه ډیر وځوریدم، او زه ډیر خفه شوم  "امریکا"استکباري قوت 

 "چې امریکا پر نړۍ څه ډول کنټرول لري

ا چې زما د"بجې ټیموتې پر خپل ټویټر ولیکل:لږ وروسته د ورځي پر لس کم لس 
خو  ،هیله وه پدې تاریخي مراسمو کې ګډون وکړم زه وبلل شوم زما قدرداين وشوه

په پای کې امریکایي لوري زما ګډون ونشو زغملی او ماته یي پدې تاریخي مراسمو 
شوم زه ډیر خواشینی   .کې د بلن لیک رسبیره هوټل ته د دننه کیدو اجازه رانکړه

 " .شکست خوړلو زما تکلیف او راتګ په اوبو الهو کړ

یا آ ،مارسه ولې داسې چلند وشو له زه نه پوهیږم" کې ولیکل:ټیمويت په بل ټویټ 
د جګړې طرفداره  ،زما لخوا د امن او د سولې پیغام پر دوی ولې دروند متام شو

ظلمونو او د  ستايس ،ماموریت په ختمیدو دی اړخونو ته وایم چې نور ستايس
ستونکی افغانستان یډیر ژر به خپلواک او استقالل اخ  .وحشتونو لړۍ په ختمیدو ده

 " .افغانان دې بریايل وي ،ووینو

 تړون د السلیک مراسم به د قطر پر وخت ماسپښنيداچې ډیرو فکر کاوه چې د 
دوې بجې پېل کیږی، کله چې ال هم دلته شاوخوا طالبان نه لېدل کېدل، له ځینو 
خربیاالنو او نورو ناخربه کسانو رسه انديښنې پيدا شوې چې ممکن کومه ستونزه را 

د تړون د السلیک لپاره پر " :منځته شوې وي، ما)لیکوال( ته ځالند صاحب وویل
وایې چې خلیلزاد او مال  ریکا ترمنځ ناندرۍ دي، امریکایاناشخاصو د طالبانو او ام
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و طالبانو وایې چې مایک پمپیو او مال برادر برادر اخوند دي تړون السلیک کړي، خ

اخوند دي تړون السلیک کړي، که پمپیو د السلیک لپاره چمتو نه وي، نو بیا به یې 
 " مال فاضل اخوند زموږ له اړخه السلیک کوي.

تر دي له مخه دايس ویل کیدل که پمپيو له طالبانو رسه تړون نه السلیک کوي، او 
ای يش چې عباس ستانکزی دغه تړون د طالبانو په خلیلزاد دا کار کوي، کید

 استازويل السلیک کړي.

د انس حقاين له خولې پوهيدلی وم چې د تړون )لیکوال( ويل پرون ماخوسنت زه 
 .پېل کیږي، او دا مراسم به ډیر لنډ وي ېبج ۴شاوخوا مراسم به د قطر پر وخت مازیګر 

 هست وو، ځینې پېژندویسالون ته، چې موږ پکې نا د ډوډۍ خوړلو همدغه
سالون  له خربیاالن لږ وروسته راغلل، بیا یې موږ ته وویل چې هلته د تړون مراسمو
د امریکا  رسه نږدې، د باندي ډیر زیات خربیاالن را ټول شوې، په دي وخت کې

ایوب خاورین هم راغلی و، زموږ خوښه شوه چې د تړون د مراسمو  ږغ خربیال
، د خربیاالنو زموږ په لور فکر شو، داچې ما لنګۍ وهيل سالون د کتو لپاره ورشو

وه، هغوی به فکر کړی وي چې د طالبانو د ډلې څوک دی، د انځور ایستلو لپاره 
ډیرو د کیمرو مخونه زموږ په لور کړل، خربیاالنو د مرکې کولو غوښتنه کوله، ما ونه 

د تړون د تل، خو ځالند صاحب ښې ډیرې مرکې وکړي، او زه )لیکوال( ښغو 
 ته ننوتلم. سالونمراسمو د السلیک 

وړوکی و، نږدې د دوه سوه کسانو د کیناستو د غونډې سالون نه ډیر لوی او نه هم 
، په همدې خاطر چوکۍ وګنجایش یې درلود، خو داچې د طالبانو کسان ډیر و 

دغه و په ډیرې نږدې پکې یو له بل رسه ښودل شوې وي. که عام مجلس وي، ن
 .ېدلکسان ځای ۱۵۰تر  ۱۰۰له  سالون کې

، د سالون شامل لور دروازه ون والړ و سالون ته د ننوتلو دروازه کې د قطر امنیتي کسا
 د میلمنو د ننوتلو لپاره وه، او د جنوب لور دروازه یې تړلې وه.

د دروازې مخامخ )قبلې( لورته د تړون د مراسمو بیرنونه د فروجیکټور پواسطه هلته 
غټو تختو باندي په لیکيل بڼه ښکاره کېدل،  لږ مخکې پر درول شوو له دیوال څخه

 چې په انګریزي، عريب او درې ژبو لیکل شوې وو:
 "افغانستان ته د سولې راوستلو تړون"
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اوږد میز یوې او بلې څنډې  د هلته د بیرنونو رسه نږدې، د سټیج پر رس شامل لورته

 ته دوې چوکۍ هم ایښودل شوې وي.

رم پوښل شوې، پاکې او سرته د کې په صديف چقطار  الندي په لومړي تر ستیج را
یو نفرې چوکۍ ایښودل شوې وي، چې د قطر هیواد او نورو هیوادونو د بهرنیو  کوچ 

کې هم همدا په صديف چرم پوښل  رچارو وزیرانو ځای و، همدارنګه دوېم قطا
د، ضمیر کابلوف او خلیلزا شوي چوکي د لوړ پوړو میلمنو لپاره ایښودل شوې وي.

 عباس ستانکزي ته هم د لومړي قطار چوکيو کې ځای ټاکل شوی وو.

چوکۍ د طالبانو لپاره ایښودل شوې وي، او جنوب  ۵۰ې د سالون شامل لورته نږد
لورته هم په همدې اندازه چوکۍ، غونډې ته د نورو هیوادونو د رالیږل شوو استازو 

پسې ځانګړو استازو، ور ۍ یې د هیوادونو دلپاره ایښودل شوې وي، دايس چې لومړن
په منځ کې چوکۍ بیا د د سالون  په مراسمو کې د ګډون کوونکو استازو لپاره وی،
 او ډیرې وي. نورو هیوادونو د سفیرانو لپاره ایښودل شوې وي.

یر وو، کوم چې چوکۍ ورته په نظر کې نیول شوې وي، بیا د ډهغه  د طالبانو شمیر تر
و په خوښه، د طالبانو ځوانان هغو چوکیو ته ورغلل چې د هیوادونو د قطري مسؤلین

استازو لپاره وي، او کیدای يش د هیوادونو استازي به د سفیرانو لپاره په پاتې چوکیو 
 .اوښتل کې کیناستيل وي. ټول ټال د طالبانو لخوا غونډې ته ورغيل کسان تر سل

موږ ولېده چې هڅه یې کوله په لومړي یوه بهرنۍ میرمن )جاپانۍ یا چینایې به وه( 
قطار کې د بهرنیو چارو وزیرانو لپاره ځانګړي شوو چوکیو کې کښیني، خو د قطرې 

نو چارواکو لخوا اجازه ورنه کول شوه، کله چې غونډه پېل کېده، هغه میرمن د سفیرا
کې بیا کیناستله، ځکه نورو سفیرانو چوکۍ  ځای لپاره ځانګړو چوکیو په وروستی

 یويل وي.ن

طالبان او په قطر کې میشت د طالبانو خواخوږي د طالبانو لخوا ټول راغوښتل شوې 
شوې وو، دوی د د طالبانو مرکزي د اوسیدو ځای غرايف ته ور غوښتل  بجې ۱۲پر 

ته د روانېدو هوټل و، او شیریټون و ماسپښین ملونځ هلته په جامعت رسه اداء کړی 
 ټاکلی و.دوه بجې وخت  غالباً  لپاره یې
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 د تړون د السلاک تر مراسمو لږ وړاندي

تر روانېدو مخکې د طالبانو مرشان او ځوانان د طالبانو د اوسیدو ځای رسه مخکې 
سړک باندي والړ ښکاري چې له امریکایانو رسه د مذاکرايت ډلې مرش عباس 

 ستانکزی ورته وینا کوي.

مال فاضل اخوند،  ان متقي،د عباس ستانکزي تر څنګ مال برادر اخوند، مال امیرخ
مال عبدالسالم حنفي، شیخ عبدالصبور، مال عبداملنان عمري، مال خیرالله خیرخوا، 
مولوي عبداللطیف منصور، قاري دین محمد حنیف، شیخ سید رسول، شیخ دالور، 
مولوي محمد نبي عمري، انس حقاين، مال عبدالسالم ضعیف او ګڼ طالب مرشان 

 والړ وو.

 :کزي ویناد عباس ستان
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رت غړو، راغلو میلمنو او د افغانستان بیچاره او مظلوم تر ټولو لومړی تايس د سیايس دف
 ولس او مجاهدینو ته! 

 السالم علیکم ورحمة الله وبرکاته!
خوشاله یم چې نن په دغه ډول محفل کې ماته اجاره راکول کیږي چې د ټولو په 

 استازويل له تايس رسه خربې کوم.
یاړ ورځ ده، دايس ورځ ده لکه ننۍ تاریخي ورځ زموږ او ستايس په تاریخ کې لویه د و

چې زموږ او ستايس پلرونو او نیکونو، دیرش کاله او یو قرن مخکې ملانځيل، چې د 
 روسانو او  انګریزانو د ماتې ورځې وي.

                                                           
( او خلک وګورې چې ډلې ډلې ۱مرسته او بریالیتوب رايش ) هلالج لجکله چې د الله  ژباړه: 235

( نو بیا د خپل رب له ستاینې رسه د هغه تسبیح وایه او ۲په دین کې داخلیږي ) هلالج لجد الله 
 (۳ه هغه ښه توبه قبلونکی دی )بخښنه ترې غواړه، بې شک
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کلونو جهاد او رسښندونو وروسته،  ۲۰او  ۱۹الحمدلله، موږ چې د هغوی بچیان یو، له 

سالمي امارت قیادت له اشغالګرو دا ننۍ ورځ ملانځو، څو شیبې وروسته به د ا
 امریکایانو رسه د هغوی د پوځیانو د وتلو او د مجاهدینو د فتحې تړون السلیک کوي.

ددې له ویاړه ډکې تاریخي ورځې مبارکې، خپلو ملګرو، د سنګر مجاهدینو، د شهیدانو 
 کونډو، زموږ زنداين وروڼو او د افغانستان ټول ولس ته وایم.

او دا فتحه د الله ج په نرصت رسه شوې ده. زموږ ملګري او  دا دفتحې ورځ ده،
مجاهدین دي متوجه وي، چې د فتحې له امله مغروره نه يش، دايس عمل ونه کړي چې 

 هغه د الله ج د نارايض سبب وګرځي.
زموږ ولس سرته قرباين ورکړه، په لکونو انسانان قرباين شول، د الله ج په نرصت، د 

 و وینو توېدو په نتیجه کې موږ نن همدا ورځ ملانځو.همهغوی د قربانیو ا
لږ وروسته به زموږ مرش او رهرب مال برادر اخوند له امریکایانو رسه د بهرنیو ځواکونو د 

میاشتو کې به بهرين پوځیان په بشپړ ډول له  ۱۴وتلو هوکړه لیک السلیک کوي، او په 
 خپلواکې تر السه کوي. افغانستان څخه ووځي، افغانستان به یو ځل بیا خپله

کلونو کې یې قربانۍ ورکړي، هیواد یې د امریکا،  ۲۰اسالمي امارت لکه چې په تیرو 
ناټو او نړۍ د طاغويت لښکرو له اشغال څخه خالص کړ، هیواد یې ازاد کړ، له ازادي 
وروسته به هم ژمن وي چې د کونډو، یتیامنو، زخمیانو رسپرستي وکړي، او د هیواد په 

 غونه کې رول ولوبوي. په هیواد کې به اسالمي او رشعي نظام منځته راويل.بیا ر 
وروڼو! "هم د تړون په مراسمو کې ګډونوالو طالبانو ته وویل: مولوي امارخان متقم

ديته متوجه اوسئ چې په خواله او نورو رسنیو کې چاته پېغورونه ورنه کړو، چاته سپکې 
لو افغانانو ګډ کور او اسالم د ټولو مسلامنانو ګډ سپورې خربې ونه کړو، افغانستان د ټو 

دین دی. دا قرباين د ټولو ګډه قرباين وه، دا فتحه د ټولو ګډه فتحه ده، موږ باید هر 
چاته د ورورۍ الس ور اوږد کړو، دايس فکر ورکړو چې راتلونکی نظام به د ټولو 

م به وي، ټول به یې تر سیوري مسلامنانو / افغانانو ګډ نظام وي، د ټولو لپاره د خوښۍ نظا
الندي هوسا او خوشاله ژوند کوي. هیچاته به څوک پېغور نه ورکوي، هیچاته به څوک 
بده خربه نه کوي، هیچاته به څوک په سپکه سرتګه نه ګوري، موږ او تايس دا فکر باید 

  " عام کړو.
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 د تړون د السلاک مراسم

خان ټلیفون وکړ چې له غرايف یې د ما)لیکوال( ته احمد نبي متقي او حکمت الله 
رشیټون په لور د طالبانو کاروان روان دی، چې پر موټرو د طالبانو سپین بیرغونه هم 

 لګول شوې.

کله چې هغوی رشیټون ته رانږدې شول، بیا دوی له ما رسه جال جال اړیکه ونیوله، 
اندی ور ووځي ما)لیکوال( هلته په هوټل کې راغلو ځینو خربیاالنو ته وویل چې د ب

او د طالبانو کاروان اړوند خپل راپورونه، انځورونه او ویډیو ګاين چمتو کړي، خو 
خربیاالن نه پوهیدل چې په کومه دروازه به طالبان رشیټون ته د ننه کیږي، بل داچې 
هغوی هم له هوټل څخه یو مخې د باندي د قطر د امنیتي کسانو لخوا نه پریښودل 

یډو په لویو الرو کې د طالبانو له کاروان څخه وکړي، مګر کیدل چې عکايس او و
د نن ټکی اسیا مسؤل فداء او د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال مرش مال 

 احمدالله وثیق د طالبانو د کاروان ویډیو ګاين خپرې کړي.

د مراسمو کله چې طالب مرشان د غونډې لپاره سالون ته را نږدې شول، هغوی 
ننوتل نه، بلکې د باندي په هغه لوی ځای کې کیناستل، او ته ن سالو ځانګړې 

 خربیاالنو هم هغوی ته خپلې کیمرې برابري کړي.

لږ وروسته د طالبانو مرشانو ته الرښونه وشوه چې د غونډې سالون ته ورننوځي، 
 د عبدالعزیز کاملوفد پاکستان،  شاه محمود قریيش هغوی ننوتل، له دي وروسته

مولود  ناروي،د  اینه اریکسن سوریدیاندونیزیا، د  یټنو مارسوډيرازبکستان، 
دارنګه د ؛ بهرنیو چارو وزیران او عامن ، یوسف بن علوي دترکيېد چاوش اوغلو 

د قطر د بهرنیو سالون ته په شاميل دروازه را ننوتل،  هیواد لوړ پوړی چارواکی کویټ
لږ وروسته د قطرې چارواکو په  چارو وزیر له څو نورو وزیرانو رسه را رسیدلی وو،

، هغه له مایک پمپیو سالون ته را دننه شود امریکا د بهرنیو چارو وزیر  بدرګه کې
مال برادر اخوند سالون ته را دننه  ناستو وزیرانو رسه روغبړ وکړ، او تر ټولو وروسته

اوه، هسکه غاړه یې نیويل وه، مايک پمپیو ال والړ و، له نورو رسه یې روغبړ ک شو،
مال برادر اخوند ورباندي تیر او مخامخ خپل ځای ته والړ، نږدې همهاله مایک 
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لږ وروسته د غونډې مراسم پمپیو او مال برادر اخوند پر یو وخت په چوکیو کیناستل، 

 په رسمي ډول پېل شول.

تر هغه مهاله چې مایک پمپیو سالون ته نه و رادننه شوی، او مراسم نه و پېل شوې، 
یکوال( رسه انديښنه وه چې دايس نه وي چې د کوم خنډ له امله د تړون زما )ل

السلیک وځنډيږي، کله چې مراسم پېل شول، زما ټوله تلوسه ديته وه چې کله به د 
تړون پر منت السلیک کیږي، ځکه پر امریکایانو هیڅ باور نه يش کیدای، هغوی د 

ستوال او همدايس یو ملت نړۍ په کچه فریب کونکي، او له ژمنو مخ اړونکي سیا
 دی.

، لومړی ویناوال د قطر د بهرنیو چارو وزیر بجې پېل شوه ۳:۵۰مازیګر پر غونډه د 
طالبانو او امریکا ترمنځ د سختو او اوږدو مذاکراتو څخه یې یادونه وکړه،  و، چې د

 یاد تړون د تیرې اونۍ د تاوتریخوايل کمېدو په بریالیتوب رسه رسته رسیدو او د
ګډونوالو ته یې هرکلی میلمنو او په مراسمو کې  او راغلوند یې لنډې څرګندونې اړو 

. همدارنګه په بین االفغاين مذاکراتو کې یې د قطر هیواد مرستي کولو او ووایه
چمتووايل څخه هم یادونه وکړه. ویې ویل، موږ ویاړو چې نن ورځ دلته د سولې 

 تړون السلیک کیږي.

د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو و، هغه هم لنډه وینا وکړه، دوېم ویناوال د امریکا 
 خو وینا یې پارونکي وه، او پر طالبانو ښه نه لګيده.

وینا مخکې له مخکې لیکل شوې وه، د  درېم ویناوال مال برادر اخوند و، د هغه
 .236کاغذ له مخې یې ویله، خو په ځینو ځایونو کې به یې سکته وکړه

                                                           
کله چې له "ما )لیکوال( ته وویل: د طالبانو د سیايس دفرت یوه غړيمه، ۹د مارچ پر 236

امریکا رسه د تړون د ورځې وینا چمتو کېدله، دا چاره باید ځوان ملګري ته سپارل شوي 
نا مسوده ترتیب وای، خو مال عبدالسالم حنفي په غاړه واخیستله، د دفرت د مرشانو لخوا د وی

شوه، بیا وروسته په هغې کې سمونې راوستل شوې، او مال عبدالسالم حنفي دنده درلودله 
 چې د وینا په مسوده کې نوي زیاتوين او کموين ور زیاتې کړي.
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و قطر بهرنیو چارو وزیر د وینا پای ته رسیدو وروسته بهرنیانو داچې د مایک پمپیو ا

ې چکچکي وکړی، خو کله چې د مال برادر اخوند وینا پېل شوه، په منځ کې ی
بهرنیانو د هغه وینا ته په لومړي رس کې چکچکې  او طالبانو د تکبیر نارې وکړي،

اخوند د وینا پای ته کولې، خو چې پوه شول طالبان تکبیر ږغونه کوي، د مال برادر 
 .237رسیدو پر مهال هم طالبانو د تکبیر نارې او بهرنیانو چکچکې کويل

مال برادر اخوند او طالب مرشانو، نه د قطر بهرنیو چارو د وزیر تر وینا وروسته، او نه 
هم د مایک پمپیو تر وینا وروسته السونه وټکول، په زړه پوري داوه چې د مال برادر 

وروسته که یو خوا طالبانو د تکبیر نارې وهيل، بل خوا بهرنیانو اخوند تر وینا 
 چکچکې کويل، خو مایک پمپیو دواړه السونه له یو بل رسه موږل.

اخوند تر وینا وروسته، له خلیلزاد او مال برادر اخوند څخه وغوښتل شول  ردد مال برا
 چې د تړون السلیک لپاره ځانګړي میز ته وريش.

تن قطري لخوا مال برادر اخوند او د بل تن قطري لخوا خلیلزاد ته د تړون منت د یو 
ورکول شو، هغه قطرې چې لومړی یې منت مال برادر اخوند ته ورکړ، مال برادر 

کړي، مال برادر اخوند خپل ښې پېل تړون السلیک د اشاره وکړه، چې  یې اخوند ته
اد ته وکتل چې هغه ز الس ته ناست، د امریکا د بهرنیو چارو استازي زملي خلیل

قطري ته یې د سرتګو اشاره وکړه، چې ودریږه چې هغه  یانه، یالسلیک پېل کړ 
                                                           

د تړون د مراسمو پر مهال چې مال برادر اخوند ته د مال عبدالسالم حنفي لخوا په فایل کې 
، هغه همهغه پخواين مسوده وه، چې الزمي او نوي سموين پکې کومه وینا سپارل شوې وه

نه وي، دومره بې پروایې شوې وه. خو داچې مال برادر اخوند مخکې له مخکې هغه ایډیټ 
شوې منت له ځان رسه تکرار کړی و، نو د هغه منت ډیر ځایونه یې په یاد و. بل داچې دومره 

ه و، په یو ښایسته وړوکي فایل کې به یې د لوی پایل کې د وینا منت ایښودل هم مناسب ن
 " وینا منت ایښې وای.

قطریانو د طالبانو مرشانو ته د مراسمو پای ته رسیدو وروسته ګېله کړي وه، چې دا خو  237
ډیپلوماټیکه غونډه وه، د تکبیر نارو اړتیا نه وه، طالبانو جواب ورکړی و، چې د پمپیو وینا 

او زموږ ملګرو هم د خپل مرش وینا په تکبیر باندي بدرګه  ته ټولو بهرنیانو چکچکې وهيل،
 کړه، ځکه موږ خو د بهرنیانو د خوشالولو پاره چکچکې نه شوای وهالی.
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تر هغه السلیک ونه کړ، چې کله ډاډه شو مال برادر  السلیک پېل کړي،  "خلیلزاد"

، بیا مال برادر اخوند لکړ پېل چې خلیلزاد د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون السلیک 
 منت باندي السلیک وکړ. هم پر چمتو کړل شوې

د تړون د السلیک لپاره د قطري چارواکو لخوا قلمونه هم چمتو شوې وو، خو مال 
برادر اخوند د خپل واسکټ له جیب څخه تور قلم را وکیش، تړون یې السلیک او 
په ارامه یې قلم بیرته د خپل واسکټ په مخکیني جیب کې ټینګ وټامبه. همدارنګه 

 قلم تړون السلیک کړ.خلیلزاد هم پر خپل 

لیکل شوی و، او درې واړه نسخې یې  "پښتو، دري او انګریزي"تړون په درې ژبو 
 هر یوه السلیک کړي.

د تړون د السلیک پر مهال هم د طالبانو لخوا د تکبیر ږغونه په سالون کې فضاء 
 رنګینه کړي وه. او د مایک پمپیو په ګډون بهرنیانو بیا چکچکې وهيل. 

ال برادر اخوند له دریځ څخه را کښته شو، د قطر بهرنیو چارو وزیر یې کله چې م
مخې ته ور والړ او د هغه الس یې د روغبړ او خويش په ډول په خپل الس کې ونیو، 
د قطر وزیر رسه څنګ ته مایک پمپیو هم و، دا ځل هم مال برادر اخوند او پمپیو 

ګر اصيل لوري او د یو بل یو بل ته السونه ورنه کړل، ځکه دوی د جګړې د ډ 
دښمنان وو، تر هغه به د طالبانو او امریکا ترمنځ بې باوري وي، تر څو چې بهرين 

 پوځیان له افغانستان څخه په بشپړ ډول ووځي.

دقیقې  ۲۵بجې پای ته ورسيده، ټول ټال یادو مراسمو  ۴:۱۵غونډه د مازیګر پر 
 وخت ونیو.
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 وینا واپمپ کیما د بهرناو چارو وزیر ېکولو په مراسمو ک کاد السل تړوند 

 2020 ۲۰۲۰مه، ۲۹د فربوري 

 تناکښد قطر ارز  هګکوربه په تو د خربو  خيیتار ېد د مړ . زه غواکمرغهېمو ن نيېښماسپ
 يس، او ستاړمالت هیپا ې. د هغه بمړ مننه وک خهڅ میمت خیرول لپاره د هغه له عايل مقام ش

د مالتړ او هڅونې پایله وه  "امریکا او طالبانو" له دواړو خواوو ریچارو وز وید بهرن
 چې دواړه لوري نن دي له اهمیت ډکې ورځې ته ورسيدل.

 ېناکام ېخرب  ېر ی. توه ۍباور  ېاو ب ۍمنښد ېز یلس وڅ ترمنځ او طالبانو االتویمتحده اد 
په واقعیت بدلې شوې  چې طالبانو لپاره هغه وخت  االتوید متحده ا څې. دا هېشو 

 یدو  خپلې اړیکې پري کوي.رسه  لوډ ور ګتره ویاو نورو بهرن ېله القاعدچې  وښودله
 ېچ تلښوغو  خهڅ لزادیخل ریما له سف ایه. بد شونې نه اینظامي بر ېچ دلیهم پوه ېپد

 .وارزوي ۍنولیتښد طالبانو ر  په توګه مرشمذاکراتې ډلې د د  ږزمو

موږ به د سولې ده.  نهیزموا نيیتښر  څېه ېد د وړ ک کیالسل یېنن به  ېچ ونړ هغه ت
برخه کې د طالبانو ژمنتیا، اطاعت او عمل وګورو، او زموږ د ځواکونو وتل به د دوی 

 کړنو ته په کتو او ارزونې رسه وي.

نه  هګپه تو  وډد ا روګتره والوړید ن کلهیڅه ایافغانستان ب ېچ وړ ترالسه ک ډاډ باید ږمو
 .ول کیږيکار 

لپاره  ږزمو ېچ هړ ک ندهګر څرسه،  بدلونواو  ستونزو ولوټ، د بهیر د خربو اترو ېپه دوحه ک
کچه په  خوايلید تاوتر ؛ېک وځاوو ور  رویواخلو. په ت هګډپه  امګدا  ېدا ممکنه ده چ

 واکونوځاو افغان  االتوی. متحده اېدلیته رس ېکچ ټیټې ولوټ تر ېکلونو ک لوروڅ رویت
بریدونه کول سم . ودښو  ونګته غرب  دونویکم شوي بر منښدرناوي رسه د د هپ ېد سول

هم دوی د سولې  لپاره ۍاون ېو ید  ېواز یکه  ی، حتودلهښو  دوی بیا هم رګنه و، مکار 
 اراده ولري، دا کیدای يش.

 هګپه آزاده تو  يې  لپاره دویلد  روګاو مل نیوکور چې د خپلو  وو ښد افغانستان خلک خو 
 ېک کونوړ په س دوی یحتري کوي، توکې اخيل، سوداګ ی. هغو په هیواد کې سفر کاوه
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او  هڅوخواوو جدي  ولوټد توګه  په عاملد  ې. د سولپېل دی ېواز یدا  رګ. ميکو  اڅن

 ده. ایتړ ته ا ۍقربان

او پخپله  ،، طالبان، د افغانستان حکومت، نور افغان مرشانیتاليف ملګري، ااالتیمتحده ا
ې ته د رسېدو لپاره اړین تحُرک ، ټولو ته په کار ده چې پایداره سولد افغانستان خلک

 وکړي.

 ږمو ېر یاحساس به دوام ونلري، که چ هښ ځېونلري، او د نن ور  یمعن یڅبه ه ونړ دا ت
د  هم ید افغانستان راتلونکونه دریږو، که هر څه سم پر مخ والړ يش، نو  منوژ  پر شوو
 مینه برابروي.همدېته ز  ونړ طالبانو ت واالتوید متحده ا ؛ اويیږکلخوا ټاکلافغانانو 

 ايلیبر ونړ به دغه ت اخیستل امونهګد طالبانو لخوا کوم  ېچ يس دهدا هړ په ا ږدلته زمو
 .يړ ک

. ئړ عميل ک ېکولو ژمن ېپر  کوړیرسه د ا ډلو روګاو نورو تره ېد القاعد :ړیلوم
په پراخه کچه په  ۍاون ېر یورکولو لپاره مبارزه جاري وساتئ. د ت ېداعش ته مات

او  اريښ،  نهښځیاو  نهینار ،وګړ افغان و  ولوټد  ېک لهیپه پا تښد کم ېک خوايلیتاوتر
ايئ، د تاوتریخوايل کموالې ته راغالست وو  هښته زیاتې خوشالۍ او راحت  والویکل

لپاره  ېد سولکموالی به  ړد پام و خوايلی. د تاوترئړ وقف کډول دوامدار په  انځ خپل
 یر یوله افغانان  ولټ  .وي المل به د ناکامې نه شتون ېکوي ، او د هغ تهځنرام طیرشا
 ژوند مستحق دي.د سوکاله  پرته

، او د خپل کښینئرسه  ولنوټمرشانو، او مدين  ايسیحکومت، نورو سله د افغانستان 
 خربې وکړئ. ېباند نقشې ېالر  ايسید س وادیه

 یدرناو  تنوع ته هیاډب وادیهم وي. د خپل ه ديینا ام ېکله چ ی، حتصرب او زغم ولرئ
 ېپات په دي برخه کې  ونه. افغان حکومتلید لوري او نظرونه واورئ ولوټاو د  ئړ وک

 راغيل وو.

 رڅیپه  کال  ۲۰۰۱د  افغانستان ۲۰۲۰د ېک قتی، او په حقکال افغان حکومت ۲۰۲۰د 
د پر دي اساس او  منئو  ګپرمخت خيیتاری او انجونو لپاره ترالسه شو  وښځ. د یدنه 
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د  کسهر  دیبا کېافغانستان په راتلونکې . جوړښت ولرئلپاره  ګټېد  افغانانو ولوټ

 حقونه ولري.شوي  لړ لخوا ورک یخدا

دا الره وساتئ او د افغانستان حکومت او نورو  يس، که تائړ پورته ک امونهګدا  يسکه تا
 ېبرخه چ ېپات ېولنټ ېوالړیاو د ن ږرسه خربو اترو ته ژمن اوسئ، مو سیاستوالوافغان 

 .ویچمتو  ، متقاباًل پرمختګ تهوویشوي  ولټدلته را نن

هغه  ېواز ی، اید افغانانو لپاره بر، ایبر رګمزه پوهیږم چې د بریا اعالنول به انديښنه وي، 
. د متحده يړ ژوند وک ېک نهیپه سوله او هوسا یدو  ېيش کله چ یدیوخت ترالسه ک

 نیمتحد ږاو زمو انیکایامر ېيش چ یدیهغه وخت ترالسه ک ېواز ی ایلپاره بر االتویا
 ېچ وړ وک هڅ هر هغهبه  ږونه لري، او مو رهیو ښواګ د زمید ترورڅخه  نافغانستاله نور 
 يړ خواو فشار راو ولوټبه په  االتی. متحده ااړتیا وي یېلپاره  ېد خلکو د ساتن ږزمو

؛ اويسو ته رسیدو لپاره ژمن ، او خپلواک افغانستان هدف سوکاله، پرمختليل وید  وڅتر 
 دلیاور نهږغو  ولټ د ټولنې ېپک ېپاک افغانستان چ خهڅ ېالسوهن ۍبهرن هړ ناو د
 ږزمو ؛الر ده ۍنیوازی ، همداالر ده ۍنیوازیدا دوامداره سولې ته د رسیدو لپاره  ،يیږک
 .ويش دیلپاره، دا با تیامن نانو داو افغا یانوکایمهم د امر ولوټلپاره، او تر  ولوټد 

 .238 مننه

  

                                                           
 د پمپیو وینا له انګریزي څخه پښتو ته لیکوال ژباړلې، انګریزي بڼه یې:  238

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-afghanistan-

signing-ceremony/UARY 2 

https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-afghanistan-signing-ceremony/UARY%202
https://www.state.gov/secretary-michael-r-pompeo-at-afghanistan-signing-ceremony/UARY%202
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 برادر د وینا منتم  عبدالغنم کې دړون د السلاک مراسمو د ت

 بسم الله الرحمن الرحیم
 :نحمده و نصيل علی رسوله الکریم، اما بعد

له تاسې ټولو معززو میلمنو او حارضینو څخه چې زمونږ د هیواد په اړه پدې تاریخي 
 .غونډه کې مو ګډون کړی، مننه کوم او ښه راغالست درته وایم

نستان اسالمي امارت او امریکا ترمینځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د افغا
 .د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی اوټولو ته یې مبارکي وایم

د افغانستان اسالمي امارت له امریکا رسه د شوې توافقنامې عملی کولو ته ژمن دی. 
قوت په توګه له خپلو ګاونډیانو، د همداشان غواړي دیوه منظم نظامي او سیايس 

سیمي او نړۍ له هیوادونو رسه مثبتې اړیکې ولري او په سیمه او نړۍ کې رغنده رول 
 .تررسه کړي

د افغانستان ولس د تیرو څلورو لسیزو راهیسی ډیر کړاوونه ګاليل دی. زه هیله لرم 
اسالمي نظام تر له افغانستان څخه د ټولو خارجي قواوو په وتلو رسه افغان ولس د 

سیوري الندې د ارام ساه واخيل او سوکاله ژوند پیل کړي ، ټول د هیواد آبادي او 
ميل یووايل ته متوجه يش. له همدې کبله، په ټولو افغاين جهتونو ژغ کوم چي په 
صادقانه ډول رسه، د یوه خپلواک، قوي اسالمي نظام لپاره د مذاکراتو میز ته را 

 .تفاق رسه په اسالمي ارزښتونو او ميل ګټو راټول شووړاندی يش ترڅو په ا

په پای کي د قطر هیواد له محرتم امیر شیخ متیم بن حمد آل ثاين، له خارجه وزیر 
او د صدراعظم له مرستیال محرتم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د قطر هیواد له 

د پروسې رسه نورو چارواکو څخه چي د مذاکراتو په اوږده بهیر کي یې د سولې 
مرسته کړي، سهولتونه یې برابر کړي او په دې الره کي یې زحمت ایستلی مننه کوم. 
همداشان د پاکستان هیواد له هلو ځلو او هڅو څخه چې د سولې په برخه کې یې 
کړې مننه کوم همدا رنګه د چین، ازبکستان، ایران، روسیې، انډونیزیا، ناروې او نورو 

د سولې د پروسې رسه یې مرسته کړې مننه کوم. هیله لرم  ټولو هیوادونو څخه چې
 .چې د افغانستان په بیارغونه کې ونډه واخيل

 والسالم علیکم ورحمة الله وبرکاته
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د تړون د السلاک تر د افغانستان  واپمپ کیماد بهرناو چارو وزیر 

 ېکخربې ناسته مراسمو وروسته په 
 ۲۰۲۰مه، ۲۹د فربوری 

 خيیلپاره تاراو د امریکا ولس  االتوید متحده ا ځ، نن ور  کمرغهېن نيېښماسپټولو ته 
؛ ړپورته ک امګ پریکندهپه لور  ېسولرښتوين د  ېپه افغانستان ک ږمو ځده. نن ور  ځور 

 .ید امګ ړی، دا لوميیږک لیسفر پ ېچ هګنڅلکه 

د او  عاملینو یسټې پيښې دترور ېوولسمید  مربټد سپ کایمخه، امر کاله د ۱۹ ېدږ ن
لپاره  ويید مخن خهڅ دویښیپ اید ب دیبر هړ ناو ېلپاره او د داس بید تعق وړ مالت د یهغو 

. لړ السه ک ترډیر څه مو  يې السته راوړنې درلودلې، لو ږ. موړک لیپ تیمامور مهم وی
هغوی او نورو  افغانستان د ، چا چې پر موږ برید کوالی شوای، نورړیترالسه ک ډاډ ږمو
ژوند لپاره مو  د هغوی  د افغانانو. او مو ویاړو چې ینه د یاځخوندي  لپاره نویسټاورټر 

 .یړ ک هښور 

 خهڅ نوو یمل ۹، له ځ. نن ور يد عمیق بحثونه آزاد او ايسیس ې، په افغانستان کځنن ور 
، ځدي. نن ور  ېانجون یېسلنه ۳۹زده کړي کوي، او  ېک نځیووو ښزده کونکي په  رډی
حال  ېلري، په داس یخدماتو ته الرسس یېایروغت نیوړ مافغانان لو  رډی خهڅ ېسلن۵۷ له
، موږ ړمرشتابه له السه ورک القاعده خپل. و سلنه۹ ېواز ی ېککال  ۲۰۰۲دا په  ېچ ېک

 ځلایب بهالقاعده  ېاوس طالبان موافقه کوي چ د القاعده مرشتوب له منځه وړي،
 ونه لري. یاځنټخوندي پ ېپه افغانستان ک کلهیڅه

همدارنګه د  ،یدنه کال افغانستان  ۲۰۰۱افغانستان د  ځېنن ور د  ېچ هګنڅلکه  رګم
 له دايس امنیتې االتی، متحده اځنن ور  ده.کال په ډول نه  ۲۰۰۲کال نړۍ هم د  ۲۰۲۰

، نی، چرانیا له  وړاندي د دغه ډول ننګونو تصور همکاله  وڅ ېرسه مخ دي چ ونوګنن
 .دهینه ک خهڅ یاځاو بل کوم  یېروس

او نیو قرباد  ږزموپه افغانستان کې . هغه ید یژندلیپ تیواقع یدا نو  رمپټولسمرش  
 ولټ، هز یخړ هرا ېپه افغانستان کنو په اړه پوهیږي، او درک کړي يې ده چې ړ السته راو

 يش. یدلیخوندي کراتالی او د افغانانو لخوا  ېواز یدوامداره سوله  او شموله
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لرو؛ کوم  فرصت هښ ولوټ تر ېد سولپاره د نوي نسل ل ږ. مووی رښتونې ږ، موځنن ور 

او پخپله  روګ، ملکونکوار ک هی، مرستندوروګ، سوداانوټپلوماډی، روید رست ږزمو ېچ
 .له امله السته راغلیسخت کار  د افغانانو

په  وید امپراتور دیبا کایامر ېچ ویږ پوه؛ کوو یو یمخنله هغه څه  ږمو ځنن ور 
لپاره له  راوستلو ېد سول، غواړو چې يړ ونه ک هړ ګد تل لپاره ج ېک "افغانستان"ېر یهد

 .وړ افغانانو رسه مرسته وک

د خپل  ېد افغانستان خلک چمتو دي چ ېباور لرو چ ږلرو. مو ورته یدرناو  ږاو مو
 .وټاکي مسیرخپل راتلونکې لپاره 

وروسته،  ، د لومړي ځل لپاره د یوې اونۍ جګړې کمیدوېکلونو ک ۱۹ روی، په تورځ نن
او  تید افغانستان له اسالمي جمهور االتویمتحده ا ېچکړم  یېاعالن  ېچ مړ ا یزه و

 .ړېتر السه ک ېژمنجال د خربو اترو لپاره جال  لېد سو  خهڅطالبانو 

 کلهیڅه رګتره ېژمنه کوي چ طالبانکې؛  ونړ طالبانو ت - االتوی، د متحده اډیره مهمه ده
نه کوو؛ د طالبانو  تیروتنهکومه  ږ. موینيش کول اتیعمل خهڅ ېد افغانستان له خاور  ایب

 وټ، د ناانیکایامر یر ډی ېچ یشو  کلیل نویپه و یپرکڅ خیتار ییکاید امر هړ په ا
د همدومره غوسه یم لکه  زه او  وژيل. یېافغانان  یر ډیاو  ريګمل تالفید ا ،نیمتحد

دوه ګونې ، کله چې ما په ټلویزون لېدله چې القاعده زموږ ځپه ور  یوولسمید  مربټسپ
 لويې ودانۍ را نړوي.

 نټاپلوماډیتکړه په کچه  ړۍ، او د نکساناستخبارايت روزل شوې ، ريیرست ورړ ز ږزمو 
، په ډیر ښه ډول ید ړیخدمت ک یې ېافغانستان ک ولټپه کندهار او هلمند او  ېچ

 ږاو مو. ید هڅهدف اصيل زما  ېچ يیږپوه یدو  ،ید هڅزما مطلب  ېچ يیږپوه
 رمپټ، ولسمرش منو ونه دریږيژ  پر خپلوه چا رسه معامله کوو. که طالبان ل ېچ ویږ پوه

د ژوند ؛ د هغه څه په کولو کې زړه نا زړه نه شې کو م چې د امریکایانو به مټیاو د هغه 
 اړین وي. خوندي کولو لپاره

پر اساس  طویبه د رشا االتی، نو متحده اخپلې ژمنې عميل کړيخوا، طالبان  ېکه له بل
او  يړ س ږزمو ېک فورمیونیپه  ېدا ده چ ی. د وتلو معند وتلو مسؤلیت ولري رویتد رس 
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 ريیرست ورړ ز ږيش، او زمو به کم مايل بوج ږزمولږ خطرونه پر ځان ومني،  به ېرمنیم

په ډیپلوماټیکه . ید پېل ېواز یدا  رګده، م بهیش یلرونک دیدا ام .کورونو ته رايش رتهیبه ب
 عاملې لپاره سخت کار ته اړتیا ده.برخه کې د یوې سرتې م

په افغانستان ته خربې وکړم چې  هغو کسانو ولډ میپه مستق ئړ ، اجازه راکپه پای کې
 نګونه کړي.پایې  ېک

ځینې ستايس به  ېچ میږ ته، زه پوه پوځیانونظامي او استخبارايت  کای، د امرړیلوم
 ۍد کور له آرامال زیات  ممکناو  ،ځل لپاره په دنده کې یاست مږ شپ ای مځپند ممکن 

 .و اوسئ ېلر  خهڅ

 وزارګ ترته  منښد ې خطرناکد ېچ و ړا ی، دا زما و239هګپه تو  سیید ر ېا ید يس آ 
و ر ډی يس له جملې. ستاملګری ومرسه  يسله تا ېک املهپه معورکولو  وزارګد  ؛وروسته

ور  "ونهکفن"سونهیکم نیاو خويندو ته د درناوي په خاطر تور او سپخپلو وروڼو  یې
له  هڅبه هغه  ږ. مويړ ژوند وک ېک تیپه سوله او امنمو  وادوالیخپل ه وڅاغوستي تر 
 يلګټ ېله الر  کوښاو او  لو، خو نوید و يساو تا "وژل شوو" یدو  ېچ وړ السه ورنک

 يسده. تا ېخوندي ساتل کایامر ګنڅاو افغان همکارانو تر  نوید متحد ږزمو يسادي. ت
 .ړېمرسته ک ېفرصت په برابرولو ک ېراتلونکي لپاره د د انهښو د افغانستان خلکو ته د ر 

 ۍقربان یې ېک ګنڅپه  ږزمو ېته چ روګمل تاليفیاو نورو ا نویمتحد وټد نا ږزمو يم،دو
د دغه سولې تړون څخه مالتړ کوي،  ېچ ؛ته وادونویهغو ه ولوټاو  يسبه تا ږ، موړېورک

 ريګمل تناکښکوم بل ارز  ږزمو ایجاپان  ای ایرالټآس ایوي،  ېکه دا نارو درناوی کوو، 
 .یړ ک کیرش له خپلو مرشانو رسه دیمحتاط ام ږزمو يستا ېچ ویږ پوه ږ، موکانیاو رش

په  دویته د رس ونونوړ ت خيیتار ېد ږته، مو وډیاونګد افغانستان  ونګډد پاکستان په 
 يستالرو چې  ، په ډیر ښکاره ډول هیله او متهله امله مننه کوو وڅد ه يسستا ېبرخه ک

 وادېه وڅتر ، ئړ ته دوام ورک مرستې ېبرخ ېخپلد  لپاره ېسوکاله افغانستان د ود هو یبه د 
 .ته د تلپاتې سولې له امله یې ګټې ورسیږي ېمیاو س

                                                           
 پمپیو له اوسنې دندې مخکې د يس آی اې رئیس و. 239
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کال راهیيس جګړو ستايس ۱۹۷۹يس وخت دی، له ، دا ستااو د افغانستان خلکو ته

به د  ږشته. مونه  ېډو ګډنور  شته.نه  یخوالیتاوتر یڅه نو . نوريد یورولځهیوادوال 
، ېلیقب ې، هر ېمیس ې، له هر و نهښځیاو  ینه، نارور ږی نیاو سپ وانانوځ اواز واورو؛ د ولوټ

او غواړي به چې  راپورته يش پرته له شکه به ېلډ ځینې .خهڅهر قوم او هر مذهب 
دوی د هڅو  پر دوی ږغ وکړو او د خرابۍ لپاره د دیبا ږ. مويړ کار خراب ک هښزموږ 

 او کړنو مخنیوی وکړو.

او ښه پوهاوی لپاره له نږدې کار وکړم، لکه  بید تعق ېد سول رسهخواو  ولوټبه له زه 
له ژوند رسه تايس څخه  له ېچ وکڅکوم راغيل: " ېمقدس کتاب کڅرنګه چې په 

 ې لهډاو شون ،وله بددې ، خپله ژبه ووینې ځېور  ښې ېر ډی ېچ يړ لري او غوا نهیم
 ې. د سولئړ کارونه وک هښاو  وئړ مخ واو کارونو څخه له بدویلو څخه وسايت؛  دروغ

 ."ئړ ک یې بیشئ او تعق ېک هټپه ل

 ېچ می ښزه خو  ،. مننهوړ ته دوام ورک بیتعق یېبه  ږ. مووی ېک هټپه ل ېد سول ږنن مو
 .ستايس ځینو پوښتنو ته ځواب درکړم

 ېپوهه شم چ  مړ زه غواغلی، اښه منن: پوښتنهخربیال د فرانس پریس خربي اژانس د 
 .يړ ونک یته درناو  ونړ طالبان ت ؛ داچېيسید وتلو مخه ون ستايسبه  کوم شی

بین االفغاين د  که ده، لهیدا د خربو اترو پا ایدي،  ېژمن ېاندړ پرو زمید ترورهر څه  دا ایا
ه د تړون ب طالبان ایا ،ید ېاشتیم ۱۴ شیو لوتلو مها ړد بشپ ېچ یمعن ې، پدلهیپا خربو

په  ېواز یبشپړ کېدو ته ژمن وي، او له هغه وروسته د بین االفغاين خربو تړون، یا داچې 
 مذاکراتو کې پرمختګ ويش.

داچې نن موږ دلته یو، ددې هدف تر السه کولو لپاره مو ډیرې میاشتي کار  : پمپاو
وضاحتونه  ېچ شته کونهیل هړ هوککېدو لپاره پيل  د  تفاهمونو لوړ بل رسه د ت وید کړی، 

 پکې شوې.

منو او ځواب ژ په شوو  انطالب پخپله موږ اود افغانستان حکومت،  ټول ېچ می هډاډزه 
د وتلو د رسعت او شدت په  واکونوځ ییکاید امر ېواز ینه ویلو په سم ډول پوهیږي؛ 

 ږمو ؛چمتو کوي یې االتیمتحده ا ېچنو او نور مالتړي واکو ځ تاليفیاه، بلکې د ړ ا
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 خو، کوودوام ور  مینولو کې مرسته اوتا تیبه د امن رسهد افغان حکومت  ېچ ېړ ک ېژمن

 .يړ ژمنو عمل وک وړ طالبان به په خپلو ک ېمته ده چ ږزمو

 د کاید امر ېچ يړ وک هڅبه هر هغه  االتیمتحده ا ،يشنه  رانیح دیبا وکڅ یڅه رګم
 ېپات ېپوره کولو ک نومژ  دطالبان  که چیرته. او یې اړتیا ويخلکو خوندي ساتلو لپاره 

 ېترالسه کوي چ ډاډهغه  ېچ ومرهڅ یته ژمن د ېهغومره سول رمپټرايش، ولسمرش 
 الندي را نه يش. دیبرتر  ایب لځ وی خهڅله افغانستان  کلهیڅخلک به ه کاید امر

او نورو  مهیپه س يس، تاجاللتآمب: تنهښپو عبد الله املرقي خربیال  ونیزید قطر تلو
 ارزوئ؟ هګنڅد قطر رول  هګد متحد په تو  االتویحده اد مت ېبرخو ک

. کله را ورسیدو ږته مو ېبیش ېد ېچ ید کیخورا مهم رشزموږ د قطر ملت : پمپاو
. هړ مرسته وک د وتلو لپاره یې دوی  له خنډونو ووهل، ونهډخن ېک کړ په س ږمو ېچ

 ېچ کوم ،يړ کوربه توب وک ېبرخ ړد خربو اترو د پام و ېچ وه ړېموافقه ک یدو 
 مننه کوو. یله دو  ږقدر کوو او مو ېد د ږورئ. موګ ځنن ور  یې او تايس تررسه شوي

 ګورم، چې لههمدا نن  رسه "د قطر بهرنیو چارو وزیر"او زما له سیال ریام قطر د زه د
 مته لرو وکړم، دوی ته به روښانه کړم چې موږ  مننه څخه د تر رسه شوې مرستې یدو 

 ،يړ ته دوام ورک ېمرست د سولې په الره کې رسه ږبه زمو یدو چې 

تر څو د  حساب کوو یپه دو  ږمو، وو  کانیرش مهم دوی ېک دویته رس ېمرحل ېد
 .يړ ته دوام ورک وڅخپلو هد همدايس یوې شیبې ته رسیدو کې خلکو ته افغانستان 

 ېچ هګنڅلکه غلی، اښ: مننه تنهښپو نيیروف ناټیسیکرخربیالې  وزین سید يس يب ا
د ولسمرش غني رسه  ېپه کابل ک سپریا، همدا نن د امریکا دفاع وزیر يیږپوه کو څهر 
، االتیمتحده ا ېدا ده چ یمعن ېد د ایا ېچ می نهرایکوي، او زه ح کیالسل هیاعالم هګډ

مګر کومه اعالمیه چې د امریکا د بهرینو چارو  ،پایلې په رسیمیت منئ اکنوټد  يستا
شوې چې د ټاکنو پایلې موږ نوټ کړي، آیا تايس  وزرات لخوا خپره شوې، هلته ویل

 ډاکټر غني د افغانستان د راتلونکي ولسمرش په توګه په رسمیت پيژنئ؟
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مراسمو  کیالسل د ځنن ور  ېاحساسوله چ ایتړ ا يستا ېدا ده: ول تنهښاو زما دوهمه پو 

  کړ.او رسه له دې چې راغيل یاست، ويل مو په خپله تړون السلیک نه  شتون ولرئ،کې

، و یشو  کیلخوا السل "خلیلزاد او مال برادر اخوند"اغلوښهو، دا سند د دوو : پمپاو
 يړ نه ستچاچې په دي برخه کې  ،لپاره ډیر کار او زحمت ایستلی وو ېد د دوی

 ېو  ړېقرباين کد همدې لپاره  څېوخت او ه رډیخپل  ېکار کاوه، چا چ نکیدو یک
په پام  ته کيټ ې. دپه کار اچولې وهلپاره  لوړ السته راو دهمدې انرژي خپله ېاو چا چ

مذاکره کونکي، هغه سند  يړ پو ړمذاکره کونکي، دوه لو هړ دوا ېدا مناسبه وه چرسه، 
 .ړیک ېاندړ لپاره و وګټد افغانستان د  یدو  ېچ يړ ک "السلیک" عميل

 وی. ما د یفرصت د خيیتار ویده. دا  بهیش خيیتار وهیدا  کهځ ،میدلته  ما غوښتل چې
او  وانانوځ یر ډی ږزمو ېچ میږ پوه وی. زه په هغه قربانړېدنده تررسه ک هګپه تو  ريیرست

 دي، يړ کور  ېپه افغانستان ک رمنویم

زه ژمن یم چې د هغه شمیر نارینه وو او ښځینه وو لپاره چې اوسمهال په څلورم، پنځم 
م، زه ژمنه کوم او او یا شپږم سفر باندي افغانسان کې دي، د هغوی لپاره خطر را کم کړ 

چې  ېرمنیاو م يړ س وانځ ریکم شم ېک یډر رټوالغواړم چې ډاډ تر السه کړم چې په 
ته  ویخپلو کورن رتهیب کلهیڅه ېچ ېرمنیاو م هلته ناستې دي، بل خوا کم شمیر ځوانان

 .نه شول ستانه

ونه  دیبر زیرګتره کلهیڅه ایب خهڅله افغانستان  ېچ مړ ترالسه ک ډاډ هوډ لرم چېزه 
زه په ، ویناست  ېک هډنڅفرصت په  نيیتیښر وید  ږاوس مو ې. او زه فکر کوم چيش

 یکولزیر په توګه چارو و  وید بهرن االتوید متحده ا یې زه ېچ هڅهر هغه  ،هګشخيص تو 
به وکړم تر څو هغې سولې ته الره ومومو  څېه ټیکېپلوماډی، هغه کوم، او سختې شم

 وی ېک هټپه لکوم چې موږ یې 

، کوم چې زموږ د ړېوک ېخرب  ما هړ په ااو السته راوړنو  د بدلونونوپه افغانستان کې 
کله  ید وادیه یلرونک ریتوپ رډی ویپرتله ورتګ له امله شوې، اوسنی افغانستان د هغه په 

 . پېښو د غچ اخیستلو په موخه والړل ۹/۱۱د  هلته االتیمتحده ا ېچ
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 ،نهید عسکرو و ږزمو ېواز ینه  ورکړه؛قرباين  هیخلکو لو کاید امر ،ړکار وک رډی ږمو
په  هلته نوټاپلوماډی ږ، زمومونوټید استخباراتو  ېهغه کار چ ولټ، وخت، ېنیرسچ ېبلک

ټولو هغو کړنو ته په کتو چې موږ په لسیزو کې تر رسه  مړ . زه غوايد يړ تررسه ک مکهځ
دا السته  ېچ يیږپوه وکڅهر . مړ مننه وک ، او د دوی د قربانیودلته حارض شمکړي، 

راوړنه څومره مهمه ده، زه ددې لپاره دلته یم چې یو له بل رسه خربې وکړو چې د دغه 
 بهیر د پرمختګ لپاره پر افغانانو د فشار په برخه کې مرسته وکړو.

 ویهر  ږمو بهیر په اړه ده. ايسیس د د افغانستان دننه په رښتیا هم ؛تنهښپو  ړۍستاسو لوم
 ی. دو ړېک ېخرب  هړ ا ېپد ېک ندونوګر څلرو. ما په خپلو  ایتړ لپاره ا ونګډافغان ته د 

باید پوه يش چې د دوی تر ځانې ګټې، بل لوی شی  ولټ یيش. دو  ېژمن پات دیبا ولټ
 کوم څه چې دوی تر السه کړي، هغه باید افغانانو ته وسپاري.شتون لري.  "هدف"

عکسونه  يس د دې اونۍکه تا شئ. یدلیل یې يس. تايړ د افغانستان خلک سوله غوا
کې افغانان ګرځيدل، مخکې تر دې دوی دايس  وڅپه الرو کو  ېچ ید ړا یو یو ، دادلیول

 .یې کوله نهځنملا ېلنه شوای ګرځيدالی، مګر په دي اونې کې دوی نڅا کوله او د سو 

ته  یدو  ږمواوس  ېچکوم دي  يږتډیر فرصت لپاره همدې د افغانستان خلک د 
 او يړ ته ژوره کتنه وکخويش  ید دو  ېلري چ مسؤلیتاو هر افغان مرش  ،یړ ک ېاندړ و

 .ید ېپه مخک ږ. فرصت زمویوخت د یې. دا افغانستان ته سوله راويل
 یدو کړنه ده،  خيیدا تارطالبانو ژمنه کړي چې له القاعدې رسه اړیکې پري کوي، 

د  ېچ يړ ک ېژمن ی. دو يړ عمل وک ېباند ېژمنچې پر خپلې لري  مسؤلیت
هم  ېباند ېژمن ېلري پدمسؤلیت  ی. دو يړ ته دوام ورک ولوټیټرا ېکچ خوايلیتاوتر

فرصت  ېک یاځ ېپد ېچ پوه يشبه  ی، نو دو يړ دا کار وک یدو  ېکله چ .يړ عمل وک
وي، او  یاځ زیسوله ا ویافغانستان  ېکوي چ تنهښغو  یې ولنهټ والهړین ېشتون لري، چ

، یشو  منځتهرا ځنن ور  ېفرصت مستحق دي چ د افغانستان خلک په پراخه کچه د هغه
 واوسم. ما غوښتل چې د همدې خربو لپاره دلته او

 240له تايس ټولو ډیره مننه چې نن له ما رسه واست.

                                                           
 د پمپیو د خربې ناستې انګریزي منت پښتو ته لیکوال ژباړلې، انګریزي بڼه یې: 240
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د توافق په اړه د افغانستان اس مم امار  د  د متحده ایاالتو رسه د اشغال د خامتې

 الله( پاغام حفظهزاده )خند هبة الله ا الحدیث مولوي زعام اماراملؤمنان شاخ

 بسم الله الرحمن الرحیم

ِ بُْكَرةً َوأَِصیًًل. ِ َكثِیًرا َوُسْبَحاَن َّللاه ُ أَْكبَُر َكبِیًرا َواْلَحْمُد َلِِله  َّللاه

الحمد هلل الذي صدق وعده ونصر عبده و اعز جنده وهزم األحزاب وحده والصلوة   

  ه الذين نشروا دينه، امابعد:والسًلم على من النبي بعده وعلى اله واصحاب

مه نیټه چي زموږ په خاوره د امریکا په مرشی ائتالف  ۷ م کال د اکتوبر په ۲۰۰۱ د
تجاوز کړی وو، اسالمي امارت د الله تعالی په نرصت، د افغان میړين ولس په 

له شا او خوا نولسو کلونو جهاد او مبارزې وروسته  استازولۍ په دې وتوانید چې
 د افغانستان څخه داشغال د خامتې لپاره توافق ته ورسیږي.باآلخره 

بریا ده چې نیږدې   دا بریا د ټول مسلامن او مجاهد ولس، وروڼو او خویندو مشرتکه
 دوه لسیزې يې په رس او مال خورا درنې او تاریخي قربانۍ ورکړې دي.

کي کې د هیڅ ډول له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو او په راتلون
 مداخلې د نه کولو توافق یوه لویه بریا ده.

اسالمي امارت د دغې سرتې کامیابۍ په مناسبت د ولس بیالبیلو اقشارو، په خاص ډول 
مجاهدینو، د شهیدانو کورنیو، زندانیانو، ټپيانو، معیوبینو، مهاجرینو او ټول ولس ته د زړه 

تحه د الله تعالی د نرصت او د مجاهدینو د له کومې مبارکي وايي او دا خورا لویه ف
 .رسښندنو، د خپل ملت د اخالص، هلو ځلو، ستړیاوو او قربانیو نتیجه بويل

دغې سرتې بریا څخه د را وروسته حاالتو په اړه د مجاهدینو او ټول ملت  غواړم د 
 واړوم:  توجه الندې ټکو ته را

                                                           
 https://www.state.gov/at-a-press-availability-after-the-afghanistan-

signing-ceremony/ 
 

https://www.state.gov/at-a-press-availability-after-the-afghanistan-signing-ceremony/
https://www.state.gov/at-a-press-availability-after-the-afghanistan-signing-ceremony/
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دو په رس توافق چې په نتیجه کې وو له امریکا يي جهت رسه د اشغال د پای ته رسی

او د الله تعالی   یې زموږ ولس له اشغال څخه نجات پیدا کوي، خورا مهمه بریا
چا کامل ونه بولو  موږ باید دا کامیايب د ځانګړی احسان، نرصت او لوی انعام دی،

 د الله تعايل انعام او د ټول مجاهد ولس د قربانیو محصول یې وګڼو. بلکې

توافقات چې د رشعي اصولو په  امارت لخوا له امریکايي جهت رسه شوي وو د اسالمي
پام کې نیولو رسه تررسه شوي او د نړیوالو معیارونو رسه هم برابر دي، د ټولو مجاهدینو 

د  او افغان ولس لخوا عهد او وعده شوه چې په ټولو باندې يې عميل کول الزم دي،
هيڅ هیوادوال باید د دغو  ه مجموع کېاسالمي امارت هيڅ یو مسئول او فرد او پ

توافقاتو نقض ونه کړي او په دې اړه ټول ځانونه مکلف وبويل، ځکه په اسالم کې غدر 
البته که د مقابل لوري له خوا د توافقنامې  او فریب ځای نه لري او لویه ګناه بلل کیږي،

 ته آماده وي. مخالفت او نقض ويش نو ټول ولس به بیا هم د تیر په څیر کلکې دفاع

وو د افغانستان مسلامن ملت خصوصا مجاهدین به د تر السه شوو بریاوو په اړه د الله 
له  تعالی شکر ادا کوي، ځانونه به ال ډیرې تقوا، امانتدارۍ او دیانت ته متعهد بويل،

تکرب، غرور، په نورو ځان برتره ګڼلو او ځان مستحق یا ممتاز بللو څخه به په کلکه 
 ، ځکه دا د جهاد او فتحې له روح رسه په تضاد کې دي.ځان سايت

وو له امریکایي جهت رسه بریالیو مذاکراتو ثابته کړه چې هر وړ پیچلو موضوعاتو ته 
د دې مذاکراتو بریا د اسالمي امارت له اړخه ټولو  حل الره موندل کیدای يش،

النه حل لپاره چمتو داخيل اړخونو ته دا پیغام لیږدوي چې موږ د یوه معقول او عاد 
دیني او ميل معیارونو په رڼا کې د مسائلو د حل لپاره  یو، را ځئ د خپل ولس د

 تالش وکړو، د کابل اداره دې هم د ولس له مخالفته الس واخيل.

ووو اسالمي امارت د ټولې نړۍ او په تیره بیا د سیمې له هیوادونو رسه په دوه اړخیزو 
 ګاونډیانو رسه د ښه ګاونډیتوب اصولو ته ژمن دی. مثبتو اړیکو باور لري او له

ووو موږ خپل ځوریديل ولس ته ډاډ ورکوو چې د عادالنه او واقعي اسالمي نظام په 
 .د هغوی حقه حقوق ورکول کیږي  سیوري کې به د هیواد ټولو نارینه او ښځینه وو ته
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عموم کې وي او په  چا برخه اخیستې ووو د اسالمي امارت په مخالفت کې چې

اسالمي امارت څخه تشویش لري، زموږ له طرفه په تیرو ټولو  هرهغه څوک چی د
 خشش دی، د راتلونکي لپاره ورته داعاملو ورته عفوه او ب

 او ښه ژوند غوښتنکي یو. وحدت ميل  اخوت، اسالمي

ه ووو اسالمي امارت به د معیاري )دیني او عرصي( تعلیم، کار، تجارت، ترقي ، آبادۍ او پ
زمینه سازي کوي، ځکه دا د افغانانو بنیادي حق او   ټولو اجتامعي برخو کې د پرمختګ

 .حیايت او الزمي اړتیا ده  زموږ د هیواد د پرمختګ او د ولس د ښیرازي او هوسایي لپاره

ووو د اسالمي امارت مجاهدین دي خپل صفونه نور هم منظم، فعال او پیاوړي کړي 
وروسته د اسالمي نظام  خامتې د اشغال د بشپړې ېتر څو خپل لوی هدف ته چ

د هر ډول بدو پېښو مخنیوی،  کې قیام او د ولس سوکايل ده ورسیږي او په راتلونکي
له  اسالمي نظام حفاظت او د رستارسي سويل او امن د ټینګېدو په الره کې د

 او د ولس خدمت ته چمتو وي. احتاميل خطرونو رسه مقابلې

ت د مؤمن ولس له بیالبیلو اقشارو علامء کرامو، قومي مخورو، ووو اسالمي امار 
ولس څخه غوښتنه کوي، لکه څنګه   شاګردانو او عام منورینو، پوهانو، استادانو،

چې د اشغال د خامتې په کار کې په پوره اخالص د خپلو مجاهدینو وروڼو رسه 
تحاد او ودریدل، دغه راز د داخيل موضوعاتو د حل په برخه کې هم خپل ا

همکاري جاري وسايت تر څو دغه پړاو هم د بریا منزل ته ورسیږي او افغانستان له 
 عادالنه اسالمي نظام او سولې څخه برخمن يش.

د قطر هیواد او د هغه له محرتم امیر شیخ متیم بن حمد آل ثاين څخه  وو په اخر کې
ه اخالص رسه یې له دې کوم چي د مذاکراتو لپاره یې سهولتونه برابر کړي او پ  مننه

ده. همدارنګه، د پاکستان، ازبکستان، چین، ایران، روسېې،  رسه مرسته کړې پروسې
انډونیزیا، ترکمنستان، کرغیزستان، عريب متحده امارات او نورو ټولو هیوادونو څخه چې 

 والسالم  د مذاکراتو په بهیر کې یې مرسته کړې مننه کوم او کور ودانۍ ورته وایم.

 هبة الله اخند زاده الحدیث مولوي غانستان اسالمي امارت زعیم امیراملؤمنین شیخد اف

 م۲۹/۲/۲۰۲۰، هو ش۱۰/۱۲/۱۳۹۸،  هو ق۵/۷/۱۴۴۱
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 د السلاک شوي توافقنامې منت

 متحده چې امارت، اسالمي افغانستان د لپاره راوستلو سولې د کې افغانستان په
 د امریکا د او پیژين، یې نوم په طالبانو د او پیژين نه توګه په دولت د یې ایالتونه
 توافقنامه منځ تر ایالتونو متحده

 م۲۰۲۰فربوري/ / ۲۹ –هو ش ۱۳۹۸ / حوت /۱۰ –هو ق ۱۴۴۱ رجب/ /۵

 :جوړیږي برخو څلورو له توافقنامه سولې اړخیزې هر د

ډلې یا شخص لخوا د متحده هغه تضمینونه او د تنفیذ میکانیزمونه چې د هرې   -۱
او د هغوی د متحدینو د امنیت په خالف د افغانستان د خاورې د کارولو  تونولایا

 .څخه مخنیوی وکړي

له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره تضمینونه، د تنفیذ   -۲
 .میکانیزمونه او د یوه مهالویش اعالن

لو د تضمینونو او د د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وت  -۳
مهالویش تر اعالن وروسته، او د نړیوالو شاهدانو په حضور کې د دې تضمینونو او 

او د هغوی د متحدینو د امنیت  لتونوانستان خاوره به د متحده ایااعالن رسه چې د افغ
یې د  التونهاسالمي امارت، چې متحده ایا په خالف نه کارول کیږي، د افغانستان

 /۱۵ه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې پيژين، به له افغان جهتونو رسه په دولت په توګ
م تاریخ بین ۲۰۲۰ / مارچ / ۱۰ –هو ش ۱۳۹۸ / حوت / ۲۰ –هو ق ۱۴۴۱ رجب/

 .کړي پېلاالفغاين مذاکرات 

داميي او هراړخیز اوربند به د بین االفغاين ډیالوګ او مذاکراتو په اجنډا کې یوه   -۴
بین االفغاين مذاکراتو ګډونوال به د تطبیق د ګډو میکانیزمونو په موضوع وي. د 

اړخیز اوربند په نیټې او څرنګوايل بحث وکړي، او د  شمول د یوه دایمي او هر
افغانستان د راتلونکي سیايس نقشې له بشپړیدا او توافق رسه به یې د یوې برخې په 

 .توګه اعالن کړي
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مرتبطې دي او هره برخه به د توافق شوي  پورتنۍ څلور برخې یوه له بلې رسه

دوو  مهالویش او توافق شويو موادو مطابق تطبیق يش. پر لومړنیو دوو برخو توافق،
 .وروستنیو برخو ته الر پرانیزي

الندې د توافقنامې هغه منت دی چې د پورتنۍ لومړۍ او دوهمې برخې تطبیق 
یوه له بلې رسه تړلې دي. په  بیانوي. دواړو غاړو توافق کړی چې دغه دوې برخې

یې د دولت په  لتونهه ایادې توافقنامه کې به د افغانستان اسالمي امارت، چې متحد
کې وي چې د  سېمویې پيژين، مسئولیتونه په هغو توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم 

هغو چې د بین االفغاين ډیالوګ او مذاکراتو له الرې  دوی تر ولکې الندې دي، تر
 .تر جوړجاړي وروسته نوی افغان اسالمي حکومت جوړ يش

 :برخه لومړۍ

متحده ایالتونه ژمنه کوي چې د متحده ایالتونو، متحدینو او د ائتاليف رشيكانو ټول 
ملکي پرسونل، شخيص امنیتي قراردادیانو، ټیک یپلوماډنظامي ځواکونه، د ټول غیر 

په ګډون، د دې توافقنامې له  روزونکو، مشاورینو او د حامیوي خدماتو پرسونل
میاشتو کې له افغانستان څخه وبايس، او په دې اړه  "۱۴"اعالن رسه سم په څوارلسو 

 :به الندیني اقدامات کوي

متحده ایالتونه، د هغوی متحدین او ائتالف به په لومړنیو یو سل او پنځه   :الف
 :ورځو کې الندیني اقدامات کوي "۱۳۵"دیرش 

( ۸۶۰۰ان کې د متحده ایالتونو د ځواکونو شمیر به اته زره او شپږ سوه )په افغانست  -۱
ته راټیټوي او په ورته انډول کې به د هغوی د متحدینو او ائتاليف ځواکونو په شمیر 

 .کې کمښت راويل

نظامي ( ۵متحده ایالتونه، د هغوی متحدین او ائتالف به خپل ځواکونه له پنځو )  -۲
 .اډو څخه بايس

دې توافقنامې په دوهمه برخه کې شته مسئولیتونو ته د افغانستان اسالمي ب: د 
امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې 
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پيژين، د ژمنتیا او عمل رسه به متحده ایالتونه، د هغوی متحدین او ائتالف الندیني 

 :اقدامات تررسه کوي

ه، د هغوی متحدین او ائتالف به له افغانستان څخه د خپلو ټولو متحده ایالتون  -۱
 .پاتې ځواکونو وتل په پاتې نهه نیمو میاشتو کې بشپړ کړي

متحده ایالتونه، د هغوی متحدین او ائتالف به خپل ټول ځواکونه له پاتې اډو   -۲
 .څخه بايس

د ټولو اړوندو  دي چېج: متحده ایالتونه د اعتامد جوړولو د یوه اقدام په توګه ژمن 
له ټولو طرفونو رسه پر یوه پالن سماليس کار پیل کړي ، یېداو تا همږغيطرفونو په 

پورې د ( ۵۰۰۰چې جنګي او سیايس بندیان په چټکۍ خويش يش. تر پنځه زره )
افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او د 

پورې د بلې غاړې بندیان به په ( ۱۰۰۰يژين، بندیان، او تر زرو )طالبانو په نوم یې پ
م تاریخ، ۲۰۲۰ / مارچ / ۱۰ –هو ش ۱۳۹۸ / حوت / ۲۰ –هو ق ۱۴۴۱ / رجب / ۱۵

د بین االفغاين مذاکراتو لومړۍ ورځې پورې، خويش يش. اړوند طرفونه دا هدف 
تحده ایالتونه لري چې په ورپسې دریو میاشتو کې پاتې ټول بندیان خويش يش. م

د دغه هدف د بشپړولو ژمنه کوي. د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه 
یې د دولت په توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې پيژين، ژمنه کوي چې د هغوی 
خويش شوي بندیان به په دغه توافقنامه کې شوو مسئولیتونو ته ژمن وي او د متحده 

 .ی د متحدینو امنیت ته به ګواښ نه پيښويایالتونو او د هغو 

رسه به متحده ایالتونه د افغانستان اسالمي امارت،  پېل: د بین االفغاين مذاکراتو له د
چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې پيژين، د غړو 

بیاکتنې  ېد ادار  لسټاوسنیو بندیزونو او د جایزې  په خالف د متحده ایالتونو د
 / ۲۵ –هو ق ۱۴۴۲ / محرم / ۸بهیر په دې هدف پیل کړي چې دغه بندیزونه به د 

 .م تاریخ پورې لرې کړي۲۰۲۰ / اګست / ۱۵ –هو ش ۱۳۹۹ / اسد

رسه به متحده ایالتونه د ملګرو ملتونو د امنیت  پېل: د بین االفغاين مذاکراتو له هو
هڅې پیل کړي چې ټیکې یپلوماډرسه په دې هدف شوری له نورو غړو او افغانستان 
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م تاریخ ۲۰۲۰ /مئ / ۱۷ –هو ش  ۱۳۹۹ / ثور / ۲۸ –هو ق ۱۴۴۱ / رمضان / ۲۴د 

پورې د بندیزونو له نوملړ څخه د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې 
 .یستل يشد دولت په توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې پيژين، د غړو نومونه وا

و: متحده ایالتونه او متحدین به یې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا او سیايس 
خپلواکۍ په ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخيل او نه به یې په کورنیو چارو 

 .کې السوهنه کوي

 :برخه ميهدو 

ونه د دې توافقنامې له اعالن رسه سم به، د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالت
رسه  یې د دولت په توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې پيژين، الندیني اقدامات تر

تر څو د القاعدې په شمول د هرې هغې ډلې یا شخص مخنیوی وکړي چې  ،کړي
 :د افغانستان له خاورې څخه د متحده ایالتونو او د هغوی د متحدینو امنیت ګواښي

ې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او د افغانستان اسالمي امارت، چ   -۱
د طالبانو په نوم یې پيژين، به خپل هیڅ غړي او د القاعدې په شمول هیڅ ډلې او یا 

هغوی  فرد ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د متحده ایالتونو او د
 .د متحدینو امنیت ته ګواښ پیښ کړي

مي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او د افغانستان اسال    -۲
د طالبانو په نوم یې پيژين، به یو څرګند پیغام ولیږي چې هر هغه څوک چې متحده 

لري، نه ګواښ پيښوي په افغانستان کې ځای ایالتونو او د هغوی متحدینو ته امنیتي 
ې د دولت په توګه نه پیژين او د او د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه ی

طالبانو په نوم یې پيژين، به خپلو غړو ته الرښوونه وکړي چې له هغو ډلو او افرادو 
 .رسه همکاري ونه کړي چې د متحده ایالتونو او د هغوی د متحدینو امنیت ګواښي

او د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين   -۳
د طالبانو په نوم یې پيژين، به په دغه توافقنامه کې د شویو ژمنو مطابق په افغانستان 
کې د متحده ایالتونو او د هغوی د متحدینو د امنیت له ګواښلو څخه د هرې ډلې یا 
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فرد مخنیوی کوي، او له جلب و جذب، روزنې او بسپنې ټولولو څخه به یې منع 

 .يکوي او کوربه توب به یې نه کو 

د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او   -۴
د طالبانو په نوم یې پيژين، ژمنه کوي چې له هغو کسانو رسه چې په افغانستان کې 
پناه اخيل یا د استوګنې غوښتنه کوي، د مهاجرت د نړیوالو قوانینو او په دغه 

سم چلند کوي، تر څو دغه ډول افراد د متحده ایالتونو توافقنامه کې د شوو ژمنو رسه 
 .نه کړي پېښهغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ او د 

د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او    -۵
د طالبانو په نوم یې پيژين، به هیڅ یوه بهرين وګړي ته چې د متحده ایالتونو او د 

د متحدینو امنیت ګواښي، ویزه، پاسپورټ، د سفر جواز او نور قانوين اسناد  هغوی
 .ورنه کړي چې افغانستان ته داخل يش

 
انځور: مال برادر اخوند او ډاکټر خلیلزاد د امریکا متحده آیالتونو او طالبانو ترمنځ 

 السلیک کوي " افغانستان ته د سولې راوستلو تړون"
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 :برخه دریمه

وافقنامې په ه ایالتونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شوری لخوا د دې تمتحد  -۱
 .غوښتنه کوي ئیدرسمیت پيژندلو او تا

متحده ایالتونه او د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په   -۲
 توګه نه پیژين او د طالبانو په نوم یې پيژين، یو له بل رسه مثبتې اړیکي غواړي او

هیله لري چې د متحده ایالتونو او د بین االفغاين ډیالوګ او مذاکراتو له الرې تر 
 .جوړجاړي وروسته د نوي افغان اسالمي حکومت تر منځ اړیکې مثبتې وي

متحده ایالتونه به د بین االفغاين ډیالوګ او مذاکراتو له الرې تر جوړجاړې   -۳
بیارغولو اقتصادي مرستې وغواړي، وروسته د نوي افغان اسالمي حکومت لپاره د 

 .او په کورنیو چارو کې به یې السوهنه نه کوي

دغه توافقنامه چې په پښتو، دري او انګلیيس ژبو لیکل شوې ده، د قطر په پالزمینه 
 / فربوري / ۲۹ –هو ش ۱۳۹۸ / حوت / ۱۰ –هو ق ۱۴۴۱ / رجب / ۵ دوحه کې په

 .ساوي اعتبار لرييې م متنونهم السلیک شوه، دریواړه ۲۰۲۰

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 مال عبدالغني برادر

 د طالبانو د مرش سيايس مرستيال او د قطر د سيايس دفرت مرش

د افغانستان اسالمي امارت، چې متحده ایالتونه یې د دولت په توګه نه پیژين او د 
 پيژين، لخوا طالبانو په نوم یې

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ډاکټر زملی خليلزاد

 د افغان قضيې د سيايس حل لپاره د امریکا ځانګړی استازی

 د امریکا د متحده ایالتونو لخوا
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لوی  د مراسمو تر پای ته رسیدو وروسته، چې د غونډې له سالون څخه راووتلو، په

کې چای، خواږه د جوسو اوبه ایښودل شوې وي، همدارنګه د نړیوالو خربې  سالون
رسنیو د استازو ګڼه ګوڼه وه، موږ هلته چای وڅښو، طالب مرشانو له رسنیو رسه 

 مرکې کولې.

متقي صاحب، عباس ستانکزي، شیخ دالور، سهیل شاهین او مال خیرالله خیرالله، 
 ړون اړوند مرکې کولې.هر یوه یې له رسنیو رسه د ت

 او مایک پمپیو هم خربې ناسته درلودله، او د خربیاالنو په ګڼه ګوڼه کې را ګیر و.

موږ همدلته له متقي صاحب رسه څو شیبې ودریدو، خو د امریکا ږغ خربیال 
خاورین چې زموږ )ځالند او مطمنئ( ملګری او دوست و، هغه راغی له متقي 

، موږ دواړو هم د هغه غوښتنه متقي صاحب ته ور صاحب یې د مرکې غوښتنه وکړه
 غربګه کړه، چې مرکه وررسه وکړي.

متقي صاحب د امریکا ږغ له خربیال خاورین رسه اوږده مرکه وکړه، مګر خاورین 
ونه شوای کوالی چې هغه مرکه نرش کړي. په دايس حال کې چې لږ مخکې یې له 

طالب مرش مرکې کولو ته وررسه  موږ وغوښتل چې له هغه رسه مرسته وکړو چې کوم
 چمتو يش.

وثیق له ما )لیکوال( رسه اړیکه ونیوله، ویې ویل چې  مه، مال احمدالله۲۲مارچ پر 
موږ ته هغه لینک  خاورین صاحب هغه مرکه تر دې مهاله نه ده نرش کړي، او یا خو

 د امریکا ږغ ټلویزون / راډیو د متقي صاحب د مرکې خپراوي که نه دی معلوم،
اړوند کومه ستونزه لري، موږ ته دي هغه ویډو او مرکه را وسپاري، ځکه په هغې 
مرکه کې پر ځینو مهمو مسایلو متقي صاحب خربې کړي وي، تر څو يې تر ولس 

 پوري ورسوو.

مرکه مې د امریکا " ځالند صاحب ته ویيل و: خاورین د مرکې د نه خپرېدو په اړه
ې، ایډیټ شوې، د خپریدو واک یې له هغوی ږغ راډیو ټلویزون ادارې ته سپارل

رسه دی، او زموږ د ادارې د قوانینو له مخې، د هغې مرکې ویډیو چاته نه شو 
 " ورکوالی.
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، او خربیاالنو رسه د ځینو طالبانو او د مراسمو پای ته رسيدوتړون د السلیک د 

مپیو رسه سمدستي مال برادر اخوند له مایک پ ،وروستهمایک پمپیو له څرګندونو 
او متقي صاحب هم پکې ګډون درلود، که څه  يناسته درلودله، چې عباس ستانکز 

هم متقي صاحب د مرکې کولو له امله ناستې ته لږ په ځنډ ورغی، خو له مایک 
پمپیو رسه یې خپل نظر د افغان سولې او له امریکا رسه د راتلونکو اړیکو په اړه 

 ته ویيل و چې ستايس وینا پارونکي وه.او ستانکزي مایک پمپیو  رشیک کړی و.

وروسته مال برادر اخوند، متقي صاحب، ستانکزي رسه تر ناستې  له مایک پمپیو
مولود چاوش  وزیر له د ترکیې د بهرنیو چارو مرشانو طالب واو ځینو نور صاحب 

رو اوغلو رسه لنډه لېدنه وکړه، او له هغه وروسته یې د ناروي او اندونیزیا د بهرنیو چا
 وکړه.لېدنه له ښځینه وزیرانو رسه په یو وخت کې د وخت د تنګوايل له امله 

زه )لیکوال( او ځالند هلته رشیټون هوټل کې له بېالبېلو طالب مرشانو رسه مخ شوو، 
و، مګر موږ ځینې و هغو ټولو ځکه موږ پېژندلو چې د ټلویزون په پرده یې لېديل 

طالبانو ری یې د طالبانو د رهربي شورا غړي او د ډی ېژندل او ډیر مو پکې نه پېژندل،پ
او ځینې بیا د کمیسونو مرشان وو. او ځینې پکې د کمیسونو مرستیال مرشان د 

 وو. غړيکمیسونو کلیدي 

له مراسمو وروسته، رشیټون هوټل د امریکا/ناټو پر اصطالح په د السلیک د تړون 
، څادرونه، افغانۍ جامي، په پښو پخوانیو ترهګرو )طالبانو(  باندي ډک وو، لنګوټې

چمپل، ځینې بې خوبه، ځینې حیران، ځینې خوشاله، ځینې راتلونکې ته په انديښنه 
کې، ځینو کلک هوډ چې کورنۍ جګړه ختمه يش، له ځینو رسه انديښنه چې د 
پخوانیو مجاهدینو په څیر کورنۍ جګړې ته ور ټېل وهل نه يش، هلته طالبان ډلې 

 ینې یې ناست وو.ډلې ګرځيدل او ځ

 د ځوانو طالبانو ترمنځ بیا ټوکې ټکايل، خوښئ، او د هر یوه خوله له خندا ډکه وه.

شیخ عبدالبصیر صاحب او هلته وررسه ناستو دوو مرشانو له ما )لیکوال( څخه پوښتنه 
 "په ننیو مراسمو کې څه کمې وه، کوم څه وه چې هغه باید شوې وای؟" وکړه:
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ټوله کې دا لویه السته راوړنه وه چې امریکایانو د خپلې ماتې  هغوی ته مې وویل: په

او یا کوچنۍ نیمګړتیا د  یالبانو رسه السلیک کړ، که کوم کمسند نن ورځ له ط
مراسمو پر مهال وي، هغه دومره مهمه نه ده، موږ ته مهمه دا وه چې امریکایان دغه 

 تړون السلیک کړي.

ما )لیکوال( وغوښتل چې د مراسمو په اړه یو مګر هغو طالب مرشانو په ټینګار له 
 څه ورته ووایم.

ځینې ملګري وایې چې ښه به وای چې تړون د مایک پمپیو "هغوی ته مې وویل:
لخوا السلیک شوی وای، او بل داچې د مایک پمپیو د پارونکو خربو جواب 

 " ورکول شوی وای.

د رضا لپاره کړی، په  هلالج لجه خو زما )لیکوال( په نظر، هر هغه کار چې طالبانو د الل
همدې عقیده یم، چې دوی ته کامیابې ور په نصیب کړی، زه په  هلالج لجهغه کې الله

 به یې د افغانانو په ګټه متاموي. هلالج لج ، هغه سم و، او اللهونن ورځ هر څه 

داچې ويل د مایک پمپیو د خربو جواب ونه شو، زه په دي نظر یم چې هر وخت 
په نړۍ او زموږ په کلیو کې همدا اصول دي، مات شوی لوری لويې خربې کوي، 

غټې خربې کوي، او ګټونکی لوری نرمې او سمې خربې  یلور  یچې مات شو 
کوي، نن همدايس وه، امریکا ماتې خوړلې او افغانانو ګټلې، له طالبانو رسه همدا 

 " مناست وه چې نرمې خربې یې کړي وای، او مال برادر اخوند همدا کار وکړ.

، ویل یې 241ینو ځوانو طالبانو همدا پورته دوې خربې یو بل ته کولېمګر هلته ځ
چې د مایک پمپیو د خربو جواب باید شوی وای، او که تړون مایک پمپیو نه 
                                                           

 ۲۰۱۴مه ۳۰ افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعې تړون هم په کابل کې د سپټمرب-د امریکا 241
جیمز  د ډاکټر غني د ملی امنیت سالکار حنیف امتر او په کابل کې د امریکا د سفیر کې

ترمنځ السلیک شو. چې د امریکا له پاره دا تړون ډیر مهم و. مګر مراسمو ته یې  کننګهم
 نه د بهرنیو چارو  او نه هم د دفاع وزیر راغيل وو.

زملي خلیلزاد حیثیت، په کابل او قطر کې د مګر له طالبانو رسه د تړون د السلیک لپاره د 
امریکا تر سفیرانو لوړ، او دارنګه په مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو 
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السلیک کاوه، نو په کار وه چې د مال برادر اخوند پر ځای بل مرش له خیلزاد رسه د 

 تړون پر منت السلیک کړی وای.

د طالبانو لخوا پریکړه شوې وه، "وویل: ال( ته دکتور صالحمه، ما )لیکو ۴مارچ پر د 
د السلیک مراسم د امریکا لخوا کم رنګه ښودل کیږي، نو طالبان  که چیرته د تړون

یې باید کمرنګه ونه ښيې، ځکه که له دواړو لورو دغه مراسمو ته په کښته کچه 
زیات یت ته به کسان وريش، او السلیک هم په کښته کچه کسان وکړي، د تړون حیث

د امریکا لخوا هر څه کیږي، طالبان باید دغه مراسم له ارزښت  کهورسوي، زیان 
ډک وښيې، نو ځکه پریکړه وشوه، که د امریکا لخوا په هره ټیټه او یا لوړه کچه 

امریکا تړون السلیک کوي، د طالبانو لخوا به یې مال برادر اخوند  –څوک د طالبانو 
 تړون ارزښت قوي يش. ځکه السلیک کوي، چې د

که چیرته امریکایانو ویيل وای چې په قطر کې د امریکا سفیر دي دغه تړون 
 السلیک کړي، هم طالبانو منله، او مال برادر اخوند به السلیک کوله.

بل داچې خلیلزاد په دي تورن دی چې لومړي بُن غونډه کې دده ډیر رول و چې د 
، او له طالبانو رسه د امریکا د جګړې اړوند کرزي په مرشې یې حکومت را منځته کړ

، اوس به خلیلزاد غوښتل چې هغه پخوانۍ تیروتنه ده نظر د بوش لپاره مهم و هم د
مپیو څخه به خلیلزاد غوښتې وي چې ړي، نو زموږ په فکر چې له مایک پجربان ک

یو  د تړون د السلیک لپاره ده ته اجازه ورکړي، تر څو پخوانۍ سیايس تیروتنه یې
ډول جربان يش، او د افغانستان خلکو ته وښيې چې د سولې لپاره ده ډیره هڅه کړي 

 " ده.

                                                           

هم ګډون کړی و. په دايس حال کې چې د السلیک تر مراسمو یوه ورځ مخکې د امریکا 
ډیر ژر به زما په الرښونه  دوحې ته د بهرینو چارو وزیر پمپیو لیږم،" ولسمرش ټرمپ وویل:

 " .د طالبانو له استازو رسه د تړون السلیک کیدو شاهد ويهغه 
په قرارداد کې د ادارې د مرش السلیک اړین " مه، صدرخیل صاحب وویل:۱۵د فربوري پر 

نه وي، اړینه دا وي چې مرش شتون ولري، د مرش په شتون کې دا معنی ورکوي چې د هغه 
 " ې کوم مهم شخص السلیک کوي.په اجازه یې د ادار 
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مه ۲۸ما )لیکوال( ته په دوبۍ کې د افغان تجارانو مرش حاجي صدرخیل د ډسمرب پر 

په دوحه کې مې د غونډې پر مهال له خلیلزاد رسه هم ولېدل، هغه وویل " وویل:
غانستان د جګړې پای ته رسولو کې پوره کوشش چې مور مې راته ویيل چې د اف

وکړم، د مور دا وصیت مې پر ځای کوم، چې هغه ژوندي وي او خربه يش چې 
  ".242افغانستان کې جګړه ختمه شوه

په د تړون د مراسمو په ورځ، د ماښام ملونځ موږ د هوټل په کوچني مسجد کې 
انځه وروسته موږ هغه ته هم هلته را پیدا شو، له مل جامعت رسه وکړ، انس حقاين

یوسفزي( هغه بیخې  رشید او مشتاقو، خو دوو پاکستاين خربیاالنو )هارون و منتظر 
نه پريښود، موږ ډیر انتظار وکړ، باالخره مو هغو پاکستاين پښتنو خربیاالنو ته وویل 
چې موږ خپل منځو کې رسه کینو، نور بس ده، خو هغوی ډیر سپین سرتګې وو، 

 هم پر ځان درنې متامې کړي.زموږ خربې یې 

و چې هلته به مشاعره کیږي، غوښتل مو همدايس ازاد هیڅ ددې پالن او نیت نه 
فداء ډیر زیات کاملونه لري، په وخت  یو، د نن ټکي اسیا مسؤل چلونکمجلس وکړ 

مسایلو او کړنو ته پام کیږي، هغه وړاندیز وکړ، تر دي چې همدايس ناست  ویې مهم
 د نن ورځې په خوشايل کې مشاعره وکړو. یو، ښه به وي چې

انس حقاين، ځالند، د بینوا ویبپاڼې مرش خالد هادي، مال احمدالله وثیق په دې ډله 
د طالبانو د سیايس تبرصو لیکوال عبدالرحیم ثاقب هم شتون درلود، کې شاعران وو، 

ه ځان را رسوي، چې بیا هغ ناستې ته به متقي صاحب هم ژمنه کړي وه چې زموږ
 هم راغی.

عامر یارس، نرباس الحق مرسور، د طالبانو د سیايس دفرت ځوان کدرونه او غړي )
رسه سلیامن  صاحب ناست وو، له متقي هلتههم ( ځینې نور ...مولوي هدایت الله او 

 اغا او احمدالله وثیق هم ملګري وو چې راغلل.

                                                           
مه خلیلزاد په دوحه کې د دوحې فورم غونډه کې ګډون درلود، ۱۵مه او ۱۴د ډسمرب پر  242

 رسه هم ولېدل. هلته يې د غونډې له ځینو افغان ګډونوالو
https://dohaforum.org/schedule/ 

https://dohaforum.org/schedule/


 624 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
دا وه چې هغه یو پاکستانی ، جالبه 243په زړه پورې مشاعره او یوه یوه پکې ټوکه هم وشوه

خربیال دومره سپین سرتګی و، چې موږ هر څومره ورته وویل چې موږ خپلمنځي 
 .شو ، خو هغه د مشاعرې پر مهال هم نه والړیدی، وروسته بیا والړوخربې لر 

کیدای يش چې هارون رشید او یوسفزی زما )لیکوال( څخه په هغه شپه خفه شوې 
 ګې کوله، له انس حقاين بیخې جال کېدل نه.وي، ځکه هغوی ډیره سپني سرت 

 له فداء، خالد هادي، احمد نبي، ځالند او زه )لیکوال( په رشیټون هوتل کې
، ورسه د ماښامنۍ لپاره پاتې شو  دوی سلیامن اغااو  عبدالرحیم ثاقب، احمدالله وثیق

مې  منځو کې بحث او ټوکو په دې ورځ بېل خوند درلود، د سلیامن اغا ټوکه وخپل
 هیڅ نه هیریږي.

وږ رسه لږ وروسته له مبازار( ته والړو،  ایراين – سوق واقفهادي رسه )موږ له خالد 
سهار دايس پتېیل شوې وه چې ما )لیکوال( او ځالند به طاهر اغا هم ملګری شو، 

طاهر اغا او یا هم حکمت الله خان رسوي، مګر تړون د مراسمو ځای ته  دمهال 
ر اغا رسه اړیکه ونیوله، هغه وویل چې زه په یو مهم کار پيس سهار چې ما له طاه

 لیږل شوی یم.

په همدې سهار یې ماته وویل چې د تړون د السلیک لپاره د سپینو " طاهر اغا وویل:
 دايس قلم چې تور رنګ ولري، او شین خط لیکي را پیدا کړه. وزر 

هم نه پیدا کیږي، د قطر کوچنی ښار دی، او دا ډول ځانګړې شیان پکې په اسانه 
 .و د سپینو زرو قلم نه پیدا کیدیرسو زرو قلمونه پېدا کېدل، خ

ډیر ور پسې څرګندانه شوم، یو ځای چا ادرس راکړ چې هلته ورغلم، د سپینو زرو 
تور رنګ قلم و، مګر خط یې هم تور کاوه، همدا مې را واخیست، بل ځای بیا 

 .244، ډیر پسې څرګردانه شوموالړم، د شین رنګ مببه مې ورته پیدا کړه

                                                           
 لینک کې کتالی شئ: بشپړ بحث په دي  243

https://www.youtube.com/watch?v=_VglEOoY83U 
حاجي محمد نبي عمري ټولو  "مه، حکمت الله خان ما )لیکوال( ته وویل:۹د مارچ پر  244

 " په موزیم کې ساتم.طالب مرشانو ته ویيل و چې قلم به زه را وړم، او دا به بیا 

https://www.youtube.com/watch?v=_VglEOoY83U
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 ټرمپ: که طالبان پر خپلو ژمنو عمل ونکړي بېرته ورستنېږو ولسمرش

ټولې خواوې " :تړون له السلیک څو ساعته ورسته وویل دټرمپ  د امریکا ولسمرش
له جګړې ستړې شوې دي او اوس د دې وخت دی خپل رستېري هېواد ته ستانه 

 ته راټیټ کړو. ۸۶۰۰. او د خپلو رستیرو شمیر به کړو

. ډېره هیله دا ده چې مله طالب مرشانو رسه په خپله وګور په نږدې راتلونکې کې به  
دوی به هغه څه وکړي چې ژمنه یې کړې ده. دوی به ترهګر ووژين ، دوی به ځینې 

 .ډېر بد خلک ووژين

اوس د دې وخت را رسېدلی و، په وژلو کې ډېرې السته راوړنې لر د ترهګرو  موږ
چاره نور څوک وکړي چې دا به طالبان وي، د افغانستان ګاونډي هېوادونه  چې دا

 .به دې برخه کې مرسته وکړي

ناوړه څه وشول بیا ورستنېږو. ډېر ژر به ستانه شو، له ځواکونو رسه به ستانه  که مګر
 .شو، داسې چې هېچا نه وي لیديل. خو هیله لرم چې داسې څه ته اړتیا پېښه نه يش

 

  

                                                           

مه، ما )لیکوال( شیخ دالور او عمري ۲۲د تړون تر مراسمو یوه اونۍ مخکې، د فربوري پر 
صاحب ته پېغام واستاوی چې د تړون د السلیک لپاره پر قلم فکر وکړئ، دايس قلم چې 

په  "درګه"بیا په موزیم کې هم وساتل يش، او که ممکن وي چې د افغانستان جوړ د نی
یو څه پیدا يش، داچې افغانستان قلم نه يش جوړوالی، نو بیا که زموږ د کوم ملګري ډول 

 او دوست هیواد جوړ قلم پیدا يش.
شیخ دالور صاحب ما )لیکوال( ته اطمنان راکړ، هغه وویل چې ټول ترتیبات نیول شوې، 

غا په مګر دايس نه وه، په همهغه د تړون د السلیک پر سهار د عمري صاحب لخوا طاهر ا
 قلم اخیستلو پسې لیږل شوی و.
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د ځانو مهمو مرشانو  ؛طالبانو د تړون اړوند –ا متحده آیاالتو د امریک

  رګندونې
مه، چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د السلیک ورځ وه، په اړه یې ۲۹د فربوري پر 

 ځینو مهمو مرشانو الندي څرګندونې وکړي.

اره یو طالبانو رسه السلیک شوی تړون د سولې لپ له" :ډونلډ ټرمپد امریکا ولسمرش 
 تاریخي فرصت دی.

امریکا له طالبانو ټینګه ژمنه اخیستې ده چې له ترهګرو ډلو رسه به خپلې اړیکې پرې 
 امریکا به پر طالبانو نظر سايت او ګوري به چې دا ډله پر خپلو ژمنو څومره درېږي. کوي.

پلې د امریکایي ځواکونو وتل به هم دې پورې اړه لري چې طالبان خ څخه له افغانستان
 " ژمنې څومره پر ځای کوي.

"د نن ورځې :ليکلو پر خپله ټوېټر پاڼه  ډومنيک رابد بريتانيا د بهرنيو چارو وزير 
خربونه د ټولو هغو افغانانو لپاره چې له اوږدې مودې راهيسې ځورېږي يو مهم 
پرمختګ او هيله منه ورځ ده. مهمه ده چې طالبان خپلې ژمنې عميل کړي، هيله من يم 

 خربې پيل يش". دغه وضعيت دوام وکړي او د طالبانو او افغان حکومت تر منځچې 

که د هوکړې له ځینې " :کابل کې خربیاالنو ته وویلپه  سټولټنربګ ینسد ناټو رسمنيش 
 .کړوهوکړه لغوه موږ به مواردو څخه طالبانو رسغړونه وکړه 

خلک اوس ښوونځیو  کې شته. د ښځو په ګډون ډېریاو هره اداره ښځې په هره کچه 
 " دې موږ شاهد یو، موږ شل کاله وړاندې داسې تصور نه شو کولی. ته ځي چې د

لیکل  کې په خربپاڼه "یوناما"په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت 
 .وبین االفغاين مذاکراتو ته د ژمنتیا هرکلی کو  د اورکم اوونۍ او" شوې:

کړی چې د جګړې ختمولو لپاره  ږغپر ټولو اړخونو  ماموټوتاداماچم یاد یوناما مرش 
 دې اړین ګامونه پورته کړي
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ملګري ملتونه به د سولې لپاره د یو ټول شموله بهیر مالتړ کوي چې د ټولنې د ټولو برخو 

 غوښتنو ته پکې پام شوی وي

وليس د چې  ږغ کوواو پر ښکېلو اړخونو  کوود تاوتریخوايل پر کمښت ټینګار  موږ
 " .زیان او مرګ ژوبلې مخنیوي لپاره دې خپلې هڅې دوه برابره کړي

په دوحه کې د طالبانو او امریکا "پر ټویټر ولیکل: عمران خاند پاکستان لومړي وزیر 
 .مترمنځ د خپلمنځي تړون هرکلی کو 

ما  دا هوکړه به په افغانستان کې د څو لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. مته ده چې
 ټینګار کاوه چې د افغانستان کشاله یوازې له سیايس الرې حل کېدلی يش.پیله  له

 ".پاکستان ژمن دی چې دا هوکړه پر ځای پاتې يش او افغانستان ته سوله رايش

په  تاوتریخوايل کمولوطالبانو رسه د له " وویل: ارشف غنمډاکټر  د افغان دولت مرش
و که څه هم ځینې پېښې وشوې، خو اوونۍ کې خلکو په ارامه فضا کې ساه واخیسته ا

 و. يلبریاد تاوتریخوايل کمېدل  په ټوله کې

د طالبانو او امریکا په تړون کې په ځینو ټکو افغان حکومت مالحظات لري، خو وروسته 
 " طالبانو رسه مخامخ خربو کې پر هغو ټکو بحث ويش. له به

ه مارک اسپر رسه په ګډه ارشف غني په کابل کې ل دولت مرش ډاکټر د افغانهمدارنګه 
خربي غونډه کې وویل:"د افغانستان مرشوع او رسمي نظام جمهوري دی. په داسې 

 حال کې چې ځینې کسان د اسالمي امارت خربه کوي." 

جرائيه رئیس عبدالله "د افغان حکومت ا غربګون: عبدالله عبداللهد اجرائیه رئيس 
لمنځي هوکړه په افغانستان کې دایمي سولې د امریکا او طالبانو ترمنځ خپویل:عبدالله و 

 لپاره یو مهم ګام، او له همدې کبله نن یوه تاریخي ورځ وه.

او په ځانګړې ډول د  د سولې لپاره د امریکا د حکومت او همدا راز د نړیوالې ټولنې
 " .کوممننه  ډاکټر زملي خلیلزاد څخه

تاوتریخوايل کمولو ته غاړه وایي، د  ډاکټر محبد افغانستان د ميل امنیت سالکار 
 اېښودل په دې معنی ده چې طالبانو پخپله ومنله چې تاوتریخوالی یې کاوه.
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راتلونکې ورځې هم د افغان ":رسه خربو کې وویل ټلویزونطلوع نیوز  ډاکټر محب

د څو  حکومت او هم د طالبانو لپاره یو ازمېښت دی چې خپلو ژمنو باندې ودرېږي.
نو وتل هغه پالن دی چې افغان حکومت له تېره یوه کاله پرې کار زرو امریکایي پوځیا

 ".کاوه

تاریخ به دا قضاوت کوي چې افغانان څه ډول " ولیکل: خلالزادمه، ۲۹د فربوري پر 
له دي فرصت څخه ګټه پورته کوي، له پخوانیو تیروتنو څخه مخنیوی او په ګډه 

 رسه همه شمول، متحد او  خپلواک هیواد جوړ کړي.

ن یوازي پرينږدي، متحده آیاالت همدې ته ژمنه ړۍ لپاره مهمه ده چې افغانستان د
 " ده، رښتونې ملانځه به هغه وخت وي چې موږ همدې موخې ته ورسیږو.

پر خپل ټوېټر یاده ورځ د افغانستان لپاره تاریخي ورځ  د امریکا سفار په کابل کې 
رځ ده، دا د سولې د ټینګښت او د روښانه نن د افغانستان لپاره یوه تاریخي و  " :بللې ده

 ".راتلونکي لپاره ښې هڅې دي، موږ له افغانستان رسه یو

پر خپل ټوېټر لیکيل:"دا یوه کوباا  نډروال اروپايي ټولنې استازې  په افغانستان کې د
معمويل ورځ نه ده، بلکې لکه سوله صرب او حوصلې ته اړتیا لري، که چیري دواړي 

 ".ژمنو عمل وکړي، په افغانستان کنې سوله ټینګېدای يشخواوي پر خپلو 
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د اس مم امار  له مرستاال  د ګڼو هاوادونو د بهرناو چارو وزیرانو 

 محرتم م  برادر اخند رسه ج  ج  لادنې وکړې
مازدیګر د قطر مرکز دوحه کې له امریکا رسه د اشغال د خامتې د تړون د غونډې  نن

ادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اسالمي امارت له سیايس په څنډه کې د ګڼو هیو 
مرستیال او د سیايس دفرت مرش محرتم مال برادر اخند رسه په جال جال توګه لیدنه 
وکړه، هغه ته يې د تړون د السلیک په اړه مبارکي وویله او خپلې نیکې پريزوينې 

 يې وړاندې کړي.

وزیر مایک پمپيو، د ترکې هیواد د بهرنیو  په دغو وزیرانو کې د امریکا د بهرنیو چارو
چارو وزیر، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر، د ناروې د بهرنیوچارو وزیر، د روسې 

 ځانګړې استازي ضمیر کابلوف او د ګڼو نورو هیوادونو راغلو استازي شامل وو.

و هغوی په افغانستان کې د رسارسي سولې د تأمین، د افغانستان د بیا رغونې ا
پرمختګ په برخو کې خپلې خپلې ژمنې وکړې او له امریکا رسه د نن ورځې 

 السلیک شوی تړون يې یوه سرته او تاریخي بریال وبلله.

محرتم مال برادر اخند هم د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او سیايس استازو 
بارکۍ پیغامونه يې څخه یوځل بیا غونډې ته راتګ په اړه مننه وکړه او د هغوی د م

 ومنل.

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 ۲۹/۲/۲۰۲۰ ، هو ش۱۰/۱۲/۱۳۹۸، هو ق۵/۷/۱۴۴۱
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 له افغانانو د نړۍ د مسلامنانو متې

مه، زه )لیکوال( او مولوي احمدجان په دوحه کې د افغانانو هوټل ۲۷د فربوري پر 
غانان زما پر لېدو ډیر خوشاله شول، ته د غرمنۍ لپاره ورغلو، د هوټل کارکونکي اف

 له مینې ډکه ډوډۍ یې راته چمتو کړه.
په هوټل کې دننه دوه د پاخه عمر عرب هم ناست وو، هغوی د هوټل د کسانو مينه 

د ارسایلو د ظلم څخه د مخنیوي لپاره "له موږ رسه لېدله، بیا یې په عريب ژبه وویل:
ه زموږ ټولې متې په تايس افغانانو پوري نور له عربو هیڅ مته نه کیږي، په دي اړ 

 " تړلې دي.
هیوادونو کې په سیايس چارو کې  موږ هغوی ته ځکه وړ جواب ونه وایه، په عريب

خربې په عرب چارواکو ډیرې درين متامیږي. د هغوی خربې زړه غوښتې خو موږ 
 ډیره لیوالتیا په سیايس خربو کې له دوی رسه ونه ښودله.

رسټورانټ څخه وتل، بیا ودریدل، او د افغانانو د زړورتیا خربې چې کله هغوی له 
یې وکړي، ویې ویل تايس امریکا ته ماتې ورکړي، او تايس به د ارسایلو له ظلم 

 ان شاء الله څخه هم مسلامنان خالصوئ.
موږ ډیر څه ورته ونه ویل، لېدل مې چې هغوی دواړه د باندي په یو ډیر قیمتي او 

کیناستل، او مخکې له دي یې موږ ته وویل چې د قطر اصيل ښایسته موټر کې 
 اوسیدونکې عرب دي. 

ماخوسنت مهال، طالبانو د تړون تر السلیک وروسته،  –مه، د امریکا ۲۹د فربوري پر 
 –خالد هادي او ځالند خپلو منځو کې منيل وه چې د قطر زوړ ښار )سوق حر 

ه بېل هوټل کې اوسیدو، له خالد هادي ایراين بازار( ته به ځي، داچې زه او ځالند پ
وستو چې هلته ډیر خلک د باندي د ر ته یې ور ، هغه بازاورسه په موټر کې روان شو 

 قیلون چیلم څکولو لپاره د رسټورانټو مخې ته ناست وو.
ژوندي دي وي افغانان، امریکا ته " ل:ږغ کړ  په عريب ژبه په موږ پسې خلکوهلته 

 " مو ماتې ورکړه.
لیاوي مسلامن شوې ااسټر  له په لومړۍ نیټه، ما )لیکوال( او ځالند صاحب، د مارچ

وټل کې ولېدل، مخکې له دي هالشعلة )ذا تورش( بندي ټیمويت )جربایل( رسه په 
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چې موږ بحث پېل کړو، هلته په هوټل کې یوه تن پر موږ سالم ووایه، ودرید، ویې 

 ویل چې افغانان یاست، موږ ویل هو.
د، خربې کول یې غوښتل، ځالند صاحب ور والړ شو، هغه کس هغه کس ودری

 عبدالفتاح مرص یم، که موږ مرصیانو قرباين ورکړي وای، نن به دد زه " :ورته وویل
جرنال پر موږ نه وای حاکم. افغانانو قرباين ورکړه، او جابر په رنګ ظامل  245 سييس

 " او د قرباين مثره یې دا ده چې امریکا خپله ماتې ومنله.
څو ورځې وروسته په دوحه کې له مالبردار او نورو طالب مرشانو رسه د فلسطین د 

له ده  ولېدل. مشعل همخالد  (۲۰۱۷ – ۱۹۹۶) مرشپخواين  حامس مجاهدینو 
 .دی إسامعيل هنية وروسته، د حامس اوسنی مرش 

مرش  مه، زه او ځالند په مريس مالذ کمپینسکې هوټل کې د پګواش ادارې۲د مارچ پر 
ته ورغلو، له هغه رسه تر ناستې او غرمنۍ وروسته، موږ په هوټل کې په مسجد پسې 

، یو کشمیری ځوان راغی، موږ ته یې الرښونه وکړه، هغه  چې پوه شو چې وګرځيد
افغانان یو، ډیر زیات ټینګار یې درلود چې قهوه او یا هم کاپی ور رسه وکړو، بیا پر سبا 

 قهوه جوړه کړه، او له لونګۍ رسه یې د خپلې مینې اظهار یې موږ ته کشمیري زعفراين
 ډیر کاوه، موږ هغوی ته یوه لونګۍ او د هرات زعفران هم بیا وروسته ورکړل.

                                                           
کې د مرص  ۲۰۱۲مه ۱۲د ولسمرش محمد مريس لخوا د اګسټ پر   عبدالفتاح سیيس 245

د مريس ضد نظامي کودتاه وکړه، واک  ۲۰۱۳مه ۳دفاع وزیر وټاکل شو، سیيس د جوالی 
وټاکه.  محمود منصور عديل یې په خپل الس کې واخیست، د لنډ مهاله حکومت مرش یې

ولسمرشۍ ټاکنې وشوي، عبدالفتاح يس يس ګټونکی  ۲۰۱۴مې ۲۸مې تر ۲۶مئ له د 
یې د مرص د شپږم ولسمرش په توګه د لوړي مراسم وکړل،  ۲۰۱۴مه ۸اعالن شو، او د جون 

 تر دې مهاله د مرص ولسمرش دی.
محمد مريس چې د اخوان املسلمین پېژندل شوی غړی و، د مرص د خلکو لخوا منتخب 

مه ۳یې د ولسمرش په توګه کار پېل او د جوالی  ۲۰۱۲مه ۳۰کل شو، د جون ولسمرش وټا
مه ۱۷د نظامي کودتاه له امله له واکه لیري شو. د يس يس لخوا بندي شو، او د جون  ۲۰۱۳
، کله چې محکمې ته حارض شو، هلته یې څاه ورکړه، ویل کیږي چې هغه ته به زهر ۲۰۱۹

رونکي پیچکارۍ ورته لګول شوې وي، هغه ته ددې ورکول شوې و، او یا کیدای يش زهر ل
فرصت نه و چې په محکمه کې د قايض په وړاندي خربې وکړي، محکمې ته له رسیدو 

 کلونو په عمر هلته ومړ. ۶۷رسه د 
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مه، په کابل کې د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او امریکا د ۲۹د فربوري پر 

شوه، چې د افغان متحده آیاالتو ترمنځ د خربې ناستې پر مهال ګډه اعالمیه خپره 
د میرمن روال غني،  رئیس ډاکټر عبدالله، حکومت مرش ډاکټر غني، مخکینې اجرائیه

د علاموو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف، د  ميل امنیت شورا مرش ډاکټر محب،
الح، د ولسمرش دويم مرستیال رسور دانش، دفاع وزیر ولسمرش لومړي مرستیال امرالله ص

د وليس جرګې رئیس میر رحامن رحامين، د مرشانو جرګې مرش فضل اسدالله خالد، 
نقیبي، د کلیم الله الهادي مسلمیار، تورن اسامعیل خان، یونس قانوين، عطا محمد نور، 

 طالبانو د مالیې پخواين وزیر معتصم اغا جان، ډاکټر ذبیح الله مجددي.

، د امریکا/ناټو قواو لټنربګد امریکا دفاع وزیر مارک اسپر، د ناټو رسمنيش ینس سټو   
 پکې برخه درلودله. عمومي قومندان جرنال میلر

ه اعالمیه ډاکټر غني د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو له عمومي منيش ګډ
 سټولټنربګ رسه السلیک کړه.

 

په  ځترمن االتویمتحده ا کایاو د امر تید افغانستان د اس مم جمهور
 :هااع م هګډراوستو لپاره  ېد سول ېافغانستان ک

 ۲۰۲۰مه ۲۹د فربوري 

 ېوالړیاو ن االتویاو د متحده ا ړیملتونو غ روګ، د ملتید افغانستان اسالمي جمهور
 او، یشو  ژندلیپ هګخپلواکه دولت په تو  وهیقانون رسه سم د  والړیلخوا د ن ېولنټ
ته د  ړېهوک او دوامداره زیخړ هرا ېد سول ېژمن دي چ االتیمتحده ا امریکا د

، ته ورسوي یپا هګړ ج ېپه افغانستان ک ېچ ،يړ وک وررسه کار هګډلپاره په  دویرس
برخه واخيل.  ېک تیامن والړیثبات او ن ده چې د سیمې په هګټافغانانو په  ولوټد دا 

 :وي ېشامل ېبرخ لورڅبه  ېک ونړ او دوامداره ت زیخړ هرا په ېد سول

 ېر ګتره ېوالړید ن ېاندړ پرو تید امن نویمتحدد  هغویاو د  االتوید متحده ا - ۱
 ،نیتضم ويیمخند  ېد کارون ېلخوا د افغانستان د خاور  وسلوالو ای ېلډ
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 ،شیوتلو مهالو د واکونوځ یتاليفاو ا االتوید متحده ا خهڅله افغانستان  - ۲

چې افغان حکومت هم پکې برخه ولري،  اړخیز افغان شموله ټیم؛ او هر د طالبانو -۳
 کراتو په نتیجه کې سیايس جوړجاړی،منځ د بین االفغاين مذاتر 

 اوربند.  خيزړ داميي او هر ا - ۴

 وګړ کلونو ج له .يل ديړ بل رسه ت ویلري او  اوړ له بل رسه ت وی ېبرخ لورڅدا 
 انځد خپل  ېهغه اهداف منعکس کوي چ وخواو  ولوټد  بیتعق ېد سول ،وروسته

 .دي ېک هټحد افغانستان په لمتاو  خپلواک ویلپاره  وډیاونګاو 

 ېوالړید ن ېسیراه کال ۲۰۰۱له  االتیاو متحده ا تید افغانستان اسالمي جمهور
 ېدږ نیو بل رسه له لپاره له  لویو وابځته د  ونوښواګ ېاندړ په و تیاو امن ېسول

لپاره یې  او هوسا راتلونکي ټیکموکراډی، یتوبد خوند افغانانو د او ړېک ۍهمکار 
 .يړ کمرسته 

لپاره  ولوړ جو ونوټبنس مهمو د افغانستان دیکو، ړا لهمها دږاو خپلو وادونهېه هړ دوا
 وادیکولو، د ه تهځننورمونو رام ټیکوموکرایډد  ېچ ؛ته ژمن دي ېوونګپان ید دو 

 او د اتباعو حقونو ته وده ورکوي. نوو ګاو اقتصادي پرمخت زیولنټ، تنېسا ووايلید 

د افغانستان  او امکان لري ېله الر  نوړ السته راو وګډ ېد د ېژمن ېشو  اکلټدلته 
 ېک انیپه جر ایورتړ او ز ۍکلونو د قربان روډید  نوواکو ځ تيیامن االتویاو متحده ا

 .يکړ  ړجو ډبان ګړیانځ وی

 او د ړلپاره خپل مالت ېاو د افغانستان خلک د سول تید افغانستان اسالمي جمهور
کوي. د افغانستان اسالمي  ارګنټی ېباند دویه رست یپا ګړېجخربو لپاره لیوالتیا او 

طالبانو  - االتویکوي او د متحده ا ید کمولو هرکل خوايلیجمهوري دولت د تاو تر
 .بويل امګمهم  ویته رسولو لپاره  ید پا ګړېد ج هړ هوک

او  ميیدا ، بین االفغاين خربو،يړ جا ړ جو ايسید س هړ طالبانو هوک - االتوید متحده ا
 ېاوربند لپاره الره هواروي. د افغانستان اسالمي جمهوري دولت په د خيزړ هر ا

 کوي. یله طالبانو رسه اوربند ته د چمتووايل پخل ، اوونګډد  ېخربو اترو ک ولډ
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لو او وسلوالو، ډ ور ګتره لوواړید افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ن ېپرد رهیرسب

د متحده  خهڅ ېغانستان له خاور شمول، د افعش خراسان ډلې په دا  ې اود القاعد
 هړ په ا ويید مخن ښواګ د ته تیامن وادونویاو نورو ه نویمتحداو د هغوی  االتویا

 .دويییتا ایب لځ ویژمنه  کړيخپله 

 االتوید متحده ا تیجمهور سالمي، د افغانستان اکولو لپاره ۍندګړ  بیتعق ېد سول
د متحده  ېچ ، کومدويییتا ړمالت لپاره خپلوتلو  حله وارد مر  واکونوځ ایتاليفاو 

 د ېچله مخې ونړ هر هغه تیا او له مخې،  دلویپوره کژمنو د  ځنطالبانو ترم - االتویا
 بین االفغاين مذاکراتو له امله وي.

 : کويېژمن ېالند االتید افغانستان اسالمي جمهوري دولت او متحده ا

 برخه ړیلوم

القاعده،  ېچته معلومه شوې  تواال یه ااو متحد ي دولتد افغانستان اسالمي جمهور 
، بسپنو امرلوګ وړ د غ ؛افراد ای ېلډ ېر ګتره ېوالړین ېاو نور  خراسان -داعش
، کار اخيل ېد افغانستان له خاور لو لپاره تررسه کو  دونویپالن او بر ېروزند  ،ټولولو

 ېد د .ويښواګ تیاو افغانستان امن نویمتحد هغوی دد  ،االتوید متحده ا او دا کار
او  تیلپاره، د افغانستان اسالمي جمهور له منځه وړلو ښواګ ريګدوامداره تره

 لوډو ر ګتره والوړیاو نورو ن ،روګمل لوړ رسه ت هغوی، د ېبه د القاعد االتیمتحده ا
 :يکو پورته  امونهګ ېورکولو لپاره الند ېاشخاصو ته د مات ای

اشخاصو رسه د  ای ېلډ ېر ګتره ېوالړید افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ن - ۱
، د ولولوټ( راېله الر  عیتوز ای دی)د مخدره توکو د تول لی، متوېاستخدام، روزن

یا هم د سفر اسنادو د کارولو لپاره، یا هم د هغوی رسه نور مرستندویه  یټترانز
فعالیتونو ته به اجازه ورنه کړي، او پر خپلو ژمنو ټینګار کوي چې افغانستان به د 

 ډلو کوربه نه وي. یادو

 هړ په ا ړلپاره د مالت بنسټونواو نورو حکومتي  واکونوځ یتید امن االتیمتحده ا - ۲
او  ويیمخن ونوښواګ، پشمول د داخيل او بهرين دويییتا ایب لځ وی ېژمن ېخپل

په شمول  وڅلپاره د روانو ه ولوړ لو ایتړ و واکونوځ تيید افغان امن ،لپاره لویو وابځ
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ه مطابقت لري. د دوه رس  شوو ژمنو لهرسه سم  ونونوړ ت تيیامن د موجودو ېچ

د  ېچ یشامل د ړمالت واکونوځ تيید افغان امن ېک منځ ژمنېحکومتونو تر 
د متحده  ېچ ؛افرادو ای ېلډ ېر ګتره ېوالړین ې، او نور خراسان -، داعشېالقاعد

 .يسیون يې مخه ،دويیتهد نیمتحد ېاو د هغ االتویا

په افغانستان  خوښهپه  تید افغانستان د اسالمي جمهور االتیحده امت یکاد امر - ۳
کوي او د القاعده، داعش  یتررسه کولو ته د چمتووايل پخل اتویعمل يځد پو  ېک
د متحده  د تخریب هڅې او اشخاصو لخوا  ای لوډ هګروتر  والوړیاو نورو ن خراسان -
 . له منځه وړي کول دونهیبر ېاندړ پرو نویمتحد د هغوید  ای االتویا

د ، تعهداتو رسه سم پراساس د ونونوړ ت تيید موجوده امن ځنحکومتونو ترم وړ د دوا
 تيیضد د افغان امن پر زمید ترور ،مبارزه االتوید متحده ا ېاندړ و پر زمیترور

د افغانستان ميل  متحده ایاالتلپاره ده،  ړاو مالت ولوړ بشپ اتوید عمل واکونوځ
ته  ېساتن وګړ او د ملکي و  تیاو امن توبید خلکو خوند او د افغانستان تیحاکم

  .لري یپوره درناو 

خربو اترو ته به الره  ځد افغانستان او پاکستان تر من ېژمنه کوي چ االتیمتحده ا - ۴
د یو هیواد خاوره د بل هیواد  ېچ يړ ترالسه ک ډاډاو  چمتووالی وڅتر  يړ هواره ک

 .نه وي ښواګواد ته یې له خاورې امنیتي پرضد ونه کارول يش، او د یو او بل هی

 برخه ميهدو 

 یتاليفاو ا توال اید متحده ا ،االتیاو متحده ا ي دولتجمهور  سالميد افغانستان ا 
د  ېچ ،ړېک ېمشور  سالپه پراخه کچه  ېباند تونویاو نظامي فعال شمیرپه  واکونوځ
 .مالتړ واکونوځاو دفاعي  تيیپشمول د افغان امن ، دي نړیلپاره ا لوړ ژمنو السته راو ادوی

، د افغانستان هته په پام رس  دویتعهداتو پوره ک شوود  ځنطالبانو ترم - االتوید متحده ا 
 یتید امنچې ارزونه کوي  هګډپه  ایتالف، او االتی، متحده اتیجمهورسالمي ا

 ۲۰۱۴. له نه شته ایتړ اته  سني شمیراو  واکونوځد نظامي  لپاره لوړ اهدافو السته راو
 یدي او د دو  ېچمتو کولو په رهربي ک تید امن واکونهځ تيی، افغان امنېسیراه
 :يسیون ریتداب ېالند ېژمن دي چ ېخواو  هړ ، دواولډده. په ورته  شوې هړ لو ایزمنتیاغ
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له  ېطالبانو د موافق - االتویاو د متحده ا یېاعالم ګډ ېبه د د االتیمتحده ا - ۱

د  االتوید متحده آ ېدننه په افغانستان ک ېک وځور  ۱۳۵په وروسته،  خهڅاعالن 
 ېژمن ېنور  ېک ونړ طالبانو په ت - کایاو د امر ،يړ ته راکم ک  ۸۶۰۰ ریشم واکونوځ
چې نظر د طالبانو او  يړ وک کاررسه به  روګاو مل نوی، او له خپلو متحديړ پيل کبه 

 واکونوځ تاليفید ا ېپه افغانستان ک ېموده ک همدومرهپه امریکا ترمنځ تړون ته، 
 .مګر چې طالبان هم خپلو ژمنو ته متعهد وي، کړي کم ریشم

 د االتویمتحده اد  او ،ي دولتاو د افغانستان اسالمي جمهور  االتوید متحده ا - ۲
 ګډېد موافقې له مخې، د  ړېاو هوک ېارزون ګډېد  ځترمنفیانو تال یاو ا نویمتحد
د  بانواو طال االتوید متحده ا وروسته، الناع او له طالبانو رسه د تړون له  یېاعالم

په  خهڅافغانستان میاشتو کې پاتې ځواکونه له  ۱۴په فقې له مخې به، امریکا موا
مګر چې طالبان  وبايس، خهڅ وډا ېبه له پات ېقواو  ېولټ ی، او د دو بشپړ ډول بايس

 د تړون ژمنو ته متعهد پاتې يش.

 ېچ دويییتا ایب ېژمن ېخپل ولډپه کلني  لټولو کېد مرستو په  االتیمتحده ا - ۳
کوي،  په برخه کې یې ړاو مالت ېمشور  سال، زی، تجهېروزن واکونوځ تيید افغان امن

 ېاندړ و پر ونوښواګ وید داخيل او بهرن هګيش په خپلواکه تو  یافغانستان وکول وڅتر 
 .يړ دفاع وک

اوربند ته د  دوامداره او ميیدا، دوېته د رس يړ جا ړ جو ايسیستر څو چې  – ۴
په  االتویبه د متحده ا تی، د افغانستان اسالمي جمهوربرابر يش طیلپاره رشا دویرس

له طالبانو رسه د باور جوړونې په خربو کې ګډون کوي، چې د داوړو لورو مرسته 
کیدو احتامل به وي، په دي برخه کې به  ېخوش نو دایر بندیشم ړپام ولخوا د 
مرسته  ICRC  يس يس آر ید آ  تیتان اسالمي جمهوراو د افغانس االتیمتحده ا

 .يړ وغواهم 

نستان اسالمي جمهوري رسه، د افغا لیاالفغاين خربو له پ نید افغانستان د ب - ۵
 ېکړیا ېکټیپلوماډیرسه  وړ شورا له غ تیملتونو د امن روګد مل ېچ منه کويدولت ژ 

 نوملړه ل زونوید بند يړ د طالبانو غمې پوري ۲۹د مئ تر  ۲۰۲۰ د وڅتر  ؛يړ ک لیپ
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 زیخړ او هرا ميیداکله چې بین االفغاين خربې پایله ولري، او  او. وبايس خهڅ

ورځو په دننه کې به د طالبانو غړي د بندیزونو له  ۳۰باندي موافقه ويش، د  نداورب
 لسټ څخه ایستل کیږي.

 برخه مهیدر

او په رسمیت پېژندلو  د تاید باتویترت وندوړ او ا ونړ ت ېبه د د االتیمتحده ا - ۱
 غوښتنه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وکړي.

لپاره د  ېارغونیاو د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د ب االتیمتحده ا - ۲
 ي.ته دوام ورکولو ته ژمن د کوړیمثبتو ا ونګډپه  ویاقتصادي همکار

د  ېاندړ و پر ۍلواکخپ ايسیس، ایتړ بشپ ۍمکنځبه د افغانستان د  االتیمتحده ا - ۳
 هډډ خلې څخهمدا ېچارو ک ویپه کورن ای ستلیکار اخ خهڅ واکځله  ای ښواګ

 .يړ وک

کولو لپاره کار ته دوام  تهځناجامع رام ېوالړینسیمې ایزي او  دبه  االتیمتحده ا - ۴
د افغانانو  پای ته رسیدو، او ړېاصيل شخد  ېپه افغانستان کبه  ، چې هغویيړ ورک

 .246يړ وک ړمالت وڅلپاره د روانو ه ته رسیدو يړ جا ړ جو ايسیستر منځ 

 پای

  

                                                           
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د امریکا متحده آیاالتو ترمنځ د ګډې اعالمیې  246

 لی، انګریزي منت یې:انګریزي منت پښتو ته لیکوال ژباړ 
 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/02.29.20-US-

Afghanistan-Joint-Declaration.pdf 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/02.29.20-US-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/02.29.20-US-Afghanistan-Joint-Declaration.pdf
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 هااع م هګډکولو په هکله  کاالسل ونړ طالبانو د ت - االتوید متحده ا

د الندي اعالمیې منت د اروپایې ټولنې، فرانسې، جرمنې، ایټالیا، ناروي، بریتانیا، 
انو د ځانګړو استازو، ملګرو ملتونو او د امریکا متحده آیالتونو  هیوادونو د ولسمرش 

او د هیوادونو د ځانګړو استازو لخوا ومنل شو، چې په قطر کې د امریکا او طالبانو 
 اړوند و.  "۲۰۲۰مه ۲۹د فربوري پر "د تړون د السلیک 

 د منت پېل:

د امریکا متحده آیالتونو، فرانسې، جرمنې، ایټالیا، ناروي، اروپایې ټولنې، بریتانیا او 
استازو، د مارچ پر لومړۍ نیټه په دوحه کې ناسته وکړه او ګډه اعالمیه ملګرو متلونو 

 یې ورکړه:

افغان حکومت د  –طالبانو د تړون او د امریکا  –مه، د امریکا ۲۹د فربوري پر  – ۱
ګډې اعالمیې هرکلی کوو، مته ده چې جګړه ختمه او د پالن رسه سم د مارچ 

 ازه پرانیزي.مه، د بین االفغاين خربو لپاره درو ۱۰پر

 یکار کولو ته خپل چمتووال ېپه الره ک ړېاو دوامداره هوک زیخړ د هرا ېد سولموږ  - ۲
رسه مرسته  تیامن والړیثبات او ن زیا مهیسله  ؛ته رسوي یپا هګړ ج ېچ ړک ندګر څ

د افغانستان په  ېچ يیږک یحقونو ته هم درناو  وشو  ژندلیکچه پ والهړیکوي، په ن
د  په شمول لپاره افتخار ده انانوافغ ولوټ او دا د ،کس شويمنع ېاسايس قانون ک

 .نواو طالبالنو و ټ، مدين نومرشا ايسی، سري دولتافغانستان اسالمي جمهو 

د  ځمنتر د افغانانو  ېواز یاو دوامداره سوله  هز یخړ هرا ېچ شوو  ارګنټی ایب لځو ی - ۳
په  ېچ ېه کوم کپ ،يش یدلیترالسه ک ېله الر  يړ جا ړ جو ايسید س اوخربو اترو 

ته  تیاو حاکم ایتړ ، او د افغانستان بشپولريبرخه  ړد پام و ېرمنیم هګتو  يګړ انځ
 .ويش یدرناو 

نه په رسمیت  ولنهټ والهړید افغانستان اسالمي امارت ن ېچ وشو دیتاک ایب لځو ی - ۴
 .يړ کو  ونه ړبه د افغانستان د اسالمي امارت مالت ولنهټ والهړین ېپرد رهی، او رسبژينیپ
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د افغانستان "یو ځای کېدو او د دوی رول په راتلونکې  طالبانوله سیايس بهیر رسه د  – ۵

 .کې، چې د بین االفغاين خربو له مخې کیږي، موږ یې هرکلی کوو "اسالمي حکومت

مې، د تاوتریخوايل کمېدو مننه کوو، او ټولې خواوې ۲۸مې تر ۲۲د فربوري له   - ۶
هم تاوتریخوالی کم، تر څو د بین االفغاين خربو لپاره  هڅوو چې په راتلونکې کې

 زمینه برابره يش.

لو ږغ کوو چې دايس ګامونه واخيل تر څو موږ ډ لوطالبانو او نورو افغان وسله واپر  – ۷
ډاډه شو چې د افغانستان خاوره به د القاعدې، داعش یا نورو نړیوالو ترهګرو ډلو لخوا 

 په توګه نه کارول کیږي.د نورو هیوادو لپاره د ګواښ 

باندي فکر  اوربند پر لپاره کېدود  بین االفغاين خربوبه د  ېخواو  ېولټ ېچ مته ده – ۸
 ېالر  ايسیس د د افغانستان راتلونکي لپاره ېچولري   ایتړ و دا ونوالګډ وکړي، تر څو

 چمتو او د هر اړخیز او تلپايت اوربند لپاره زمینه برابره يش. نقشه

و افغانانو ږغ وشو چې سمدستي د بندیانو پر خالصون او اوربند باندي خربې پر ټول – ۹
 پېل کړي.

 ییایاو اقتصادي او پرمخت ړمالت ايسیسد د افغانستان د راتلونکي حکومت رسه  - ۱۰
 افغانانو ولوټد  ېرشط چ ې، په دکوو دییتا منوژ  هموجودد چمتو کولو لپاره  ېمرست

کوم  حقونه؛ ویکږ او ل وانانوځ، رمنوید مويش؛ په ګډون  یدرناو  ته حقونو پېژندل شوو
کال څخه را په  ۲۰۰۱او له  کس شوي،هم منع ېد افغانستان په اسايس قانون کچې 

 دیخوا السته راونې پکې خوندي وي.

رسه د مرستو د دوام  واکونوځ تيید افغانستان ميل دفاعي او امن هګپه دوامداره تو  - ۱۱
 وو.دییات ېژمن ېلپاره موجود

او افغان حکومت رسه به د امریکا متحده  وړ شورا له نورو غ تیملتونو د امن روګد مل - ۱۲
ويش، تر څو د سولې د مالتړ په خاطر؛ پر طالبانو لګېدلو بندیزونو  څېه آیاالتو لخوا

بیاکتنه وکړي، خو چې طالبان تاوتریخوالی کم او د بین االفغاين خربو لپاره دوامدره 
. مګر که طالبان دايس فعالیتونه وکړي چې سولې، ثبات او د افغانستان یا هڅې وکړي
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نورو هیوادو امنیت ته ګواښ وي، پر طالبانو د لګېدلو بندیزونو بیا کتنې مسئلې باندي به 

 اغیز ولري.

د افغانستان او  يړ وک ړد افغانستان د خلکو مالت ېچ شول ولڅوهدي  نهوادو یه ولټ - ۱۳
 چې دا د ټولو په ګټه ده. برخه واخيل ېک يړ جا ړ جواو  سوله ېتلپاتپه 

 یهرکل ، موږ یېکوي ړمالت بهیر ېد افغانستان د سول ېچ خهڅ وڅه والوړین ولوټد  - ۱۴
 .247و کو 

 پای

 

 
 کابل انځور: د افغان حکومت، امریکا متحده آیاالتو او ناټو د ګډې اعالمیې مراسم. 

کومت مرش ډاکټر ارشف غني او د ناټو عمومي د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر، د ګډ ح
 منيش سټولټنربګ. 

  

                                                           
 المیه پښتو ته لیکوال ژباړلې او انګریزي بڼه یې: د ځینو هیوادونو لخوا ګډه اع 247

https://www.state.gov/joint-statement-on-the-signing-of-the-u-s-

taliban-agreement-2/ 

https://www.state.gov/joint-statement-on-the-signing-of-the-u-s-taliban-agreement-2/
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-signing-of-the-u-s-taliban-agreement-2/
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 ن اړوند د طالبانو او امریکا  رګندونېو د تړ 

نن ورځ تاریخي ده، " مرکه: عباس ستانکزيمه، له طلوع نیوز رسه د ۲۹د فربوري پر 
 کاله وړاندي امریکا / ناټو پوځیانو افغانستان اشغال کړ، مګر د نن ورځې د تړون له ۲۰

 میاشتو کې دوی له افغانستان څخه په بشپړ ډول ووځي. ۱۴مخې به په 

بندیان او د کابل  ۵۰۰۰په تړون کې راغيل چې لس ورځې وروسته، چې کله زموږ 
 تنه بندیان خوشی يش، بین االفغاين خربې به پېل کیږي. ۱۰۰۰ادارې 

مې به ۱۰مارچ تر  بندیانو د خالصون اړوند امریکا له موږ رسه ژمنه کړي چې د ۵۰۰۰د 
خالص يش، لسټونه  یې چمتو شوې، او سور صلیب په دي برخه کې کار کوي. تر څو 

 چې بندیان نه وي خالص شوي، بین االفغاين مذاکرات به هم معطل وي.

د نظام  د بڼې په اړه، بېالبېل نظرونه شتون لري، دا بحثونه به په بین االفغاين خربو کې 
 به احرتام کیږي، او افغانان به یې په اړه پریکړه کوي. کیږي، د اکرثیت رایو ته

افغانستان کې په تیرو څلویښت کلونو کې د میرمنو، ماشومانو، انسانانو حتی حیواناتو 
حقونه تر پښو الندي شوې، موږ د اسالمي او افغاين ارزښتونو په نظر کې نیولو رسه ټولو 

 حقونو ته ژمن  یو.

م باید وساتل يش، مګر اصالحات پکې رايش، اوس مهال د افغان امنیتي ادارو سیسټ
دوی له خپل ولس رسه په جګړه کې ښکېل دي، خپل افغانان وژين، د افغانستان پولې 
نه سايت، زموږ پر پولو په زرګونو مرمۍ لګیږي، په زرګونو خلک پرته له پاسپورټ څخه 

اتو دندې باید وټاکل  تګ او راتګ کوي، په راتلونکي کې د اردو، پولیسو او استخبار 
 يش چې دوی ټول بهرنیو دښامنو ته متوجه وي.

له روسانو رسه د افغانانو د جهاد پر مهال القاعده ډله افغانستان ته د امریکا په واسطه 
راغيل وه، دوی لویدیځو هیوادونو دلته راوستل، د القاعدې وسلوالو د روسانو په مقابل 

ن رباين د حکومت پر مهال هم  په افغانستان کې کې جګړې کړي، د استاد برهان الدی
وو، ډیرو ته یې د تابعیت تذکرې او پاسپورټونه ورکول شوې وو، اسالمي امارت د هیواد 

 د قوانینو له مخې نه شوای کوالی چې هغوی له هیواده وبايس.
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په اوسنۍ تړون کې موږ ژمنه کړي، هیچاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د 

 اونډیو او نورو هیوادو پر ضد وکاروي.ګ

رس له سبا د اسالمي امارت او امریکایانو ترمنځ جګړه صفر کیږي، یو پر بل برید نه 
 .248سلنې جګړه ختمیږي۹۰تر   ۸۰کوي، چې د دې تړون له کبله له 

د اسالمي امارت او کابل ادارې د ځواکونو ترمنځ د جګړې اړوند؛ تر دي مهاله د اوربند 
جګړې کموايل اړوند هوکړه ور رسه نه ده شوې. بل توافق ته اړتیا ده چې بین او یا 

االفغاين مذاکراتو کې به بحث ور باندي کیږي. موږ  به د سیايس او مذهبي ګوندونو او 
افغان مخورو رسه بین االفغاين خربې مخکې وړو، او د کابل اداره د افغانانو استازويل 

ام توافق ويش چې اکرثیت افغانانو ته دمنلو وړ وي، نه کوي. که چیرته پر دايس نظ
 " تلپاتی اوربند به کیږي.

د يس يب اس تلویزون ته د مارچ په لومړۍ نیټه  امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیود 
دوه اجرايي عنرصونه  (افغانستان کې د سولې راوستلو تړون په) طالبانو رسه لهوویل: "

ا اجرايي نظامي اسناد دي چې زموږ د پوځیانو د مصونیت شته. دا دواړه محرم دي. د
 ".لپاره مهم دي. د کانګرس هر غړي ته به دا دوه محرم اسناد وښودل يش

لري، چې  "ژور، پیچيل او ښه سنجول شوي میکانیزمونه "مایک پمپیو ویيل؛ دا تړون 
 .کولی يش په اساس یې امریکا د ښکېلو خواوو څارنه او له هغوی رسه حساب او کتاب

د طالبانو د قطر سیايس دفرت سهیل شاهین لخوا د پمپیو دا ډول څرګندونې رد، او د هغه 
نځ هیڅ ډول پټ اسناد نشته. زمونږ او د امریکا ترم" د خربو په غربګون کې یې ولیکل:

یوه توافقنامه ده چې په مطبوعاتو کې راغلې او بل د توافقنامې ترشیح ده چې د 
د ترشیح کوي اود تطبیق میکانیزم یا ضامیم بلل کیږي. ددې عالوه بل توافقنامې هر بن

                                                           
بانو لور ته د مرګ ژوبلې کچه ټیټه، مګر د افغان امنیتي ځواکونو له تړون وروسته د طال 248

د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوه، او پر افغان امنیتي ځواکونو باندي د طالبانو بریدونه کم هم 
 نه شول.
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چې مغرضې کړۍ یې خپروي هیڅ  ګنډنشته، ځیني جعيل پاڼې او پروپاهیڅ سند 

 " .حقیقت نه لري

د السلیک شوې توافقنامې په اساس د " مه، ذبیح الله مجاهد ولیکل:۲د مارچ پر 
بندیانو د خويش کیدو  ۵۰۰۰امارت د  امریکا متحده ایاالت ژمن دي چې د اسالمي

پروسه د بین االفغاين مذاکراتو له پيل څخه مخکې )د مارچ میاشتې تر لسمې( 
 " .تکمیل کړي

اسالمي امارت له پالن رسه سم د توافقنامې " مه، سهیل شاهین ولیکل:۴د مارچ 
ټولې برخې یو په بل پسې عميل کوي تر څو د جنګ د شدت مخه ونیول يش. 

ل لوری دې هم د توافقنامې د ټولو برخو په عميل کولو کې خنډونه له منځه مقاب
یويس ترڅو رستارسي سولې ته الره هواره او افغان اولس له خپلو اسايس حقوقو 

 " .برخمن يش

 
 انځور: د تړون مراسمو کې طالب مرشان
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 د تړون تر السلاک یوه ورځ وروسته

احب رشیټون هوټل ته ورغلو، هلته ارامه د مارچ پر لومړۍ نيټه، زه او ځالند ص
ارامې وه، د لنګوټې او ژیرې سړي پکې نه ښکاره کېدی، د طالبانو ځینې مرشان، 
پرون ماخوسنت ال د مال برادار اخوند رسه د ناستې او مشورې لپاره د طالبانو 

ورغيل وو، او نن سهار د طالبانو ټول کسان، غرايف ته  ته میلمستون )غرافه کې(
غيل وو، تر څو له مال برارد اخوند او په دوحه کې د سیايس دفرت له مرشانو رسه ور 

د راتلونکي په اړه نظرونه رشیک کړي، داچې له ډیورنډ غاړي راغيل هم ډیری د 
کمیسونو مرشان او د رهربي شورا غړي وو، نو مال برادراخوند له هغوی رسه ځانګړي 

 ناستې هم درلوديل.

يش تر ډیره له افغان حکومت رسه د جګړې پر بڼه، د پرسلی  د دوی بحثونه کیدای
په را رسیدو د پرسلنیو عملیاتو اعالن یا نه اعالن، د طالب بندیانو د خالصون او بین 

 .وخربو د پېل او اړوند مسایلو به و االفغاين 

تر ماخوسنت پوري ټول د طالبانو راغيل غړي د طالبانو په میلمستون کې پاتې وو، 
ا ماسپښین یې یوه ډله طالبان بیرته ستانه شول، او پاتې ال هم په مجلسونو له پر سب

 و.و خپلو مرشانو رسه بوخت 

د مارچ په درېمه هم تر ماخوسنت پورې د طالبانو له بېالبېلو کسانو رسه د مال برادر 
اخوند او نورو د سیايس دفرت د مرشانو ناستې رواين وي، او دغه لړۍ د مارچ تر 

پورې دوام درلود، چې د مارچ له څلورمې وروسته، ډیری طالبان بیرته  څلورمې
ډیورنډ کرښې لورته ستانه شول، خو یوازي د طالبانو د فرهنګې کمیسون څو تنه ال 

 هم په دوحه کې پاتې وو.

لیاوي مسلامن شوې ااسټر  له د مارچ په لومړۍ نیټه، ما )لیکوال( او ځالند صاحب،
 .وټل کې ولېدلهالشعله  رسه پهبندي ټیمويت )جربایل( 

کله چې زه پرون رشیټون هوټل ته ورغلم چې د طالبانو او " موږ ته وویل: يتټامو 
امریکا ترمنځ تړون مراسمو کې برخه واخلم، هلته ماته وویل شول چې تايس نه شئ 
کوالی چې په مراسمو کې ګډون وکړئ، زه ډیر خفه شوم، که امریکایانو نه غوښتل 
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مراسمو کې ګډون وکړم، هغوی باید یوه یا دوه ورځې مخکې ماته خرب چې زه په 

ساعته وړاندي یې زه خرب کړم، چې په مراسمو  څواکړی وای، خو د مراسمو تر پېل ر 
 کې د ګډون اجازه نه را کول کیږي.

لیا د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اکله چې زه قطر ته راتلم، له هغه مخکې مې د اسټر 
، هغوی ماته اجاره راکړه، همدارنګه په قطر کې د اسټرلیا سفارت هم ماته رسه ولېدل

 امریکا ترمنځ تړون مراسمو کې ګډون وکړم. -اجاره راکړي وه چې د طالبانو

کله چې ماته په مراسمو کې د ګډون اجازه را نه کول شوه، هغه ورځ زه ډیر خفه 
ورين امنیت ادارې لخوا بلنه وم، بیحده زیات، ماته له واشنګټن څخه د امریکا د ک

راکول شوه چې هلته ورشم او له دوی رسه خربې وکړم، زه ډیر غوسه وم، لومړی 
 ځل مې د هغوی بلنه رد کړه، بیا مې وروسته ور رسه منله چې ورشم.

امریکایې پوهنتون لخوا پېغام راته ورسېد چې دوی پر  –همدارنګه دا نن د افغان 
 طر کې یم او طالبان زما کوربانه دي.دي ډیر خفه دي چې زه په ق

امریکایې پوهنتون د محصلینو لخوا هم پېغامونه راته رسیږي، چې زه ويل  –د افغان 
پوهنتون د طالبانو خو په امریکايې  دوی وایې چېد طالبانو په اړه مثبت فکر کوم، 

و شول ا ووژل او استادان محصلین ۱۳پوهنتون  ( پر مهال د۲۰۱۶ اګسټ ۲۴برید )
راته لیکيل چې  و، د پوهنتون محصلینشولژوبل محصلین او استادان  ۴۵نږدې 

 .249تايس )ټمويت( هغوی ته درناوی نه لرئ

                                                           
 :په امریکایې پوهنتون د برید په اړه، په کابل کې د امریکا سفارت الندې اعالمیه خپره کړه 249
 غندي بريد باندې پوهنتون امریکایم په افغانستان د سفار  اياالتو متحده د امریکا د

 ۲۰۱۶اګسټ  ۲۵
مونږ په کابل کې د افغانستان په امریکايي پوهنتون باندې پرونی بدمرغه بريد غندو. د افغان 
محصلينو او د پوهنتون د کارکوونکو په نښه کول چې د افغانستان د راتلونکې د پرمختيا 

 يوه ظاملانه او ډارنه هڅه ګڼل کېږي.لپاره کار کوي، 
مونږ د دغې پېښې د قربانيانو “په افغانستان کې د متحده اياالتو سفري مایکل مکېنيل وویل: 

کورنیو، همکارانو او ملګرو ته خپله ژوره خواخوږي وړاندې کوو او د ټپيانو د بيړنۍ روغتيا 
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مګر زه پوهیږم چې طالبان څه ډول خلک دي، او د زده کړو مرکزونه د چا لخوا ډیر 

 په نښه کیږي.

، چې نه دی سم سړی David Sedneyډين یپوهنتون مرش سامریکایې  –د افغان 
کله زه د طالبانو له زندان څخه را خالص شوم، هغه مهال هم ده له ما رسه سم چلند 
ونه کړ، هغه ډیر مغرور او کربجن سړی دی، او زموږ په راخالصیدو کې هم هغه 

 " کسالت کړی وو.

پوهنتون او کندز د مدرسې امریکایې  –: تايس ورته ووایاست چې د افغان مطمنئ
د کې په قصدي ډول د مدرسې نشته، چې د امریکا/ناټو مببار  د زده کوونکو توپیر

. همدارنګه ډیر ځله د 250شول او ژوبل کوونکي په یو ځای ووژل زده ۲۰۰نږدې 
امریکا/ناټو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا په میدان وردګ او نورو والیتونو کې د 

 مدرسو زده کوونکي په نښه او وژل شوې.

 ه والړ شئ، هغوی له نږدې ووینئ او خربې وررسه وکړئ.دا ښه ده چې واشنګټن ت

په کتاب باندی کار کوم، کتاب لیکم، او د کتاب تر ټولو مهمه برخه به زما  ټامويت:
ورځې بندی وم، او د ټولو  ۱۱۹۶قطر ته راتګ او دغه سفر وي، زه له طالبانو رسه 

 م.ورځو اړوند مې جدول جوړ کړی چې د هرې ورځې مهمې پېښې ولیک

                                                           

د تلپاتې سولې او امنيت د راوستلو  هيله من يو. مونږ به د افغانستان د خلکو په وړاندې چې
او خپلو ماشومانو ته د شونتيا تر کچې د روښانه راتلونکې د جوړولو لپاره هڅې کوي، 

 ”خپلې ټېنګې ژمنتيا ته دوام ورکړو.
د امریکا د متحده اياالتو سفارت تيار دی چې د افغان مقاماتو رسه د پېښې په اړه د روانو 

 ي او تررسه کوونکي يې عدالت ته راکاږي.پلټنو په برخه کې مرسته وکړ 
، د کندز په دشت ارچې ولسوالۍ کې د دفټانو سېمه، د ګوجر ۲۰۱۸مه ۲د اپریل  250

اخوندزاده په هاشمیه دارالعلوم کې د دیني مدريس د شاګردانو د فراغت پر مراسمو د 
نکي او کلیوال زیات  تنکي د دیني زده کړو زده کوو  ۵۰امریکا/ناټو الوتکو مببارد وکړ، تر

ژوبل شول. افغان حکومت نه منله چې په ملکی خلکو مببارد شوی،  ۱۵۰شهیدان او نږدې 
 خو تر څیړنو وروسته امریکا ومنله چې په مدرسه کې یې پر ملکي کسانو مببارد کړی.
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له طالبانو رسه د بند پر مهال، وروستۍ درې میاشتې ډیرې سختې وي، موږ د شپې 

له امله موږ نږدې ټوله شپه د ویرې لخوا ځکه خوب نه کاوه، طالبانو د شپنیو چاپو 
ګرځولو، کله یو ځای او کله به یې بل ځای ته وړلو، د چورلکو غورهار به موږ اورید، 

 په به مو رڼه تیروله، خو د ورځې به مو خوب کاوه.دا ډیر سخت وخت و، او ټوله ش

و، و سړک باندي روان  تر مخافغان پوهنتون  –د امریکا  کېون کېنجپروفیسور زه او 
پوهنتون ته داخل شو، موږ د نور نو  و چېو بیخې د پوهنتون مخته، همدلته روان 

و ناڅاپه یو موټر پوهنتون څنګ کې د بهرنیو استادانو د اوسیدو له ځایه راوتيل وو، ی
پورته کړو، په په زور ور زموږ څنګ ته ودرید، او موږ دواړه یې سمدستی موټر ته 

موټر کې ناستو وسلوالو موږ وبیرولو، خو جالبه وه، چې د پولیسو هر تااليش ځای 
ته به ورسيدو، دوی به خپل کارډونه ور ښکاره کړل، هغوی به موټر ته اجازه 

ډیر رسعت رسه له کابل ښار څه وایستلو، بیا وروسته زه ، او موږ یې په  251ورکړه
 پوهیدم چې موږ د ډیورنډ کرښې رسه نږدې ساتل کیږو.

ډين همدا عرض هم ولرم چې ويل دوی زموږ د امنیت لپاره امنیتي کسان نه یزه به په س
 .وو ګامريل، که له موږ رسه امنیتي کسان وای، موږ به له کابل څخه نه وای تښتول شوې

ه په پوهنتون کې د انګریزي ژبې استاد وم، او ډیر شاګرادان مې وروزل، خو هغوی ز 
 ماته لیکي چې اوس مهال ويل زه له طالبانو رسه خواخوږي لرم، دوی نه پوهیږي.

میلمستیا وکړه، او هغه  دکتور مطلق بن ماجد القحطاينمه، ټیمويت ته ۳د مارچ پر 
پروفیسور "ریکایې پوهنتون د دوو استادانو ام -اطاق یې ور وښود، کوم چې د افغان

او انس حقاين وررسه دوه نورو طالبانو د  "کېون کېنجټیمويت ویکس او پروفیسور 
 .خالصون په اړه خربې شوې وي، او هلته د دوی د خالصیدو تړون السلیک شوی و

                                                           
داچې د افغان حکومت  په هره برخه کې فساد شتون درلود، ممکن چې همدې طالبانو  251

د ادارې یا هم کورنیو چارو وزارت کوم مرش دغه ډول کارډونه ور جوړ  ته د ميل امنیت
کړې وي، او یا داچې کیدای يش طالبانو به د کورنیو چارو د وزارت یا هم د ميل امنیت 

 ادراې جعيل کارډونه د خپلو وسلو لپاره جوړ کړي وي.
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غواړم د جاللتآمب ډاکټر زه "  په همدې ورځ پر خپل ټویټر ولیکل:ټیمويت

یې بلنه  د هغه رسه د لیدو لپارهزړه له کومې مننه وکړم چې نن  څخه د حطاينالق
خونه کې ناست هغه یو په زړه پوری تجربه وه چې په  اً . دا واقعراکړه او میلمه یې کړم

نورو غړو په  "امریکایانو او طالبانو" ټیمونود م چیرې چې جاللتآمب او د خربو اترو و 
 .خوندي کړي لاو زما خوشې کیدچې دواړه د کیون  ،ګډه کار وکړ

 ی،د د هغه کار ستاینه کوم چې قطر ډیرو خلکو ته د سولې په راوستلو کې کړي زه
او ناحقه  ،او زه د نورو خلیجي هیوادونو څخه غواړم چې د دې کار اهمیت وپیژين

 " ي.يس. الله دې درباندې برکت وکړ ناامني راوبا

 
 سمو انځورطالبانو د سولې تړون د مرا -د امریکا
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 د پګواش له مرش پاولو رسه ناسته

دوحه کې ما  –ل ټمالذ کمپینسکي هو  مريسپه ، مه، ماسپښني مهال۲د مارچ 
)لیکوال( او ځالند صاحب د پګواش ادارې له مرش پروفیسور پاولو رسه ناسته 

طالبان څه غواړي، چې اسايس قانون په یو مخیز ډول نوی " درلودله، هغه وویل:
 که تعدیالت پکې را وستل يش. يش او

طالبانو ته په کار ده چې د اوربند لپاره کار وکړي، او طالبانو ته په کار ده چې په 
 راتلونکي کې د خلکو د اقتصادي ودي او ښه ژوند په اړه فکر وکړي.

عمر ساپی پاکستان ته تللی و، هلته یې افغان سوداګرو رسه ليديل و، موږ غواړو چې 
ګرو ناسته په کوم هیواد کې جوړه کړو، خو د طالبانو موافقه او ګډون د افغان سودا

 پکې رشط دی.

طالبانو ته په کار ده چې په بین االفغاين مذاکراتو کې انعطاف وښيې، ځکه 
امریکایانو غوښتل چې خپل پوځیان وبايس، که طالبانو انعطاف کاوه یا نه، دوی 

افغان حکومت او سیاستوالو رسه د طالبان له  مګر کههمدايس پریکړه کړي وه، 
خربو پر مهال انعطاف ونه ښيې، نو حکومت همدا غواړي چې خربې اوږدي او 

 دوی په واک کې څه وخت نور هم پاتې يش.

 .252که د ډاکټر غني د لوړې مراسم کیږی، ممکن چاودنه ويش

 رونهد ایران رول مهم دی، اوس مهال د افغان حکومت مالتړ کوي، ایران ډیر ژور کا
 کوي.

                                                           
ډاکټر غني او "مه، په ارګ او سپيدار ماڼې کې په یو وخت رسه، دواړو ۹د مارچ پر  252

 د لوړې مراسم تر رسه، او هر یوه خپل ځان ولسمرش ونوماوه. "ډاکټر عبدالله
د ولسمرشۍ د لوړي مراسمو کې د ډاکټر غني د وینا پر مهال ارګ ته نږدې راکټې برید 
وشو، مرګ ژوبله یې نه درلودله. ډیری سیاستوالو او شنونکو ویل چې دا د حکومت لخوا 

 شوی برید و، تر څو ډاکټر غني ځان خلکو ته زړور وښيې. پالن شوی او کنټرول
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موږ د پګواش ادارې له خوا د ارسایلو او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف 

 ترمنځ ناستې په تهران کې جوړي کړي دي، دوی پټ مجلسونه رسه کړي دي.

( په دوحه کې ويش، ۲۰۲۰مارچ  ۵تر  ۱اوس هم چې پالن کې وه د پګواش غونډه )
 وکړي. جواد ظریف منيل وه چې په غونډه کې ګډون

تايس )ځالند او مطمنئ( له طالبانو رسه خربې وکړئ، چې پګواش الندي کارونه 
 مخکې وړالی يش.

د افغان سوداګرو د ناستې چمتو کېدل، چې په راتلونکې کې په افغانستان کې  – ۱
 خپله پانګونه وکړي.

بندیان ممکن په یو ځای ور خالص نه  ۵۰۰۰داچې افغان حکومت د طالبانو  – ۲
، او د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ اړیکه هم شتون نه لري، د تسهیل لپاره کړي

 یې پګواش اداره چمتو ده چې رول ولوبوي.

د بین االفغاين مذاکراتو په جریان کې هم تسهیل کوونکي او دايس چاته اړتیا  – ۳
که کله هم په کومه موضوع کې بن بست راځي چې هغوی رول ولوبوي، په دي  ؛ده
 " خه کې هم پګواش اداره چمتو ده.بر 

 

د مارچ پر دوېمه یوازې لومړي موضوع موږ )ځالند او مطمنئ( له طالبانو 
)جهانګیروال او معاون جبار( رسه رشیکه کړه، زما او ځالند پر دي توافق راغی چې 
په دوه نورو موضوع ګانو کې د پګواش دخالت نه خو په ګټه او نه یې هم طالبان 

 ممکن ومني.

د پاولو دا خربه چې  د افغان موږ )ځالند او مطمنئ( په همدې ورځ ماخوسنت مهال، 
سوداګرو ناسته د طالبانو په مشوره په کوم هیواد کې جوړه کړي، چې طالبان هم 

 او حاجي معاون عبدالجبارد طالبانو د رسحدونو کمیسون مرش پکې ګډون وکړی، 
وکړه، د افغان سوداګرو د  نګیروال رسهد قطر سیايس دفرت د ترشیفاتو له مرش جها
 غونډې په اړه د هغوی دواړو نظر مثبت وو.
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 د طالبانو د رسحدې چارو د کماسون له مرش رسه ناسته

، ماخوسنت مهال، موږ )ځالند او مطمنئ( د طالبانو د رسحدونو د مارچ پر دوميه
تو له مرش د قطر سیايس دفرت د ترشیفا او حاجي معاون عبدالجبارکمیسون مرش 

 په او مال عبداللهروغتیا کمیسون مرش جهانګیروال رسه ولېدل، هلته د طالبانو د 
 منځنۍ اسیا کې د طالبانو استازی حاجي ابراهیم هم ناست وو.

زما )لیکوال( او حاجي معاون صاحب ترمنځ ځانګړی مجلس و، هغه ته مې وویل 
کلونو کې ډیره  ۱۹تیرو  چې له ولس رسه ډیر ښه چلند باید ويش، همدي ولس په

پر افغانستان د امریکا لخوا د برید " سرته قرباين ورکړه، حاجي معاون صاحب وویل:
پر مهال، موږ په شامل کې بند پاتې شوو، د وتلو الره نه وه، په یو کور کې زه اوسیدم، 

کسان په جګړو کې وژل شوې وو، دا مهال یوه زړه میرمن په کور  ۱۳د هغې کورنۍ 
ه، او دوه یې زامن وو، مببارد زیات و، طالبان هر ځای په نښه کېدل، او په کې و 

شامل کې د دوستم او عطاء نور د وسلوالو لخوا هم په کورونو کې د پټ شوو طالبانو 
 پلټنه روانه وه.

کسان ۱۳د کيل خلکو د هغې زړې میرمنې زامنو ته ویيل وو چې ستايس د کورنۍ 
شامل ټلوالې کسان پوه يش چې تايس په کور کې په جګړو کې وژل شوې، که د 

 طالبان پټ کړي، نو تايس به هم ور رسه ووژين، ښه ده چې طالبان له کوره وباسئ.

د کلیوالو د فشار له کبله ور رسه منيل وه، ځکه  وزامن اړوغالباً چې د زړې میرمنې دو 
ې پټ شوې ستايس په کور ککلیوالو ورته ویيل وو چې زموږ ټول کلې لپاره هم 

خطر دی، او بیا به د شاميل ټلوايل لخوا د کيل له ټولو خلکو رسه ناوړه چلند طالبان 
 کیږي، که چیرته ستايس په کور کې طالبان ومومي.

که تايس زما زامن " خو کله چې هغه زړه میرمن خربه شوه، دواړو زامنو ته یې وویل:
ان وساتئ، او که چیرته حرموين یاست او زما شیدي مو روديل وي، نو بیا به دا طالب

یاست، نو بیا به دا کار وکړئ چې طالبان به له کوره وشړئ، خو تر څو چې زه ژوندۍ 
، له کوره ووځي یم، دا طالبان به زموږ په کور کې وي، که تايس ډاریږئ، نو والړ شئ

 " ساتلی شم. دویزه 
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بانو( له یاده، د ولس د هغې غیرتې میرمنې خربې موږ اوریدي، کله به هم زموږ )طال

 دغه ډول رسښندنې له یاده ونه وځي.

دغه کورنۍ ډیره غریبه وه، خو په قرض هغې میرمنې د  چې او بیا وروسته خرب شوم
کوم کلیوال څخه پسه اخیستي و، هغه یې زموږ لپاره حالل کړی و، غوښې به یې 

 .راته پخويل، د ولس دغه ډول قرباين او رسښندنه کله د هیریدو ده

یو ځل د شامل ټلوايل د کسانو لخوا همدغه کيل ته تااليش راغله، د کيل ټول 
کورونه تااليش شول، خو کوم کور کې چې موږ اوسیدو، د هغه کور تااليش یې ونه 

 هلالج لجعبادت کاوه او الله  هلالج لجکړه، ځکه هغې زړې مؤمني میرمنې به ټوله شپه د الله
موږ او د همدايس  هلالج لجايت، الله ته به یې زارۍ کويل چې موږ او د دوی کور وس

 " .هغوی کورنۍ ټول وساتلو

نذیر اخوند چې په زابل کې مشهور طالب قومندان و، هغه ما )عبدالجبار( ته  مال
د زابل والیت رسه نږدې، یوه شپه موږ په یو کيل کې یو کور ته ورغلو، هلته " وویل:

ان پوځیانو د راتګ مو وررسه ډودۍ وخوړله، موږ په دايس سېمه کې وو چې د افغ
، خو سهار ې د څار لپاره ویښ ووملګر ځینې ویره وه، په همدې کور کې دننه زموږ 

هغوی راته وویل چې موږ سخت وویریدو، نه پوهیدو چې څوک به وي، د همدې 
کور رسه نږدې شاوخوا کورونو په بامونو جګ جګ کسان والړ وو، او تر سهاره 

 نه یې خربې کولې. هغوی والړ وو، نه یې ږغ کاوه او

کورنیو میرمنو له خپلو نارینه وو څخه  شاوخوا ، چې د هغوووروسته موږ خرب شو 
دې شپې د ثواب مخه ونه نیيس، اجازه ورکړي چې د اجازه غوښتې وه، چې د دوی 

دوی په همدې شپه، ټوله شپه د بام پر رس پهره وکړي، تر څو د افغان حکومت 
  ".253ونه رسیږي پوځیانو لخوا طالبانو ته رضر

                                                           
مه ۱۰والیت د ګیرو ولسوايل محمد عارف سعادت ما )لیکوال( ته د جنوري پر د غزين  253

، په دوبۍ کې ما )لیکوال( ته وویل چې د طالبانو لوړ پوړي نظامي مسؤل مولوي ۲۰۲۰
حمله وکړه، بشپړ يوه مياشت موږ کله چې امريکا پر افغانستان "هارون مجاهدینو ته وویل:

کيل د مال محمد نور کور ته وسلوال طالبان د غزين والیت د ګريو ولسوالۍ د کوده  ۷يا  ۶



 653 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
موږ )طالبان( به څه ډول د هغو میرمنو دغه قربانۍ او "حاجي معاون زیاته کړه: 

رسښندنه هیره کړو، ولس له موږ رسه ډیره مرسته کړي، هم میرمنو، هم ځوانانو او 
 هم د پاخه عمر کسانو.

مرشان د ولس  مګره افرادو کې به ستونزې وي، طالب مرشان ټول متواضع دي، خو پ
قربانۍ ورکړي دي،  تايس ټولو )سولې محور ملګرو( هم سختېقربانیو قدر لري،  د

په سختو حاالتو کې مو مبارزه کړي ده، موږ خو ښه وو، له دښمن رسه که مخ کېدو 
نو وسله را رسه وه، تايس په تش الس، د دښمن په زړه )کابل( کې دايس مبارزه 

 .254وکړه، چې د مرګ له ګواښ رسه مخ واست

                                                           

موږ ته يې ډوډۍ راکوله، چې د  د شپې تريولو لپاره ورتلو، هغوي چې غريبان هم وو،
 "دینمجاه"خوب وخت به شو، مال نور محمد به وويل چې زما مريمن وايې چې تايس

ارام ويده شئ او پريه )څار( زه کوم، مکمل يوه مياشت  د اندو ګل )حمدو ګل( لور به د 
شپې پريه او څار کاوه تر څو موږ طالبانو ته د امریکایانو او افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 
شپې د خوب پر مهال زيان ونه رسيږي، دايس نه وه چې موږ پريه نه کوله او يا خو به ډير 

وو، د هغې مريمنې لخوا به يې ميړه موږ ته وويل چې هغه زارۍ کوي چې دا ثواب  ستړي
 پر ما ولوروئ.

 هر وخت دا فکر کوم چې د هغې مريمنې حق به موږ څه ډول اداء کړو، "مولوي هارون"زه 
که موږ )طالبان(  د رضاء لپاره دا کار کاوه،هلالج لج په الره کې د الله هلالج لج هغې خو د الله 

 "بيا به د هغې ځواب څوک وايې.انحراف کوو 
مولوي هارون په لومړي وخت کې د طالبانو د دلګۍ نظامي قومندان و، وروسته د غزين د 

کې د غزين د ده يک ولسوالۍ ولسوال  ۲۰۱۹او په  ګريو ولسوالۍ عمومي نظامي مسؤل و،
 شو چې د امريکايې ډرون لخوا په نښه او وويشتل شو.

( وروسته، زموږ ۲۰۱۷اکټوبر  ۴څخه زما )لیکوال( تر خالصون )زندان  د ميل امنیت له 254
ملګرو وپتېيله چې د سولې لپاره تریو مشخص نوم الندي ګډ کار وکړو، همهغه و چې موږ 
په اکټوبر کې لومړي ناسته وکړه، او د سولې محور تر نوم الندي موږ )ډاکټر ځالند، ويل 

شفیع اعظم انتظار خادم، عبدالله کاموال او الله شاهین، ذاکر جاليل، خیرالله شینواري، 
سپټمرب په ملړۍ نیټه بشپړه شوه،  ۲۰۱۷اسد وحیدي( د سولې پر یوه طرحه کار وکړ، چې د 
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رالله شینواري خربې اورم، باور وکړه، دايس را باندي ګران دی لکه زما سکه د خی

 ورور چي وي.

جهاد  وتر هغ":د بخارا یو مجاهد زموږ مرشانو رسه لېدو لپاره راغلی و، هغه ویل
وکړئ، تر څو چې ژوندي یاست، هر څومره ستونزې چې وي ویې زغمئ، که تايس 

و ناټو لخوا کباب کیږي، دا ومنئ خو له جهاد ټول )طالبان( په یو سیخ د امریکا ا
 څخه الس په رس نه شئ، او د هیواد دفاع پرینږدئ.

که موږ )د بخارا اوسیدونکو( غالمي نه وای منيل، جهاد مو کړی وای، نن به موږ 
ويل دومره تحقیر وای، اوس به هلته ويل اسالمي شعایرو باندي بندیز وای، موږ 

خو زموږ ځوان نسل او راتلونکی نسل زموږ د غلفت  قرباين ورنه کړه، نو ځکه
پري کوي، هغوی اجازه نه لري چې اسالمي شعایر په سم ډول عميل  "قرض"پور

 " کړي، او هلته د اسالمي شعایرو مخه نیول کیږي.

بندیانو د خالصون په اړه نن هم طالبانو له خلیلزاد  طالب ۵۰۰ جهانګیروال وویل: د
البانو ورته وویل چې دا په تايس )امریکایانو( پوري اړه لري رسه ناسته درلودله، ط

چې څه ډول بندیان خويش کوئ، له موږ رسه مو ژمنه کړي، او تر څو چې بندیان 
 خويش نه يش، بین االفغاين خربې هم نه پېل کيږي.

کله چې موږ "مه، سید طیب اغا موږ )ډاکټر ځالند او مطمنئ( ته وویل:۵د مارچ پر 
له امریکایې پوځي بوبریګډال رسه د "رسه د بندیانو د تبادلې تړون  له امریکا
چمتو کاوه، د دې لپاره چې له حقوقي او مسلکي  "طالب بندیانو تبادله ۵ګوانتانامو 

پلوه  وړ تړون ولرو، موږ له فرانسې څخه استاد روستار تره کی او له لندن څخه ډاکټر 
 مو تړون ترتیب کړ. فاروق اعظم را وغوښتل، د هغوی په مشوره

( السلیک شو، ۲۰۲۰فربوي  ۲۹خو د طالبانو او امریکا تر منځ چې اوسنی تړون )
په دي کې ستونزې شته، موږ ورته وویل چې د یو مسلکی او وړ تړون لپاره مسلکي 

                                                           

غوښتل مو چې یاده طرحه له افغان سیاستوالو او طالبانو رسه رشیکه او ال ډیره غني کړو، 
 مګر دا کار ونه شو.
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او په نړیوالو قوانینو پوه کسان را وغواړئ، له هغوی رسه پري مشورې وکړئ، په دي 

، دا د طالبانو کمزوري نه؛ بلکي وړتیا ښيې، خو دوی دا کار ډول به تړون قوي يش
ونه کړ، ویې ویل چې موږ په دی برخه کې له بېالبېلو کسانو څخه د تلیفون له الري 

 )واټس آپ( نظرونه غوښتي دي.

سلنه یې باید تر السه کړي،  ۱۰۰طالبان دايس دي، چې که یو څه غواړي، نو بشپړ او 
سلنه له السه هم  ۱۰۰سلنه هم نه ورکوي، ولو که ټول  ۲۰بل چاته پکې لږ او 

سلنه ورکړي، نو اتیا سلنه خو دوی ته پاتې ۲۰ورکوي، خو که په سل سلنه کې 
 کیږی، مګر دوی دا کار هم نه کوي.

طالب بندیان خويش کوي،  ۵۰۰۰داچې د تړون له السلیک وروسته به امریکایان 
 Facilitatorبه امریکا اسانچاری په تړون کې لیکل شوي چې په دي برخه کې 

وي، که د تړون د چمتو کېدو پر مهال مسلکي کسان وای، دا ډول تیروتنې به نه 
 "کېدي.

بندیانو د خالصون طالب د  مه، ما )لیکوال( ته قاري روح الله وویل چې۹د مارچ پر 
طالب  ۵۰۰۰تر څو چې ټول "اړوند شیخ دالور صاحب ډیر ښکاره خلیلزاد ته وویل:

بندیان خويش نه يش، که یو تن هم پاتې وي، او په بله کوټه کې د بین االفغاين 
خربو لپاره د حکومت + سیاستوالو پالوی ناست وي، موږ به خربې ور رسه ونه 

 "طالب بندیان باید خويش يش. ۵۰۰۰کړو، ټول ژمنه شوې 

زر افغان د افغان حکومت لخوا چې د " مه، مال عبدالرحمن فدا وویل:۹د مارچ پر 
امنیتي ځواکونو کوم لسټ طالبانو ته سپارل شوی، هغه ډیر ګډ وډ دی، زه هم د یاد 
کمیسون غړی یم، د ځینو بندیانو یوازي نوم او د پالر نوم لیکل شوی، داچې کله 

، هیڅ معلومات نشته، همدارنګه د ځینو بندیانو رسه لیکل ياو چیرته نیول شو 
 " .داعش ګرفتار شده ګروه توسط"شوي
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 د ټرمپ او م  برادر اخوند ټلافوين خربې

 وشوې. ټلیفوين خربي ترمنځ مه، د ولسمرش ټرمپ او مال برادر اخوند۳د مارچ پر 

مې له  "مارچ ۳ "شنبې په ورځ سېد " پر خپل ټویټر ولیکل: مه، خلیلزاد۵د مارچ 
وکړې، ورپسې  ټیم رسه د راتلونکو ګامونو په اړه سپينې خربې له مال برادر او د هغه

ونالد ټرمپ رسه د تلیفون له الرې رغنده خربې وشوې. موږ ټولو هوکړه ډد ولسمرش 
کې هراړخيزې  فغانستاناطالبانو د توافقنامې موخه په  -وکړه چې د متحده ایاالتو 
 .سولې ته الره هوارول دي

د سولې د توافقنامې پر وړاندې یو ګواښ دی او باید ژر تر  ید تاوتریخوايل زیاتوال
کمولو اړتیا د بحث رسبیره، موږ د بندیانو د تبادلې په  ژره کم يش. د تاوتریخوايل د

 .اړه هم خربې وکړې

طالبانو  -هیلولو ته ژمن دي، چې د متحده ایاالتومتحده اياالت د بندیانو د تبادلې تس
په توافقنامه او د امریکا او افغانستان په ګډه اعالميه کې هوکړه پرې شوې. موږ به له 

 .هر لوري مالتړ وکړو چې د پام وړ شمیر بندیان آزاده کړي

 د افغانانو تر منځ د مذاکراتو په لور د هر ډول خنډ او د دې بهري د ورو کولو په
 ږغزه يو ځل بيا پر ټولو افغانانو وړاندې به د ستونزو د لريې کولو په لور ګام واخلو. 

کوم چې دې فرصت رسه جوګه يش، هيواد ته لومړيتوب ورکړي او دغه تاريخي 
 ."فرصت له السه ورنکړي

 د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د ټرمپ او مال برارد اخوند د خربو په اړه ولیکل:

 ټلافوينه محرتم م  عبدالغنم برادر رسه کا جمهور رئاس ډونالډټرمپ لد امری
 خربي وکړې

د امریکا د متحده ایاالتو جمهور رئیس ډونالډ  ۵:۴۰ نن مازیګر د دوحې په وخت"
سیايس دفرت رئیس محرتم مال  ټرمپ د اسالمي امارت له سیايس مرستیال او د

 ي.وکړ  خربې ټلیفويندقیقي  ۳۵ عبدالغني برادر رسه

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?src=hashtag_click
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 تنه غړي او ډاکرت زملی خلیلزاد هم حارض په دې خربو کي چي د مذاکرايت ټیم څو

 وو، محرتم مال برادر اخند

ملړی را بطې ته ښه راغالست ووایه او   د امریکا د متحده ایاالتو جمهور رئیس
او افغان ولس په منایندګي په   زه د افغانستان د اسالمي امارت زیاته یې کړه چي

د امریکا متحده ایاالت له موږ رسه په شوې  باور رسه ویالی شم چې که پوره
 اړیکي ولرو.  توافقنامه عمل وکړي نو په راتلونکي کې به مثبتي دوه اړخیزي

 مال برادر اخند ورته وویل:

 ښاغلی جمهور رئیس!

تايس له افغانستان څخه د خارجي ځواکونو په وتلو او راتلونکو مثبتو اړیکو کي له  
ې هوکړي په خالف او چاته اجازه مه ورکوئ چي د شو  قاطعیت څخه کار واخلئ

 عمل وکړي او په دې اوږده جګړه کي مو ال زیات ښکیل وسايت.

نوموړي زیاته کړه د افغانستان اسالمي امارت یو منظم سیايس او نظامي ځواک دی 
ړیکو د ساتلو وړ تیا او له تايس او د نړئ له نورو هیوادونو رسه د مثبتو دوه اړخیزو ا

 او اراده لري.

خپيل خوښې حکومت  مال صاحب وویل د هیواد خپلواکي او په خپل هیواد کي د
نو څومره چي ژر کیدالی يش په كړيو  ،جوړول د افغان ولس مسلم حق دی

توافقاتو عمل ويش، رس تارسي سوله رايش او افغانان له خپلو بنیادي حقوقو برخمن 
  يش.

 رت سیايس مرستیال ورته وویل:د اسالمي اما

د امریکا د متحده ایاالتو په شان د یوه پرمخ تليل هیواد رسه ښایې چي د جنګ 
یو مناسب عمل   ځپيل افغانستان رسه په بیا رغونه کي پوره مرسته وکړي او همدا
 دی چي د امریکا د متحده ایاالتو په حیثیت به مثبت اغیز وکړي.
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 و جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل:د امریکا د متحده ایاالت

قوي خلک یاست او ډیر ښه  تاسې رسه خربي کوم، سېستاخوشحاله یم چي   
کاله  ۱۹ موږ  ،ئد خپيل خاوري لپاره جنګیږ ي تاسېاو زه پوهیږم چ ئهیواد لر 

هلته وو او دا ډیره اوږده موده ده، اوس له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د 
 دي.ټولو په ګټه 

 ولس مرش ټرمپ زیاته کړه:

څو د بین  زما د بهرنیو چارو وزیر به ډیر ژر له ارشف غني رسه خربي وکړي چي تر
 االفغاين مذاکراتو په مخ کي پراته خنډونه لیري يش.

 نوموړي وویل موږ به په راتلونکي کي د افغانستان په بیا رغونه کي پوره برخه واخلو.

یې توافق نامي د عميل کولو په برخه کي هم اوږدې د دواړو طرفونو تر منځ د شو
 " خربې وشوې.

د طالبانو له مرش " ویل:مهال و  پرټرمپ په واشنګټن کې له خربیاالنو رسه دخربو 
ته  تاوتریخوايلرسه مې اوږدې او ګټورې خربې درلودې، موږ پرېکړه کړې، چې 

څه پېښېږي، د طالبانو  وبه وینو چې وړاندې ،نه غواړو تاوتریخوالینه ووایو، موږ 
 " ي.له مرش رسه خربې ګټورې و 

 
  



 659 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
 له م  عبدالحق وثاق رسه ناسته

 رسه د اړیکو د هیوادونو یېمه، ما )لیکوال( د قطر سیايس دفرت د اروپا۴د مارچ پر 
چې د ، د تړون د السلیک د مراسمو په ورځ مسؤل مال عبدالحق وثیق رسه ولېدل

تې وي، د افغانستان لپاره د ناروي هیواد ځانګړي مراسمو پېل ته څو دقیقې پا
 خربو ژباړه له طالب مرش وثیقاستازي پئړ له ما )لیکوال( وغوښتل چې د هغه د څو 

ئړ ته وویل چې اوس یې وخت نه دی، مراسم پېل کیږي، )لیکوال( پرسه وکړم، ما 
 که ،په نښه شوې وه ۍو، د هر کس لپاره چوکو او بل داچې هلته خلک هم زیات 

 .ۍ یې بل چا نیويل وایکوم کس والړ شوی وای، ممکن چوک

وثیق صاحب مخې ته بوتلم، له هغه یې پئړ له ما جدي غوښتنه وکړه، زه یې د 
اینه وغوښتل چې د مراسمو له پای ته رسیدو وروسته د ناروی د بهرنیو چارو وزیرې 

 د مالبرادر اخوند کتنه ويش. رسه اریکسن سوریدی

رته له ډیپلومايس وویل چې نه کیږی، ما )لیکوال( وثیق ته وویل: وثیق صاحب پ
 همدايس وچ کلک ورته ووایم، ویې ویل هو، ورته ووایه چې نه کیږي.

ئړ بیا وویل چې تايس )وثیق( کوشش وکړئ چې دا لېدنه ويش، زموږ وزیره همدا پ
د رسه لېدنه ورته بجې ماښام بیرته ناروي ته روانیږي، که تايس له مال برادر اخون ۶نن 

 ترتیب کړئ.

وثیق صاحب همدا یوه خربه کوله چې نه کیږي، اخر ما )لیکوال( وثیق ته وویل 
ته ووایم چې زه )وثیق( کوشش کوم چې دا کار ويش، ویې ویل سمه  پئړچې زه به 

 ده ورته ووایه.

مه مې له وثیق صاحب څخه پوښتنه وکړه، چې ويل دي دايس رډ بډ ۴د مارچ په 
موږ د ناروي هیواد د بهرنیو چارو وزیرې په نوم دوی " ورکاوه، هغه وویل: جواب

ته بلنلیک واستاوه، خو داچې معلومه نه وه چې پمپیو به دلته مراسمو کې ګډون 
 يش، نو ویل یې چېه ن کوي یانه، له همدې کبله دوی فکر کاوه چې پمپیو به را

میاشتو مخکې یو بل هیواد ته په د ناروی د بهرنیو چارو وزیرې لپاره له څو موږ 
همدې ورځو کې د سفر ترتیبات نیول يش، ممکن چې هغه په مراسمو کې د ګډون 
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لپاره رانه يش. خوکله چې دوی پوه شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو 

و، نه یې بل کار و، د ناروي د بهرنیو چارو وزیره ته دوحې ته راځي، نو نه هغه سفر دل
حې ته په مراسمو کې د ګډون لپاره راغله، ځکه خو ما ور رسه نه منله چې د هم دو 

 هغې لېدنه له مال برادر اخوند رسه دومره ژر ترتیب کړو.

تر مراسمو وروسته، مال برادر اخوند د امریکا د بهرنیو چارو له  السلیکد  د تړون
ترکيې د بهرنیو چارو  وزیر پمپیو رسه ولېدل، له هغه رسه چې ناسته پای ته ورسېده، د

وزیر رسه یې وکتل، له هغه رسه ناسته ال خالصه نه وه  چې په دروازه د ناروي او 
اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانې غربګې را ننوتيل، او ډیر لږ وخت یې له مال برادر 

 " اخوند رسه ناسته وه.

ته د ترکیې د د تړون مراسمو " ، دکتور صالح ما)لیکوال( ته وویل:په همدې ورځ
بهرنیو چارو وزیر راغلی و، د ترکیې سفارت رسه هر وخت زه اړیکه کې یم، کله چې 
مراسم پای ته ورسېدل، ما )صالح( او په قطر کې د ترکیې سفیر یو له بل رسه خربې 
وکړي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او مال برادر اخوند ترمنځ مالقات ويش، دا هر 

ې وشول، او له پمپیو رسه تر مالقات وروسته، سمدستي د ترکیې د ک ودقیق ۱۵څه په 
بهرنیو چارو وزیر هم هغه اطاق ته راورسید چیرته چې مال برادر اخوند ناست و، دلته 
هیڅ ډیپلومايس او پروتوکول نه و، هر څه ساده او د ښه نیت فضاء کې تر رسه شول، 

په قطر کې د ترکیې سفیر هم ډیر له مالقات څخه د ترکيې د بهرنیو چارو وزیر او 
خوشاله و، خو کله چې ال ناسته پای ته نه وه رسيديل، د ناروی او اندونیزیا د بهرنیو 
چارو وزیراين هم هغه اطاق ته ور دننه شوې چې له مال برادر اخوند رسه ناسته وکړي، 

 " هغوی دواړو یو ځای له مال برادر اخوند رسه وکتل.
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 اد بحثله طالبانو رسه از 

رشیټون هوټل ته د  "او مطمنئ ځالند" موږء اړیکه ونیوله چې مه، فدا۴د مارچ پر 
ل ټمرسی مالذ کمپینسکي هو غرمنۍ لپاره ورشو، موږ له رشیټون لري د بحر پر غاړه 

طالبانو د اقتصادي د کې اوسیدو، په رشیټون کې له غرمنۍ وروسته، فداء او 
ل چې ازاد بحث کوو، متقي صاحب او کمیسون غړي رشافت صاحب موږ ته ووی

 انس حقاين هم راځي.
هلته یو قطری ځوان زموږ )فداء، رشافت، ځالند، ثاقب او وثیق( لور ته راغی، هغه 
 ډیره مینه کوله، ویې ویل چې له تايس رسه انځور اخلم، افغانان غیريت خلک دي. 

دايس ځای پیدا  رشافت او وثیق په دي پسې رسګردانه وو چې په رشیټون هوټل کې
کړي چې هلته په ژوندۍ بڼه په هوټل کې هغه د معمول ساز ږغ نه وي، له موږ رسه 
هغه قطرې ځوان هم په مناسب ځای پیدا کولو کې منډه وکړه، وثیق او رشافت د 
هوټل د باندي ووتل، ډیر ځایونه وکتل شول، متقي صاحب او انس حقاين هم را 

 هم وو. انعام الله سمنګاين سلیامن اغا او مفتي ورسیدل، له هغوی رسه نور ملګري
موږ په هوټل کې تهکوي ته کښته شو، هلته په چوکیو کې کیناستو، مګر د هغه ساز 
ږغ دلته هم راتلی، ملګرو وویل که د هوټل له ادارې وغوښتل يش چې یا خو 
موزیک بند کړي او یا هم دلته په تهکوي کې چې کوم ځای موږ ناست یو، د 

 برخې لوډ سپیکرونه ګُل يش. همدې
تکړه لیکوال عبدالرحیم ثاقب چې په عريب ژبه بشپړ مسلط دی، هغه وویل زه به د 

، کېدههوټل له ادارې رسه خربه وکړم، کله چې هغه له تهکوي په زینو کې پورته 
دي خیر کړي،  هلالج لجخدای " متقي صاحب په ځای ټوکې هر کله کوي، هغه وویل:

رپسې ولیږی، هغه دومره رشمناک انسان دی، څه ډول به ډیر بې خولې سړی مو و 
همدايس وشول، د ثاقب صاحب له تګ او د " دا خربه د هوټل له ادارې رسه کوي.

 هوټل له کوم کس رسه له خربو هیڅ په الس را نغلل.
چې د موزیک ږغ ودرید، خوشاله شوو، بیرته مو موافقه  وموږ په همدې سوچ کې و 

یې بڼه  ، او فداء غوښتل چې په ویډیووزاد سیايس بحث کو وشوه چې همدلته به ا
 ثبت او بیا یې خپور او تر خلکو ورسوي.
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داچې کله ویډیو کېده، د موزیک ږغ پکې راتلی، او دلته له موږ رسه د طالبانو د 

مولوي امیرخان متقي ناست  د شیخ هبة الله صاحب د دفرت مرشاو رهربي شورا غړی 
ریکا رسه د مذاکرايت ډلې غړي او د رساج الدین حقاين ورور ، او همدارنګه له امو

انس حقاين او د طالبانو نظامي او فرهنګي غړي ناست وو، دوی نه غوښتل چې د 
 موزیک له اواز رسه یو ځای دغه بحث ثبت او ریکارډ يش.

رشافت صاحب وویل چې همدا ځای سم  دی، د موزیک ږغ ودرید، هغه وویل 
 تنه وکړم، چې بیا خو به موزیک ږغول نه پېل کوي.زه به ورشم چې پوښ

رشافت صاحب په منډه والړ شو، تیز په ځینو کې د ځمکې د سطحې پوړ ته ور وخوت، 
 ".نه کیږي، دلته نه کیږي"هغه لږ شیبه وروسته څاه نیولی بیرته را ستون شو، ویې ویل: 

ه بیرته متقي صاحب ورڅخه پوښتنه وکړه چې څه چل دی، ويل دايس په منډ
 ږغېدو هغه میرمن چې موزیک ته ناسته وه، هغه د موزیک" راغلی؟ رشافت وویل:

وه، ما په انګریزي ژبه ور څخه وپوښتل چې کله بیا  هرسه نږدې والړ  ماشینله 
موزیک پېل کوي، هغې فکر وکړ چې ماته د هغې موزیک ډیر خوند راکړی، هغې 

 " پېلوم.فقط لس دقیقي انتظار شئ، بیرته یې " وویل:
، د رشیټون هوټل د بحر په غاړه ښایسته ودانۍ ده، کله چې د هوټل له داخل څخه

وځي، نو باید په هوټل کې اوسیدونکی کس وی، یعني  سیمې ته بهر هوټل اړوند
ملګرې همدلته اوسېدل او ځینې نور  ېه یې اطاق نیولی وي، خو زموږ ځینهمدلت

موږ خربه وشوه، بیا د باندي ز له مسؤلینو رسه دلته په رشیټون کې نه اوسیدل، د هوټل 
 ووتلو، هلته په چمن کې کیناستو او ازاد سیايس بحث وشو.

 مفتيمال امیرخان متقي، انس حقاين، مال عبدالحق وثیق، سلیامن اغا، په بحث کې 
وکړي، چې د یې څرګندونې او  ،درلودګډون  رشافت، ځالند او مطمنئ ،سمنګاين

 .255او فداء بحث ثبت کاوه ا دغه پروګرام په مخ وړل کیدیاحمدالله وثیق لخو 
موږ ازاد بحث درلود، دوه یا درې ځله موږ  په طالبانو کې ډیر بدلون راغلی وو، کله چې

ازادانه توګه پر موږ )طالبانو(  هتايس په ډیر " مطمنئ( ته متقي صاحب وویل: )ځالند او
 " ووایاست، موږ خوشاله کیږو. انتقاد کوالی شئ، کوم نقد چې لرئ ډیر ښکاره یې

                                                           
  بشپړ بحث په دي لینک کې کتالی شئ: 255

https://www.youtube.com/watch?v=8_MZSZ6_hLU 

https://www.youtube.com/watch?v=8_MZSZ6_hLU
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 د هغه په کور کېله انس حقاين رسه 

موږ )ځالند او مطمنئ( له انس حقاين رسه وه، هغه ز ماښام ډوډۍ د  مه،۵د مارچ  پر 
د خپل زندان عجیب خاطرې بیانويل، همدارنګه ځینې سیايس خربې یې هم له موږ 

 رسه رشیکې کړي.

د والیت ته تللی، چې مهال په هیئتي هلمن انس حقاين وویل: مال فاضل اخوند دا
 .256قومندانانو او مرشانو رسه له نږدې وګوري طالب نظامي هلته له

وویل: یو ځل پالن و چې موږ د باګرام له زندان څخه وتښتو، د باګرام  انس حقاين
زندان قومندان او ځینې نور کسان زموږ له مرشانو رسه اړیکه کې وو، هر څه سم 

هغه شپه چې موږ باید له زندان څخه تيښته وکړو، ميل امنیت له یاد پالن روان و، په 
څخه خرب شوی و او د باګرام محبس قومندان او ځینې نور مسؤلین یې ونیول او له 

 باګرام څخه زموږ د تيښتې بهیر ناکام شو.

ډیره سختي  "مايل خان، حافظ عبدالرشید او انسحاجي "له هغه وروسته یې پر موږ 
ته، موږ یې جزایې کوټو ته انتقال کړو، او هلته یې خوب ته نه پريښودو، هغه راوس

                                                           
ممکن چې له امریکا رسه د طالبانو د تړون ځینې هغه جزیات چې په نظامي برخه پوري  256

نو مسایلو تړاو لري، هغه به یې له طالب قومندانانو رسه رشیکول، او د تړون ترشیح او ځی
وضاحت به یې ورته کاوه، همدارنګه داچې اوس مهال به نظامي طالبان څه کوي، او کوم 

 ډول عملیات، او له کومو ننګونو رسه به مخ وي.
مال فاضل اخوند له امریکایې مذاکرايت ډلې رسه د اړیکو مسؤل هم و، خو د هغه په نه 

 بدالسالم حنفي ټاکل شوی و.شتون کې له امریکایې لوري رسه د اړیکو مسؤل مال ع
مه، ۹مه، خرب شوم چې شیخ دالور هم ډیورنډ غاړي ته تللی، او د مارچ پر ۸د مارچ پر 

خرب شوم چې متقي صاحب هم ډیورنډ غاړي ته تليل چې شیخ هبة الله وویني. کیدای 
مه متقي ۵او د مارچ پر  مه، ۳د مارچ پر   يش چې مال فاضل اخوند او شیخ دالور مخکې

مال فاضل اخوند بیا وروسته هلمند ته هم تللی او هلته یې له نظامي  ه دوحې وتيل وي.ل
 طالب مرشانو رسه لېدنې درلودلې.
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لږ او خرابه ډوډۍ یې هم په وخت نه راکوله، همدارنګه ډول ډول روحې ستونزې 

 یې راته پېدا کويل.

افغان مسؤلینو په ناخربې کې ولېدل،  د سور صلیب له کسانو رسه د زندانما )انس( د 
کولو  زموږ د کورنۍ له کوم غړي رسه پر ټلیفون زما د خربوهغوی ته مې وویل چې 

چې څو ورځې وروسته د سور صلیب لخوا دا زمینه برابره  زمینه برابره کړی، همهغه و
، او هغوی ویل وشوه، خو د خربو پر مهال د سور صلیب افغان مسؤلین هم والړ و 

 .يکه چیرته کومه سیايس خربه وکړم نو ټلیفون قطع کو 

رسه وکړ، په خوستي ژبه مې هغه د خپلې کورنۍ له غړي س( چې جوړ په خیر ما )ان
په موږ يې ډیر تکلیف راوستی دی، او ډیر په عذاب یو، تايس هم له " ته وویل:

ی ویډیو او یا کومې رسه چې له تايس رسه دي، د هغو  (کېن اوهغو کسانو )ټیمويت 
 " دلته په موږ اساين رايش. ئ چېخربې خپرې کړ 

په خپله لهجه یو بل رسه پوه کړل، او زموږ په خوستي لهجه هغه د سور صلیب  موږ
 افغان کارکونکي نه پوهیدل.

سهار موږ خربې رسه وکړي، مازیګرمهال موږ ته امریکایان راغلل، هغوی پوښتنه 
کوله چې له تايس رسه کوم ناوړه چلند کیږي، له څه يش شکایت لري، امریکایان 

راغلل، چې زموږ ملګرو هم څرګندونې کړي وي چې په باګرام  ځکه دومره په عجله 
رسه ناوړه چلند کیږي، که دا  "حافظ عبدالرشیداو حقاين، مايل خان  انس"کې له 

امریکایې پوهنتون دوه استادن له هر ډول برخلیک  –چلند سم نه يش، بیا که د افغان 
 مسؤلین وي. رسه مخ شول، مسؤل به یې خپله امریکا او د باګرام زندان

کله چې له ما )انس( څخه امریکایانو پوښتنه وکړه، چې ويل طالبانو دغه ډول 
رسه په ټلیفون د خپلې کورنۍ له غړي ما نن " څرګندونې کړي، هغوی ته مې وویل:

 ".او په جزایې کوټو کې يې اچويل یوخربې وکړی، دلته پر موږ ډیره سختي کیږي، 

 ه پوهېدل خو بیا هم دوی پوښتنه کوله.که څه هم امریکایان په دی هر څ
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طالبانو درې ورځې وخت ښودلی که په دغه موده کې له انس " امریکایانو وویل:

حقاين او ملګرو رسه یې د زندان د مسؤلینو چلند ښه نه يش، نو بیا به موږ هم عکس 
العمل ښیو، دا وخت له کوم مهال رشوع کیږي، هغه مهال چې تايس خربې ور رسه 

 " )سهار( او که هغه )مهال مازیګر( چې دوی څرګندونې کړي.کړي 

امریکایانو ته ما )انس( وویل چې له هغه مهاله چې ما خربي وررس کړي، دا مې 
 وخت پېل کیږي. هقصداً ورته وویل، زه پوهیدم چې د څرګندونو له مهال

نجه يش او استادان به د طالبانو لخوا شک هریکایانو پوښتنه وکړه، چې هغه دو بیا ام
 که به دا ګواښ د مرګ تر کچې وي.

دومره ویریديل  "امریکایان"ما )انس( وویل چې دا نو بیخې سمه خربه ده چې دوی
که له موږ رسه په زندان کې چلند ژر ښه يش، کیدای يش " دي، ورته مې وویل:

هغوی ته یوازي شکنجه ورکول يش، خو که له موږ رسه دلته ناوړه چلند ډیر وخت 
ته موږ ډاډ ورنه کړو، نو د هغو دوو  "طالبانو"يس او ژر حالت سم نه يش، هغویونی

 " بهرنیو استادانو د مرګ ویره هم شته.

ډیر ژر امریکایانو د باګرام زندان له مرش او مسؤلینو رسه خربې وکړي، وویل:  انس
ه هغوی راغلل، او د هغو افغان کارکونکو نومونه یې له موږ وغوښتل چې له موږ رس 

، موږ ته ړی ووان چې له موږ رسه یې بد چلند کیې ناوړه چلند کاوه، بیا به هغه کس
به راتلل او زارۍ به یې کولې چې ما مه ورښیاست، غریب یم، که منفک شم، بیا 

هغوی به اوس موږ ته زارۍ دنده نه شم پيدا کوالی، سخت خوند به یې کاوه چې 
د بندیانو په توګه ناوړه چلند کاوه، او  څو ورځې وړاندی یې زموږ رسه مګرکويل، 

 .257نن یې ځانونه موږ ته هم غالمان ښودل

                                                           
ورته پېښې زما )لیکوال( تر سرتګو هم تیرې شوې، کله چې زه )لیکوال( د ميل امنیت   257

لوړ پوړی  ( ریاست یو مهم او۴۰) ۵۰۱مه را خالصیدم، د ۴له زندان څخه د اکټوبر پر 
کس له ریاست څخه تر زندان پوري په پيل رارسه ملګری شو، دا ځل مې السونه خالص 
و، سرتګې مې نه وي تړل شوې. د ميل امنیت چوکاټ کې هغه قومندان چې زه یې همدلته 
الس تړلی لږ مخکې راوستلم، هغه همدې مهم مرش ته وویل چې موږ یې بیایو، تايس ته 
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او موږ یې نورو کوټو ته انتقال کړو، بیا یې د ټلیفون اجازه هم  ښه زموږ رسه چلند

امریکایې دوو  –د افغان راکړه چې له خپلې کورنۍ رسه اړیکه ونیسم چې هغوی 
یدم چې زموږ مرشان هغه دوو بهرنیو استادانو استادانو ته زیان ونه رسوي، زه پوه

رسه ناوړه چلند نه کوي، خو یوازي د ګواښ لپاره همدايس څرګندونې کوي تر څو 
 دلته له موږ رسه هم افغان امنیتي کسان له ناوړه چلند څخه الس په رس يش.

امریکایانو او تبادلې خربې کيدي، یوه ورځ وویل: کله چې زموږ د خالصون  انس
زندان څخه بل ځای ته انتقال کولو، دا ټول بهیر دايس جوړ شوی و، چې موږ ته له 

دايس په نظر را کړي چې موږ له افغان حکومت رسه بندیان یو، تر څو موږ خپلو 

                                                           

مرش ورته وویل چې زه خپله وررسه ځم، او تايس دده کايل او د جیب اړتیا نشته، مګر هغه 
 شخيص شیان او ګرځنده ټلیفونونه ورته را پيداکړئ.

مهم مرش زما رسه نږدې روان و، هغه راته څو ځله وویل چې دلته خو به کوم چا بد چلند 
 دررسه نه وي کړی.

زه خو یو عادي  منئ صاحب! مط"هغه په ډیره عاجزې ماته نور هم رانږدې شو، ویې ویل:
مامور یم، دلته په ميل امنیت کې کار کوم، نه چاته رضر رسوم او نه له چا رسه دښمنې کوم. 
یواځي خپله دنده مخکې وړم، له بندیانو رسه بد چلند هم نه کوم، مګر تیره اونۍ زما موټر 

سويل، مطمنئ باندی د چسپکي ماین چاودنه وشوه. ما خو طالبانو ته کوم رضر نه دی ر 
صاحب! په دي برخه کې دي توجه غواړم، او بیا زه ستايس پوښتنه کوم، له نږدې دررسه 

  کښینم، که هر خدمت و، زه حارض یم."  
قوي ذات دی، یو ساعت مخکې هم زه )لیکوال(   سبحان الله! الله اکرب و لله الحمد. الله 

ته یو ډول نه یو ډول ډیر احتیاج وم، له دوی رسه بندي وم، او زه همدې د ميل امنیت مرش 
خو دادی همهغه د ميل امنیت مغرور انسان، همهغه د ميل امنیت د پوره واک او صالحیت 
لرونکی کس، همهغه چې د بندیانو د تحقیق د برخې مرشې کوي، هغه په ډیر خپ او پټ 

ه سپارش چاته اواز ماته زارۍ کوي چې زه له بند څخه تر وتلو وروسته مرسته وکړم، او دد
به یې عزمتند کوي، او   په دین څوک غیرت وکړي، الله   وکړم. رښتیا چې د الله 

په دین غیرت نه کوي، هغه به د همیش لپاره ذلیل وي. په هغه حال   څوک چې د الله 
ډیر زیات حمد ووایه، چې د ميل امنیت دغه لوړ پوړی مرش یې زما لپاره   کې مې د الله 

 .احتیاج کړ



 667 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
مرشانو ته ووایو چې له افغان حکومت رسه زموږ د خالصون په اړه خربې وکړي، 

د امریکایانو فریب دی چې  خو موږ هلته خپلو منځو کې رسه وویل، چې دا ټول
 کوي یې.

موږ کله هم خپلو مرشانو ته دا خربه ونه کړه چې زموږ د خالصون او له امریکایې 
استادانو رسه د تباديل خربه دی له افغان حکومت رسه وکړي، بلکي موږ پوهیدو 

 چې عمالً ټول واک له امریکایانو رسه دی.

نو د باګرام زندان کوم قومندان به هم  کله چې به زموږ لېدو ته امریکایان راتلل،
وررس راتلی، همهغه قومندان به ډیر ځله زموږ له مرشانو رسه هم اړیکه کې و، بیا 
موږ دریو )مالی خان، حافظ عبدالرشید او انس( دايس پالن به مو جوړ کړی و، 

دوه کسان به امریکایې او ژباړن یې په خربو بوخت سايت او یو کس به له  چې دا
غان قومندان رسه خربې کوي، او خپل شکایتونه او ځینې نورې خربې چې موږ اف

به غوښتي چې کورين ته مو ورسیږی، هغه ورته وکړي، همدايس مو کول، او دا 
پوه شول، چې کله به زموږ لیدو ته راتلل،  پالن و، خو بیا وروسته امریکایانکامیابه 

و چې هغه به له موږ رسه هیڅ ډول نو د محبس افغان قومندان ته به یې بهر ویلی 
 خربې نه کوي.

په خربو بوخت او موږ دوه ملګري ژباړن یې یو ځل موږ غوښتل چې امریکایې او 
مګر امریکایې  ،يخربه وکړ  ههغه افغان قومندان ته یو درېم ملګری  چاالکې زموږپه 

ه دان خولکله افغان قومن ډیر متوجه و، زموږ ملګري خربه ورته وکړه، خو چې
ورته وویل چې بس، نور خربې  ږغیکایې په قهرجن امر، کولهخالصوله او خربه یې 

او ویل یې یوازي له ما  ،ونه کړي، او موږ ټول یې له هغه قومندان څخه لیري
 )امریکایې( رسه به خربې کوئ.

مګر بیا هم امریکایانو ډیر ناپوهان وو، هغوی فکر کاوه چې دوی به پر موږ ومني 
افغان حکومت رسه بندیان یو، او زموږ د خالصون او له موږ رسه د ښه چې موږ له 

 چلند پریکړې د افغان حکومت په واک کې دي.
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په وروستي وخت کې زموږ لېدو ته ډیر راتلی، هغه له موږ  258سالم رحیمي عبدال

)رحیمي( خپلې کورنۍ ته د دوی  زه )انس( رسه ډیر ښه چلند کاوه، هغه وویل چې
چې زموږ د خالصون بهیر کې هغوی هم مرسته وکړي، په دي معنی پېغام ورسوم 
امریکایې پوهنتون استادان خويش کړي. ما )انس( ورته وویل چې  –چې د افغان 

خو که په ټلیفون د خربو اجازه دا پېغام د خپلې کورنۍ غړو ته رسوم،  سمه ده،
ې نه را څخه وړئ، راکوئ، نو بیا به هغه ټلیفون هم له مارسه پریږدئ، بیرته به ی

رحیمي ومنله، یو کس ته یې وویل چې یو ساده موبایل ورته راوړه، خو له ښه بخته، 
و، او یا خو هغه د ده تر الس الندي کسان وی له کسانو رسه عادي موبایل نه یا به د د

ړ، ما هم تې کیږي، نو سامرټ ټلیفون یې راوخرب نه وو چې دا ټلیفون به له ما رسه پا
کورنۍ له غړو رسه خربې پر ټلیفون وکړي، او هغه ټلیفون بیا له ما رسه پاتې د خپلې 

شو، بیا نو ما انټرنیټ ته هم الرسيس الره، او هلته زندان کې ستايس )ځالند او 
ستايس د  ڼځکه بلد شوم، چې ماته نصیب ځدرا مطمنئ( له نومونو او کړنو رسه

 نومونو یادونه هر وخت کوله.

 زندان ته ومړی ځل حاجی شیرخان کوچی زموږ لېدو تهکړه: ل زیاته انس حقاين
راغی، له ډاکټر غني څخه سید حامد ګیالين اجازه اخیستي وه چې حاجي شیرخان 
له موږ رسه وګوري، بیا د ميل امنیت مرشمعصوم ستانکزي  کوچي ته اجازه ورکړي 

 ۍا زموږ کورنوه، او هغه راغی موږ یې ولېدو، زموږ د صحت او جوړتیا خرب یې بی
 ته ورکړی و، هغه بیا وروسته هم څو ځله زموږ لېدو ته راغی.

د باګرام زندان قومندان به ویل چې حاجی شیرخان لیونی دی او که همدومره زړور 
دی، ځکه ستايس )انس( د اعدام غوښتنه هر وخت کیږي، او له حقاين شبکې رسه 

ګر دا سړی بیا هم په ښکاره د اړیکو درلودل، دلته په داخل کې لوی جرم دی، م
 راځي او خپيل اړیکي نه پټوی، یا خو لیونی دی او یا له حده تیر زړور دی.

                                                           
عبدالسالم رحیمي د سولې برخه کې د دولت وزیر دی، او له دي مخکې د ډاکټر غني  258

د دفرت رئیس و، هغه ډاکټر غني ته منلی او نږدې کس دی، ورور یې "عبدالقیوم رحیمي" 
 د هرات وايل و.
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 د ولسمرش ټرمپ خربې ناسته

 يسښووه تووا"مووه، ولسمرشوو ټرمووپ د خووربې ناسووتې پوور مهووال وویل:۶د مووارچ پوور 
 "افغانسوتان" ، پوه پوای کوې بایود هیوادونوه خپول ځوان وسوايت. مووږ هلتوهئپوهیږ
کالووه موووږ هلتووه وو او  ۲۰ی، اپوواتې کیوودنووه شووو لپوواره  نوووو کل ۲۰اتلونکووو د ر  کووې

افغووان " شووو پوواتې کیوودی، بالخووره هغوووینووه هغووه هیووواد مووو وسوواته، نووور 
 "." باید په خپله ځانونه وسايتحکومت

ت د ځوان د دفواع پوښوتنې پوه ځوواب کوې چوې آیوا افغوان حکومو یووې ټرمپ د
پیښوویږي، هیلووه لوورم چووې هغوووی  موږ بایوود وګووورو چووې څووهوړتیووا لووري وویوول:"

 ".خپله دفاع وکړي، خو زه نه پوهیږم، اوس دغه پوښتنه نه شم ځوابولی

ان کووې یووا طالبووان کوووالی يش چووې پووه افغانسووتآچووې  ټرمووپ د بلووې پوښووتنې
داسووې بایوود ونووه يش، خووو  "، وویوول:موجووود حکومووت تووه سووقوط ورکووړي

 ".داسې ښايي ويش

صووودیق د ډاکټووور غنوووي ویانووود د ترموووپ تووور څرګنووودونو یووووه ورځ وروسوووته، 
"هغووه ګواښووونه چووې د طالبووانو لووه لوووري موووږ تووه متوووجې دي  وویوول: صوودیقي

د دې لپوواره چووې طالبووان اوس هووم زموووږ پوور خلکووو، عووام  ،موووږ یووې درک کوووو
ځووایونو او ښووارونو بریدونووه کوووي، نووو دغووه ډلووه بیووا نيشوو راتووالی او قوودرت توور 

 ".السه کوالی نيش دا یو ناممکنه فرضیه ده
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 د امار  نه منلو په اړه د امریکا او روساې اع ماه
مووه، امریکووا ۶د امریکووا او طالبووانو د هوووکړې توور السوولیک وروسووته، د مووارچ پوور 

د امریکووا متحووده ایوواالت او روسوویه پووه افغانسووتان او روسوويې څرګنووده کووړه چووې 
لووه طالبووانو رسه د سووولې د هوووکړې مالتووړ  موخووهکووې د سووولې د ټینګښووت پووه 

 .بیا د طالبانو امارت نه غواړيکوي، خو 

د سووولې ټینګښووت " یووادو هیوووادو ګووډه اعالمیووه خپووره کووړه چووې لیکلووې یووې وو:
او جګووړې د پووای تووه رسووېدو لپوواره لووه افغووان دولووت، سوویايس مرشووانو، موودين 

 .ټولنو او طالبانو رسه کار ته ژمن دي

د افغووان حکومووت د سوویايس او اقتصووادي مالتووړ ترڅنووګ پووه نووورو برخووو موووږ 
 .یوې هم له دغه هیواد رسه مرستو ته ژمن ک

نړیوالووه ټولنووه او ملګووري ملتونووه د افغانسووتان اسووالمي امووارت پووه رسوومیت نووه 
پيووژين. او همدارنګووه نړیوالووه ټولنووه د افغانسووتان د اسووالمي امووارت بیووا رامنځتووه 

 .کېدل نه غواړي

پووه لووه ټولووو افغانووانو څخووه غووواړو چووې د متقووابلو اندېښوونو د رفووع کولووو موووږ 
هوودف چووې د بنوودیانو ازادول او د اوربنوود ټینګېوودل دي ژر توور ژره خووربو تووه 

 ".حارض يش

 

مووږ دغوه راز پوه بووین االفغواين موذاکراتو کووې د " ولیکوول: موه، خلیلوزاد۸د موارچ 
ښوځینه اسوتازو ځوواکمن ګوډون توه ژمون یووو. ټوول افغانوان بایود د ګوډ کوار لپوواره 

ان لپوواره داسووې راتلووونکې غوووره چووې د افغانسووتالتووړ رسه زموووږ لووه م .چمتووو وي
کووړي چووې د ښووځو د ونووډو او حقونووو پووه تووړاو د پیژنوودل شوووو نړیوالووو ارزښووتونو 

 ".درناوی وکړي

 



 671 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
مذاکراتې ډلې له مرش شارمحمد عباس ستانکزي  طالبانو د امریکایانو رسه د له

 رسه ناسته

 ۹:۵۰تر  ۷:۰۰وخت: ماخوسنت 
 ۲۰۲۰مه ۶نیټه: د مارچ 
 دوحه –ل ټپینسکي هو مالذ کم ځای: مريس

مه، مولوي عبدالحق عمري موږ )ځالند او مطمنئ( ته ناوخته وویل چې ۵د مارچ پر 
ماښام مې میلامنه یاست، مال عبداملنان عمري او عباس ستانکزي هم راځي، دلته به 

 .مجلس وکړو، مګر موږ له ده مخکې له انس حقاين رسه د ماښامنۍ ژمنه کړي وه

دوحې د کابل په لور وخوځېد، رښتیا خربه وي، په هغه ورځ سبا سهار، ځالند له 
غرمه ډوډۍ په هوټل کې هیڅ مزه نه درلودله، ځکه له څو میاشتو راهیسې زه له کابل 

 څخه وتلی وم، او بیرته کابل ته تګ کې مې د امنیتي ستونزو انديښنې درلوديل.

ل چې ښاغلی عباس زه خوشاله شوم چې ډاکټر صالح اړیکه را رسه ونیوله، ویې وی
ستانکزی مجلس لپاره هوټل ته راځي. له ستانکزي رسه مې هغه انديښنې رشیکې 
کړي، چې ماته خلکو ویيل وو چې د هغه لهجه ډیره تُنده ده، او د افغان حکومت 

 اړوند زښتې خربې اوسمهال په کار نه دي.

اس ستانکزي رسه بل خوا بیا په دوبۍ کې ځوانانو ما )لیکوال( ته ویيل وو چې له عب
له همدې امله ډیره مينه لري چې هغه د خربو پر مهال د چا پرواه نه سايت، او د 

 نظامي طالبانو د زړه خربې کوي.

: زما طبیعت همدايس دی، کله چې رښتیا ووینم نه شم ورڅخه وویل ستانکزي
ه تیریدالی، د رسو لښکرو رسه د جګړې پر مهال، مجاهدین د روسانو له چورلکو څخ

ډیر په تکلیف و، په نښه به يې مجاهدین ویشتل، او مجاهدینو د چورلکو ضد وسلې 
 SAM-A & SAM-B نه درلودلې. بیا امریکا مجاهدینو ته سام اې او سام بې 

توغندي ورکړل، د هغوی ستونزه دا وه چې په تودوخه پسې به تلل، لومړی ځل کې 
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ګ )د اور رڼا( وغورځوله او څو چورلکي وویشتل شوې، خو بیا به چورلکو فیشن

 .توغندی به په هغې رڼا پسې والړ، کله خو به د ملر په تودوخې پسې توغندي والړ

بیا امریکایانو افغان مجاهدینو ته سټنګر توغندي ورکړل، سټنګر توغندیو هدف دقیق 
 .ثانیو باید فیر هم شوی وای ۱۰نیوی، خو کله چې به هدف باندي برابر شو، نو تر 

له ویري د روسانو د چورلکو مببارد او د مجاهدینو په نښه کول او ویشتل  ګرسټند 
په کمه فاصله بیخې کم شو، او رويس جیټ الوتکو هم چې پخوا به یې ځمکې ته 

له ویري یې له لیري فاصيل مببارد کاوه چې هدف یې  سټنګرد کې مببارد کاوه، 
 ف ویشتی.مرته کې خپل هد ۴۵۰۰ سټنګرسم نه شو ویشتالی، او 

زه د اتحاد اسالمي )سیاف( لخوا په جنوب لویدیځ حوزه کې نظامي مسؤل وم، د 
يس آی اې کسان د پاکستان د آی ایس اي له جرنال سلیامن رسه راغلل، ما 

کې د مجاهدینو د اتحاد په چوکاټ کې د  259 )ستانکزي( د بلوچستان په یارو
هلته د افغانستان اړوند ټولې  کړی و، هجوړ  Operation Roomعملیاتو لویه خونه 

نقشې پکې وي، هر کلی او هر سړک او ویاله پکې ښودل شوې وه. هغه وخت دفاع 
وزیر د مولوي محمد نبي محمدي په برخه کې وه، او د جنوب لویدیځ لپاره هغه 
خپل کس ټاکلی و، خو زه د جنوب لویدیځې حوزې لپاره د عملیاتو عمومي رئیس 

 ټاکل شوی وم. 

لومړی ځل و چې د يس آی اې کسانو مخامخ له مجاهدینو رسه کتل، له دي  دا نو
پخوا د آی ایس آی لخوا هڅه کېده چې امریکایان له مجاهدینو رسه مخامخ ونه 

 ګوري.

                                                           
یارو سېمه د کچالغ او رسانانو ترمنځ پرته ده، کویټې ته نږدې سېمه ده، کله چې د   259

و اوه ګونی اتحاد جوړ شو، د ځینو ګوندونو لخوا په یارو کې د جنوب لويدیځې مجاهدین
حوزې لپاره لوی لوی دفرتونه جوړ شول، او د حرکت انقالب اسالمي لخوا همدې سيمه 
کې لویه دینې مدرسه هم جوړه شوه، خو د حزب اسالمي د شهید مولوی حبیب الرحمن 

انانو کې د افغان مهاجرو کیمپ ته نږدې په لویه لیسه بیا له یارو سيمې رسه تړيل، په رس 
 ساحه کې ځای په ځای شوه.
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د يس آی اې کسانو په پېښور کې هم د مجاهدینو له استازو او قومندانانو رسه کتيل 

 ر اړوند خپلې ارزونې وکړي.توغندیو د تاثی سټنګروو، دوی غوښتل چې د 

ما )ستانکزي( د يس آی اې کسان زما د عملیاتو ځانګړې خونې ته بوتلل، هلته چې 
توغندیو د اهمیت په  سټنګرهغوی ته ما د افغانستان د جګړې حالت ترشیح او د 

ستايس له  سټنګردايس ښکاري چې " اړه مې وویل، د يس آی اې یوه تن وویل:
لږ زیات درکړو، نو روسان به  سټنګرکوالی يش، که همدا  جهاد رسه ډیره مرسته

 "هم ژر مات يش.

د يس آی اې د مامور دغه خربه پر ما )ستانکزي( بده ولګېدله، دايس لکه چې دوی 
کایانو به څومره تايس امری" )امریکایان( روسانو ته ماتې ورکوي، هغه ته مې وویل:

 "و ته راکړي وي؟نیسټنګر موږ مجاهد

مجاهدینو  سټنګرشاوخوا کې  ۱۰۰: کیدای يش تر دې مهاله د اې مامور د يس آی
 ته ورکول شوې وي.

 سټنګرچورلکي او جیټ الوتکې د  ۷۰تر  روسانو: موږ کیدای يش د ستانکزی
 وي. را غورځیدلې او سوځيديل به توغندیو باندي ویشتيل وي، او دا

 سټنګرامونو کې به څومره دزه )ستانکزی( پوښتنه کوم چې د امریکا د وسلو په ګُ
 موجود وي؟

توغندي د  سټنګر: په زرګونو، او کیدای يش لسګونه زره د د يس آی اې مامور
 دامونو کې موجود وي.امریکا د وسلو په ګُ

توغندي لرئ، نو تايس )امریکایانو( د روسانو  سټنګر: ښه چې دومره ډیر ستانکزی
 و را غورځويل ده؟کومه جیټ الوتکه او یا چورلکه پري ویشتيل ا

د يس آی اې مامور باندي دا خربه ښه ونه لګېدله، ویې ویل چې د دې پوښتنې 
 هدف دي څه دی؟

ما )ستانکزي( وویل: په نظامي برخه کې دا تدریس کیږي، چې اصل ځواک نظامي 
کسان دي، وسله یوازي وسیله ده، که وسلې هر څومره زیاتې وي چې د کوم نظامي 
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وسلې کار نه ورکوي، اصل په نظامي برخه کې افراد دي، نه  کس قرباين نه وي،

 وسلې.

، او وموږ قرباين ورکو  مګرره زیاتې وسلې لرئ، ویې ساتئ، نو تايس چې هر څوم
وي او یا نه، روسان به  سټنګرد قرباين په نتیجه کې موږ روسانو ته ماتې ورکوو، که 

 زموږ د قربانیو په برکت له افغانستان څخه وځي. 

وږ له روسانو مخکې چنګیز، مغل او انګریزانو ته هم ماتې ورکړي او روسان به هم م
 ماتې خوري ان شاء الله.

نه دی شخ،  سټنګرکه تايس د کندهار هدیرو ته والړ شئ، هلته له هیڅ مجاهد رسه 
د رضا لپاره قرباين کړي، موږ تر میلیون زیات  هلالج لجبلکې هغوی خپل رسونه د الله 

او همدارنګه زخمیان، دا زموږ د قربانیو نتیجه ده چې روسان به شهیدان ورکړي، 
 و نتیجه.سټنګر ماتې خورې، نه ستايس د شاوخوا سل 

 مجلس بې خونده شو، امریکایان ووتل، او زما خربې ورباندي سختې متامې شوي.

وو، چې په امریکایانو بیا د پاکستان استخباراتې کسانو ته دا هم ویيل  وهغمګر هم
 ي کسان له کومه شوي؟کلینو کې دا ډول مسمجاهد

کله چې روسان له افغانستان څخه ووتل، نږدې یو نیم کال وروسته، د روسانو هیئت 
پېښور ته راغی، زه )ستانکزی( هغه وخت د حرکت انقالب اسالمي )مولوي محمد 

 نبي محمدي( د ګوند نظامي مسؤل وم.

وسانو له ما )ستانکزي( پوښتنه وکړه دا ناسته د پاکستان په وساطت چمتو شوې وه، ر 
رويس پوځیانو هیڅ برخلیک نه دی معلوم، چې هغوی ژوندي دي،  ۱۳چې زموږ 

یان دي، که له تايس رسه کوم ورک دي، وژل شوي او یا هم له مجاهدینو رسه بند
 پوځیان بندیان وي، موږ ته یې په اړه معلومات راکړئ. رويس

پوځیانو د برخلیک  ۱۳نه لګېدله، چې دوی د خپلو د روسانو دا خربه را باندي ښه و 
 پوښتنه کوي، او زموږ په زرګونو افغانان تري تم دي.
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پوځیان ورک دي، خو زموږ په زرګونو افغانان  ۱۳ستايس  روسانو ته مې وویل:

ستايس روسانو له خوا ورک شوې، د هغوی له مرګ او ژوند څخه هیڅوک خرب نه 
ه نکاح نه يش تړالی، زامن یې د راتګ په هیله ورځې دي، میرمنې يې له بل چا رس 

سبا کوي، تايس زموږ د ورکو افغانانو لسټ را پیدا کړئ بیا به ستايس روسانو د ورکو 
 شوو پوځیانو په اړه خربې کوو.

زموږ ناسته همدومره وه، او ختمه شوه، خو د پاکستان د آی ایس آی د هغه وخت 
ستازي له روسانو رسه مخکې د جمعیت اسالمي اتر تا " جرنال کاظمي راته وویل:

خربې وکړي، هغه ورته وویل چې له موږ رسه ستايس )رويس  ۍډیرې د دوست
پوځیان( بندیان دي، موږ یې در خويش کوو، خو په مقابل کې به یې تايس له موږ 
رسه څه وکړئ؟ د جمعیت اسالمي د استازي هدف دا وو چې له روسانو څخه د 

 "ابل کې پیسې واخيل.بندیانو په مق

 له امریکا رسه مذاکرا :

رسه  ولسن له موږریچارډ اله خلیلزاد مخکې د امریکایانو لخوا وویل:  ستانکزي
متاس ونیو او خربې مو وررسه وکړي، له هغه وروسته میرمن میلر او بیا میرمن الیس 

څه ویلز له موږ رسه اړیکې ونیويل، هغوی ته موږ جدې خربې وکړي، د هغوی ه
دا وه چې موږ تر فشار الندي راويل، مګر موږ ورته وویل چې خربې به سپینې کوو، 

 او که غواړئ چې جګړه ختمه يش، تايس به خامخا وځئ.

اباد کې به له هغه رسه  کله چې د پاکستان لخوا خلیلزاد ته ویل شوې و چې په اسالم
تګ رسه  له  دفرت د غړویني، ما )ستانکزي( اسالم اباد ته خپل او د سیايسښطالبان ک

مخالفت وکړ، ځوان مولوي )مولوي محمد یعقوب صاحب( احوال راکړ چې 
پاکستان ته ورشم او هلته له خلیلزاد رسه ووینم،  ما د هغه خربه هم رد کړه، هغه بیا 

 ګېله درلودله چې زما د امر اطاعت نه کوي.

دای يش دا ډول معامله همدارنګه د پاکستان لخوا هم اخطارونه راکول شول، چې کی
 ستا )ستانکزي( په زیان متامه يش.
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ورځو، بیا یې خلیلزاد ته  باالخره پاکستان چې مایوسه شو، چې موږ اسالم اباد ته نه

چې تايس قطر ته ورشئ، او له هغه ځایه دوی )د سیايس دفرت غړي( دلته  ویيل و
 اسالم اباد ته در رسه راولئ او دلته به مجلس وکړئ.

په مته ناست  کې "اسالم آباد" تانکزي( ته خلیلزاد پېغام را ولیږه چې زه دلتهما )س
یم، تايس یقیني نه راځئ، هغه ته مې ځواب ورکړ، چې موږ هلته اسالم اباد کې در 
رسه نه ګورو، همهغه وو چې په سبا یې خلیلزاد قطر ته را روان او بیا مو له هغه رسه 

 .260په دوحه کې مذاکرات وکړل
سفیر رسه د یوې بلې غونډې پر مهال مخ شوم، له له ل په قطر کې د پاکستان یو ځ

هغه رسه مې روغبړ ونه کړ، بیا د پاکستان لخوا ماته اخطار راکول شو چې له 
 پاکستاين ډیپلوماټانو رسه دغه ډول چلند به ستا )ستانکزي( په خیر نه وي.

لیدو څخه انکار وکړ، د مرګ تر کله چې موږ په اسالم اباد کې له امریکایانو رسه د 
 ۶و، او په دي برخه کې زما رسه د مذاکراتې ډلې نور و کچې تهدیدونه راته متوجه 

ملګري هم همږغي نه وو، هغوی هم د پاکستان لخوا د ستونزو جوړولو په اړه 
 انديښنې درلودلې.

ي کړ، همهغه وو چې ځینې طالبانو شیخ هبة الله صاحب ته زما په اړه شکایت وړاند
هم زما په اړه نورو طالب  261عاصم منیراو دارنګه د پاکستان د استخباراتو مرش 

 مرشانو ته شکایتونه واستول.

                                                           
مه، متقي صاحب ما )لیکوال( ته وویل:" کوم وخت چې پاکستان له خلیلزاد ۴د مارچ پر  260

رسه ژمنه کړي وه چې په اسالم اباد کې به طالبان له امریکایانو رسه ناسته کوي، موږ ډیر 
ړ چې موږ دلته نه ور رسه ګورو، امریکایان دي قطر ته والړ ښکاره پاکستان ته جواب ورک

 يش او هلته دي له طالبانو رسه خربې وکړي."
جنوري( تیرولو وروسته ناهیلی، د  ۲۰جنوري تر  ۱۶ورځو ) ۵خلیلزاد په پاکستان کې له 

، او هلته یې له طالبانو رسه د څلورم پړاو ، د دوحې پر لور وخوځید۲۰۱۹مه ۲۱جنوري پر 
 خربې پېل کړي.

 لخوا دعمران خان  د پاکستان د لومړي وزیر سید عاصم منیر احمد شاہجرنال ډګر  261
پر  اکټوبرد پاکستان د استخباراتو"آی ایس آی" مرش اعالن شو، د  ،۲۰۱۸مه ۱۰اکټوبر 

 یې دنده پای ته ورسېده. ۹۲۰۱مه ۱۶ جونیې کار پېل کړ او د  ۸۲۰۱مه ۲۵
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قطریان هم له ما )ستانکزي( څخه ځکه نه وو خوشاله چې ما په مذاکراتو کې د 
دوی رول نه مانه، یو ځل له امریکایانو رسه د خربو پر مهال د قطر د بهرنیو چارو 

استازي مطلق بن ماجد القحطاين وویل چې زه ستايس )طالبانو او امریکا( تر لخوا 
منځ درېم ګړی یم، ما )ستانکزي( خلیلزاد ته وویل چې دی )قحطاين( څه وایې، 

موږ قطر د ":لي معاملې نه یو خرب. خلیلزاد وویدده خربه رښتیا ده، موږ خو له د
 "دریم ګړي په صفت نه دی پېژندلی.

یې، چې   Facilitatorته یوازي اسانچاری " نکزي( قحطاين ته وویل:بیا ما )ستا
موږ ته میز جوړ کړئ، چای راته راوړئ او نور کارونه چې اړتیا یې وي تايس یې 

 وکړئ.

دوه کاله او څو میاشتې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مامور قحطاين ستونزې 
قطر څخه باید ووځي، ما  جوړولې، هغه ویل چې د سیايس دفرت ځینې کسان له

که یو نفر هم وځي، نو ټول دفرت له قطر څخه وباسم، مګر  ")ستانکزي( ورته وویل:
 ".262د سیايس دفرت هیڅ غړی باید له قطر څخه د فشار له امله ونه ایستل يش

                                                           

 
ا )لیکوال( ته د نن ټکی اسیا مسؤل عبدالرحمن فداء وویل: "د م ۲۰۱۸مه، ۲۲د نومرب  262

تنه )عبدالرحمن فدا، مولوي  ۳کسانو تور وو چې  ۶اکرم خپلواک په غوښتنه په قطر کې پر 
جان محمد مدنې، ضیاء الرحمن مدنې( یې د افغان حکومت ضد تبلیغات له قطر څخه 

او  قاري افضل( په خلیج کې د طالبانو  تنه )حاجې داوود عابد، قاري عبدالعزیز ۳کوي، او 
لپاره بسپنه کوي او د طالبانو مايل مالتړ کوي، چې بیا د قطر دفرت لخوا یاد شپږ تنه له قطر 
څخه ممنوع الخروج او بانکي حسابونه یې وتړل شول، همدارنګه کوم معاش چې پخوا د 

ي بند شو. اوس مهال قطر سیايس دفرت په چوکاټ کې ورکول کېدی، هغه معاش هم ورباند
حتی په قطر کې د پیسو د تبادلې  خه لیری شوی، خو بانکې حساب اود سفر بنديز ورڅ
 اجازه هم نه لري.

د قطر سیايس دفرت له مرش څخه غوښتل شوې و،  یو چارو وزارت لخواد قطر هیواد د بهرن
که یاد شپږ  چې یاد شپږ تنه له قطر هیواد څخه وبايس، مګر عباس ستانکزي ورته ویيل و

تنه تايس له قطر څخه وباسئ، بل وخت به د نورو کسانو د ایستلو غوښتنه هم د کابل 
حکومت په غوښتنه کوئ، ښه داده چې موږ ټول د سیايس دفرت غړي له قطر څخه ووځو، 



 678 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱
قحطاين پریښانه شو، هغه ویل چېرته دفرت وړئ، ومې ویل چې دا زموږ خوښه ده، 

ه یې باید انتقال کړو، قحطاين انديښنه درلودله چې کیدای او زه پوهیږم چې چیرت
 يش اماراتو ته دفرت انتقال کړي.

همهغه وو چې قطریان هم زما په دي ډول خربو خفه شول، او امریکایانو هم زما لخوا 
 .وو له زښت جوابونو او داچې اسالم اباد کې خلیلزاد څو ورځې معطل و، ورنغلم، خفه 

ستان او د طالبانو ځینې مرشان  )مال محمد حسن اخوند او مولوي بیا نو امریکا، پاک
صاحب ته هم دا خربې  هبة الله محمد یعقوب(  ټولو زما په اړه شکایت درلود او شیخ

 .رسیديل وي، همهغه وو چې زه یې د قطر د سیايس دفرت له مرشې څخه لیري کړم

رشې لیري شوم، ما خپل زه پر دي هیڅ خفه نه شوم چې زه د قطر سیايس دفرت له م
مسؤلیت په خپل وخت کې اداء کړ، له هغه وروسته بیا مسؤلیت د مال برادر اخوند 
و، او زه د طالبانو د مذاکرايت ډلې مرش وم، موږ چې به له امریکایې لوري رسه ځینې 
مسایلو کې سختي وکړه، بیا به د قطر بهرنیو چارو وزیر او خلیلزاد له مال برادر اخوند 

 ولېدل، او مال برادر اخوند به سهولت کاوه.  رسه

 :د ابوظبۍ غونډې اړوند

د پاکستان مرشانو خلیلزاد او نورو لوړ پوړو امریکایانو ته ویيل وو ستانکزي وویل: 
چې سعودي عربستان او عرب متحده ایاالت وهڅوئ چې موږ ته پیسې راکړئ، 

ر خالصه کړو. همدارنګه پاکستان موږ به له طالبانو رسه ستايس معامله ټوله ډیر ژر د
 طالب مرشانو هم فشار اچولی وو.ځینو زموږ پر 

زه )ستانکزی( په اماراتو کې وم چې ځوان مولوي ماته پېغام را ولیږی چې په ابوظبۍ 
 کې له امریکایانو رسه ناسته ده او هلته تايس ورشئ، پاکستان خواهش کړی.

                                                           

کله چې یاده خربه قطریانو امریکایانو رسه رشیکه کړي وه، امریکایانو ورته ویيل وو چې 
تنو طالبانو پر وتلو دي قطري چارواکي ډیر  ۶يس پريږدي او له قطر څخه د دا مسئله همدا

 ټینګار نه کوي.
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ه خربه رشیکه کړه، هغوی د قطر په ما چې قطر کې د مذاکراتې ډلې له ملګرو رس 

اړه انديښنې درلودلې، چې قطر باندی به دا سخته متامه يش چې په ابوظبۍ کې 
 غونډه وي.

قطریانو هم زموږ د مذاکرايت ډلې کسانو ته د دوحې په هوایې ډګر کې ستونزې 
جوړې کړي، او هغوی یې پرينښودل چې اماراتو ته سفر وکړئ، خو بیا وروسته د 

 یکایانو لخوا دا ستونزه حل شوه.امر

قطریانو فکر کاوه چې دا کار ستانکزي زموږ له ضده وکړ، قطریان له ما څخه ال 
 زیات خفه شول.

موږ د ابوظبۍ ناستې ته په دي نیت ورغلو چې د پخوانۍ اجڼډا مطابق به خربې 
 .263کیږي. مګر هلته نوي اجنډا را وړاندي کړل شوه

متقي، مولوي امیرخان مال عباس اخوند، ډاکټر فقیر، همدارنګه له پاکستان څخه 
 ترايب او مال محمد حسن بابړ هم را لیږل شوي وو.مال نورالدین مولوي یحی، 

کله چې له امریکا رسه مذاکراتې ډله جوړېده، پاکستاين چارواکو به ځینې طالب 
 حسن په او مال قاري غالم یحیاوه چې ويل مالعباس اخوند، مرشانو ته دا پېغام رس

 دي ډله کې نه شاملوئ.

 .او ویزې په ځانګړې الوتکه کې ابوظبۍ ته راوړل شول ټتنه پرته له پاسپور  ۶دا ټول 

سالم رحیمي په مرشې د کابل ادارې استازي ابوظبۍ عبدالبلخوا له کابل څخه هم د 
ته راوستل شوې وو، په هغه هوټل کې د اوسیدو ځای ورکول شوی وو چیرته چې 

 ، او چیرته چې مذاکرات کېدل.موږ وو

د  او مرشد متحده عرب اماراتو د استخباراتو مرش، د سعودي عربستان د استخباراتو 
 عاصم منیر هم غونډې ته راغوښتل شوې وو. مرشپاکستان د استخباراتو 

                                                           
دريم پړاو خربو"  –د اجنډا پر رس د جنجال تفصیل په مخکې پاڼو "د ابوظیۍ غونډه  263

 کې لیکل شوی.
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کله چې مذاکرات پېل کېدل، ټول کسان هغه ځانګړې سالون ته ننوتل، موږ مرشان 

شوو، زه )ستانکزی(، د سعودی عربستان د استخباراتو وزیر او لږ وروسته ور روان 
 عاصم منیر درې رسه یو ځای سالون ته  ور روان وو.

دادی موږ طالبان دلته درته " عاصم منیر د سعودی وزیر ته په انګریزي وویل:
 "راوستل، اوس تايس او امارات پر دوی فشار راوړئ چې نوي اجنډا پرې ومنو.

ورشماوه، نه پوهیږم چې ده به ويل همدلته دا خربه زما مخکې  عاصم منیر خدای
ورته کوله، داچې هغه به فکر کاوه چې زه په انګریزي نه پوهیږم او یا داچې بله موقع 

، او یا ممکن فکر دا خربه ورته وکړئغوښتل به یې په همدې موقع به یې نه لېدله، 
 ومره ډیره جدي هم ونه نیيس.به یې کاوه چې طالبان به د اجنډا بدلون موضوع د

اوس ښه پوه شوم چې د دوی درې واړو هیوادو )پاکستان، سعودي  )ستانکزی( زه
عربستان او متحده عرب اماراتو( ګډ هدف دادی چې پر موږ نوي اجنډا ومني، هیڅ 

 مې هم ونه ویل، موږ ټول د خربو سالون ته ورغلو.

 ه موږ شاته را روان وو، هغوی هم را غلل.هم ل مرشخلیلزاد او د اماراتو د استخباراتو 

خربې وکړي، له هغه وروسته ما  الشاميس مرشلومړی د ابوظبې د استخباراتو 
)ستانکزي(، خلیلزاد او عاصم منیر خربې وکړي، چې د سولې او امریکا رسه د 

 مذاکاراتو د اړتیا په اړه وي.

ي اجنډا اعالن شوه، چې خربو وروسته د دوی ټولو لخوا الندمقدمايت له دې لنډو 
 پر دي مسایلو به بحث کوو.

 درې میاشتي سمدستي اوربند دي ويش. – ۱

 پېل يش. يبین االفغاين مذاکرات دي سمدست – ۲

جنوري پوري دي دايس حکومت جوړ چې طالبان هم پکې مدغم  ۲۰۲۰تر  – ۳
 يش.

 همدارنګه ځینې نور مسایل یې هم په نوي اجنډا کې وړاندي کړل.
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)دويم پړاو ستانکزي( ورته وویل چې موږ خو له خلیلزاد رسه په تیر مجلس ما )

 کې پر اجنډا توافق ته رسیديل وو چې:خربو پای( 

 د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش،  – ۱

 او د افغانستان له خاوري امریکا او نړۍ ته نه ګواښ، – ۲

 د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خربو ته الره پرانستل. – ۳

د له چې ما دا خربې وکړي، نو عاصم منیر، د سعودي عربستان او اماراتو ک
وویل چې خیر تايس همدا نوي اجنډا ومنئ او پر دي باندي استخباراتو مرشانو 

 خربې وکړئ، د افغان حکومت له استازو رسه هم ووینئ.

لې زما او ستا ترمنځ خو پر اجنډا توافق شوی و، دا خو ټو  ":خلیلزاد ته مې وویل
 .خربې نوي دي

 اوس خو همدا اجنډا دوی وړاندي کړي ده، او پر دي به خربې وکړو. :خلالزاد

: که بل ځل په چین یا بل هیواد کې ناسته کيږي، نو هغوی به بیا نوي اجنډا ستانکزی
 جوړوي.

که په پخوانۍ اجنډا او پورته دریو مسایلو بحث کوئ، ښه ده، کنه وي موږ له مجلس 
 او مذاکرات نه کوو. څخه والړیږو،

د سهار مهال ناسته پرته له نتیجې همدايس پای ته ورسیده، ماسپښین بیا موږ رسه 
موږ اوربند نه کوو، د کابل ادارې له هیئت رسه " کیناستو، ډیر ښکاره مې ورته وویل:

 "نه کینو، حتي په ډوډۍ کې هم له موږ رسه د هغوی یو ځای کیناستل نه منو.

 نتیجې پرته پای ته ورسیده. بیا هم ناسته له

دوېمه ورځ د ماښام ډوډۍ مهال و، درې یا څلور میزونه تیار وو، یوه میز ته زه 
 )ستانکزی(، منیر عاصم، د سعودي او اماراتو وزیران کیناستو.
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 وویل: ستانکزی صاحب! تايس ويل له افغانانو رسه خربې نه کوئ. منار عاصم

را اخیستي وه، پر خوړلو یې بوخت وم، جواب مې ما )ستانکزي( د سالتې لپاره څه 
ور نه کړ، هغه بد بد زما لورته کتل، دوېم ځل یې بیا خپله پوښتنه تکرار کړه، بیا هم 

 ما خپله سالته خوړله، جواب مې ورنه کړ، هغه ال ډیر غوسې واخیست.

 دريېم ځل یې وویل، که جواب نه راکوي، دلیل خو راته ووایه.

 .يوویل: ته څوک یې چې له ما دا پوښتنه کو  منیر عاصم ته مې

 منیر وویل: ستايس دوست، ستايس د دوست هیواد څخه یم.

ما )ستانکزي( ورته وویل: تايس څنګه زموږ دوست یاست، پر افغانانو باندي مببارد 
خو امریکا له پاکستان څخه پېل کړ، امریکایانو ته د ټانکو د سون مواد د پاکستان 

تايس په اسالم اباد کې خپله سوداګرئ )له امریکا څخه په یو او  له الري رسیږي،
 بل نوم پیسې تر السه کول( کوئ، زموږ په کورنیو چارو کې کار مه لرئ.

خیر موږ او تايس رسه ګاونډي هیوادونه یو، یو بل ته باید غوږ ونیسو، :عاصم وویل
حب! لږ ګوزاره ستانکزی صا" په دي وخت کې د سعودي د استخباراتو وزیر وویل:

 "کوه.

کاله جګړه د دې لپاره نه ده چې موږ معاملې وکړو، که دا  ۱۸زموږ دا  ومې ویل:
خربې ومنو، زموږ مجاهدین یې نه مني، او زموږ د هیواد او ولس په ګټه هم نه ده، 

 نو تايس پر دی باندی ټینګار مه کوئ.

دا دوه ورځې "وویل: د ماښام تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیا مجلس پېل شو، خلیلزاد
کیږي، موږ درته وایو چې زموږ ټولو خربه او وړاندیز ومنه، پر نوي اجنډا به خربې 
وکړو، خو ته يې نه مني، که دا کار نه کوي، نو د افغانستان د جګړې د اوږدیدو 
المل به تايس یاست، د خلکو د وژنې مسؤل به تايس یاست او موږ کوالی شو چې 

 "جګړه مخکې یوسو. نور کلونه هم دا ۱۸

زیاته کړه، خلیلزاد ته مې وویل: خلک تايس وژنئ او تايس مسؤل یاست،  ستانکزي
 ۱۸په عراق، سوریه او افغانستان کې تايس د یادو هیوادونو وګړي وژنئ، که تايس 
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کلونه له  ۱۰۰کاله جګړه کوالی شئ، موږ افغانان یو، غیرت لرو، ننګ لرو، موږ 

 ړې ته دوام ورکوالی شو.تايس )امریکا( رسه جګ

خلیلزاد خپله چوکې وڅرخوله، والړ شو، له مجلس څخه ووت. ما )ستانکزي( فکر 
 کاوه چې هغه به تشناب ته وتلی وي.

وویل: ستايس فایده ده چې اوربند ويش او له افغان حکومت رسه خربې  منار عاصم
 وکړئ.

 په څه کې مو ګټه ده. ما )ستانکزي( ورته وویل: موږ په خپله فایده پوهیږو، چې

منیر عاصم هم والړ شو، فکر مې کاوه چې بیرته به مجلس ته رايش، خو لږ وروسته 
وویل چې زموږ او ستايس دا مجلس همدلته ختم کوو،  مرشد ابوظبۍ د استخباراتو 

 .264او بله ناسته به  په سعودي عربستان کې کوو

نیر عاصم په شپه کې اسالم سهار د چای څښلو پر مهال خرب شوو چې خلیلزاد او م
اباد ته تليل دي، او پر سبا یې چې کله متقي صاحب اسالم اباد ته ورسید، د 
 پاکستانیانو لخوا ورته ویل شوي وو چې ستانکزی به نور د مذاکراتو مرشې نه کوي.

ګیډر حسن هم مال عباس اخوند بریرتبه چارواکي لوړ د پاکستان د آی ایس آی 
 منیر ته سپکاوی کړی و. کزي زموږ د استخباراتو مرش عاصمته ویيل و چې ستان

، د تړون د السلیک د مراسمو پر مهال ۲۰۲۰مه ۲۹دا هر څه تیر شول، د فربوري پر 
چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو کومه وینا کوله، زړه مې غوښتل چې 

یې جواب ووایم، خو ور والړ شم او مال برادر اخوند ته په غوږ کې ووایم چې زه 
 بیا مې الزم ونه ګڼله، ځکه د نورو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران هم ناست وو. 

 کابلوف ماته را په غوږ شو، ویې ویل چې دا پمپیو څه وایې؟

                                                           
، اوازې خپرې شوې چې طالبان به د افغان حکومت له استازو ۲۰۱۸مه ۲۹د ډسمرب پر  264

سعودي عربستان کې په دوو اونیو کې ناسته کوي، د طالبانو لخوا دغه ډول اوازې رسه په 
 رد شوې.
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که دايس وای چې  یو له دوو )وینا او یا د تړون السلیک( ما )ستانکزي( کړی وای، نو 

 ای، خو مال برادر اخوند دواړه کاره خپله وکړل.د پمپیو د خربو جواب به هم شوی و 

بیا چې وروسته ما )ستانکزي( مال برادر اخوند ته وویل چې پمپیو خو دا ډول خربې 
 .265وکړي، هغه وویل چې زه پوه نه شوم، او د ژباړې ګوښئ مې په غوږونو کې نه وي

، زه او مال د تړون د السلیک تر مراسمو وروسته موږ له پمپیو رسه ناسته درلودله
 برادر اخوند وو، متقي صاحب له خربیاالنو رسه بوخت و، هغه لږ وروسته راغی.

زموږ او تايس ترمنځ ژمنه شوي وه چې تخریش "مال برادر اخوند پمپیو ته وویل:
 "کونکي خربې به نه کوو، خو ستايس وینا کې همدايس خربې وي.

او ًضعف له امله نه دی کړی،  ما )ستانکزي( پمپیو ته وویل: موږ ننی تړون د عجز
تايس ښه پوهیږئ چې په سېمه کې ځینې هیوادونه چمتو دي چې موږ ته ډول ډول 

 وسلې راکړي، مګر موږ له افغانستان څخه سوریه نه جوړوو.

                                                           
له دي معلومیږي چې طالبان څومره ساده او صاف خلک دي، په همدې مهمه ورځ، د  265

پمپیو د وینا لپاره هم مال برادر د ژباړې اړتیا نه حس کوله. دايس ښکاري چې په هر کار 
توکل کوي، کنه په انساين عقل کې خو په کار وه چې د پمپیو د هلالج لج کې طالبان پر الله 

وینا ژباړه یې دقیق اوریديل وای. خو مال برادر اخوند د هغه پر وینا نه و پوه شوی، ځکه 
 پمپیو په انګریزي وینا کوله.

او زما )لیکوال( په نظر چې طالبانو ګټه هم وکړه، چې د پمپیو د خربو اړوند یې غربګون 
، ځکه ټول خلک او د هیوادو استازي پر دي باوري او پوهیدل چې امریکا له ونه ښود

طالبانو رسه د خپلې ماتې تړون السلیک کوي، کله چې مات لوری غټې خربې کوي، 
خوند هم ور رسه نه کوي، او له بریايل لور رسه په دغه وخت کې نرمې خربې خوند کوي. 

 ا دي.په نړۍ او ملتونو کې منل شوې اصول هم همد
کله چې مال برادر اخوند په پښتو وینا کوله، د مایک پمپیو په ګډون، ټولو بهرنیانو یې ژباړه 

له الري اوریده، مګر په عريب او انګریزي ژبو کې د هغه د خربو  "ګوښې"د ژباړونکي 
ژباړه په مناسب ډول نه کېده، او عريب ژباړونکي له پښتو کلیامتو او لهجو رسه ښه بلده نه 

 .وه



 685 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
او موږ نه غواړو چې تايس هم لکه د روسانو په څیر په لسګونو ټوټو وویشل شئ، 

 وږ مجبوریت وي، مګر دايس نه ده.خو ستا خربې دايس وي لکه تړون چې زم

په سېمه کې موږ ته دايس شنه څراغونه راکول يش چې وایې امریکایان مه پریږدئ 
چې له افغانستان څخه ووځي، او هر ډول وسلې موږ تايس )طالبانو( ته په واک کې 

 درکوو، مګر موږ خپل هیواد د لویو هیوادونو د نیابتې جګړې نه قرباين کوو.

ول له افغانستان څخه ووځئ، ښه ده، کنه موږ بل انتخاب هم لرو، خلیلزاد که په سم ډ
ته مې اشاره وکړه، چې همدايس ده کنه؟ هغه وویل هو، دا سمه ده، موږ په راتلونکې 

 کې له افغانستان رسه ښې اړیکې غواړو.

پمپیو ته مو وویل: موږ په راتلونکي کې هم له امریکا رسه ښې اړیکې غواړو، دايس 
ستايس په ضد زموږ خاوره ونه کارول يش، او افغانستان د ایران، روسیې، چین  چې

 د نیابتې جګړو قرباين نه يش.

موږ دايس نظام غواړو چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، تايس کرزی وازمویه، له 
هغه وروسته مو ډاکټر غني راوست، دوی غالوي وکړي، فاسد کسان دي، اوس 

)ډاکټر غني، ډاکټر عبدالله او رشید دوستم( په افغانستان کې ولسمرشان  ۳مهال 
، ښه انتخاب د طالب دی، د طالبانو د نظام څخه مالتړ ستايس او نړۍ 266ناست دي

 په ګټه دی، موږ کوالی شو چې د واک دغه جزیري څه ډول کنټرول کړو.

                                                           
مه، د ولسمرش غني لومړي مرستیال جرنال دوستم په جوزجان کې یوې ۱۳د فربوري پر  266

غونډې ته د وینا پر مهال وویل: "د ټاکنو کمیسیون دي له ځنډ پرته د انتخاباتو وروستۍ پایله 
اعالن کړي، که د ټاکنو کمیسیون د درغلیو په اساس ولسمرش غني یو وار بیا بریالی اعالن 

 ".ه یې پر خالف ودریږم او په شامل کې به موازي حکومت اعالن جوړ کړمکړي، زه ب

مه، د ولسمرش په ۲۷همدارنګه ډاکټر غني او ډاکټر عبدالله غوښتل چې هر یو یې د فربوري پر 
مه، ډاکټر غني او ۹توګه لوړه وکړي، چې د امریکا په غوښتنه یاد مراسم وځنډېدل او د مارچ پر 

 ه یې د ولسمرش په توګه لوړه وکړه، او ځان یې ولسمرش اعالن کړ.ډاکټر عبدالله، هر یو 
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لبانو( پمپیو خلیلزاد ته مخ واړاوه، ورته یې وویل چې دی )ستانکزی( د ځان )طا

تايس طالبان کوالی شئ دا کار وکړئ، " لپاره کمپاین کوي. مګر هغه زیاته کړه:
 "موږ په دي هر څه پوهیږو.

ما )ستانکزي( ورته وویل: په افغانستان کې اوسمهال رشایطو ته په کتو، ایتاليف 
 حکومت کار نه ورکوي، یو قوي او مستحکم حکومت ته اړتیا ده.

نیم ساعت وروسته له ټرمپ رسه ټلیفون کوم " و، ویې ویل:پمپیو له ناستې خوشاله 
 "او دا خربې ورته رسوم.

 

 د خلالزاد لخوا وړاندیزونه:

خلیلزاد کمپاین کاوه چې په طالبانو کې کسان پيدا کړي، موږ ته یې بېالبېل 
وړاندیزونه په بېالبېلو طریقو وړاندي کړل، خو امریکایان ونه توانېدل چې په طالبانو 

 کوم کس پيدا کړي.کې 

له ډیورنډ کرښې ما)ستانکزي( ته یوه نظامي طالب قومندان وویل چې خلیلزاد په 
درېيم الس هغه ته پېغام رسولی چې که هر څه غواړي موږ یې درکوو، خو تايس له 

 موږ رسه ملګري شئ.

زه باوري یم چې د طالبانو د مذاکراتې ډلې هر کس ته به دغه ډول وړاندیز د 
انو له لوري په کومه طریقه رسیدلی وي، زموږ ملګرو د امریکایانو دا طمعه امریکای

ور شکويل وه چې د مادیاتو او یا واک ته رسیدو لپاره به له امریکایانو رسه پټه 
 معامله کې داخل يش.

زموږ ملګري عادي کسان وو، خو امریکایانو به ویل چې تايس د سولې مذاکراتو 
ړي ده، ځکه زموږ لوری پر امریکایانو ډیر غالب او قوي اړوند قوي روزنه چیرته ک

 و، دا ځکه چې موږ د حق پلویان وو، اصل پکې حقانیت او حق خربې وي.

ما  له امریکایانو رسه د مذاکراتو په جریان کې چې پر ما )ستانکزي( کوم فشارونه
افغان ولیدل، کیدای يش په پخوانیو تاریخونو کې هم ورته کار شوی وي، او ځینې 
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مرشانو به ناسمې پریکړي د مجبوریت او فشارونو له امله پخوا کړي وي، لکه د 
ګندمک معاهده، د ډیورنډ کرښې معاهده، د شاشجاع واک ته رسېدل، د امیر 

 عبدالرحمن خان او انګریزانو ترمنځ معامله.

ته  د فشارونو په نتیجه کې پر ما )ستانکزي( قطر هیواد معاش بند کړی، نورو ملګرو
میاشتنی معاش ورکول کیږي، خو ما چې په مذاکراتو کې امریکایانو ته سپینې 
خربې کولې، او قطریان مې د منځګړي په توګه نه منل، اوس هم معاش را باندي 
بند دی. که زه له قطر څخه بل هیواد او یا چیرته سفر کوم، نو دوه ورځې وړاندي 

ورځو لپاره له  ۳ړم، او بیا هم یوازي د باید د قطر بهرنیو چارو وزرات ته خرب ورک
 .267قطر څخه وتالی شم، تر دي زیات نه شم وتالی

یو خل استاد سیاف د مجاهدینو یو غونډ ته د روسانو رسه د جهاد پر مهال راغی، 
زه هم هلته موجود وم، د امریکا له لوري د مجاهدینو لپاره چریکې بسرتي او د یخ 

                                                           
مه وویل:"ستانکزی صاحب ۴ما )لیکوال( ته د قطر دفرت غړي ډاکټر صالح د مارچ پر  267

ځکه قطر ته له متحده عرب اماراتو )شارجې( څخه کور نه راويل، بیا به مجبوریږي چې د 
یې دلته وي، او داچې ستانکزی د طالبانو  قطریانو ځینې غوښتنې هم ومني، ځکه کورنۍ به

 د سیايس دفرت مرش و، خو کور یې په شارجې کې و، دا قطریانو ته ډیره سخته او درنه وه."
مه وویل:" قطریانو ۹مګر د قطر سیايس دفرت یو بل ځوان غړي قاري روح الله د مارچ پر 

ړي، ورته يې وویل چې یوازي حاجي ستانکزي ته بهانه غوښته چې معاش ور باندي بند ک
کومې میاشتنۍ پیسې موږ درکوو، دا خو د کور د مصارفو لپاره دي، خو که ته دلته نه 

 اوسیږي، او کورنۍ دي در رسه نه وي، نو بیا تايس ته د کور لپاره مصارف هم نه درکوو.
همدارنګه قطریانو په وروسته وختونو کې له زاهد احمدزي څخه وغوښتل چې خپل 

دوبۍ څخه را ټول کړي، هغه د قطریانو غوښتنه ونه منله، د هغه ویزه یې دلته تجارت له 
قطر کې ورختمه، د هغه بانکي حسابونه یې ور وتړل، او کوم تجارت چې يې په قطر کې 

 درلود، هغه ټول معلق پاتې شو."
حاجي جان اغا )زاهد( احمدزي مخکې د طالبانو د قطر دفرت له پرانستلو هم په دوبۍ کې 
خپل ازاد تجارت کاوه، او د سیايس دفرت له غړیتوب رسه هم مهاله یې هم خپل شخيص 

 تجارت مخکې ووړ.
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و، موږ استاد ته وویل چې مبارک، مجاهدینو ته ضد کوټونه )جمپرونه( راغيل و 

 تايس ډیرې ښې چریکې بسرتې او کوټونه را لیږيل.

وویل: زه پري خوشاله نه یم، که مجاهدین مرفح اموخته يش، بیا به د  استاد سااف
 جهاد  سختیو ته ځان ټینګ نه يش کړالی. 

کې کور دايس مثال لري، لکه یو کوچي سړي ته چې څوک په پرمختيل ښار 
ورکړي، هلته بريښنا وي، تودې او سړي اوبه، د ژوند ټول امکانات مهیا وي، له 
کوچي څخه د کور کرایه هم نه اخيل، خو بیا دا کور ورکونکی یوه ورځ ورته ووایې 
چې ستايس په کور کې ښځې ډیرې غټې جامې اغوندي او د باندي هم نه را ووځي، 

ښار له دود رسه سمې جامې ستايس  اوس خو په ښار کې یاست، ښه ده چې د
ښځینه ولري او کله کله یې د باندی هم را وباسئ، په کوچۍ سړي به د کور 
ورکوونکي دا خربې د راکټ د ډز په څیر وي، خو چي کله بريښنا او اوبه ورباندي 
بندي کړي، نو کوچی به حیران وی، بیرته به د کوچیتوب ژوند ته نه يش ګرځيدالی، 

کور میرمنې له هغه رسه مني چې بیا هغه ستړی او سخت ژوند ولري، نو او نه به د 
کوچی به مجبوره يش چې د کور ورکونکی دا یوه خربه به ور رسه ومني. ځکه کور 
ورکوونکی به ورته وایې چې ما له تارسه دومره ښه کړي، خو ته هم باید زما دا یوه 

 خربه ومني.

رکونی بله غوښتنه ورڅخه وکړي، چې دا میاشت او دوه میاشتې وروسته به کور و 
خو ښار ده، لوڼې دي زموږ د ملګرو ودونو ته ور پریږده، همدايس نورې غوښتنې، 
کوچی به حیران وي چې که د کور ورکونکي غوښتنې منی، نو پت او عزت یې له 
منځه ځي، خو که یې نه مني، هم بې پته کیږي، ځکه بیرته که د کوچيتوب ژوند ته 

هلته نور سیاالن ور پوري خاندي چې څه وخت یې د ښار ژوند وکړ،  مخه کوي،
 هلته خربه ور رسه نه کېدله، اوس بیرته غریب مجبوره شو.

نو که موږ ته امریکایانو دغه ډول د مرفح ژوند اسباب چمتو کوي، بیا به له موږ 
ه حیران غوښتنې هم ولري، که ور رسه منو یې، بې پته به شو، او که یې نه منو، هم ب

 یو، خپل پخواين ژوند او کيل ته به نه شو ګرځيدای.
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وویل: د مذاکراتو پر مهال هم دښمن کټ مټ همدا کار کوي، امتیازات  ستانکزي

درته مني، طمعې در کوي، د شخص اړوند منفي ټکې پیدا کوي، اسناد پیدا کوي، 
له صحنې یې که بیا د دوی خربې ور رسه ومنل يش، ښه، کنه هغه کس بدناموي او 

لیري کوي، نو په دغيس یو حالت کې بیا ځینې کسان مجبوره کیږي چې سازش 
وکړي، خو امریکایانو خپلې ټولې توطیې او چلونه وکړل، مګر ونه توانېدل چې 

 طالبان تطمیع کړي.

میلیونه ولس غوښتنې په نظر کې نیويل، د هغوی په  ۴۰ځکه طالبانو د خپل نږدې 
ګاڼه، او هغوی او خپل رب ته یې ځان جواب ورکونکی وړاندي یې ځان مسؤل 

 باله.

موږ ټولو غوښتل چې د خپل ولس او هیواد ميل ګټې وساتو، مذاکرات خو یو کال 
و، تیر شول، که امتیاز هم چا اخیستی وای، دا وخت هم تیریدی، خو تاریخ هر څه 

 حفظ کوي، او تاریخ څوک نه يش بدلوالی.

و مجاهد په ځان پوري مبونه تړي، د بهرنیانو د ملنځه دا به څنګه ممکن وه چې ی
وړلو په موخه ځان الوځوي، خو بیا دلته د مذاکراتو پر مهال د هغوی قربانۍ نا لیديل 

 وګڼل يش، او معامله ويش، دا ممکن نه وه.

میاشتې وخت ورکاوه،  ۳لومړی وخت کې موږ د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره 
 میاشتي توافق وشو. ۱۴اشتي او باالخره په می ۶بیا وروسته 

که چیرته ما)ستانکزي( له امریکایانو رسه د بهرنیو پوځیانو د وتلو ډیره موده منلی وای، 
ز کال پوري دا کار ويش، تر څو د هغه تړون وخت هم  ۲۰۲۴دوی غوښتل چې تر 

نامه الندي  پوره يش چې له کابل ادارې رسه امریکایانو د امنیتي او دفاعي تړون تر
، او امریکایان وښيې چې دوی د کابل ادارې رسه د تړون له مخې له 268السلیک کړی

                                                           
پوځي او هوایې اډې  ۹له افغانستان رسه د امریکا امنیتي او دفاعي تړون چې  268

امریکایانو ته ورکول شوې، حد اقل د لسو کلونو لپاره دی، ولسمرش ارشف غني ارګ ته 
ز. کال د ماسپښن درې بجې له ۲۰۱۴مه ۳۰په دوېمه ورځ د سپټمرب  تر ننوتلو وروسته

او ناټو رسه سرتاتیژیک امنیتي تړون السلیک کړ. د امریکا او افغانستان ترمنځ دغه   امریکا
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افغانستان څخه ووځي، نو امریکایانو به هر ډول امتیازات موږ ته منيل وای، خو موږ 

 غوښتل چې امریکایان رشمیدلی له افغانستان څخه ووځي، او ماتې ومني.

مرش و، او حامد کرزی په واک کې و، د دوی  کله چې طیب اغا د قطر سیايس دفرت
ترمنځ اړیکې نیول شوي وي، د حامد کرزي لخوا حکمت کرزی دوبۍ ته راولیږل 
شو، ما )ستانکزي( وررسه وليدل، حکمت کرزي ته مي وویل چې حامد کرزي ته 
ووایه چې دا د غالم بد نوم له ځانه لیري کړه، خو دا اسانه هم نه ده، که غواړي چې 

دغه بد نامه ځان خالص کړي، نو زه به د مجاهدینو له باروتو ډک واسکټ درته له 
چمتو او در وبه یې لیږم، په ځان پورې یې وتړه او په باګرام کې د مهمو امریکایانو 
په منځ کې ځان ته انفجار ورکړه، که دا کار ونه کړي، په هیڅ صورت د غالم نوم له 

 اع تاریخ دي تکرار کړ.ځانه نه يش لیري کوالی، او د شاشج

کله چې په قطر کې بین االفغاين ناسته وه، حامد ګیالين به د خلیلزاد شا نه ایله کوله، 
چیرته چې به خلیلزاد والړ و، ده به ځان ورته رساوه، او دايس اوازي هم وي چې 

 امریکا غواړي حامد ګیالين د موقت حکومت لپاره مرش کړي.

ته، په قطر کې د کابل ادارې د اوسنی سفیر  استاد سیاف هم ما )ستانکزي(
و چې تايس طالبانو رښتیا منيل چې دا  دلیيل په خوله احوال را لیږلیعبدالحکیم 

                                                           

امنیتي تړون د افغان ولسمرش د امنیتي سالکار محمد حنیف امتر او کابل کې د امریکا د 
السلیک شو. د تړون د السلیک پر وخت ولسمرش  سفیر جیمز کننګهم ترمنځ په ارګ کې

غني، اجرایه رئیس عبدالله، د ولسمرش لومړی مرسیتال  عبدالرشید دوستم، د ولسمرش دوېم 
مرستیال رسور دانش، د اجرایه رئیس لومړی مرستیال انجنیر محمد خان، د اجرايه رئیس 

 پیر سید احمد ګیالين، دوېم مرستیال استاد محمد محقق، د محاذ ميل اسالمي ګوند مرش
د نجات ميل اسالمی ګوند مرش حرضت صبغت الله مجددي او د ولسمرش ارشد سالکار 

 د احمدشاه مسعود ورور احمدضیاء مسعود شتون درلود.
له دي مخکې د امریکا دولسمرش اوباما او افغان ولسمرش حامد کرزي لخوا د مئ میاشتي 

 ا تړون السلیک شوی و.د تلپاتې سرتاتیژیکې ملګرتی ۲۰۱۲مه ۲
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عیاش سړی )حامد ګیالين( د موقت حکومت مرش يش، که دا کار ويش، موږ خو 

 دا عیاش سړی نه منو.

تانکزي( ته را یو ځل چې مجلس ختم شو، د ډوډۍ خوړلو وخت و، خلیلزاد ما )س
ږغ کړ چې دلته له ما رسه نږدې کینه، هغه ته مې وویل چې ټول وخت خربې کوو، 
زه بل ځای کینم چې له نورو افغانانو رسه خربې وکړم، خو هغه ټینګار وکړ، چې زه 

 هم خربې در رسه لرم.

کله چې زه او خلیلزاد هلته کیناستو، بل میز ته حامد ګیالين ناست و، سمدستي را 
الړ شو، ویې ویل چې زه به هم دلته ستايس منځ کې کینم، موږ ورته وویل چې و 

، غواړو چې یوازي کښینو، خو حامد ګیالين زموږ په منځ کې وموږ دلته خربې لر 
چوکۍ کیښوده، ټلیفون یې له جیب څخه را وکيښ او خپل سکرټر ته یې ورکړ، 

ر واخله، ما )ستانکزي( د ورته یې وویل چې زما )حامد ګیالين( او خلیلزاد انځو 
هغه سکرټر ته وویل چې زما عکس پکې را نه ويل، د دوی دواړو واخله، حامد 
 ګیالين ویل چې ستانکزی صاحب! نه نه، زه ستايس دواړو په منځ کې عکس اخلم.

 د استخباراتو مرش جرنال فیض ستان لخوا قطر ته لوړ پوړی هیئت،همدارنګه یو ځل د پاک
، موږ په دوحه کې ور رسه ولېدل، هغوی ته هم د 269حسن راغيل وو ډرېاو بریګ حمید

 طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکراتو اړوند ما بشپړ معلومات ورنه کړل، هغوی ډیر خفه شول.

زموږ )ستانکزي او لیکوال( ناسته پای ته ورسېده، دايس ښکاريده چې عباس 
ګړي ډول د قطر هیواد او ځینو ستانکزی ال هم تر ډیرو فشارونو الندي و، او په ځان

 طالب مرشانو لخوا، چې ويل د مذاکراتو پر مهال تُنده لهجه کاروي.

ښه به وي که " ځینو ملګرو وویل:د سیايس دفرت ته مه، ما )لیکوال( ۸د مارچ پر 
ستانکزي د بین االفغانی مذاکراتو د ډلې مرشې ونه کړي، ځکه که هغه له امریکایانو 

هغوی بهرنیان او یرغلګر وو، خو مخالف افغانان به دده تُندي ونه رسه تُندي کوله، 
 " يش زغمالی.

                                                           
، د پاکستان د استخبارايت ادارې )آی ایس ۲۰۱۹مه ۱۶ډګر جرنال فیض حمید د جون   269

 آی( مرش او تر دې مهاله پره دنده پاتې دی.
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 له جرنال فاض رسه د عباس ستانکزي خربې

یو ځل د  "قاري روح الله ما )لیکوال( ته وویل:، مه، ماخوسنت مهال۹د مارچ 
، د طالبانو له هغوی وپاکستان څخه جرنال فیض او بریګیډر حسن دوحې ته راغيل و 

ه ناسته وه، عباس ستانکزي نه غوښتل چې وررسه وګوري، او وړاندیز یې وکړ رس 
چې دده له شتون پرته کوم پالوی وررسه وګوري، خو د مال برادر اخوند لخوا په 

و، کله چې له جرنال فیض او بریګیډر حسن پالوي کې د ده نوم هم ورکول شوی 
ل چې تايس له امریکا رسه د رسه ناسته پېل شوه، نو جرنال فیض په اردو ژبه ووی

عباس د طالب پالوي غړو سولې مذاکراتو اړوند معلومات را رسه رشیک کړئ، 
 ستانکزي ته مخ واړاوه چې خربې وکړي.

جریان ونه وایه، او بشپړ مذاکراتو سم  د عباس ستانکزي د طالبانو او امریکا ترمنځ
هر څوک ور باندی جرنال فیض بیا ور څخه وغوښتل چې دا خو عمومیات دي چې 

 خرب دي، هغه جزیات چې ستايس تر منځ پري خربې شوې، هغه راته ووایاست.

تايس څوک یاست چې د مذاکراتو د " ستانکزي ته درد ورغی، ورته یې وویل:
جزیاتو پوښتنه کوئ، دا زموږ او امریکا ترمنځ مذاکرات دي، او موږ هیچاته اجازه 

 " وښتنه وکړي.نه ورکوو، چې له موږ څخه دغه ډول غ

د طالبانو د پالوي ټولو غړو د ستانکزي له دغه لنډ او ستوغ "قاري روح الله وویل:
وویل چې تايس  جرنال فیض تهاو د پالوي نورو غړو هم ننګه وکړه، څخه ځواب 

، جرنال تو غوښتنه وکړئ، مجلس بيخونده شوته په کار نه ده چې د مذاکراتو د جزیا
واب د ځان لپاره سپکاوی وګاڼه، او ناسته په يب خوندۍ فیض د ستانکزي دا ډول ج

  " رسه پرته له ډیر بحث څخه پای ته ورسېده.

د قطریانو لخوا دوحې ته د ستانکزي د کورنۍ راوستلو مسئله الله وویل:  قاري روح
هغوی جدې ونیوله، د سیايس دفرت غړو هم له ستانکزي صاحب څخه وغوښتل 

راويل، مګر ستانکزي یو ځل اماراتو څخه دوحې ته  یې له متحده عربچې کورنۍ 
 مال خیرالله خیرخوا ته ډیر زښت الفاظ وکارول.
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 : دلته په قطر کې میشت، د سیايس دفرت له کورنیو رسه تړلېوویل قاري روح الله

ځوانان تکړه دي، باید ډیره توجه د دفرت لخوا ورته ويش، کله چې له امریکا رسه د 
چمتو کېدله، دا چاره باید ځوان ملګري ته سپارل شوي وای، تړون د ورځې وینا 

 مسوده ویناد خو مال عبدالسالم حنفي په غاړه واخیستله، د دفرت د مرشانو لخوا 
ترتیب شوه، بیا وروسته په هغې کې سمونې راغيل، او مال عبدالسالم حنفي دنده 

 .ځای کړيدرلودله چې همدا نوي سموين په وینا کې 

 منت ویناد  السالم حنفي لخوا په فایل کېبرادر اخوند ته د مال عبد کله چې مال
، هغه همهغه پخواين ډرافټ وینا وه، چې الزمي او نوي سموين پکې سپارل شوې و

نه وي، دومره بې پروایې شوې وه. خو داچې مال برادر اخوند مخکې له مخکې هغه 
 ډیر ځایونه یې په یاد و. ایډیټ شوې منت له ځان رسه تکرار کړی و، نو د هغه منت

و ښایسته دومره لوی پایل کې د وینا منت ایښودل هم مناسب نه و، په یپه بل داچې 
 ایښې وای. منت وینا دوړوکي فایل کې به یې 
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 د ملګرو ملتونو امنات شورا پریکړه لاک

نوون د ملګوورو ملتونووو د امنیووت شوووری د هغووه " ولیکوول: مووه، خلیلووزاد۱۱د مووارچ 
موووږ تیووره اونووۍ لووه طالبووانو رسه السوولیک کووړ او د متحووده ایووالتونو او  تووړون چووې

افغووان دولووت ګووډې اعالمیووې پووه مالتووړ، د رایووو پووه اتفوواق پریکووړه لیووک منظووور 
 .کړ

کوووي چووې د  غږ ه لیووک پوور طالبووانو او افغووان دولووت ملګوورو ملتونووو پریکووړ د 
اتو پووه لووور تو تووه دوام ورکووړي او د بووین االفغوواين مووذاکر مااعووتامد جوووړونې اقوودا

 .چټک حرکت وکړي

دا پریکووړه لیووک دا هووم ښوویي چووې نړیوالووه ټولنووه لووه افغانسووتان څخووه د نووړۍ د 
امنیوووت لپووواره زمووووږ د تګوووالرې، او د افغانوووانو لپووواره د سوووولې، یوووووايل او 

 " .مالتړ کوي خپلواکي

 ":را غويل، چوې خلیلوزاد لوه ټوېوټ رسه تړلوی ،د امنیوت شوورا پرېکوړه لیوک کوې
ن کوې د سووولې ټینګولوو لپوواره د سویمه ییووزو او نړیوالوو هڅووو مالتووړ مووږ افغانسووتا

 .کوو او خپله هم دې برخه کې همکارۍ ته دوام ور کوو

تونووه "د افغانسووتان اسووالمي امووارت" پووه رسوومیت نووه پېووژين او امنیووت ملګووري مل
 .شورا د" اسالمي امارت" د بیا واکمنېدو مالتړ نه کوي

د سووولې خووربو دي  ډون موودين فعوواالنمختلفووې سوویايس ډلووې او د ښووځو پووه ګوو
کووې برخووه واخوويل او د وګووړو پووه تېووره د ښووځو د حقونووو د خونوودیتوب هڅووې 

 ".ويشدي 
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 د خلالزاد مرکه ؛له طالبانو رسه تر تړون وروسته

رسه له رئیس لطف الله نجفي زاده طلوع ټلویزون  د، خلیلزاد په کابل کې ۱۱د مارچ پر 
 .هه لیکيل ډول دلته را اخیستي دمرکه درلودله، موږ یې مرکه پ

کله مې چې له طالبانو رسه تړون السلیک کاوه، د امیدونو  خلیلزاد د مرکې پر مهال وویل:
احساس مې درلود، خو دايس نه چې موږ جشن ونیسو، دا تړون کیدای يش چې د 

 کلنۍ جګړې بد تاریخ بیا تکرار نه يش. ۴۰افغانانو ترمنځ دروازه پرانیزي، چې د 

ه چیرته د سولې بهیر کامیاب، د افغانانو ترمنځ تلپاتې او باعزته سوله ويش،  هغه ورځ ک
به د افغانستان په تاریخ کې مهمه او تاریخي وي. او موږ هم  همدې موخې ته د رسيدو 

 لپاره تړون وکړ.

  که چیرته ستونزې دوام پيدا کړی، بیا نو د تاریخ پوهانو له نظره کېدای يش چې د امریکا
 طالبانو ترمنځ تړون بې تاثیره وي. –متحده آیالتونو 

که د افغانانو ترمنځ ستونزې حل نه يش، اوسنی حالت به دوام کوي، تړون مو د دې لپاره 
کړی چې موږ د دې ازمایښت وکړو چې آیا د سولې او تفاهم د الري دا سخته جګړه 

ړه روانه ده، هره اونۍ په پای ته رسیږي یانه؟ ځینې به متوجه نه وي، دلته سخته جګ
افغانان وژل کیږي، او د کاله په زرګونو  ۱۰۰۰سلګونو، او کله په یوه اونۍ کې نږدې 

افغانان وژل کیږي، هر افغان کورنۍ لري، مور، پالر، ورور او بچیان لري، باید جګړه 
 پای ته ورسیږي.

 "ناټو پوځیانو امریکا او"یو وخت موږ مته درلودله  چې د افغان حکومت او مالتړو
لخوا یې طالبانو ته د ماتې ورکولو له امله دا جګړه پای ته ورسیږي، مګر اوس ټول دې 

 پایلې ته رسیدلې دي چې جګړه له سیايس الري پای ته ورسیږي.

طالبانو تړون د جګړې پای ته رسیدو لپاره کوم رول او تاثیر درلود،  -داچې د امریکا 
 نتیجه ګیري ويش، په ورځو او څو میاشتو کې نه کیږي.کیدای يش په څو کلونو کې یې 

د مذاکراتو پر مهال ډیر ځله دايس ستونزې وي، زه چمتو وم چې مذاکرات ترک کړم، 
همدارنګه کیدای يش طالبان هم له دايس حالت رسه مخ شوې وي، غوښتل به یې چې 

 نور مذاکرات ترک کړي. 
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 کړې وو، دوه شیان وو: داچې موږ  یې د مذاکاراتو دوام لپاره پاتې

لومړی: د مسؤلیت احساس، که مذاکرات نه کوو، بله به کومه الره وي، او بیا به څه 
 کیږي؟

 دویم داچې د افغانانو د زیاتې وژنې څخه مخنیوی ويش.

د موافقې معنی داده، هر لوری چې هر څه غواړي، هغه نه کیږي، نو ځکه دواړه لوري 
هڅه وکړه چې حل الره پيدا کړو، مګر دايس نه  د سړي له هڅې خوښ نه وي، موږ

 کیږي چې سړی هر څه غواړي هغه به تر السه کوي. 

د طلوع ټلویزون رئیس لطف الله نجفي زاده: دې تړون، په افغانستان کې د امریکا د 
دوو لسیزو جګړې اړوند تاریخي تاثیر درلود، دا جګړه تايس څه ډول تعریفوئ؟ دايس 

نه درلود، دايس جګړه چې بن بست کې وه، او یا دايس جګړه  جګړه چې ګټونکي یې
 چې تايس طالبانو ته وبایلله.

: فکر کوم چې دا د ګټلو او بایللو مسئله نه ده، مګر د امریکا د هغو ګټو لپاره خلالزاد
یوه حل الره پيدا شوه، کوم چې امریکایان یې دلته راوستل؛ هغه منافع چې مخکې له 

 نو غوښتنه کوله او په الس یې نه وي راوړې.راتګ یې امریکایا

وروسته له هغه چې طالبانو له ترهګرې رسه د امریکا مبارزه او له القاعدې رسه اړیکې 
شکول رد کړل، داچې القاعده له افغانستان څخه وبايس او یایې امریکایانو ته وسپاري، 

 ه راغلل.طالبانو د امریکا دا غوښتنې ونه منيل، نو ځکه امریکایان دلت

د تړون دا پرمختګ شته، دویم داچې امریکا له  "د القاعدې اړوند"اوس په دي برخه
افغانستان رسه اړیکې پيدا کړي، دايس اړیکې چې د جګړې په یو لوري کې امریکایان 
او افغانان یو ځای وو، دلته وینې توی شوې، او اړیکې منځته راغيل، افغانستان بدلون 

نورو برخو کې پرمختګ شوی، او دا په افغانستان کې د امریکا  کړی، دلته د جګړې او
 له میراثونو څخه ګڼل کیږي.

د تړون  د دوو ضمیمو اړوند  ناسم پوهاوی شوی، کوم څه چې رسنیو خپاره کړل هغه 
دې.  "د تړون د ژمنو د عملې کیدو کاغذونه / موافقتنامې"سم نه و، اصيل نوم د ضمیمو 
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ي پر ضد څه ډول قدمونه  پورته کوي، داچې امریکا د همدې مثالً طالبان د ترهګر 

کاغذونو له مخې د طالبانو د عميل قدمونو ارزیايب کوي، چې طالبان له القاعدې 
رسه اړیکې پري کوي او تر خپل واک الندي خاوري کې ترهګرو ته د امریکا او 

خاوره کې متحدینو لپاره یې د ګواښ مخه نیيس، ترهګرو ته تر خپل واک الندي 
د اوسیدو، روزنې، دخلکو جذب او جلب  او بسپنو ټولولو اجازه ورنه کړي. او په 

 دي برخه کې چې کومې ژمنې شوې دواړه لوري قانع دي.

د تړون تر السلیک مخکې، د طالبانو تر کنټرول الندي سېمو کې ترهګرو شتون 
باید بدلون  درلود، مګر  د تړون تر السلیک وروسته رشایط او دغه ډول حالت

داچې د ترهګرو اړند به طالبان کوم ډول  اقدام کوي، په هغو دوو ضمیمو کې  وکړي.
دا جزیات لیکل شوي، او د اړیکو لپاره له طالبانو رسه په دوحه کې یو چینل لرو، چې 
نږدې هره ورځ له طالبانو رسه خربې کوي، او زموږ او طالبانو نظامیان هم پکې دي. د 

کیدو ځانګړې توجه هم لرو، که کومه ستونزه منځته راځي چې له طالبانو تړون پر عميل 
رسه یې رشیکه کړو، له هغوی  پوښتنه وکړو، چې ويل دايس شوې، او بیا خپلې پریکړې 

 وکړو، مثالً که دا کار او هغه کار شوی وای، موږ څه ډول عکس العمل باید وښیو.

ضد به څوک او څه ډول عملیات کوي،  وویل: داچې د القاعدي او ترهګرو پر خلالزاد
دا امنیتي مسایل دي، او په توافقتامو کې دا هم شته چې څه ډول، له کومه ځایه، کله به 
بهرين پوځیان له آډو څخه وځي. دايس نه ده چې امریکایې پوځی او طالبان به  یوځای 

مبارزې لپاره  د القاعدې یا ترهګرو پر ضد ګډ عملیات کوي، او نه هم له ترهګرو رسه د
د طالبانو مايل مرسته کوو، بلکې له افغان امنیتي ځواکونو رسه یو ځای امریکایې پوځیان 

 شتون لري، او له افغان حکومت رسه ګډه اعالمیه هم خپره شوه.
مهمه داده چې افغانان په جریان کې وي، موږ چې کومې وعدې کړي، چې د پوځیانو 

وږ دلته ونه غواړي، د ټولو پوځیانو ایستل، همدې ته کموالی، او که باالخره افغانان م
ژمن یو، مګر زموږ وعدې د طالبانو د ژمنو په عميل کېدو پوري تړاو لري. او په تړون 

 کې ژمنه شوې موارد یو په بل پورې تړلې او مرشوط دي.
د تړون د عميل کیدو په اړه زموږ د نظاميانو او سیايس کسانو لېدنې په رسمې ډول له 

البانو  رسه په دوحه کي کیږي، داچې کوم قدمونه باید واخیستل يش، او که د ژمنو په ط
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عميل کيدو کې ستونزې وي، مخکې له دي چې کومه پریکړه وشې، د حل الرې ورته 

 ولټول يش.
داچې زموږ د پوځیانو وتل پېل شوې، نه غواړم چې ووایم چې له کومه  ځایه، ځکه دلته 

ايس کړۍ شته چې د تړون د بریايل عميل کېدو لپاره ستونزې په کور دننه او بهر د
جوړې کړي. دايس خلک شته چې د تړون د عميل کېدو او سولې پر ځای، اوسني 
جګړېیز حالت ته ترجیح ورکوي، ځکه دوی په اوسني حالت کې شخيص اقتصادي 
  ګټې لري، چې د سولې په راتلو کې خپلې شخيص اقتصادي ګټې په خطر  کې ویني.

سوق الجیيش مسایلو ته په کتو، موږ د خپلو پوځیانو دوتلو اړوند معلومات نه خپرو، 
طالبان هم دقیق په دي برخه کې شامل نه دی، خو هغوی پوهیږي چې له کومو آډو، 

ورځو کې ووځي. مګر زموږ د ټولو پوځیانو وتل به د تړون په  ۱۳۵څومره پوځیان په 
 رشایطو پورې تړيل وي.

برخه کې پاکستان رول درلود، مګر د سولې تړون عميل کیدو کې نه پاکستان  د سولې په
 دی. "طالبانو"او  "امریکا"او نه هم افغان حکومت مسؤلیت لري، بلکې مسؤلیت زموږ 

میاشتې او ځینو  ۶میاشتې، ځینو ۳دمذاکراتو پر مهال، ځینو د بهرنیو پوځیانو د وتلو لپاره 
ریکا دننه هم فشارونه شته، هر څومره چې ژر وي، میاشتې مهالویش غوښت، د ام ۹

دومره ښه ده. په امریکا کې تر ولسمرشۍ ټاکنو مخکې نه، بلکې د راتلونکي ولسمرش 
 د کار لومړیو وختو پورې به ووځي.

ټرمپ ویيل چې غواړي په نړۍ کې د امریکایې پوځیانو جګړې ختمې او پوځیان 
ن څخه یوازي وتل زموږ هدف وای، نه مو له کورونو ته ستانه کړي،  که له افغانستا

طالبانو او نه هم له بل چا رسه د مذاکراتو رضورت درلود، د افغانستان قواوي افغانستان 
ته پرته د کوم کس له اجازې راغيل، او که امریکا خپلې قواوي بايس د چا اجازې ته 

 ریکا رسه ده.باالخره د امریکایې پوځیانو اړوند پریکړه له ام اړتیا نه لري.

له طالبانو رسه چې یو کال او څو میاشتې موږ په مذاکراتو تیر کړل، له دي امله چې په 
افغانستان کې سوله رايش او امریکایې پوځیانو ته دلته د شتون اړتیا نه وي.  موږ له 
افغانستان څخه دايس وتل نه غواړو چې دلته جګړې وي، سوله نه وی، موږ له افغان 
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کونو رسه په ګډه دلته جګړې کړي، دوستي ور رسه منځته راغيل ، نه غواړو امنیتي ځوا

 چې هر څه هیر او موږ والړ شو. 

په تړون کې لیکل شوي چې طالبان د القاعده غړو او ترهګرو ته ویزه او  داچې 
پاسپورټ به نه ورکوي، زموږ هدف دا وو، اوس هم د طالبانو له سیمې چې څوک له یو 

دوی کاغذ ورکوي، او که یوه الرۍ موټر له یوې سیمې بلې سیمې ته، او ځایه تیریږي، 
یا هم ځینې کسان چې عام خدمتونه کوي، غواړي له خلکو رسه مرستې وکړي، هغوی 
ته یو کاغذ ورکوي، هدف همدا و، موږ طالبان د حکومت په توګه په رسمیت نه پېژنو. 

ه سوق الجیيش دوست په توګه په موږ د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د یو باعزت
 رسمیت پېژنو.

طالبان دايس ډله ده چې په جګړه کې ده، موږ غواړو چې دا جګړه د تفاهم او موافقې 
له الري پای ته ورسیږي، چې له طالبانو رسه  د بین االفغاين خربو په پایله کې چې همه 

تمه او په یو شمول پالوی، دايس چې افغان حکومت  هم پکې برخه ولري، جګړه خ
 باندي موافقې ته ورسیږي. "سیايس جوړښت"فارمول 

له طالبانو رسه موږ تفاهم کړی چې د جګړې شدت له تړون وروسته باید کم يش، مخکې 
له تړون څخه؛ غوښتل مو چې ارزونه وکړو چې طالبان د جګړې شدت کموالی او عميل 

نتیجه   "۲۰۲۰فربوري  ۲۸تر  ۲۲د تاوتریخوايل کمېدو اونۍ، "کوالی يش کنه، چې د هغه
 .ورځو لپاره تاوتریخوالی کم کړي ۷طالبان وتوانېدل چې د مثبت وه. 

له تړون وروسته، د جګړې له شدت څخه خوشاله نه یو، او له طالبانو رسه په اړیکه کې 
یو، هغوی په دي اړه توضیحات لري، او ډیره توجه همهغه اوه ورځو ته شوې وه، تر څو 

 دوی د شورا غړي او نظامي قومندانان قانع کړي.طالبانو د 

په ځینو ځایونو کې جګړې زیاتوايل پيداکړي چې د منلو وړ نه ده، مګر د تړون تر 
السلیک وروسته، په ډیرو ځایونو کې جګړه زیاته شوې نه ده، د ځینو پېښو راپور ورکول 

 .ټوپک ووهل يش کیږي، خو پېښې باید تعریف يش، دا هم یوه پېښه ده چې یو سړي په

والیتونو پر مرکزونو بریدونه ونه کړي، مګر بیا  ۳۴طالبانو منيل چې په لویو ښارونو او د 
هم د جګړې په اوسني حالت قانع نه یو، خو که طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید 
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کوي، موږ حق لرو چې دفاع ورڅخه وکړو، او دفاع ته یې راځو، په دي برخه کې طالبان 

 اید غلط فهمي وکړي، زموږ فشارونه شتون لري چې جګړه کمه يش.نب

کله چې د طالبانو او افغانستان اسالمي جمهوري دولت پالوي رسه کیني، طالبانو ویيل 
چې اوربند هم یو له لومړنيو موضوعاتو به وي، چې بحث او خربې پري ويش. کله چې 

تی اوربند هم کیدای يش چې سیايس موافقه اعالنیږي، هغه وخت به دایمې او تلپا
 ورځو کې دننه ويش. ۱۰۰اعالن يش. موږ مته لرو چې دا کار په 

: کوم تړون چې تايس له طالبانو رسه کړی، هلته د ډیموکرايس، مدين نجفم زاده
 ارزښتونه، د بیان ازادي، د میرمنو حقونو او برش حقونو څخه هیڅ یادونه هم نه ده شوې.

شیانو پلویان یو، او ویاړو چې په افغانستان کې کوم پرمختګ : موږ ددې ټولو خلالزاد
په دي برخه کې شوی، یو څه چې په لومړي وخت کې د حکومت له مرشانو او طالبانو 
رسه بحث شو، دا وو چې کورنۍ مسایل؛ داچې څه ډول راتلونکی افغانستان به وی، دا 

 ه نه لري.مسایل په افغانانو پورې تړاو لري او په امریکا پوري اړ 

که څه هم ځینو فکر کاوه چې موږ له طالبانو رسه په ټولو مسایلو توافق کړی، د لنډ مهاله 
حکومت په اړه، او ځینو ویل چې موږ ځینو ته د وزارتونو وړاندیز کړی، مګر رښتیا 
داده، دغه مسایل چې تايس یې یادونه وکړه، او د افغانستان د سولې لپاره حیايت مسایل 

چې مذاکره کیږي، هغه وخت به بحث ور باندي کیږي. مګر موږ به هم هلته دي، کله 
یو کله چې مذاکرات کیږي، او هغوی چې د ډیموکرايس ارزښتونه، د برش حقونو، د 
میرمنو حقونو، د اقلیتونو حقونو او د ماشومانو حقونو غوښتونکي دي، موږ به له هغوی 

 رسه په یو کچه هلته شتون ولرو.

ن له میرمنو رسه زموږ ژمنه ده چې موږ به له خپل نفوذ څخه ګټه پورته کړو د افغانستا
چې دوی هم د مذاکراتو په میز کې شتون ولري، تر څو وکوالی يش چې له خپلو 

 حقونو دفاع، او موږ به په دي برخه کې د دوی مرستندوی یو.

وی له  زیات او کم وویل: دا د طالبانو غوښتنه وه چې له مذاکارتو وړاندي، د د خلالزاد
زندانیان یې  د باور جوړونې لپاره ور  ۵۰۰۰زره بندیانو له جملې څخه  ۱۴زره او یا ۱۳
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خويش يش، او طالبان به هم زر تنه افغان امنیتي ځواکونه له خپلو زاندانو خويش کوي. 

 موږ ورته ویيل چې موږ په دي برخه کې مرسته کوو.

کومت له پالوي رسه ونه لېدل، ځینې خربې وي، داچې په دوحه کې طالبانو د افغان ح
ځینو ویل چې موږ د بندیانو د خويش کېدو پر موضوع  خربې نه، موږ نور مسایل بحث 
کول غواړو، هغه بل طرف هم منفي ګرایي وکړه، له ټولو پيچلتیاوو رسه چې په دي مسئله 

فرمان السلیک کړ، د بندیانو د خويش کېدو  غني پرون ورځکې شته، مګر بیا هم ډاکټر 
مته ده چې په دي برخه کې پرمختګ ويش، او ډاکټر غني ژمنه کړي چې حارض دی 

طالب زندانیان خويش کړي. په دي برخه کې تخنیکې بحثونو ته اړتیا ده،  ۵۰۰۰چې 
چې په ورځ او یا اونۍ کې څومره کسان باید له زندان څخه خويش يش، او په دي برخه 

 شتون لري. کې نړیوال معیارونه هم

طالبانو ته د ویټو دا حق ورکړي چې له چا رسه وویني  "امریکا": تايس نجفم زاده
 او له چا رسه نه ويني.

 : نه، هیڅوک د ویټو حق نه لري چې له چا رسه کیني او له چا رسه نه کښينې.خلالزاد

: نو ويل طالبانو د افغان حکومت له ډیر مهم پالوي رسه په دوحه کې نجفم زاده
 ورځې د طالبانو رسه لېدنې لپاره په دوحه کې منتظر و. ۱۵ونه کتل، او پالوی 

: موږ د طالبانو او افغان حکومت د پالوي د لېدنې پلوي یو او غواړو چې مالقات خلالزاد
ويش، طالبانو چې تر دې مهاله ور رسه نه دې ليدلې، تیروتنه یې کړي، باید ور رسه وویني، 

 .ري، مګر کله چې مسئله رسنیزه شوه، ال پسې جنجايل شوهاو باالخره ور رسه ګو 

خلیلزاد د مالبرادر اخوند او ټرمپ ترمنځ د ټلیفوين خربو په اړه وویل: ټرمپ غواړي 
چې له هغې ډلې رسه وپېژنې چې موږ ور رسه تړون السلیک کړی، او ټرمپ له څو 

، وررسه ووینم، میاشتو راهیسې غوښتل، ویل یې چې له هغه چا رسه چې تړون کوم
 د امریکایانو متل دی چې په خپلو سرتګو یې ووینم. 

کړي، عميل کوالی يش کنه،  "طالبانو"ټرمپ غوښتل پوه يش، هغه ژمنې چې هغوی
 او خپله شخيص نتیجه ګیري وکړي.
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ټرمپ غواړي چې ډاکټر غني او طالبان امریکا ته رايش، له څه وخت راهیيس همدا 

 نظر لري.

میاشتې وروسته کابل کې جګړه ختمه او اوربند وي، مته  ۱۴یم چې زه به خوشاله 
ورځو کې طالبان له افغان حکومت رسه موافقې ته ورسیږي، او په  ۱۰۰ده چې په 

 میاشتو کې له جګړې الس واخيل. ۱۴

هم له تړون  امنیت شورا مه(۱۰)د مارچ  ، او تیره ورځپه دوحه کې تړون السلیک شو
ې نړۍ د سولې له بهیر، چې موږ یې غواړو، مالتړ وکړ. افغانانو ته څخه  مالتړ وکړ، ټول

په کار ده چې خپل چمتووايل وښيې او له دي تاریخي فرصت څخه په خپل وخت 
 سمه ګټه پورته کړي.

د لنډ مهاله حکومت په اړه تر دي مهاله له موږ کومه غوښتنه نه ده شوې، کله چې 
 الوی رسه کیني، هغه وخت به پریکړه کوي.طالبان او د افغان حکومت همه شمول پ

مته ده چې د تړون د ماتېدو سلنه ډیره کمه وي، مګر که طالبان تړون او ژمنې عميل 
نه کړي، او د ژمنو پر ضد کړنې صورت ومومي، د تړون د ماتېدو امکان پيدا کوي، 

 مګر زه وړاندوینه نه کوم چې دا کار صورت مومي.

ارت نه غواړي، او دا د نړیوالې ټولنې رسه کرښه ده، امریکا ویلې چې اسالمي ام
اروپا په  -روسې، امریکا  -ملګرو ملتونو ویيل چې اسالمي امارت نه مني. د امریکا 

خربپاڼو کې به تايس لېديل وي، په دي اړه نړیواله اجامع شتون لري. دا کار نه 
 کیږي.

رسه د جګړې پر مهال په تیرو : هغه په لسګونو زره افغانان چې له طالبانو نجفم زاده
کلونو کې وژل شوې، زخمي شوې او په کورونو یې بریدونه شوې، هغه که د  ۲۰

 افغان امنیتي ځواکونو او یا هم د امریکایانو لخوا؛ ستايس پېغام په دي هلکه څه دی.

زه له دې متاثره یم، داچې دومره خلک له ټولو خواوو وژل شوي، اګر  خلالزاد:
غانستان د حکومت او افغانستان د اردو پلویان یو، او د افغانستان په چې موږ د اف

 اردو باندي افتخار کوو.
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که چیرته تړون عميل يش، مذاکرات ويش، او سوله رايش، تر ډیره یې امتیاز 
همدوی ته ځې، کومو چې قربانۍ ورکړي، کاش جګړه نه وای شوې. مته ده چې 

نو په نوم پاتې يش. مته ده چې دغه قربانۍ دوی د افغانستان په تاریخ کې د اتال 
 ددې المل هم يش چې جهتونه زده کړه ورڅخه وکړي.

فکري او د ارزښتونو اختالفات هر ځای شتون لري، مګر څه ډول د ښار د یو 
اوسیدونکې په توګه په دايس فارمول موافقه ويش چې یو ځای ژوند وکړي، جګړې 

 او وژنې د حل الره نه ده.

 چې مرفح او د اقتصاد په برخه کې پرمختللی افغانستان وي.  دايس سوله

 
 سلیامن اغا، خالد مشعل، عبدالرحیم ثاقب او احمدالله وثیق. دوحه
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مه، طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ولیکل چې کنړ والیت یې د داعش ۱۴د مارچ پر 

 وسلوالو له شتون څخه پاک کړي.

اتې وخوړه او ټول والیت يې له رش  خه په کنړکې هم داعيش فتنه ګرو سرته م
 خ ص کړل شو

میالدي کال د ۲۰۲۰نیټه چې د  مه۶هجري قمري کال د رجب په ۱۴۴۱د روان 
مارچ له لومړۍ نيټې رسه سمون خوري، یو ځل بیا د هیواد په رشقي والیت کنړ کې 

لیات د اسالمي امارت لخوا د داعيش بقایاوو د محوې له پاره پراخ او هر اړخیز عم
 پيل شول.

په نتیجه کې د الله تعالی په نرصت رسه   تر نن ورځې پورې د مجاهدینو د عملیاتو
ټول کنړ والیت هم د ننګرهار والیت په څیر د داعيش فتنه ګرو له شتون څخه پاک 

 کړل شو.

کله چې تیرکال په ننګرهار او ځينو نورو برخو کې د اسالمي امارت مجاهدینو د 
په پریکنده عملیاتو الس پورې کړ، باقي پاتې داعيش مرشان او  داعش په وړاندې

 په نیت راتښتیديل وو. خیستلوافراد يې د کنړ والیت ځينو ولسوالیو ته د پنا ا

وروسته له دې چې په سیمه کې هوا مناسبه او د غریزو سیمو واوره کمه شوه، د 
والیت کې هم د  لخوا د نظامي قطعاتو مجاهدینو ته د کنړ په  اسالمي امارت

 پریکنده عملیاتو امر وشو.

اوسني عملیات د کنړ والیت له ماڼوګي ولسوالۍ څخه پيل شول، چې تراوسه پورې 
ورځنیو عملیاتو په لړ کې د کنړ مرکز اسعد آباد، ماڼوګي ولسوالۍ او  ۱۴د نیږدې 

وټپور ولسوالۍ اړوند )مټينه، کرمول، څپری، شوړیک دره، اډوال، لچک څپری، 
څخه  دوام، شهبازۍ او کلی ګل( سیمې په ټولیزه توګه فتحه او له داعيش ملیشو ا

 خالصې شوې.

همدا ډول د نرنګ ولسوالۍ )قال، وچ ناو، خوړه ګاش، خوشحال بانډه، شینو او 
غازي خان غونډۍ( سیمې په مکمل ډول له داعيش فتنه ګروڅخه پاکې شوې او 

 جاهدینو ته تسلیم شول.م اسالمي امارت د تنه مسلح داعشیان  ۵۳
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اړوند )د چلس لوی کلی، نورس کلی او  وررسه د یاد والیت څوکۍ ولسوالۍ 

رسکلی همدا راز د دیوګل درې اړوند سیلامنزی کيل، امروتنګی، سپیدار، بدګوړ او 
 او په بشپړه توګه تصفیه شوې. تیتکه( سیمې له داعشیانو څخه فتحه 

) سیری کلی، باړیزو کلی، کرچندو، توده چینه،  بل خوا د کنړ نورګل ولسوالۍ اړوند
لودالم، مسعودوکلی، ودیروعالقه، اریط، شامس، ماماګل کلی او شلوطه( سیمې هم 

 له داعشیانوڅخه پاکې او تصفیه شوې.

د دغو عملیاتو په بشپړیدو او د یادو سیمو په نیول کیدو رسه ټول کنړ والیت له 
ه پاک کړل شو او خلکو يې له یادې فتنې څخه داعيش فتنه ګرو څخه په ټولیزه توګ

 نجات وموند.

تنه مسلح افراد د اسالمي امارت  ۱۰۸ورځنیو عملیاتو کې د داعش  ۱۴په تیرو 
 مجاهدینوته تسلیم شوي دي.

د ګڼ شمیر مرشانو او افرادو په شمول يې له سلو ډيرو کسانو بیا هم د کابل ادارې 
 ته پناه وروړې او ورتښتیديل دي.

یادونې وړ ده چې تیرکال هم په کنړ والیت کې د اسالمي امارت مجاهدینو د  د
داعش په ضد عملیات تررسه کړل، خو د ژمي په رارسیدو رسه عملیات متوقف 

 شول، داعشیان په یادو سیمو کې تر محارصې الندې ساتل شوي وو.

یشو د عامو نورو برخو په څري په کنړ والیت کې هم داعيش ملهیواد د ننګرهار او 
 خلکو په وژلو، ځورولو، مالونو لوټلو او جنایاتو هیڅ رصفه نه ده کړې.

له څه باندې یوه کال را په دې خوا د کنړ په والیت کې داعشیانو لسګونه تنه عام 
تنه ټپيان کړي، سلګونه  ۸۱خلک شهیدان کړي، د ښځو او ماشومانو په ګډون يې 

یلینونه افغانۍ يې لوټ کړي او خلکوته يې د عامو خلکو کورونه يې ویجاړ کړي، م
 سخته صدمه رسولې وه.

همدا ډول په تیر یوه کال کې د مجاهدینو لخوا د عملیاتو په ترڅ کې د مهمو 
تنه داعشیان  ۴۸۱قومندانانو )رساج، عبدالکریم، ستومان، نوازخان او معاذ په ګډون 
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تنه  ۴۲۸نیول شوی او تنه په جګړه کې ژوندي  ۳۴تنه ټپيان دي، ۳۷۸وژل شوي، 

 نور يې مجاهدینو ته تسلیم شوي دي.

پورې افرادو د متاسونو او شناخت  تنو ۴۶۰ تر بل خوا د مهمو مرشانو په ګډون يې
 پر بنا د کابل ادارې ته تر پرون ورځې پورې پنا ور وړې ده.

 ۸۱په یاده موده کې په کنړ والیت کې د اسالمي امارت لخوا د داعشیانو څخه 
 میله مختلف النوع وسلې او خورا ډير مهامت نیول شوي دي. ۲۰۹مي مرکزونه، نظا

( تنه مجاهدین ۱۸۱په کنړ کې د داعش په ضد په یوه کلنه جګړه کې نیږدې )
 ( نور ټپيان شوي دي. تقبلهم الله۱۹۵شهیدان شوي، )

ممکن د کابل ادارې لخوا هم په کاذب ډول د کنړ والیت له داعش څخه د پاکیدو 
دعاوې ويش، خو واقعیت دادی چې د کابل ادارې تل داعش ته له هالکت څخه پنا ا

ورکړی، الرې او ګودرې يې ورښودلې او له دغې فتنه ګرې ډلې څخه يې د اسالمي 
 امارت د مجاهدینو او روان جهاد په وړاندې د خنډ په توګه استفاده کړې ده.

 ذبیح الله مجاهد د اسالمي امارت ویندوی

 

 ې ورځ، لږ وروسته طالبانو الندي اعالمیه خپره کړه:په همد

 د داعش فتنه ګرې ډلې په اړه د اس مم امار  اع ماه
داچې د داعش په نامه ډله یوه مرموزه او ظامله ډله ده، اسالمی امارت د الله تعالی 
په نرصت او د افغان مجاهد ملت په مالتړ د افغانستان له مختلفو سیمو څخه شړلې 

اوسه یوازې د هیواد په محدودو رشقي سیمو کې پاته وه چې په مقابل کې يې او تر 
 تصفیوي عملیاتو جریان در لود او بالخره یې مرکزونه تصفیه شول.

اسالمي امارت کلکه اراده لري چې د افغانستان څخه دغه ډله محوه او د ابد لپاره 
 يې هیوادوال له رضر څخه خالص کړي. ان شاءالله تعالی



 707 / د امریکا او طالبانو د سولې تړون 
مي امارت به هیڅ کله داعش ته دا فرصت ورنه کړي چې افغانستان د فتنې مرکز اسال 

 وګرځوي.

د اسالمي امارت مرشتابه له خپل مجاهد ولس څخه غوښتنه کوي چې د اسالمي 
امارت له مجاهدینو رسه نور هم اوږه په اوږه ودریږي او یادې ډلې ته دهيڅ ډول 

اجازه ورنه کړي، ترڅو ونه توانیږي  جلب اوجذب، روزنې، بسپنې او نور فعالیت
چې په افغانستان کې د بې ګناه خلکو وینې وبهوي د ولسونو ترمنځ کرکه او اختالف 

 رامنځ ته کړي او یا هم افغانانو او نړیوالو ته له افغانستان څخه تهدید متوجه کړي.

 د افغانستان اسالمي امارت

 

المیې چې د داعش غندنه کوي او په د طالبانو د اع"ولیکل: مه، خلیلزاد۱۷د مارچ 
د هڅو د مخنیوي ژمنه کوي، « د استخدام، متویل، یا روزنې»افغانستان کې د داعش 

هرکلی كوم. دا د القاعدې او نورو ټولو هغو ډلو چې متحده ایالتونه یا متحدین یې 
 .ګواښي، په ضد د طالبانوعمومي ژمنې )زموږ په موافقتنامه کې( ښيي

چې طالبان به خپلې ژمنې تر رسه کړي. زموږ لخوا په موافقتنامه کې د موږ مته لرو 
شویو ژمنو پوره کول به د طالبانو له لوري په ژمنو عمل کولو پورې تړيل وي. د 
طالبانو د داعش په اړه اعالمیه او په کنړ کې د ترهګرو پر وړاندې د هغوی وروستي 

 " .عملیات، مثبت ګامونه دي

د داعش پر "ونو په غربګون سهیل شاهین په همدې ورځ ولیکل:د خلیلزاد د څرګند
ضد د اسالمي امارت عملیاتو پنځه کاله په داسې حال کې دوام وکړچې زموږ 
سنګرونه به په پرله پسې ډول د داعش په ګټه مبباریدل. له هرډول فتنې او فتنه ګرو 

اجازه نه ور کوو  د هیواد والو ژغورل د اسالمي امارت د پالیيس برخه ده خو چاته
 "،چې زموږ دغې مرشوع مبارزې ته بل رنګ ورکړي
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 د تړون اړوند د طالب مرشانو مرکې

مرش شیر محمد عباس ستانکزي  ډلې دفرت مرستیال او د مذاکرايت د سیايسطالبانو د 
 ه.کړ  خپره د االماره ویب پاڼېمه، ۸د اپریل پر  ، چېرسه "څرک مجلې"مرکه له 

مته( د افغانستان د مجاهد ملت ۲۹ز د فربوروي ۲۰۲۰لسمه )د  د کب یا حوت په
په تاریخ کې یوه زرینه کارنامه رامنځته شوه. په دې ورځ اسالمي امارت د مجاهدینو 
او افغان ولس په منایندګۍ له هېواده د امریکايي زبرځواک او ناټو د ځواکونو د 

ه جنګ، تر یو لک د زیاتو وتلو توافقنامه امضا کړه. په دې ورځ تر نږدې شل کال
مجاهدینو شهادت او په مجموع کې د تر اتو لکو د زیاتو افغانانو تر وژل کېدو او 
معیوبیېد وروسته امریکا او ناټو خپل شکست ومانه، او له افغانستانه د وتلو لپاره یې 

 .ځان ته الره جوړه کړه. دا یوه تاریخي ورځ ده. دا د مجاهدینو د بري ورځ ده

توافقنامې په اساس به امریکا او ناټو په څوارلسو میاشتو کې خپل ټول نظامي، د دې 
استخبارايت، قراردادي، بحري، زمیني، هوايي او نور هر ډول قوتونه بايس، او یوازې 
به د سفارت ډیپلوماټان چې د بهرنیو چارو وزارت مامورین به وي دلته د پاتې کېدو 

میاشتې وروسته ان شاءالله یو رسلوړی، ازاد او اجازه لري. افغانستان به څوارلس 
مستقل هېواد وي. دا توافقنامه د افغانستان په تاریخ کې ساری نه لري. د افغانستان 
په تاریخ کې ډیرې معاهدې شوې، خو ممکن دا یوازینۍ هغه معاهده وي چې سل 

 .فیصده د افغانانو په ګټه ده

قریبا یوولسو پړاوونو وروسته جوړه شوه. په دا معاهده تر اتلس میاشتو مذاکراتو او ت
هره جمله او هر لغت یې موږ شپې او ورځې غور کړی، له مقابل جانب رسه مو 
دالیل پرې ویيل او مناقشې مو وررسه پرې کړې څو بل ډول تعبیر ترې ونيش، یا په 
راتلونکې کې داسې مشکل ترې جوړ نيش چې هغه، خدای ناخواسته، د مجاهدینو، 

 .انو، کونډو د اروزګانو او د افغانستان د مجاهد ولس په زیان متام يششهید
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، چې ښه ورزیده او تجربه کاره مجاهدین، 270ملګري وو نولسزموږ په ټیم کې 

علامء کرام او لیکواالن پکې وو، او مرشي یې زما پر غاړه وه. د امریکايي ټیم مرشي 
قي څارنواالنو په شمول تقریبا د زملي خلیلزاد کوله، او د نظامي جرناالنو او حقو 

 .امریکا د هرې ادارې منایندګان وررسه وو

                                                           
، حاجي عباس ستانکزي له امریکا رسه د طالبانو د مذاکرايت ۲۰۲۰د جون لومړۍ  270

 یک کړل:پالوي اړوند له ما)لیکوال( رسه الندي معلومات رش
غړو )شیرمحمد عباس  ۶د ریچارډ اولسن او الیس ویلز رسه د طالبانو د قطر سیايس دفرت "

ستانکزي، مال عبدالسالم حنفي، شیخ شهاب الدین دالور، حاجي زاهد احمدزي، قاري 
  دین محمد حنیف او سهیل شاهین( ناسته درلودله.

کسانو مذاکرات مخکې یوړل، له  ۶ته له خلیلزاد رسه هم په لومړۍ او دوېمه ناسته کې پور 
کې د مرشتابه په الرښونه مال محمد فاضل او مال  "ابوظبۍ"امریکا رسه په درېمه ناسته 

خیرالله خیرخوا هم په مذاکراتې پالوي کې ور شامل شول، او د ابوظبۍ غونډه کې یې 
 ګډون وکړ.

حمد حنیف، حاجي زاهد مه ناسته کې قاري دین م۷مه او ۶مه، ۵مه، ۴له امریکا رسه په 
احمدزی او سهیل شاهین د مذاکرايت پالوي له غړیتوب څخه بهر، او مولوي امیرخان 
متقي، مال عبداملنان عمري، انس حقاين، مولوي ضیاء الرحمن مدنې، مولوي مطیع الحق، 
مولوي عبداللطیف منصور، مال عبدالحق وثیق، حاجي محمد نبي عمري او مال نورالله 

 کسان شول.  ۱۴اکرايت ډلې غړي شول. چې ټول ټال نوري د مذ
 تنو ته ورسيد: ۱۹په وروستیو ناستو کې د مذاکرايت ډلې شمیر 

شیرمحمد عباس ستانکزی، مال عبدالسالم حنفي، شیخ شهاب الدین دالور، مولوي 
امیرخان متقي، مال عبداملنان عمري، انس حقاين، مولوي مطیع الحق، مولوي عبداللطیف 

مال محمد فاضل اخوند، مولوي خیرالله خیر خوا، مال عبدالحق وثیق، مال نورالله  منصور،
نوري، مولوي محمد نبي عمري، شیخ سید رسول حلیم، مولوي جان محمد مدين، مولوي 

 " .ضیاء الرحمن مدين، قاري دین محمد حنیف، حاجي زاهد احمدزی او سهیل شاهین
او د محرر په توګه یې په غونډو کې برخه نرباس الحق مرسور د غونډو جریان لیکه 

درلودله. همدارنګه تخنیکې ډلې هم په بل اطاق کې شتون درلود چې د ناستو جریان به 
 نفرو وو. ۶تر  ۳یې په پښتو، دري او انګلیيس ژبو لیکه. تخنیکې ډله له 
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دا توافقنامه ان شاءالله د ټولو په ګټه ده، زموږ د ميل ګټو په اساس جوړه شوې ده. 
د توافقنامې ترڅنګ دوې ضمیمې دي چې هغه د دې هوکړې رشحه ده. د ساري 

ارلسو میاشتو کې به ټول کې ویل شوي چې په څو  هپه ډول د هوکړې په مسود
امریکایان له افغانستانه وځي. د توافقنامې په ضمیمه کې دا ترشیح شوې چې 
امریکایان به څنګه او لومړی له کومو اډو وځي، هوايي وتل به یې څنګه وي، 

… به یې څنګه وي، حامیه به څنګه وي، برید به پرې کیږي او که نه ځمکني وتل
 .حه شوي ديهمدې ته ورته مسایل پکې رش 

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوه خربي کنفرانس کې ویيل و چې دوه محرم 
اسناد هم شته. هغه د ده په اصطالح محرم اسناد همدا ضمیمې دي، چې د توافقنامې 
رشحه ده. داسې کوم پټ شی له امریکا رسه نه دی امضا شوی چې هغه دې زموږ 

 .له مجاهدینو او خلکو پټ وي

توافقنامه کې دا تعهد هم شوی چې د اسالمي امارت او په راتلونکې کې د په دې 
شموله اسالمي حکومت ذمه واري به وي چې چا ته به د امریکا، غرب او -ټول

ملګرو پر ضد یې د افغانستان د خاورې د استعامل اجازه نه ورکوي. البته که څوک 
ېدالی يش، د افغانستان د په افغانستان کې اويس، د مهاجر یا مېلمه په حیث اوس

اسالمي اسايس قانون مطابق به په افغانستان کې سوله ییز ژوند کوي. خو که څوک 
د افغانستان له خاورې نورو ته تهدید جوړوي، موږ به اجازه نه ورکوو. دا د 

 .توافقنامې رشط دی

انو د توافقنامې بله موضوع بین االفغاين مذاکرات دي. دا خربې به پخپله د افغان
ترمنځ وي. موږ امریکایانو ته ویيل چې مداخله به نه پکې کوي. د دې مذاکراتو د 
پیل نېټه د حوت شلمه )د مارچ لسمه( ټاکل شوې وه او تر پیل وړاندې به یې زموږ 
پنځه زره اسیران خويش کېدل. په بین االفغاين مذاکراتو کې د ګډون لپاره د اسالمي 

 .موجود دیامارت ټیم تیار ټاکل شوی او 

له هغې خوا به د افغانستان د مختلفو قرشونو، اقوامو، پرګنو او خصوصا د سیايس  
ډلو مناینده ګان پکې وي. کېدای يش د کابل د غالمې ادارې، چې اوس هم د 
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خو د حکومت په  –امریکایانو تر تاثیر الندې ده، یو کس اشرتاک پکې وکړي 

اداره په رسمیت نه پېژنو او نورو افغانانو  حیث نه، د یوه طرف په حیث، ځکه موږ دا
ته احرتام لرو. هغه افغانان چې اوس له دې ادارې رسه په څنګ کې والړ دي او 
وليس مالتړ هم لري، له هغوی رسه به موږ خربې کوو. پر هغو موضوعاتو به وررسه 
غږیږو چې زموږ په منځ کې الینحله دي. او ان شاءالله کوښښ به وکړو چې یوه 
توافق ته رسه ورسیږو او یو داسې نظام او حکومت رسه جوړ کړو چې ټولو افغانانو 

 .ته د منلو وړ وي

دا حقیقت دی چې امریکا د نړۍ یو زبرځواک دی او پر ټوله نړۍ باندې سیايس، 
نظامي او اقتصادي اثر ورسوخ لري. د دې ترڅنګ د ناټو د هغه سرت نظامي قوت 

د هر هېواد پر ضد چې وغواړي مسنجم وي، یوځای  په راس کې هم امریکا ده چې
 .یې په مقابل کې دریږي او بریدونه ورباندې کوي

ز کال کې جورج ډبلیو بوش په ډېر غرور او تکرب پر افغانستان باندې یرغل ۲۰۰۱په 
اسالمي امارت ورته ویيل چې د  وکړ. د اسالمي امارت وړاندیزونه یې ونه منل.

داسې ثبوت دې راکړل يش چې وښيي دا برید د افغانستان مې د برید ۱۱د  سپټمرب
له خاورې شوی، موږ به د خپل هېواد د قوانینو مطابق د دې کار تررسه کوونکو ته 
جزا ورکړو. خو تاسې ولیدل چې امریکا او په راس کې یې بوش دې ته غاړه 

د یا بل کېنښوده، دا یې د ځان توهین وباله چې څنګه اسالمي امارت ته داسې اسنا
دوی ونشوه کړای، له دومره ځواک  –ثبوت ورکړي چې وښيي واقعه داسې شوې ده 

رسه رسه نه امریکا او نه ناټو معلومه کړای شوه چې دا برید چا کړی و، کوم کس 
 .چې دوی مجرم باله پر هغه باندې هم رسمي اسناد نه لري

. د اسالمي امارت تر کابو هر حال، دوی په ډېر غرور پر افغانستان باندې برید وکړپه 
، غالمانو، سیايس احزابو، چې جاسوسانویوې میاشتې مقاومت وروسته د داخيل 

ټول ملت ته معلوم دي او اوس هم د امریکا د بیرغ تر سیوري الندې د دوی په 
ساختګي حکومت یا غالمه اداره کې شامل دي، په مټ افغانستان ته راداخل شول 

 .او اشغال یې کړ
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ابل کې یې، لله الحمد، د افغانستان د اسالمي امارت په رهربۍ او د ټول ملت په مق 

 .په مالتړ جهاد پیل شو او ال هم ادامه لري

ز راهیسې تقریبا نولس کاله تیریږي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد ۲۰۰۱له 
یکا جنګ دی چې متحده ایاالت یې له خپلې خاورې بهر کوي. په دې جګړه کې امر

ډېر نظامي، سیايس او اقتصادي زیانونه ولیدل. هر کال به یې د دې جنګ لپاره 
سلګونه میلیونه ډالره بودیجه تعینوله. د دوی په قول، د دې جنګ مصارف اوس تر 

 .ټریلیون ډالرو هم اوښتي دي. دا یوه اقتصادي رضبه وه چې دوی وخوړله څو

د دوی رسمي ارقام ښيي چې په  د دې ترڅنګ دوی تلفات هم لیديل دي. اګر که
دي، خو د دوی نظامي جرناالن  عسکر وژل شوي ۲۵۰۰ یباً یې تقرافغانستان کې 

کې د  چې به دلته د مېز رس ته راتلل ویل به یې چې پر دوی به په رسارس افغانستان
 .271بریدونه کېدل ۱۵۰-۱۲۰ په اوسط ډول مجاهدینو لخوا د ورځې

 ۱۵۰ایانو او د ناټو پر قواوو باندې د ورځې یوازې که وکتل يش، نو دا پر امریک 
بریدونه کیږي. که ټول تلفات ونه لري، نیم خو به یې لري. که نیم یې ونه لري، د 

عسکر  ۴۰-۳۵تر  ۳۰هغه نیم، نیم خو به یې لري. په دې حساب بیا هم د ورځې له 
 .مړه دي. خو امریکا دا پټوي او اصيل ارقام نړۍ ته نه ښکاره کوي

دوی چې د تلفاتو کوم ارقام عام بیانوي، اصيل ارقام تر دې څو چنده زیات دي.  
د معیوب شویو، ځانوژونکو او د ذهني توازن بایلونکو عسکرو ارقام خو به یې تر 

 .وتلو وروسته ان شاءالله په ډاګه يش

دلته ولیدل او د دوی ټول غرور یې له خاورو رسه  يدا هغه تلفات دي چې دو 
 .کړ خاورېور 

                                                           
د ، د رسمي راپور له مخې، په افغانستان کې د جګړې پر مهال ۲۰۱۸مه ۲۷د جوالی   271

ملکی قراردادي امریکایان وژل شوې.  ۱۷۲۰پوځیان وژل شوې، او درانګه  ۲۳۷۲امریکا 
 ښودل شوی. ۲۰۳۲۰د ژوبلو شوو امریکایانو شمیر 
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مخکې فکر کېده چې امریکا یو داسې نړیوال قوت دی چې ماتول یې ناممکن 
دي. خو اوس ټولې دنیا ته ښکاره شوه چې دا نړیوال قوت په افغانستان کې ډېرو 
بېچاره او ملنګانو ته چې له کالشینکوف او راکټ پرته یې بل څه په الس کې نه 

په کتلو نړیوالو هم د امریکا پر  درلودل په ګونډو شو او ماتې یې ومنله. دې ته
وړاندې د غږ اوچتولو او مبارزې جرأت پیدا کړ. تاسې ګورئ چې د نړۍ په مختلفو 

 .هېوادونو کې د امریکا پر وړاندې خلک پورته شوي دي

امریکا له سیايس، اقتصادي او نظامي لحاظه په افغانستان کې ماتې وخوړه او ستړې 
ز کال راهیسې هڅې پیل کړې ۲۰۰۸طر یې آن له شوه. د خپل شکست پټولو په خا

 .وي چې له سیايس اړخه ځان ته د وتلو الر جوړه کړي

دوی مجبور دي چې د معاهدې په اساس به له افغانستانه وځي. دا چې دوی نورې 
انستان ته راغيل یو او پخپله خربې کوي او غواړي دنیا ته وښيي چې موږ پخپله افغ

ه. حقیقت ټولې دنیا ته معلوم دی چې امریکا ماته شوه. بلکل دغسې نه د – ځوبه 
دا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې امریکا له موږ رسه د خپل شکست او زموږ د بېچاره 

 .ملت او مجاهدینو د بري معاهده امضا کړې ده

لله الحمد، د نولس کلن جهاد نتیجه نن ټول ګورو: د دوی هغه غرور او تکرب له کوم 
افغانستان باندې نږدې دوې لسیزې وړاندې یرغل وکړ، له خاورو رسه یې چې پر 

رسه خاورې شو. دا د دوی خامپختګي وه چې په افغانستان کې یې د روسانو او 
 .انګرېزانو له شکسته درس وانخیست

په رحم هلالج لج دوی چې څه درلودل ټول یې استعامل کړل. خو لله الحمد د خدای 
 .او مالتړ یې رشموونکې ماتې وخوړله

د افغانستان اسالمي امارت د یوه اسالمي جهت په حیث دې توافقنامې ته متعهد 
 صاً افواهات چې زموږ دښمنان او خصو  دی او دا خپله دیني وجیبه ګڼي. هغه

داخيل منافقین یې چې د سولې د فرصت له منځه وړلو ته ملن وهي خپروي چې 
ایه دي. موږ چې کوم تعهد ممکن اسالمي امارت دې ژمنو ته وفادار پاتې نيش، بېځ

 .کړی، هغه ته به وفادار پاتې کيږو
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پر خپلو ژمنو والړ یو.  تاسې وینئ چې نږدې یوه میاشت پوره کېدونکې ده، موږ

لخوا تخلف شوی دی: ټاکل شوې وه چې د مارچ په لسمه بین  امریکابرعکس د 
خو االفغاين مذاکرات پیل او تر هغه مخکې پنځه زره بندیان خويش يش. 

امریکایانو وفا ونکړه. ممکن د دوی په خپل منځ کې له غالمې ادارې رسه جنجال 
 .وي. دا د دوی لخوا د تعهداتو خالف ورزي ده

زموږ لخوا هیڅ ستونزه نشته. بین االفغاين مذاکراتو ته زموږ ټيم تیار دی. الحمدلله 
ول یو امارت دی، ټ –په اسالمي امارت کې نه ډلې ټپلې شته او نه کومه بله ستونزه 

د یوه امیر املؤمنین تر قوماندې الندې یې افراد له بدخشانه تر هراته، له مزاره تر 
خوسته، په ټول هېواد کې د تیارسئ په حالت کې والړ دي، هر ډول امر چې ورته 
وکړي، هغسې به کیږي. اوسمهال دا توافقنامه زموږ لخوا تایید شوې او تر اخیره به 

هیڅوک دې زموږ لخوا د دې توافقنامې د ماتېدو اندېښنه نه لري، یا  ورته متعهد یو.
دا اندېښنه چې د امارت په منځ کې به داسې څوک وي چې دا نه مني. دلته هیڅ ډله 

 .وټپله نشته، هغه که سیايس دفرت دی، که اقتصادي دی او که بل څه

په همغه اندازه  له امریکا رسه امضا شوې توافقنامه چې څومره موږ ته اهمیت لري
ګاونډیانو او د سیمې نورو هېوادونو ته هم مهمه ده. ځکه زموږ په هېواد کې د 
امریکایانو شتون ګاونډیان نيش زغمالی. په افغانستان کې د امریکا شتون نه 
پاکستان، ایران او نه هم روسیې او اچین ته د زغم وړ دی. په دې توافقنامه ګاونډیان 

هم زیات خوشحاله دي. د هغوی وېره دا وه چې که امریکا په او د سیمې هېوادونه 
افغانستان کې پاتې يش، دا خاوره به د دوی پر خالف کاروي. او دا هغه څه دي 
چې موږ یې هم نه غواړو چې زموږ له خاورې دې څوک، که څه هم امریکا وي، 

د سیمې د بل چا پر ضد کار واخيل. پر دې توافقنامه باندې زموږ ګاونډیان او 
خو که توافقنامه په همدې  –هېوادونه خوښ دي، هرکلی یې کړی او خوشبین دي 

 .شکل چې جوړه شوې مخته والړه يش

او بل د روابطو په اړه باید ووایم چې د منځنۍ اسیا له هېوادونو ازبکستان، 
تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او دارنګه له ایران، پاکستان، چین روسیې او د 

ي ختیځ تر هېوادونو پورې، له دوی رسه د اسالمي امارت اړیکې دوستانه دي. منځن
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دوی ته مو په هره برخه کې د اسالمي امارت د پالیسۍ په اړه وضاحتونه ورکړي او 
ورته ترشیح کړې مو ده. دوی موږ قانع کړي چې په افغانستان کې د اسالمي امارت 

مدې امله موږ په منطقه کې یو طرف یا حکومت راتګ د دوی ټولو په ګټه دی. له ه
مالتړ لرو او دا خلک زموږ قوي مالتړ کوي. بلکې د روسانو او امریکایانو د اشغال 
په مقابل کې هم دا خلک له موږ رسه والړ وو. تاسو به لیديل وي چې روسانو، 

 .چینایانو او ګاونډیو هېوادونو د اشغال د خامتې په اړه زموږ دریځ تایید کړی دی

توافقنامې تر امضا وروسته مالقات د پامپیو په غوښتنه و. د ده غوښتنه وه چې باید د 
 .ند ووخو ه دې لیدنه کې زه او مال برادر اخصويص مالقات وکړو. پ

وشحاله او له دې پامپیو لومړی د توافقنامې په اړه خپل تاثرات څرګند کړل. خ
هوکړې ته ژمن پاتې يش، ویل یې چې دواړې خواوې باید دې  ،توافقنامې رايض و

د توافقنامې هر بند په صحیح ډول اجرا يش، موږ له افغانستانه د خپلو قواوو ایستلو 
ته ژمن یو، په افغانستان کې دې داسې یو حکومت رايش چې اکرثیت افغانانو ته د 
منلو وړ وي، موږ به هغه حکومت مالتړ کوو، په اقتصادي لحاظ یې هم مالتړ کوو 

 .نکې کې به د افغانستان په بیارغونه کې فعاله ونډه واخلواو په راتلو 

موږ ورته وویل چې موضوع په تاسې پورې اړه لري. موږ چې توافقنامه امضا کړه، 
ورته ژمن یو. دا توافقنامه موږ له قوي دریځه امضا کړې ده. په افغانستان کې ستاسې 

شته چې نه غواړي د جګړې شل کاله تیریږي. په سیمه کې داسې هېوادونه هم 
تاسې په دې ډول له افغانستانه ووځئ بلکې غواړي تاسې د پخواين شوروي اتحاد 

شل ټوټو ووېشل شئ او بیا ووځئ. خو موږ نه غواړو چې خپل -په څېر په پنځلس
هېواد مو د زبرځواکونو د جنګ میدان يش. له خپل ملکه سوریه نه جوړوو ځکه 

وژل کیږي او موږ نه غواړو چې خلک مو  زموږ د ملک په ورانۍ کې زموږ خلک
ووژل يش. سولې ته مو ترجیح ورکړه او له قوي دریځه مو تاسې رسه سوله وکړه. 
موږ ان شاء الله دې توافقنامې ته ژمن یو، او د دې مطابق به کوښښ کوو چې ستاسې 
قواوې له افغانستانه ووځي او په افغانستان کې یو داسې اسالمي او رشعي نظام 

منځته رايش چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي، او په راتلونکې کې به موږ یو را
 .مستقل او ازاد افغانستان ولرو
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همدارنګه مو د سیمې له خطراتو او مشکالتو خرب کړ. د امریکا د خطشاتو په اړه 
چې درلودل یې چې د افغانستان خاوره بېرته د دوی پر خالف استعامل نيش، یا په 

ې کې نور قوتونه افغانستان ته رانيش او د امریکا مفادات په خطر کې ونه راتلونک
ولویږي اطمنان مو ورکړ. وروسته یې وعده وکړه چې زه یو ساعت وروسته له 

 .رسوم ولسمرش ډونلډ ټرمپ رسه په ټلفون خربې کوم او ستاسې ټولې خربې ور

ټرمپ د شپې له  هامغه و چې یو ساعت وروسته ده له ټرمپ رسه خربې کړې وې.
دې توافقنامې خپل مالتړ ښکاره کړ او بیا یې وویل چې زه به د اسالمي امارت هیئت 

 .دعوت کړم واشنګټن ته را

 .ان شاءالله، امید لرو چې دا توافقنامه په ښه صورت مخته والړه يش

ر نیمه نړۍ وررسه والړه ده د مېز پ یباً ېر له یوه سرت قدرت رسه چې تقرد امریکا په څ
رس مناقشه کول، دالیل او چنې وهل اسانه کار نه دی. ډېر سخت پړاوونه وو او 

کال مو له دوی رسه مشکالت تېر کړل. خو لله  نږدې یو نیممشکالت پکې وو. 
الحمد د اسالمي امارت هئیت چې په راس کې یې زه وم له دې کامیاب راووت، او 

او نقاط پرځای کړي چې زموږ د ان شاءالله په دې توافقنامه کې موږ هغه الفاظ 
 .ملت او خلکو خیر به پکې وي

هره لحظه، هره دقیقه او هره ورځ د مېز پر رس مناقشه وه. د مذاکراتو په جریان کې 
کله به رسه خوابدي شوو او وبه وتو. کله به بیا د منځګړي په توسط بېرته پر مېز 

 .کېناستو او خربې به مو پیل کړې

یې درلودې، چې په راتلونکې کې به په خاطراتو کې هم  ډیرې هسکې او ژورې 
 :خاطره دا ده ترخهرايش. زه اوس په تفصیل رسه ټولې خربې نشم کوالی. ښه او 

چې نور به کې موږ دا توافقنامه خالصه کړه او هوکړه مو وکړه  سپټمربز په ۲۰۱۹د 
پرې کوله، په اختتامیه و. کله چې ما او خلیلزاد ابتدايي امضاء و یې د امضا لپاره برابر 

خربو کې ما د خوشحالۍ اظهار وکړ او دا مې تاریخي ویاړ وباله. زما ملګرو د نعره 
تکبیر شعار ورکړ او خپله خوشحايل یې څرګنده کړه. دا زموږ لپاره د نهايي 

دومره خوشحايل وه لکه چې څومره چې د توافقنامې د امضا  –خوشحالۍ ځای و 
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جانب داسې نه کول ځکه دوی خو د خپلو قواوو د خروج او په ورځ وه. اما مقابل 

قانوناً هم باید د دوی دریځ  –ماتې امضا کوله. دوی ډېره خوشحايل نه ښکاروله 
 .دغسې وای. دا زموږ لپاره د خوشحالۍ خاطره وه

موضوع باندې مناقشه کوله،  ځانګړېاو ترخه خاطره دا وه چې یوه ورځ موږ پر یوه 
ه توندۍ وویل چې موږ غواړو له افغانستانه خپلې قواوې نور وباسو، خلیلزاد په ډېر 

چې په هر ډول وي، ځکه موږ نور د افغانانو له وژلو ستړي شوي یو. موږ ته یې 
رایاد کړل چې دوی څومره افغانان د طالب، مجاهد او نورو په نومونه مببار او 

ې په ټول ژوند کې به مې شهیدان کړي دي. دا زما لپاره تر ټولو ترخه خاطره وه چ
 .له یاده ونه وځي

ز کال په نومرب میاشت کې په مسکو کې له نړیوالو رسه تر ډېرو سیايس هلو ۲۰۱۸د 
ځلو وروسته د مسکو فارمټ غونډه جوړه شوه. د دوولسو هېوادونو د بهرنیو چارو 

ړل دعوت شوي وو او اسالمي امارت ته هم بلنه ورک وزیران یا مرستیال وزیران را
مجلس و چې اسالمي امارت یې په رسمي ډول دعوت کړ. هغه  لومړیشوې وه. دا 

وخت زه د اسالمي امارت د سیايس دفرت مسؤل وم. دا موضوع مو له خپل مرشتابه 
 .رسه رشیکه کړه او د مرشتابه په اجازه مو په دې غونډه کې ګډون وکړ

ته موږ وینا وکړه، او د راتلونکي د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر تر افتتاحیه وینا وروس
حکومت، سولې او مذاکراتو، د ښځو د حقوقو او داسې نورو مسایلو او راتلونکي 

 .افغانستان په اړه مو د اسالمي امارت هراړخیزه پالیيس ګډونوالو ته اظهار کړه

اصول دا دي کله چې په نړیواله سطحه کوم کنفرانس جوړیږي هلته د هر هېواد 
 .وي، د بهرنیو چارو وزیر یې څنګ ته دریږي او یادګاري عکس اخيلبیرغ والړ 

د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ما هم غوښتنه وکړه چې زه هم په عکس کې وررسه 
ودرېږم. ما چې هلته وکتل د دوولسو هېوادونو بیرغونه وو خو د اسالمي امارت بیرغ 

ورې لنګوټې غ پرځای مې د خپلې ت. بل څه نه و، د بیر  زغم وړ نه وهدا نه و. ما ته 
 په رس  میړنی مجاهدین او طالبان یې په لوی اکرثیت  زمونږ  هغه الً معمو   چې شمله 
او تاریخي   غیرت ، حریت پر رس راکش کړه او دا مې وښوده چې دا زمونږ د  کوي
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تاسې ته معلومه ده چې د ، په همدې مجلس کې د بیرغ منونه ده او   نښه  معرکي
معظمې په فتحه کې د مسلامنانو بیرغ تور و، د کعبې غالف هم تور دی، او مکې 

 .همداسې په ډېرو مواردو کې تور رنګ د مسلامنانو د نښان په توګه کارېدلی دی

هغه وخت زما تور پټکی او تور کايل وو. شمله مې د دې په خاطر پر رس باندې 
افغانانو ویاړ او افتخار همدا واچوله چې یو خو د بیرغ ځای ونیيس او بل دا چې د 

کله چې یو تاریخي کار کیږي نو خلک شمله پورته کوي او پر ، لنګوټه او شمله ده
اړوي. دا د افغانانو تاریخي ویاړ او السته راوړنه وه، د اسالمي امارت په  رس یې را

 .په همدې خاطر مې په هغه ورځ شمله پر رس واچوله ،رسمیت پېژندل و

هربي شورا غړي او د دعوت، ارشاد، جلب او جذب کمیسون مرش ر د طالبانو د 
د االماره مه، ۱۳د اپریل پر چې  ،رسه "څرک مجلې"مرکه له  مولوي عبدالکبار

 ه.کړ  خپره ویب پاڼې

دامریکا متحده ایاالتو او   د اشغال پای ته رسولو په اړه د ،۱۳۹۸ کب په لسمه د 
اریخ زموږد معارصت دلېک سلیکهوکړه لیک ال  ترمنځ د امارت اسالمي دافغانستان د

 .یوه لویه تاریخي کارنامه ده

داسالمي امارت رسه خربو او مذاکراتوته   اړکړل چې  چې امریکایان یې هغه عوامل
ولې چې امریکا دلته له کومې ډلې،  پوره روښانه دي،  کیناستل مخفي اوپټ ندي؛

په جنګ وه،  د کوم توکم اویا څو کسانورسه په جنګ نه وه بلکې دیوملت رسه
اوتجربو ښودلې چې دنړۍ مجهزپوځونه چې کله دملتونو رسه په جنګ کې 

 نو پوځونوجګړه بایللې اوملتونوجګړه ګټلې ده دلته هم داسې و شول چې د  کیويت
ولس بری ترالسه کړ، کله چې امریکا   هیوادونو پوځونه مات شول او افغان ۴۹نړۍ د

خربو او مذاکراتو پرته یې بله الر نه لیده هغه  خپله ماته ولیده نودرک یې کړه چې د
کې د یوولس مخامخ مذاکرايت دورو،  و چې تیرو اتلس میاشتوپه اوږدو

دامریکا او اسالمي امارت ترمنځ داشغال پای ته رسولو په اړه دهوکړه لیک   وروسته
مه هم هغه منت دقطر په پالزمینه دوحه کې  ۱۰په منت توافق راغی او دکب په

 داستازو لخوا دنړیوالو په حضور کې السلیک شو  ینودطرف
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ولې که  قوي عامل په حیث رول درلود، هم د  جهادي صف وحدت دې لړکې د 

دې تاریخي  د  موږ  یو جهادي صف پر ځای ګڼو صفونو شتون درلودی شاید د
 .ی شويامرحلې شاهدان نه و 

څرک "مرکه له  قاينانس حسیايس کمیسون او مذاکرايت ډلې د غړي  دطالبانو د 
 کړه.مه، د االماره ویب پاڼې خپره ۱۸رسه، چې د اپریل پر  "مجلې

د قطر هیواد په پالزمینې دوحه ښار کې د ، کال د کب د میاشتې په لسمه ۱۳۹۸د 
 .افغانستان د اسالمي امارت او امریکایانو ترمنځ یوه تاریخي توافقنامه السلیک شوه

سمي ډول په افغانستان کې د اشغال خامتې ته د د همدې توافقنامې له مخې په ر 
میاشتو کې له  ۱۴پای ټکی کیښودل شو او امریکایان دې ته حارض شول چې په 

 .دیپلوماتانو پرته نور خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وبايس

میانو رسه هم السلیک کړی یټناله وم کې ۱۹۷۵دغيس یو توافق امریکایانو په کال 
ه توپیر چې هلته د دوی په مقابل کې یو داسې دولت جنګیده چې و ، خو په دومر 

 نیسټيبالک کې شامل نور ټول کمو  نیسټېتر شا روسیه ، چین او په کمو  د هغه
 .هیوادونه و الړ وو

دلته افغان  څخه متفاوته وه، ویټناماما په افغانستان کې د اشغال په وړاندي جګړه له 
کا په مقابل کې نه؛ بلکې د هغوی ترڅنګ یې د ولس په تیره طالبان یوازې د امری

( ۴۹هغه پوځي ایتالف مقابله هم کوله چې د امریکایانو تر ارشاف الندې له )
 .هیوادونو څخه تشکیل شوی و

یعنی اسالمي امارت په داسې حال کې چې د هیڅ کوم بهرين هیواد پوځي او 
هغوی له نړیوال ایتالف  سیايس حامیت یې تر شا نه و په یواځي رس له امریکا او د

 .چې ناټو تړون هم ورکې شامل و په خايل الس خو د ایامن په زور مقابله کوله

د یاد تړون د السلیکولو په مراسمو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو 
او د ملګرو ملتونو د رسمي استازي په شمول د نړۍ د خواوشا پنځوسو هیوادونو د 

د امریکایانو پر ټولو هغو الزاماتو او تورونو د بطالن خط راکش کړ  سفیرانو شتون
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کوم چې یې د اسالمي امارت په خالف تررسه کول ، د اسالمي امارت مجاهدین 
یې په ناوړه نومونو یادول او د هغوی د له منځه وړلو لپاره یې خپل ټول پوځي ، 

 .تخنیکي او تبلیغايت وسائل کارول

امارت داعیه برحق وه هامغه وه چې الله ورته د امریکا، ناټو خو دا چې د اسالمي 
او د هغوی د ایتالفیانو پر وړاندې د بریايل جهاد او مقاومت توان ورکړ او د همدې 
جهاد او رسښندنو برکت و چې له امریکایانو رسه یې د اشغال د پایته رسیدو او 

 .جګړې د خامتې سند السلیکولو امکانات شونې کړل

یکایانو او اسالمي امارت ترمنځ تر تړون وړاندې امریکایانو په افغانستان کې د امر
شته واقعیتونه درک او د هغوی له مخې یې له اسالمي امارت رسه له افغانستان څخه 

 .د خپلو ځواکونو د بیرته ایستلو تړون السلیک کړ

پاتې يش زه که امریکایان په عميل لحاظ د دې تړون د محتویاتو پيل کولو ته ژمن 
هیله مند یم چې دلته د اشغال له امله راپیداشوې يب ثبايت، او جګړه به وررسه پای 
ته ورسیږي او افغانستان به د یوه ځواکمن مرکزي نظام په لرلو رسه د ټولو افغانانو 

 د هامغې ورځې د ژر رارسیدو په هیله .لپاره د امن او سوکالۍ په کور بدل يش

د ژورنالستانو له ګڼو پوښتنو رسه په تصاديف توګه وه،  و ورځد تړون د السلیک کېد
مخامخ شوم، دا سوال زما څخه ډیر وشو چی ایا دا تړون السلیک کول ستايس لپاره 
بریا ده ؟ ماهم اکرثو ته یو ځواب وایه چې هو، دا السلیک یوازي زموږ لپاره بریا نه 

خربه وي چې هغه امن او  ده بلکې د هر هغه چا لپاره ممکن بری او د خوښۍ وړ
سولییز ژوند خوښوي هغه خلګ که د هر هیواد او د هرې عقیدی وی، دا السلیک 

 .هغه اشغال ته د پای ټکی ږدي چې د ټولو بدمرغیو رسچینه ده

په موږ باندي جنګ تحمیل شوی دی زمونږ خاوره اشغال شوې ده او د اشغال په 
د ټولو ستونزو سرت المل یعنی د وړاندی زمونږ جنګ مقدس جهاد دی نن چی دا 

اشغال وجود له منځه ځي دا زموږ د جهاد او قربانیو نتیجه ده، داچې موږ باالخره د 
 .خپلو قربانیو نتیجه تر السه کوو دا زموږ لپاره سرته بریا ده
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د رسنیو استازو به زما په اړه راته ویل چې خلک له تا څخه ویریږي، تا دیو قاتل په 

ما به په ځواب کې ورته ویل چې دا زموږ د دښمنانو پالن شوي کارونه توګه پیژين، 
دي او ستاسی د رسنیو تبلیغات دي چی له یو معصوم انسان څخه بال جوړه کړي، 
خلګ چې زموږ په اړه کوم منفي نظر لري د دوی ذهنونه او فکرونه د دښمن 

نځ چې موږ ته دشک مينځيل دي، زموږ او د هغو وروڼو تر م مطبوعاتو او تبلیغاتو 
په سرتګه ګوري، د دښمن تبلیغايت دستګاو واټن ایجاد کړی دی، واقعیت دادی 

 ږغکلونه رسنیو تعبیرولو، ما د امریکا  ۱۸چې موږ هغه ډول نه یو څنګه چې نژدې 
رسه تفصیيل مرکه وکړه خو متاسفانه چې د بیان د تش په نوم ازادۍ دعوه دارانو د 

د همدې سوال په ځواب کې وویل  خربیال ته، هلته ما 272ههغې د نرش اجازه ورنکړ 
کاله و، او د اسارت په وخت کې زه  ۷چې زما عمر د ا مریکا د راتګ په ورځو کې 

شل کلن وم نو ایا د بیان د ازادۍ معنا داده چې یو کم عمره او بې جرمه انسان ټولني 
ازادۍ تر نامه الندي  ته د هغې د قاتل په صفت معريف کړي؟ په حقیقت کې د بیان د

په هلالج لج دښمنان سیايس حربې پر مخ وړي خو زه په دې عقیده یم چې د خدای 
او دادی موږ او  ،فضل به د دوی په تزویرونو هیڅ ګټه هم مرتبه نيش ان شاء الله

 .دې خربې شاهدان یو چې نړۍ ورو ورو له حقایقو خربیږي تاسو د

رور دی، نوموړی زموږ په بلنه یادي ټیموټی ویکس )جربایل( زما دوست او دینی و 
ټول مذاکرايت ټیم په دې متفق شو چی هغه ته په غونډه کې د  ،غونډي ته راغی

ګډون دعوت ور کړو ځکه هغه یو سوله خوښ سړی دی او یادي غونډي ته د 

                                                           
د امریکا ږغ راډیو او ټلویزون خربیال ایوب خاورین، د تړون تر السلیک لږ مخکې  272

رسه وکړي، موږ له  څخه وغوښتل چې که کوم طالب مرش مرکه ور "ځالند او مطمنئ"موږ 
هغه رسه ژمنه وکړه چې مرسته به ور رسه وکړو، د تړون د السلیک له مراسمو وروسته، موږ 
له متقي صاحب رسه والړ وو، خاورین راغی، له هغه رسه یې د مرکې کولو غوښتنه وکړه، 
موږ دواړو هم متقي صاحب ته وړاندیز وکړ چې له خاورین رسه تفصیيل مرکه وکړي، له 

ي صاحب رسه یې اوږده مرکه وکړه، خو هغه مرکه د امریکا ږغ راډیو او ټلویزون څخه متق
خپره نه شوه. موږ له خاورین څخه وغوښتل چې هغه مرکه زموږ په واک کې راکړي، تر 

 څو یې له هیوادوالو رسه رشیکه کړو، دا کار یې هم ونه کړ.
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، په همدې اساس ما هغه ته بلنه ورکړه، رسه له دې چې یې درلود راتګ خواهش

لپاره  ډیره خوشالۍ رسه قطر ته راغی او زه د هغه د هرکلیهغه ناروغ هم و خو په 
ده یوځای ښکاره کیدل ډیر د تعجب وړ و، دغه  زما او د یقیناً هوایي ډګر ته ورغلم، 

دروغو  خرب چې په رسنیو کی خپور شو په امریکایانو یې بد تاثیر وکړ ددوی د
د غونډی تاالر  ،وکړ ده مخنیوی تبلیغات په اوبو الهو شول، نو په اخره ورځ یې د

سخت خفه شو موږ هم انتهایي هڅه وکړه تر څو نوموړی په غونډه  ،ته یی پرینښود
د صدر اعظم له معاون  سټرالیاکې رارسه ګډون وکړي خو بریايل نشوو، ده خپله د ا

الیا سفیر د هوټل مخي ته ورته راولیږه، خو سټر متاس ونیو، هغه په دوحه کې د ارسه 
ډیري  ،و رسه رسه بیا هم امریکایانو اجازه ورنکړه، زه هم ډیر خفه ومدغو ټولو هڅ د

دعاګاين می ورته وکړې، باالخره مي په دې قناعت وکړ چی کیدی يش په دې کې 
ډیر  ،ته ورغلم ته دده لېدو هوټل، له غونډي وروسته ماښام مهال ،به یې خیر وي

 ،ډیره تسلی مي ورکړه ،وم زه هم دده په دې حالت ډیر خواشینی  ،غمجن ناست و
مایيل دي چې څو ځایه په قران کریم کې فر  هلالج لجبیا مي دا خربه ورته وکړه چی الله 

خو په هغه کی به خیر وي، کیدی يش په دې کې به زموږ  ګڼئیو شی به تاسی بد 
ورته وکړې چې مخکې  کیسېپل اسارت څو دايس د تکلیفونو خیر وي، بیا مي د خ

غو تکلیفونو تر شا به لوی خیر مضمر و، وروسته جربایل مي چاته نه وې کړې، د ه
مهمه  ،ویې ویل چې که ما ګډون پکې ونکړ هیڅ خربه نه ده ،هم ډیر مطمنئ شو

داده چی دا لوی او مهم کار په خیر رسته ورسیدو او زه په دی متیقن یم چی په دې 
 ،م وپیژندلخیر ایښی و، ځکه اوس مي امریکایان نور هم س هلالج لجکی زما لپاره الله 

هم ډیری خربی وشوې چې هغه به ې نور  اصل کې د سويل دښمنان همدوی دي،
 . زه بیا په تفصیلی توګه په خپل کتاب کی راوړم ان شاء الله تعالی
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رسه،  "څرک مجلې"مرکه له  ذباح الله مجاهدمرش کمیسون  فرهنګي دطالبانو د 

 مه، د االماره ویب پاڼې خپره کړه.2ر پ مئچې د 

امریکايي لوری لکه څرنګه يې چې له اسالمي امارت رسه په تړون کې  قعاً که وا
میاشتو په ترڅ کې له افغانستان څخه ووځي، دا کار هم د سیمې،  ۱۴توافق کړی د 

 .هم د افغانستان او هم د امریکا لپاره سرته ګټه لري او یو چانس يې بللی شو

شو، ځکه روانه شل کلنه مبارزه او جهاد د الف: د افغانستان لپاره يې مهم ګام بللی 
همدې لپاره وو چې د افغانستان خاوره په ناجایز ډول، په زور رسه د امریکا لخوا تر 
اشغال الندې وه، دلته يې د اسالمي نظام، سولې او امن مخه ډب کړې وه، کله چې 

د استقالل اشغالګر قوتونه له افغانستان څخه وځي، ښکاره ده چې افغانان یوځل بیا 
خاوندان کیږي، پخپله د خپل راتلونکی په اړه مستقالنه پرېکړې کوالی يش او د 
سوچه اسالمي نظام تر چرت الندې به د خپل ویجاړ هیواد آبادۍ ته فرصت پیداکړي. 

 ان شاءالله

ب: د سیمې لپاره ځکه په خیر ده چې په افغانستان کې له امریکايي شتون څخه د 
ختلفو دالئلو په اساس نا راحته وو، روسانو په افغانستان کې د سیمې هیوادونه د م

امریکا شتون د خپلو او متحدینو د منافعو پرخالف باله، ایران خو له امریکا رسه په 
ښکاره دښمنۍ اخته ده، همدا ډول د چین هیواد هم چې اقتصاد يې مخ په وده ده 

رخو کې مشکالت لري، هم د او په عین حال کې له امریکا رسه په ډيرو اقتصادي ب
 .امریکايي ځواکونو له شتون څخه انديښمن و

خو په لومړیو کې یادو ټولو جهتونو نه غوښتل چې له امریکا رسه په جګړه کې 
کله چې د افغانستان خلکو مقاومت وښود، د کیل يش، نو يې ښکاره څه نه ویل، ښ

جم او وړتیا ولیده، نو اسالمي امارت تر چرت الندې يې د جهاد قوت، د مبارزې ح
ه کې د امریکايي موجودیت مخالف ټولو اړخونو په یوډول نه په یو ډول په سیم

 .نه پورته کړلږغو 
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کله چې امریکايي اشغال پای ته رسیږي د سیمې هیوادونه پخپلو کې تعامالتو، 
همکاریو، او مشرتکې اقتصادي ودې ته توجه زیاتوي چې دا کار د افغانستان او 

 .یمې په ګټه دهټولې س

د مثال په ډول د ټاپي پروژه رسه له دې چې د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان 
لخوا يي په کارونو خنډ وجود نه لري، مګرپه افغانستان کې د امریکايي شتون او 
جګړې له امله پرمختګ نيش کوالی، همدا ډول د منځنۍ آسیا د کاسا زر په نامه 

د چین د يو کمرب بند یوې الرې پروژه د افغانستان په خاوره  پروژه ناتکمیله والړه ده،
کې له مشکالتو رسه مخ کیږي، نو دا لوړ سیمیز اقتصادي هدفونه په افغانستان کې 
د اشغال د خامتې او امن د راتګ الرې څارې، اوس که د اسالمي امارت او امریکا 

ه شکه د ټولې سیمې ترمنځ توافقنامه لکه څرنګه چې ښايي هغسې عميل يش، بې ل
 .په خیر ده

ج: له افغانستان څخه د امریکا يي ځواکونو وتل پخپله د امریکا لپاره هم سرته ګټه 
ده، موږ تاسو يې محسوسوو چې مطلق اکرثیت امریکايي ملت په افغانستان کې د 
امریکايي ځواکونو له شتون او جګړې رسه مخالف دی، همدا ډول د امریکا اقتصاد 

د خرابیدو په حال کې دی، د جګړې اوږدوايل هم د امریکايي نظامیانو هره ورځ 
زړونه وهيل دي، د ناټو، امریکا او اروپا ترمنځ هم د افغانستان د جګړې د متویل 
په رس مشکالت پریامنه دي، نو داچې سبا هسې هم امریکا ماتې خوري او بیا په 

ی چې له فرصته ګټه نظامي شکل تښتې، نو اوس خورا ښه چانس په الس ورغل
واخيل او د توافقنامې په اساس د افغانستان اشغال او خپله دا اوږده جګړه پای ته 

 .ورسوي

بې له شکه چې د امریکايي اشغال او بیا د دغسې توافقنامې پورې د رسیدو پورې 
زموږ د مؤمن ملت ټولو اقشارو خپل خپل مسئولیتونه ادا کړي، نظامي ملګرو د رس 

ې قربانۍ ورکړې، ملت مو هم د جهاد رسه د همکاري په الره کې سرتې او مال سرت 
قربانۍ ورکړې، مرشانو او مسئولینو مو په دې الره کې شهادتونه، بندونه، ستړیاوې، 
هجرتونه او نور تکالیف قبول کړل، سیايس ملګرو مو هم الحمدلله په دې الره کې 
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ځانه وښوده او د سیايس استدالل  سخت استقامت وکړ، ډيره ځريکتیا او وړتیا يې له

 .په ډګر کې تاریخې کارنامې پريښودې

ده، داچې روان   خو په ځانګړي ډول د فرهنګي ملګرو کارګردۍ هم له هیچا پټه نه
جهاد په نړیوال سطحه انعکاس وموند د فرهنګي ملګرو د هلو ځلو، خواریو او 

دا ورستي ځل منتج مذاکرات  تکالیفو نتیجه وه، په ځانګړي ډول له امریکایانو رسه
وروسته له هغه پيل شول، زمینه ورته مساعده شوه او د اعتامد فضا رامنځته شوه چې 

کال کې د فرهنګي کمیسیون په ابتکار د ټرمپ په نامه د اسالمي  ۲۰۱۷لومړی په 
، هغه لیک د امریکايي بیالبیلو جهتونو 273 امارت لخوا رسخالصی لیک واستول شو

                                                           
ولسمرش ډونالډ ټرمپ په نوم د  امریکايي "، د طالبانو لخوا د۲۰۱۷مه ۱۵د اګسټ پر   273

 خپور شو، ځینې مهمې برخې يې دلته را اخلو: "اسالمي امارت پرانستی لیک

 د امریکا د متحده ایاالتو ولسمرش ډونالډ ټرمپ ته!

کاله تیرکړل او د افغانستان د تسخیر لپاره  ۱۶ستاسو پوځ زموږ په هیواد افغانستان کې پوره 
داسې حال کي چې ستاسو د هیواد پخوانیو چارواکو په  یې خپلخ ټول وس وکاراوه، په

 ۱۶افغانستان د برید لپاره پراخه نړیواله ټلواله جوړه کړې وه بیا هم افغانستان کې ستاسو د 
کلن پوځي حضور پایله دا شوه چې نن افغانستان په امنیتي لحاظ تر ټولو نا امنه، په اداري 

 تر ټولو نیستمن هیواد ګڼل کیږي. لحاظ تر ټولو فاسد او په اقتصادي لحاظ

که تاسو لیږ تاریخي سوابق وګورئ افغانان په نړۍ کې ستايس محسنین  ولسمرش ټرمپ!
دي، هغوئ هم تايس او هم ټوله نړۍ د خپلو قربانیو په مټ د کمونیزم له رسه ښاماره خالصه 

باید دا وي چې  کړه ایا د افغان ځوامنرد اولس د تاریخي احسان په مقابل کې ستاسو چلند
 دغيس يب کفایته، فاسد، يب ضمیره او اختالسګر چارواکي ورباندې مسلط کړئ؟

افغانان د امریکایانو په شمول د نړۍ هیڅ کوم ولس ته د رضر رسولو بد نیت نه لري، خو 
چې د دوئ په حریم څوک تیری وکړي بیا یې د تیري کوونکو د ځپلو او ماتولو هرن ډیر 

 ښه زده دی.

امریکايي ځوانان د دې لپاره نه دي پیداشوي چې د افغانستان په دښتو او  ر رئیس!جمهو 
او مفسدو چارواکو د واکمنۍ ټینګولو لپاره ووژل يش او نه هم ښايي د   غرونو کې د غلو



 726 /  پړاوه مخامخ خربې ۱۱

                                                           

هغوئ میندې او پلرونه په افغانستان کې د هغوئ په الس د وليس افغانانو په وژلو رايض 
په   ژوند ژغورنه  نان د امریکا هغه برشي رسمایه ده چې د هغوئوي؛ بلکې امریکايي ځوا

رسکې ستايس او بیا د ټولو امریکايي چارواکو تر ټولو سرت مکلفیت دی، البته دا به د امریکا 
د وخت د حاکامنو یوه تاریخي اشتباه وه چې امریکايي ځوانان یې دافغانانو وژلو ته را 

ه مسئول ولسمرش په توګه دا په کار دي چې د خپلو سلفو ولیږل، خو تاسو ته د امریکا د یو 
له اشتباهاتو څخه په عربت اخیستو رسه نور په افغانستان کې د امریکايي ځواکونو د مرګ 
ژوبلې مخنیوی وکړئ. ستاسو جرناالن ستاسو د وژل شویو او معیوبینو عسکرو واقعي 

تابوتونه وشمیري چې روزانه یې  شمیرې پټوي، مګر افغانان په ډیره اساين کوالی يش هغه
 ستاسو په خوا درلیږي

دامریکا ولس مرشه! دافغانستان وليس مقاومت چي اوس یې اسالمي : وروستۍ خربه
اوبامسئولیته ميل، سیايس اونظامي ځواک   امارت رهربي کوي داپه ټوله سیمه کي یومنظم

امارت مسؤالنه پالیيس دی چي دلته یې د دډیرو دايس فتنو مخه نیولې چي که داسالمي 
راپورته کړي چي د ملبو تاو به یې  رس  دايس ګډوډي به او منظم خوځښت نه وي نو

ورسیږي. که څوک په حقیقت پوه يش نواسالمي   حتی ټويل نړۍ ته سیمي او ګاونډیانو،
امارت به واقعا د افغانستان، سیمي او نړۍ لپاره رحمت وبويل ځکه اسالمي امارت چاته د 

اوپالیيس نه لري اونه هم نوروته اجازه ورکوي چي دافغانستان خاوره دچا په   رادهرضر ا
وي چي افغان مسلامن ولس چي تر اوسه په   رضر استعامل کړي، دابه ستاسولویه اشتباه

 خپلو ناچیزه وسایلو ستاسو مقابله کوي دې ته مجبور کړئ چي دخپل هیواد دازادي او
په خاطر ستايس حریفانو ته الس ور اوږد کړي. نوښه به له مظاملوڅخه دخالصون  ستاسو

یوه مسئول جمهور ریس په توګه واقعیتونه درک کړئ او د  د داوي چي تاسو دامریکا
حقائقو په مبنی پریکړه وکړئ او دا حقیقت د زړه په غوږو واورئ چي دافغانستان جنګ 

 نظامی تجربه شویو لوژي،مو دامریکا اوناټو په روزل شویو ځواکونو، پرمخ تللې ټیکنا
 کرایې په اجريت قاتالنو، د نو ،قوي اقتصاد ونه ګاټه په بل پيس سرتاتیژیو او یو جرناالنو،

 بدنامو قراردادي کمپنیو او بې ضمیره غالمانویې هم نشئ ګټالی.

 دافغانستان اسالمی امارت
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ه د مشهور امریکايي ړ، بیا په کابل کې د امریکا تیر سفیر جان بس رس ذهنیت بدل ک

نو او رسنیو په وسیله زموږ مکرر متاسونه ټايپلوماډروبین او ځینو نورو  نټلیکوال بار 
 .وو چې د مذاکراتو پيل ته يې زمینه سازي وکړه

 یکايي لوري کې داسېهسې ستاسو د معلوماتو لپاره دومره ویلی شم چې په امر
و چې ګواکې د اسالمي امارت سیايس کمیسیون او مرشتابه رسه یوه ذهنیت موجود 

خوله نه دي او ګواګې د سیايس کمیسیون خربې، نظریات، ژمنې او وعدې د 
خو امریکایانو همداسې  ودي، اګرکه په واقعیت کې داسې نه مرشتابه په استازولۍ نه 
 .یو غلط برداشت درلود

دا خال محسوس کړه، په ډيره جدي او پرلپسې توګه يې  کله چې فرهنګي کمیسیون
کوښښونه پيل کړل چې امریکایانو ته ثابته کړي چې د اسالمي امارت د سیايس دفرت 

 .ژمنې او تصامیم عین د مرشتابه تصامیم دي

په دې الره کې پرمختګ وشو او د مذاکراتو رسمي پيل ته زمینه مساعده شوه، 
ان کې، بیا د توافقنامې په السلیک کې ان شاءالله د وروسته د مذاکراتو په جری

او نورو مبارزو ملګرو په   فرهنګي ملګرو خدمات خورا ښکاره وو، زموږ لیکوالو
دې موده کې د لیکنو، نرشاتو، مرکو او نورو هلو ځلو له الرې سعیه وکړه چې 

په کې الړه يش چې ان شاءالله و ذهنیتونه جوړ وساتو ترڅو پروسه بریايل پرمخ 
بریايل شوو، دا بریا د ټول اسالمي امارت او بیا په ټوله کې زموږ د مظلوم اومجاهد 

 ولس بریا وه. الحمدلله واملنة
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 مه، د استاد محمد زمان مزمل لیکنه په نن ټکی آسیا کې۲۹د اپریل پر 

 !طالبان؛ او د دویم منرب فتحې نشه
توواریخ کووې یوووه د  پوودې کووې شووک نشووته چووې د طالبووانو مقاومووت د نووړۍ پووه

 .څیړنې وړ تحول او موړ وه

طالووب پووه یووو رس او یووو عنوووان د امریکووا او اتووه څلویښووت ملګوورو رسه د اتلسووو 
کلووو پووه اوږده زمانووه کووې وجنګیوود او د شوووروي پووه شووان نووه عربووانو حامیووه کووړ 
او نوه هوم د پووروين امریکوا او غورب غونوودې تور شوا والړ و چووې د مجاهودینو توور 

 ا یووووووې څوووووووک هامغسووووووې ونووووووه دریوووووودلشووووووا والړ وه توووووور شوووووو
او پووه داخوول کووې هووم نظوور د طالووب ټکووري پالیسووۍ تووه چووې ټووول جهووادي 
ګوندونووه یووې ګواښوويل وو لووه دوی رسه څوووک ونووه دریوودل ولووې بیوواهم د هغوووی 
ٌججووورو کوووې دوموووره څوووه وه چوووې آن د موووذاکراتو پوووه دوران کوووې یوووې هوووم د 

یلوزاد پکووې خلیلوزاد پوه روایوات داسوې چنوې او جوديل مباحوث درلوودل چوې خل
 .دا پر هغوی زیات وګڼل

تر دې ځایه چوې څوه موو وویول دا پور حوق دي ولوې دا چوې طالوب د جنوګ پوه 
میوودان کووې چووا حامیووه نکووړ او نوون یووې د سیاسووت پووه میوودان کووې نوویم افغانسووتان 
توور شووا والړ دی او مسووکو تووه ورغوويل مرشووان ددغووې خووربې یووو ژونوودی ثبوووت 

 وه
تیو څلوورو کلوو کوې چوې زمینوه ښوه ولې طالبوان لوه خپول ملوت رسه پودې وروسو

ورتووه مسوواعده ده لووه ملووت رسه او ډلووو رسه لووه ښووکاره تفوواهم او بحووث نووه ډډه 
کوي بلکوې هاغوه د قطور پوه جلسوه کوې یوې هوم د خپلوو نخبوه شوهیدانو یوو زوړ 

 .اکا او یا مرش خان الال له ځان رسه په یو بدل واسکټ کې ملګری نکړ

سوتوی توګ مبوادا د افغانسوتان خلکوو توه  په سویايس جواده کوې د طالبوانو دا یووه
 .دا تصور ورکړي چې طالبان د خپلې فتحې په نشه کې دي

زه پووه هموودې مناسووبت طالووب مرشووانو تووه وایووم چووې دا پووه رښووتیا یوووه لویووه او 
عظیمووه فتحووه وه ولووې توور دې د شوووروي د محووال فتحووه ځکووه کمووه نووه وه چووې 
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او دا د ځمکووې د بوول  هغووه د یووو ګاونووډي ځووواکمنې امپراتووورۍ رسه ډغووره وه

مووخ نووه د یووو راغوويل مسووافر ځووواک رسه ډغووره وه ، نووه ښووایې د فتحووې پووه مهووال 
طالبوان تواضوع هیووره کوړي او پخپلوه دویمووه فتحوه داسوې نشووه يش چوې د تفوواهم 

 .او مذاکراتو پړاونه پکې پیکه يش

زه چووې توور کومووه ځایووه پوووهیږم طالبووان ان شوواءالله توور دې ښووه او ژور دي ولووې 
 .هغوی ته د ولس اندیښنې ور انتقال کړې بیاهم ما

 

 

 ۲۰۱۹شهید وحید مژده، استاد محمد زمان مزمل او زه )مطمنئ(. تاشکند، فربوري 
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 رشیټون هوتل –د تړون مراسمو ته د ننوتلو په حال کې 

 
 مولوي احمدالله وثیق او زه )مطمنئ(. رشیټون هوتل
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 د لاکوال پېژندنه

هلمند زېژدیز کال کی د ۱۹۷۳مطمنئ د جوم رسمست زوی په نظر محمد
 سرتګې رڼي کړي. کې زرغون کيل په نادعيل ولسوالۍد  واليت

 ېزده کړ 

دولسم ټولگی يې په پېښور کې د سيد جامل الدين افغان په عايل لیسه کې پای 
ي په څانگه کی ملریز کال کې د کابل پوهنتون د سيول انجنیر ۱۳۷۷ته رسويل. په 

 خپيل لوړي زده کړي بشپړي کړي . 

ل کال(   ۱۳۹۶تر  ۱۳۹۳د افغان پوهنتون د رشعیاتو څانګې د فقهې او قانون )
ۍ سند د کې په فقه او قانون کې د ماسټر  څخه فارغ، اوسمهال  دعوت پوهنتون

  بشپړیدو لپاره پر تیزس بوخت دی.

  ارمه دندي

کې په  ۱۳۷۶د راډيو او تلویزیون رئیس، په  ننگرهار واليتل. کال د ۱۳۷۵په 
کابل کې د عامه کتابتون او ميل آرشيف د لوی رياست مرستیال او د کتاب مجلې 

 هلمند واليتکې د  ۱۳۷۹کي دبیهقي کتابتون  رئېس،  په  ۱۳۸۷مدير، پهمسؤل 
 کې يې له بهرنیو نړیوالو مؤسیسو او د ۱۳۸۰اطالعات او کلتور رئيس . په 

تر  ۱۳۸۴ښوونځیو او کوچنیو روغتونو جوړولو نړيوالو ادارو رسه کار پېل کړ او د 
کال  پوري یې  د ملگرو ملتونو د ساختامين پروژو د تطبیق )يو ان او پي  ۱۳۸۸

 کې د مرش انجنیر په صفت دنده درلودله. کندهار او کابل ایس ( دفرت  رسه په 

 د سولې هڅې

په کابل کې د اوسیدو پرمهال د بېالبېلو سیايس او اصالحي ټولنو رسه يې ناستې 
درلوديل، په هیواد کې د ريښتونې سولې اړوند يې هلې ځلې پېل کړي، او د سولې 

د په ځینو کورنیو او نړیوالو کنفرانسونو کې يې گډون کړی، چې يو له ډیرو اړون
ز.  ۲۰۱۲مهمو کنفرانسونو څخه د جاپان د کیو ټیو ښار د دوشیشاپوهنتون کې په 

کال کې هغه کنفرانس چې د طالبانو استازو، د اسالمي حزب )حکمتیار( استازي 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
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موړي پوهنتون کې د کې هم په نو  ۲۰۱۱هم گډون کړی ؤ، له دي مخکې په 

کې د ترکيې په استانبول ښار  ۲۰۱۰سويل اړوند کنفرانس کې رشکت کړی ؤ. په 
کې د پاکستان په اسالم آباد کې د  ۲۰۱۴کې په نړيوال اسالمي کانفرانس او په 

سويل اړوند نړيوال کانفرانس کې يې رشکت درلود. د افغانستان اړوند مسایلو له 
رسا او کاراکوب ښارونو، اندونیزیا، قطر، متحده عرب پاره يې د پولنډ هیواد وا

 اماراتو او ازبیکستان کې هم په ځینو مهمو ناستو کې گډون کړی.

د افغانانو لومړي خپلمنځي ناسته چې ماسکو کې وشوه، مطمنئ یې هم 
 ګډونوال و.

 لاکيل  چاپ آثار

 طالب مرشانو رسه شپږورځې .1

 بندیان ۳د ګوانتانامو  .2

 ؛ موږ په وارسا کېن کېطالبان په جاپا .3

 د امریکا او طالبانو تړون )همدا کتاب( .4

 ناچاپه آثار لاکيل

 جګړې  مجاهدین او خپلمنځي .5

 افغان چارواکو او سیاستوالو رسه د سولې ناستې له  .6

 ناټو او بهرنیانو رسه د سولې ناستې له  .7

 اندونیزیا کې د علاموو غونډه  .8

 قطر کې له طالبانو رسه ناستي .9


