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 ل یي خبرو د پځد افغانانو د خپلمن  ېدوحه ک په
 

 ېاویتګړمیاساسي ن  ولوټ تر
 
 
راوروسته د شلو کالو   ا یاو ب  ګړېج  ابتيی ن یدږاو ېکلن  تیښلوڅ د  ې په افغانستان ک ېشک نه شته چ  یڅه ګې ید په
تلو په   هځ هم د له من   ا ی تللي او    هځ له من  تونهښمادي او معنوي ارز  وادید ه  ېک  تیپه موجود  کایاو امر  وټد نا   هګړج 

 دي.  ېحالت ک
 

  واد یهغه په ه  ېچ   ېک  صورتپه    دویپخواني ارمان د سر ته رس  رډېد افغانانو د    ېحالت ک  ډکله ستونزو    وی  ېداس  په
 ته شوي دي.  ځ صت رامنفر تنوښاو غو  دونویدي، دا دي اوس د افغانانو د ام ګاو ثبات رات ېسول ميید دا ېک
 

  ه ګ تو  یپه ظاهر   ې ک  نالروړاو ک  استونویپه س  خونوړا  ولوټ د    ګړېد ج   ېچ   يېږندګرڅ نه    لیپ  لهخبرو    يځ خپلمن  د
سره د    ولوین  ېپه نظر ک  اوویتړاو ا  عتونوید واق  وادی دغه بدلونونه د ه  ېده چ   له یته شوي دي. هځ نسبي بدلون رامن

 په لور مزل ووهي.  قتیحق
 

دغه   يکلونیتمو ګړېاو هم د ج  خونهړا ګړېد ج  ېچ  ې ش یدلیک سریده او دا هغه وخت م ا ی تړد افغانانو ستره ا سوله
 . يړورک لومړیتوبته  ا یتړ اصل او ا

 

ته    ېجیوي او بالخره نت  ېروان  ېخبر  ځ تر من  کا ید طالبانو او امر  ېچ  ېک  ان ی د دوه کالو په جر  ېسره چ  ۍ نیخواش  په
  ې دا په خبرو ک  ېچ  ل،ړ تر السه نه ک  یڅافغانانو ه  رګ م  ه،ړپر مشرئ سوله ترالسه ک  کاید امر  انویبهرن  دي،یهم ورس

د افغان  او    ېله پاره ستره بدنام  استیاو س  تیموجود  اسي یس  ېنکوه او هم د طالبانو د راتلو  روتنهی ستره ت  کا ید امر
 وه او ده.   کونهټبانو د طال ېولس په ذهنونو ک

 

په روانه    ېد سول  ېچ   موړاوروته د لوستونکو پام    اوویتګړمیهغو ن نوځی  ېک  ه ډپه غون  لید خبرو د پ  ېد سول  مړغوا
 :ېش یبدلول تیپروسه زما شک په واقع

 

  ید جمهور  رامپټد    توب،ید خوند  تو ګد    کا ید امر  ېافغانستان ک  رانګپروژه او په    وهی ته    روانه پروسه ما   ېد سول  -۱
کولو په پروسه  ید خوش انویدوه کاله دوام، د بند  ېد پروس ې د سول ،یکارښ نی موثر کمپا  ویله پاره  اکنوټد  استیر
سره سوله او    کا ید امر  ،ېخواوو ک  وړناه افغانانو وژنه په دواګ  یشدت او د ب  ګړید ج   ید طالبانو له لور  ،ډنځ   ېک

 شو.   یادوالی هګلیب انهښرو  نا یو ېاوربند او د افغانانو سره د اوربند نه مراعاتول زما د د
 

  ې افغانان د د  ونوګشو، په زر  ړجا یوران و  وادیه  ېک  هګړج   ې په د  هړوک  هګړله طالبانو سره شل کاله ج   کا یامر  -۲
 بر حقه وه او که ناحقه؟  هګړدا ج  ا یشول، ا انی قربان ېخواوو ک وړپه دوا ګړیج  ابتيین
 

 . يړورک وابځ افغان ولس ته  کا یامر دیبا  ناويید سپ ېخبر ېد د
 

  م یدر  ویپه خاطر تل    لوړو  هځ د له من  وړد شخ   ځتر من  اړخونود دوه    ېاو کلتوري مناسباتو ک  خی د افغانانو په تار  -۳
ده.    ړیو  هځ له من ۍپر اساس روانه ستونزه په اسان  توبیرځګکسانو د من  ړلورو ته د اعتماد و   وړمخلص او دوا  ګړی
  ي ړورک یې ېنړالسته راو ښېسره عملي شوي او   رونو ینو توپځیهم دغه اصل په   ېک وادونویپه ه ړۍد ن ولډ همدا 
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بل سره وژلي، او په سر    وی   یېشل کاله    ېچ   ځتر من  لوډ  يګد دوه جن  ېوازید افغانانو روانه سوله    ږزمو  ر ګدي، م
 .  یاصلي عامل د ګړېد افغان ج  ېکوي چ  ېکتید وکڅ هم هغه  یې ېک
 

 ولنهټواله    ړۍاو ن  يړافغان دولت او طالبان سوله غوا  کا،یهم امر  ا یتښسره که په ر  ولوین  ېپه نظر ک  لویدال  وېپورتن  د
او  کا یامر دیبا   ېه کډپه غون  لی خبرو د پ  ي ځ د خپلمن  ې نو د سول  ،کوي  ړنه مالت   ېپروس ېله روان  ې هم د سول  ا یتښپه ر

 :یوا يړک انهښرو  یځخپل در اوویتړاو ا کوټاساسي  وڅ پر دغو  ېولنټ ېوال ړین
 

  ر ید خارجه وز  یېد ترک  یوازیسره   ۍپه خواشین  ېده چ   ا یت ړشرط او ا  اديیاساسي او بن  ېد پروس  ېاور بند د سول  -۱
بحث ونه    هګد فشار په تو   خونوړپر ا  ګړېد ج   ېولنټ  ېوالړین  ولډپه خاص    ا یتړپر دغه ا  ېک  هډپه غون  چا ینه بل ه

 . ړک
 

ژر  ا یاو ب ،ېش یدایته کځ مؤقت وخت له پاره رامن وی هم د   ولډ کيیکله ـ کله په تاکت ځتر من خونوړسوله د دوو ا -۲
 خونوړد ا  ګړېد ج   یدغه ضمانت کونک  ېچ   ،ید  ن ړی له پاره ضمانت ا  ېسول  ميیخو د دا  ،ېش  یتلل  هځ هم له من

  وادو یه  وړاو د اسالمي کنفرانس غ  هیاتحاد  یاروپائ  ،ملتونو سازمان  روګد مل  وادونه، یه واکمنځ   ړید ن  ،یلونکیتمو
دا په خپله د    ېچ  هړپاملرنه ونه ک  یڅته ه  ا ی تړا  ېمهم  ېدغ   چا ی ه  ېک  هډپه دغه غون  ېچ   ،ېتر سره ش  دیبا   یله لور

 ده.   ا یت ګړمیستره ن ېپه الر ک ګد رات ېسول ميیدا
 

د   هډدغه غون  خو   ،ددرلو  ونګډ   ېک  هډکاملوف په غون  یچارو استاز  وید بهرن  یېروس  ېفید فدرات  ېچ   ې سره له د  -۳
چارو د   وید بهرن  رانیاو ا  ېد روس  کهځ ورته را بلل شوي وو، نواو    ی شو  هړپه کچه جو  رانوید وز  وچارویبهرن
 شو.   یحسابول  ا یتګړمیبله ن ،یو او د  وادونهیه لیدخ  ېک هګړکلنه ج  تیښلوڅد افغانستان په  ېچ  ونګډنه  رانویوز

 

  یې   ېک  هګړکلنه ج   تیښلوڅ   ېچ   ې وروسته د افغان دولت سره د مالي مرستو په مورد ک  دویله عملي ک  ېد سول  -۴
  یې  ین ځ   ېچ یېاتحاد یېاو اروپا  ېیروس ،کا یجهاني بانک، امر ،ېولنټ ېوالیړ د ن ید یدلیل انونهیمادي او معنوي ز

 یېهم  و او یې یا ځ   ېچ   ېک هډپه دغه غون نیتضم ای کومه مشخصه اوعملي طرحه او  ي،د نیاساسي عامل  وګړد ج 
 توجه ونه شوه.  یڅشو ه یورکوال یرې ته اطمنان او ز خونهړا ګړېد ج 

 

خطرونو نه د خالصون له پاره خپل    انيځ او    ګړېد ج   ېچ   نیمهاجر  رېشم  و یسره    دو یپه عملي ک  ېسول  ېد هر  -۵
  ې په د  ېچ  ،یږیته راستن  وادیخپل ه  رتهیراتلو سره ب  تهځ له من  ېد سول  ېطبعي ده چ   ،یشوړته ا  ودویښپر  وادیه

  ورته اشاره ونه شوه. یڅه ېپه خبرو ک ېولنټ ېوالړیرابطه هم د ن
 

 ویاو وران  ګړېد ج   کا ی( او امرهیاتحاد )روس  یپخواني شورو  اتیز  ولوټتر    ېک  هګړکلنه ج   تیښلوڅ په    وادید ه  -۶
 ي،ړورک  دیبا   تاوان  انونویشوو ز  یښافغانانو ته د ورپ  وادونه یه  هړدغه دوا  هګپه اخالقي تو  ،یلر  هړپر غا   تیمسؤل

 دوید خبرو د عملي ک ېد سول ېکوي، چ ږشوو استازو غ ن یلورو تع وړپر دوا ېپروس  ېد روان ېافغان ولس د سول
 . يړوک تنهښغو یجدتاوان د دغو  ېپه صورت ک دویک تهځ د رامن یسول ميیاو د دا

 

 ! ده ای تړ د افغانانو ستره ا سوله
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