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 نتړو ترمینځ امریکا او طالبانو د
 

  دا  مګر وې  ډکې څخه کړکیچونو او ستونزو بیالبیلو د او اوږدې خبرې ترمینځ امریکا  او طالبانو د چې دې لۀ سره
 د کړي. پیدا الر ته سولې تلپاتې او هوکړې پراخې یوې به هوکړه لومړنۍ ترمینځ خواوو دواړو د چې کیده هیله

 به کې افغانستان پۀ چې بریښې داسې سره کتو پۀ ته توحاال عیني کې افغانستان پۀ او سره لیدو پۀ ته محتوی تړون
 .تکرارشي یوځل دې دوره فساد او شر  د حکومت اسالمي د مجاهدینو د چې شته احتمال ډیر او ومومي دوام جګړه

 د برخې لومړۍ د جنجال لوی ټولو تر کې تړون پۀ لري. راوړنه السته لږه او دي منلي څۀ ډیر طالبانو کې تړون پۀ
 :دي راغلي کې متن پښتو پۀ دی. کې بند ۀپ )ج(

 سمالسي  تائید،  او  هماهنګۍ  پۀ  طرفونو  اړوندو  ټولو  د  چې  دي  ژمن  توګه  پۀ  اقدام  یوه  د  جوړولو  اعتماد  د  ایالتونه  متحده
 .شي خوشې چټکۍ پۀ بندیان سیاسي او جنګي چې کړي پیل کار سمالسي یوه پر سره طرفونو ټولو لۀ
 :دي يراغل کې متن انګریزي پۀ

 
The United States is committed to start immediately to work with all relevant sides 
on a plan to expeditiously release combatant and political prisoners as a confident 
building measure with the coordination and approval of all relevant sides. 

 
 پښتو  انګریزي،  د  چې  شوي  لیکل  کې  پای  پۀ  تړون  د چې  دا  حال  شته  توپیر  کې  متن  پۀ  ژبې  پښتو  او   ژبې  زيانګری  د

 لیکل پښتو پۀ وکړم. خبري به باندې برخو حقوقي پۀ او تیرشم به څخه دې لۀ لري. قانونیت یوشان متن ژبو دري او
 :ېچ  شوي لیکل ګریريان پۀ او تائید( او هماهنګۍ  پۀ طرفونو اړوندو ټولو )د چې شوي

 
with the coordination and approval of all relevant sides… 

 
 رامینځته ستونزې عملي نو شي وکتل ورته نه اړخ حقوقي د او وشي ژباړه صحیح lapprova لغت انګریزي د کۀ

 انګریزي  پۀ ته لغت تائید د ژبې فارسي د دي. تصویب او قبول منل، ژباړه صحیح lapprova د  کوي.
 .وایي nconfirmatio کې

  د  حکومت افغانستان د طالبانو کې تړون پۀ لحاظ تطبیقي پۀ مګر شوي لیکل دي نۀ توګه ښکاره پۀ چې دې لۀ سره
 پر تړون د نۀ، کۀ او پیژنې رسمیت پۀ تحکوم افغانستان د طالبان چې دا دی. منلی توګه پۀ طرف یو د کړکیچ
 اسالمي  افغانستان  د  هم  امریکا   وي،  خبره  پیژندلو  نۀ او  پیژندلو  رسمیت  د  کۀ  لري. نۀ  اغیزه  کومه  صالحیتونو  حقوقي
 السلیک تړون هم بیا  سره طالبانو لۀ امریکا مګر دي، هم شوي لیکل دا کې تړونه پۀ او پیژني نۀ رسمیت پۀ امارت

 به بندیان طالبان آیا  چې خبره منلو د  حکومت د افغانستان د  هغه دي،  شوي منل کې تړون دې پۀ چې څۀ هغه  کړ.
  واک  کولو خوشې نۀ او کولو خوشې د بندیانو د ته حکومت د افغانستان د تړون چې کله نۀ.  کۀ او کوي خوشې

 السلیک د تړون د باید طالبانو کښیني. ته خبرو سره حکومت افغانستان د چې کیږي مجبور بیا طالبان نو ورکوي
 .وای کړی پام ته باریکۍ دې وړاندې څخه

 نو یې کوي خوشې کۀ او نۀ کۀ او کوي خوشې بندیان چې ده خوښه حکومت د افغانستان د اوس دا پراساس تړون د
 پر افغانستان د امریکا  او خلیلزاد کۀ چې کاوه فکر داسې به طالبانو ښایي کوي. خوشې یې شرایطو کومو پۀ او کله

 افغانستان د شول. ونۀ  داسې مګر کړي، خوشې یې به  هرومرو نو کړي، خوشې بندیان چې وکړي امر واکمنانو
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 خبرو مخامخ سره حکومت افغانستان د چې شي مجبوره بالخره به طالبان ځي. پرمخ اساس پر پالن خپل د حکومت
 .يپیداکړ الر حل د لپاره خالصون د بندیانو د او کښیني ته
 خبرو خپلمنځیو د افغانانو د به اوربند هراړخیزه او تلپاتې چې دي  شوي لیکل کې ټکي څلورم پۀ  پیالمې د تړون د

 څرنګوالی او نیټه اوربند هراړخیز او تلپاتې د به کوونکي ګډون اترو خبرو خپلمنځي افغانانو د  وي. برخه یوه اترو
 …وټاکي

  به  څوک او کیږي ټاکل څنګه به  کوونکي ګډون خبرواترو خپلمنځي د انوافغان د چې شوې څرګنده ده نۀ خبره دلته
 استازیتوب خلکو ټولو د افغانستان د طالبان نۀ غواړي؟ څۀ چې کړې پوښتنه چا  نه خلکو د افغانستان د آیا  ټاکي. یې

 انګیرل داسې ګهتو غیرمستقیمه پۀ هم کې تړون پۀ پریږدو. پرځای به خبره دا حکومت. افغانستان د هم نۀ او کوي
 لخوا حکومت د افغانستان د به کوونکي ګډون خبرواترو خپلمنځي د افغانانو د چې شوه ثابته هم عملي او ده شوې
 خپلمنځي  افغانانو  د  څوک  چې  ورکړی  ته  حکومت  افغانستان  د  واک  توګه  غیرمستقیمه  پۀ  طالبانو  چې  کله  کیږي.  ټاکل

 غني محمداشرف د به دا نیسي. ونۀ دریځ کوم هکله دې پۀ باید طالبان بیا نو ولیږي، توګه پۀ استازو د ته خبرواترو
 ناوړه ته اترو خبرو سولې د چې وي ژمنتوب نۀ ته سولې او کمزورتیا  مسوولینو نورو د حکومت د افغانستان د او

 .لیږي کسان
 پرمختګ جنګې د طالبانو د کې سیمو ځینو پۀ افغانستان د  چې شته احتمال دا نو  شي ولوستل سره غور پۀ  تړون کۀ
 حکومت افغانستان د ژر ډیر دوی به وروسته نه اوربند د سره امریکا  د چې وي کړی فکر طالبانو ښایي کبله لۀ

  ته  جګړې نوي  یوي  به افغانستان او لري ستونزې فکر دازار مګر ونیسي، به  واګې قدرت د او کړي رانسکور
 .کړي ورداخل

  وشوه   پوښتنه  توګه پۀ  خاوند نظر سیاسي  یو  د  څخه  زما  وړاندې  کال  یو  څخه  تړون  د  مینځهتر  امریکایانو  او  طالبانو  د
  ))پۀ  وه:  داسې وخت هاغه مشوره زما  نه. کۀ  او وکړي خبرې مخامخ سره حکومت افغانستان د طالبان آیا  چې

 امریکایان  او  طالبان  کله  چې  کیږي  وړاندیز  لپاره  راوستلو  د  سولې  تلپاتې  د  او   رسولو  ته  پای  د  جګړې  د  کې  افغانستان
 طالبانو امریکا، د دې کې پړاو دویم پۀ کړې، حل یې ستونزې خپلمنځي او ورسیدل ته پایلې لومړنیو خبرو اوسنیو د

 جوړښت  پۀ  حکومت  او  دولت  راتلونکې  د  او  شي  حل  دې  ستونزې  پاتې  وشي،  خبرې  مخامخ  ترمینځ  حکومت  افغان  او
 دولت  او  حکومت  کابل  د  به  امریکایان  چې  ونشي  باید  هم  انتظار  دا  او  نشي  چمتو  ته  دې  به  امریکایان  وشي.  خبرې  دې
 پانګونه  حکومت  دې  پۀ  امریکایانو  ورنکړي.  ارزښت  به  ته  غوښتنو  هغوی  د  او  وغورځوي  نۀ  نظر  لۀ  توګه  مکمله  پۀ

 بلکې طالبان، یواځې نۀ چې دې لۀ  سره ګوري.  خوندي کې بقا  او  وجود پۀ حکومت  دې د ګټې ځینې خپلې کړې،
 کابل د چې دی  واقیعت یو کې وخت عین پۀ  هم دا مګر مني، نۀ رسمیت  او  قانونیت حکومت دې د هم افغانان ځینې

 عملي او  وي خبره ستونزمنه ډیره به  دا دی. والړ یې ترڅنګه او لري مالتړ پرګنې لویې یوې د افغانستان د  حکومت
 انتقاد  د  ولس  خپل  د  به  طالبان  پلوه  بل  لۀ  نیسي.  ونه  کې  نظر  پۀ  فکر  او  شتون  خلکو  دې  د  طالبان  کۀ  ونلري  هم  به  اړخ
 ( شي.(  مخ هم سره

 فاصلې ترمینځ ډلو متخاضمو د چې څرګندیږي داسې څخه شدت لۀ جنګ د ترمینځ حکومت افغانستان او طالبانو د
 چې نشته کې الس پۀ بیلګې داسې تراوسه دی. روان لور پر ناورین نوي یو د هیواد دا او دي شوي ډیرې هم نورې

 څخه ژوبلې او  مرګ جګړې، د کلونو اتلسو د وي. شوی پورته ګام عملي کوم دې کې برخه پۀ سولې او اوربند د
  د  ورکوي. امیدونه ارامتیا  او سولې  د ته ملت کړیدلي او زوریدلي دې چې ده راغلې الس پۀ موقع   یوه داسې وروسته
 ته پړاونو نورو چې دی ګام ستر لومړنی کیدو رامینځته د سولې د کې افغانستان ۀپ تړون ترمینځ طالبانو او امریکا 

 لۀ خبرواترو د یواځې سوله چې پوهیږي دې پۀ طالبان او حکومت افغانستان د نړیوال، ولس، افغان خالصوي. الر
 څنګه سره چا  د چې شي پوه دې پۀ خواوې متخاصمې چې لري امکان وخت هغه دا او شي کیدای رامینځته الرې
 حکومت، افغانستان باید دپاره سولې تلپاتې او اوږودمهاله د وپیژني. محدودیتونه او مسئولیتونه خپل او وکړي خبرې
 خپلو  پۀ  باید  حکومت  افغانستان  د  او طالبان  تیرشي.  څخه  دریځونو  او  غوښتنو غیروعملي  خپلو  د  امریکایان  او  طالبان

 .وکړي فکر هسر لۀ کې پالیسیو پوځي او دریځونو
 

 ی د الرښود او عالم څښتن لوی
 د مومن عبدالقیوم ډاکټر
 ایوټ سیټي، لیک سالت

 ۳ اپریل د کال زیږدیز ۰۲۰۲ د
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