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 !لپاره مالوماتو د خلیلزاد جناب د
 
 

  د   زمونږ  سره  امریکې  د  وویلې:  ونۍ  تېر  مجاهد  جناب  نطاق  او  غړی  دفتر  سیاسي  د  حرکت  د  طالبانو  د  کې  دوحه
 :لري او  لرلې برخې  دوه توافق سولې د دوحې

 

 او   خارجېدل ځواکونو پوځي د امریکایانو او بهرنیو د  افغانستانه له  اول
 

 . قاېمول او قاېمېدل نظام داسالمي دویم
 

 . لري ادامه وخته تر کولو السه تر او رسېدو تر د ته موخو دوه دې به جګړه روانه نو
 

 دوحه  چې وایي بربنډ څه لږ بالخره دی دا او  وایي  طالب ده. نه مناظره او پوهول طالب د موخه یادداشت ددې زما
  کې   دوحه  کې  تیاتر  په  پېل  د  مذاکراتو  االفغاني  بین  د   مالبرادر  چې  هماغه  شوای.  توافق  څه  سره  امریکې  له  یې  کې
 . راکړي کړای وافقت او وعده یې سره ما چې  راکړي هماغه دې امریکه چې:  وکړ تأکید کې خبرو دقیقو 5 په
 

  په  ملت  افغان   د  هکله  په  انتخاب  د  حاکمیت  د  ځای  پر  ملت  افغان  د  چې  ورکړي  وضاحت  جانب  امریکایي  دې  اوس
 د   هم  هسې  کړې!  ده  نه  معامله  سره  طالبانو  او  پاکستان  د  کې  حق  په  ددوی  پرته  حضوره  له  ملت   افغان  د  هکله,

  غېر  د تصرف  ملکیتي بنیاد پر حقوقو او فقهې اسالمي د او دی حق او ملکیت  افغانانو د تصمیم  سرنوشت په افغانانو
  اما   دی.  او)ووېیډ(  باطل  کې   نقطه  صفري  په  عمل   فضولي  لحاظه  حقوقي  د   او  شوای  اطالق  عمل  فضولي  کې  ملک  په
  کوم  داسې  چې   شي  خالص   هم  صورت  په  ورکولو  وضاحت   د  جانبه  له  خلیلزاد   جناب  د   به   غوږونه  ټولو  او   ملت  د

  هغه ?  وي  کړای  سم  سره  فهم  د  حرکت  د  طالب   د   نظام  اسالمي  د  کې  برخه  دغه  دې  امریکه  چې  شوای  فقتوا
 . ساتي ګرمه لړۍ  وژنۍ رور او جګړې اوسنۍ د  او کوي ادعا  دامشر طالبانو د مجاهد جناب چې  توافق

 

  دی   نه  خیانت  دا   سره  خلکو  له  افغانستان  متحد  خپل  د  امریکې  چې   شي  ورکړل  وضاحت  دا  چې  شو   خوشاله  به  نو
 . کړای

 

 طالب   د  او  دی  چې  وه  هماغه  مفتي حرکت  د  طالب  د چې  شي  پوه  هم  دې  ګان  ساده   سیاسي   او  افکار  عقله  کم  او  نړۍ
  حرکت  طالب  شته.   نه   نښانې  نښې  تنازل!?  او  خیانت  کوم  د  برناموسره  ددې   سره  له   کې  برنامو  او   نسخو  په  حرکت  د

  پالن   او  توافق  د  او  کړه  اړه  مو  ته  خارجېدو  او  موماته  امریکه  وایي  ښکاره  په!  دی  مکان  خپل  په  مستقراو  مستقیم
 . دي قایمول  حاکمیت اسالمي د برخه دوېیمه

 

 :موقف زما
 

 . راوړې ده نه خوشبختي ته هېواد شوي نیول کې اوږدو په دتأریخ ځواکونو پوځي بهرنېو
 

 . دی او وه یو ملت افغان   کې زړه او عمل  په لپاره رسېدو د موخې ددې
 

 اکثریت  قاطع  ملت  افغان  د   هم  کې  دې  ده.   آرزو  او  غوښتنه  مسلمان  هر   د  هم  کې  برخه  دجوړولو  حاکمیت  داسالمي
 ؟ دی چېرې اختالف بیا نو ده. شریکه غوښتنه
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 . دی تفاوت  تفسیر او  فهم د کې اصولو  بسنټیزو غېر  شمېر ېو حتی او فروعاتو شمېر ېو اسالمي د اختالف
   (.ولرم چمتووالی ته بحث مفصل به خاوند کړو  زده لوړو  د علوم دسیاسي او حقوقدان مال, زه او زیاد تفاصیل)
 

 :لنډ خو
 

  ځان   یا  او  رسېدل  الرې  له  انتحار  او   استحمار  انفجار  وژنې,  مسلمان  جنګ,  جګړې,  د  ته  نظام  اسالمي  امارت
 . ده نه الر انساني او اسالمي  رسول

 

  د   انتخاب  مسلمان  د  او  دی  مسلمان  ملت  افغان  ده.  الر  ټاکنو  او  انتخاب  د  دملت  الر  عادله   او  انساني  اسالمي,  حل  د
  او  نظام  د  انقالبي,  او  لنډه  هره   کې  برخه  دغه.   لرو  باور   انتخاب  او  اسالم   په  ملت  افغان  د  وي,  کې  چوکاټ  په  اسالم
  حرام   تګ  الر  داسې   په  او  الر  اوږدېدو د  غمیزې  د  ولس  مجاهد  مظلوم  د  او  الر  خطاء  الر,  انقالبي  الره,  نړولو  نهاد

 . دی اسالمي غېر او
 

 ته  کار  ګډ  لپاره  عافیت  او  دخېر  کې  اونړۍ  سیمه  افغانستان,  په  بنیاد  پر  ګلوی  رور  افغاني  او  انساني,   اسالمي  د
 . کړي اداء رسالت خپل هرېو باید  کې الر دغه او شته اړتیا  کلکه
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