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 افغان سوله

 

 !هوکړي پاېلې وا ېد لوزنام ، دوحېژینوا د
 

 ل زکا۱۹۸۸ ل اپری د۱۴ هلوزنام ژینوا
 

 زکال۲۰۲۰فبروري  ۲۹ کهوکړه لی هدوح
 
 

قضاوت تاسو او   ده ځغلنده نظر وړاندې کوم هېله یباند پاېلو لوزنامې او هوکړي دی توپیر او درانه لوستونکو ته د
  .سیاسي شنونکي وکړي

  .ن او په دوحه کې هوکړه د امریکا او طالبانوترمینځ السلیک شوهنامه د افغانستان ، پاکستازلو د ژنوا
د نماینده  ونوبهرنیو چارو وزیرانو د ملگرو ملت دافغانستان پاکستان، شوروي،امریکا  د هلوزنام اد ژنو

 د امریکا د بهرنیو چارو هړدوحی هوک دپه مینځگړېتوب د بهرنیو چارو وزیرانو السلیک کړولی  «دیگوکوردویز )
  .د طالبانو استازي مال عبد الغني برادر تر مینځ السلیک شوه ود وزارت نمایده خلیلزاد ا

خواوو د مرستو   ودواړ د شوروي اتحاد د لښکرو وتل او پر وکي ملگرو ملتونو گډون درلود ا لوزنامه وا پهینژ د 
مریکا پاکستان او متحدینو یې حکومت مرستی بندی کړې خو ا نا دی چی شوروي پر افغ له سره مطرح وه . بندول

د افغانستان  ودوحی په هوکړه کې د امریکا او متحدینو د پوځونو وتل ا د .مخالفینو ته درنی وسلی ور کړی
د ژنیوا د لوزنامې د تیارولو له بهیر په کښته کچه  هپروسه سرته ورسیدل کومه ېپرته چ  موجودیت له استازي د دولت

،  له خوا عملي نه شوه ورلو يامریکایي او پاکستان نامه دزود ژینوا ل هلته همورته امادګې نیول شوي وه . 
په  و ته یي زمینه برابره کړه چېلخپل مینځې جگړو پېلد افغانانو تر منځ د وا ولشوروي لښکرو وت د یوازې

په سلگونو   او دولتي شتمنی چور شوی او شخصي ، هنښارو ، ړخپل خوږ ژوند له السه ور ک په کې زرگونوافغانانو
شول . د  کباړ پوځ وسلی، او تجهیزات مجهز وسلوال د  د افغانستان . لزره افغانان کډوالی ته اړ شو

ملیشیي ځواکونه په ټولو ساحو کې جال  ته د پاي ټکی کیښودل شو . په ملک کې وسلوال پوځ موجودیت افغانستان
، په ټوله   د بشر حقونه پایمال شوه الې له السه هر ډول ازادي اوکوله ، د قانون د نشتو نيمکجال وا

  .بربریت حاکم شو او وحشت کې
  . وافغانستان قانوني حکومت څنډي ته ټېل وهل ش د ل اووطالبان په رسمیت وپیژندل ش هم  کي دوحې په هوکړه د

   .یي پایله شوه  ښکرو وتلد شوروي ل خو دی یاد کړی هننوم چا  ونمجاهیدی د نامه کېزونیوا په لژد 
د  غونډو د جوړولو په پایله کې ۴۱ دمه  ۱۴د اپریل په  لزکا ۱۹۸۸ د وا تړونیند ژ 

نماینده کوردویز په مینځگړیتوب د ملگرو ملتو  د د ملگرو ملتونو د استازو او امریکا  او يشورو ،پاکستان ،افغانستان
   . اله وخت ونیوهک ۷اکراتو ذدی م ، ومقر کې الس لیک ش اروپایي په
  .رول درلوده په توګه استازي د امریکا  ددوحی په موافقه کې داکتر خلیل زاد  د

د قطر هېواد  اخو هلامریکا ، طالبانو  د مه نیټه ۲۹د فبرورۍ په   زکال ۲۰۲۰ د دوحی موافقه چی دزما له انده 
نه شي ځکه افغان ولس په  ېماو بربریت تما   نامې پاېلی په وحشتزودی ل دالسلیک شوه ارزو لرم چی   پالزمینه کې

سوله د هر افغان  ، نور له جنگ جگړو ستومانه شوي او يکلن خونړي جنگ کې خورا سخت زیانونه لیدل ۴۱تیر 
  ؟وغواړ هڅه ډول سول سوال دادی چې هیله ده خو او ارمان
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باعزته سوله   او ېتافغاني تل پا  ههلت ! ې  ښتغکې نه وي ن هپداسی سوله چی د پاکستان الر نخشه او موخی   زما په فکر
شي ، اوربند وشي  لته د پای ټکې کېښود ېزغمی اوږدې افغان د ېو په پایله کتبین االفغاني ناس د ی شي چیللرات

د خپل هیواد   ، په گوته شي چی هیڅ ډول جرمي سابقه ونه لري هد ګډون په موخ  کې هغه شخصیتونه وتافغاني ناس .
خو نن هغه کسان چی د جرمونو، غالوو ، قتلونو،  ، دي رمن وي داسی کسان خورا ډېډوه او ارملي گټوته وفاد

ونه تمطرح شخصی نهوځان ۍ او پردې پالنې په زور یيکپول وا ،ۍ کلري ولی د زوروا يیسبی شمیره دو دفسا 
  . يد ګډون ، نطر ورکولو او تصمیم نیولو استحقاق لر وایي په هره ملي مسله کې  جوړکړي

چې  ۍتبدبخ  وې الناخوا ېکې کوم کلونو ۱۹تیرو  په ځانګړې توګه په ناورین روان کلن ۴۱د زما وړاندیز دادی چې
ې د مشعار د عمل جا  ېدهم  يد وړاندې شو حکومت له خوا ، د يورامنځته ش مشخصو څېروپه وجود کې د یادو

ملي پروسه د ملي سیاسي شخصیتونو په واسطه مدیرت   يلسو د ( وحساب ورکوو حساب اخل اغوستو له الرې چې )
ژبني تعصب  او قومگرایي کړنو د ملي یوالي ضد ، کوي یوینمخ  يلسو دشي او هغه چاته کلکه سزا ور کړي چی 

  .ته لمن وهي 
 امحمداقا شیرز
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