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 ؟ډرامه «سولی»په دوحه کښی د افغان دولت او طالبانو د 
 

 ؟ا پرغاړه دیچهیوادوالو د وژنی او هیواد د ورانی مسؤلیت د ملکی د بیګناه او مظلوم 
 

ملکي تلفاتو په اړه رپوټ کې وایي چې په دوحې  د (UNMA) په افغانستان کې دملګرو ملتونو دمرستندویه پالوي یا
ملکي وګړو تلفات ندي کم شوي او ال هم دغه وژنه ټکان  سولې خبرو د پېلېدو راهیسې دغه هېواد کې د کې د

 .ورکوونکې ده
 

  
 

  
 

 ۳۸22کسان وژل سوي او  2۰1۷میاشتو را په دې خوا افغانستان کې  ۹تیرو  یونما په خپل راپور کې ویلي چې د
و طالبانو له لوري په دې وروستی دې تلفاتو اصلي الملونه هم نښتې او چاودنې ویل شوي دي. د کسه ژوبل سوي دي. د

 .افغانستان په یو شمېر والیتونو کې درنې جګړې وسوې چې ترډیره بریده یې زیان ملکیانو ته اوښتی کې د
 د خپلو پاکستانی او القاعدی ، طالبانایران افغانستان پر ضد جګړه پاکستان،ګران  د ېچ ید حقیقت ثابتیو دا 

د افغان دولت په اوسنی جوړښت  یئډیره برخه  چی واسطه پ ډلو لوټمارو« جهادی»واړو خواو د  ، انډیواالن سره
د القاعدی د سازمان وژلی شوی مرستیال المصری عرب د افغان اولس د خلکو پواسطه  .پر مخ وړیشامل کښی 

 غزنی والیت ته راوړی ؤ  ستل شویدی، بلکه واضح دی چی طالبانو او پاکستانیانوغزنی والیت ته ندی راو
 بیګناه اواو  جګړه کویپه افغانستان کښی  چی جوړښت وجګړه مارد ګجوله  اساسی پوښتنه داده چی دا دولتی

 جوړ کړی؟  چا مظلوم ملکی هیوادوالو د وژنی
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یی چی د ښ د جګړه کره شواهد کښی پاکستانیان برخه نده اخیسته، مګر هجګړوروستی وایی چی د هلمند په  ینګلبد
هلمند د جګړی څخه هغه تلفات د پاکستان د کویټی و روغتون ته وړل شویدی ښی چی د طالبان د مړو او زخمیان 

 په منځ کښی پاکستانیان هم سته.
 

  
 

لولونکی امضاګانی او په نخرو روان څوک پورتنی اسنادو ته ښه په ځیر وګوری، تر اوسه پوری دا کاغذ پر مخ غ
 دی؟

وچ شوی ندی.  امضاوی رنګ الهم د کاغذ پر مخالسلیک سره د ده  تړون « دولت»دا هغه ګلبدین چی د افغان 
 و ایرانا د پاکستان ډلی «جهادی»نور لوټګر  پنځه څلویښت کاله کیږی چی ګلبدین پوهیدیښه پدی « دولت»افغان 

ان ټول هیواد یی ورډلو په جګړو « جهادی»ګلبدین او  لوټګر  ،پر ضد جګړه کوی د ملی ګټو په هدایت د افغانستان
 کړیدی.
 .مسولین دی بیګناه او مظلوم ملکی هیوادوالو د وژنیډلی د افغانستان « جهادی»او دا په نخرو روان « دولت»افغان 

ګړو اخبار خپور کړی او یا دا خبری ووایی چی بیګناه او مظلوم وظیفه یواځی دا نده چی د ج« دولت»د افغان 
 .وژلی دی یملکی هیوادوالو طالبان او یا حقانی ډل

 ،ولایت هیأت استول په شمفک بی دجګړه مارو او دوحی ته د السلیکد ګلبدین سره د پورتنی تړون « دولت»د افغان 
 لری.  پرغاړه وژولو مسؤلیت هیوادوالو دبیګناه او مظلوم ملکی افغان د « دولت»افغان 

ن د ګراجوړښت څخه کښی د هیواد بیله شکه لکه ګلبدین اوسنی ګجوله لومړی د خپل « دولت»تر څو چی افغان 
سولی لپاره هیآت د افغانستان د د ډلی پاک نکړی،  «جهادی»او نور لوټګر ، دښمنان هیواد افغانستان مختوری

ګړه ج په هیواد په نامه درواغ تبلیغات بند نګړی،« سولی»استازی و نه ټاکی، د  یباور جګړی رښتنی قربانیانو
 او د افغان بیګناه او مظلوم ملکی هیوادوالو د وژولو لړی به هرومرو دوام لری. 
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