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  ۰۶/۰۶/۲۰۱۸               یستانکز محمدزمان

                 

 ړادا ک تیعالمانو خپل مسوول نيید
 

 ېچ هڅ ویمومي خو  یکله به پا ېکال ته ننوتي دي او ال نه ده معلومه چ تمیښلوڅوی ګړېج ېروان ېک افغانستان
 یپلځ ولډ ویپه  وګړج زویلورولسڅد  ېنه شي  چ دایکور به پ ېده. داس ستنهیاخ ویقربان ویدي له خلکو د لو ندګرڅ

په  زویلس لوروڅ ېد د ېالر لري. په افغانستان ک رپه س ید ړلو ومرهڅ ېغر چ ییوا ېچ ینه وي، خو هغه متل د
  .ړېنه ده ورک جهینت یېومومي خو تر اوسه  یپا ګړېدا ج ېشوي چ څېه ېرډې ېک ریبه
 

  :حامد کرزي دوره د
 

په اساس  وړکېافغانستان به د بن پر ېچ ېدا و ېلیه  ولوټد  ناستیک ۍدګد واک په  یحامد کرز ېچ ېنظام ک نوي
افغانستان  ایب ېدېپد تیغلط وخوت او د طالبانو او افراط ریسره دغه تعب دوېرېکلونو په ت وڅخو د  ي،ځ ېاندړمخ په و

له شل  ،ړېک ېزیت څېلپاره ه ېحکومت هم د سول ختخود و ستیزور واخ وګړ. جړک ساریرا ا ېک یږپه خپل غ
 ېخو هس ي،ړلپاره پنجاب اقدام وک ېبدله او د سول سيیپال ېچ ېوندګ ړپاکستان ته وال یولسمشر حامد کرز رډې لوځ

وشوه خو پاکستان د هند او افغانستان  هڅه ولوړد جو کوړیله پاکستان سره د ا ېونه شول، د حامد کرزي دوره ک
  .لري ېاوس هم پر یېباور درلود او نه  ېک روېنه ت یېو او په کابل  یاچول ېک شیدوستي په تشو

 

  :محمد اشرف غني دوره د
 

 زیاندړحکومت د حکومت په کچه خبرو و یېله پاکستان سره  ي،ړوک څېه ېزیخړلپاره هر ا ېغني د سول ولسمشر
 لیخو طالبانو د نوي کال په پ ،ړک ېشرط لر ېاندړو ولډهر  ېپه خبرو ک ېهم د سول یېلبانو سره او له طا ړوک

کوي  هڅ. د محمد اشرف غني حکومت هېهولوب یې ېنیو روډېد  ېچ لړک لیپ اتیسره د خندق په نوم پسرلني عمل
  .ولري لیوسا ګړېد ج ېاو په بل ک ېاتر ېخبر ېالس ک وهی ېچ
 

وه نو  سهیهم برالسي لري او که برعکس ک ېنو مذاکراتو ک ،ېو یبرالس ېک هګړمهم دي، که ج خونهړا هړدوا
  .هم برعکس اوسه ېک رډګ اسيیس
 

آدرس   ندګرڅله نا اریحکمت نیلبدګ ړراوو ګرن یېاالفغاني خبرو  نیب ېدا ده چ نهګړانځ هښ وهیاوسني حکومت  د
  .شو شتیم ېآدرس ک ندګرڅ خهڅ
 

 اوړپه ت ېد افغانستان د سول ېک ړۍاو ن مهیدي. افغان حکومت اوس س ېوونکښب لهیه څېه ېافغان حکومت د سول د
  .ید هښوګپاکستان  ېاجماع ک ېده، او د ړېک هړاجماع جو وهی
 

. یکار شو رډې ېبرخه ک ېد ېچ هڅناروا وبلل شي،  هګړنظره روانه ج نيیله د ېچ ېشو هڅه ېحکومت ک اوسني
 دونهیبر زیرګروان تره یې ېاو په افغانستان ک هړوک هډعالمانو غون نيیزرو د ۲شاوخوا  ېکابل ک ځپه ور ېد دوشنب
روژه په خوله وو، ژوند له السه  ېعالمانو چ ینید نواو اتو ت هړحمله وک انویداعش ډې. په غونېناروا وبلل ېاو حمل

  .شول انیپټاو شاوخوا شل نور  ړورک
 

دلته جهاد  لیو یېناروا وبلله او و هګړروانه ج ېلپاره په افغانستان ک لځ يړعالمانو د لوم نيید ېدا ده چ خبره مهمه
  .ده ېهم همداس ایتښده، په ر ړېمداخلو ته الر هواره ک وید بهرن وګړروانو ج ل،یعالمانو وو نيیجواز نه لري. د

 

 نوید اسالمي قوان یېاو اساسي قانون  ید افغانستان نظام اسالمي د ېچ ل،یو یېاو و هړوک هګعالمانو د نظام نن نيید
شوي  ړجو ېک اڼد اسالمي ارشاداتو په ر نینافذه قوان ولټ ېپه خبره په افغانستان ک ی. د دوید یشو ړجو ېک اڼپه ر
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اسالمي  ۳۶د  ېپه جده ک ېک وځشپو او ور وډلن ېچ يړیږجو لمها ېداس هډلري. دغه غون خړاسالمي ا ولټدي او 
  .يیږک ېخبر اوړپه ت ګړېد افغانستان د ج ېک هډغون ېده او په د ېدونکړېجو زهیسرمشر وادونوېه
 

  :يړوک هیړب ېد طالبان
 

آرام  وادېه ېلپاره چ ېنه شي، د د یکول ېبرخ ېب تیاو اسالم تیله افغان یې وکیڅدي ه انیبچ ېخاور ېد د طالبان
  .دي تيښنغ ګټې ولوټد  ېغوره ده، په سوله ک ولوټالر تر  ې. د سولنيیخبرو ته ک ېد سول لهډدغه  دیژوند ولري با

 

 یکور د ګډ ږدا زمون دي،یږکارونه پر شیورانولو لپاره د تهران او اسالم آباد په فرما وادېنور د خپل ه ېد طالبان
  .برابر حق لري ولوټاو په 

 

مسلمانان دي،  یې يګړنوي سلنه و ېباند هڅ  ېچ ېک وادېه وهیپه  ،یداینه شي برالسه ک وکیڅه ېله الر وګړج د
  .ید یته سپکاو تونوښاو ارز دویجهاد د هغو خلکو عقا ېپه ک
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