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 بسم اهلل الرمحن الرحیم
باامد   پمر امازوپ پمربممح د ممد زیات حمد او ثناء وایم،  د هللا ډیر د هللا

 له لور  د ګناهواو د بخښنې دعاء کوم.له  درودواه وای،  او دسلامن ادت ته د هللا
په وروستۍ اياميي کې د افربااستان د  ۶۱۰۲"طالب درشااو رسه شپږ ورځې" د 

دهمو غواډو ياداښمتواه او اماطرد د . پمه دغمو ااسمتو کمې د  پنځوسولې اړواد د 
روااې کشمالې دسمتميمو او غمس دسمتميمو او درړيمامخو اړاوامو  داامر او بهرايمو 

کخی وو. زه ه، د دغو غواډو ويناوال او ګډواوال وم.  داته د دغو غواډو لوريو ګډون 
اهميت په دد کې و چې د لودخ  ځل لپاره دې په اورا رصاحمت رسه د ګامخد د 
ښمململو او لممه سممولې رسه د لموالممه اړاواممو ادرواممه اورړممدپ. ډړممر ادريممات راتممه 

ه يموه ايممه لسميده د همښووالي وو. دقيق ياداښتواه دې وايول. څرااه چې دې تمر 
سمولې لمه ه ممو رسه لموالتيما وه  او اپلمه دممې هم، پمه دد  ره کممې ه مې اممه د  
سپمولې  او دغه ډول دهمو غواډو او رصي و ادرياتو ته زدا  رسسی  زدا په ګودمان 
کمساری و. ځله دې وپتميله چې دغه ادريات بايد له ولس رسه رشيک يش تر څو 

و ګواښمواو پمه اړم دمو د عمام تهنيمت لمه روښمااتيا رسه د سولې د روااو ه و  هيلو ا
 درسته کخد و .

د دغو غواډو د تسلسل په پيل کې  دما  دا  ااارمرپ وه چمې یموازد پمه ق مر 
(  اړوامد وړوکمی ۶۱۰۲ډسممح  ۶  -امودح  ۶۲کې له طالب درشااو رسه د ااستو  ) 

دکتور  اد ل ځ مدد  ضرف رټاککتاب ولرل،  کله چې له ق ر څخه دوږ شپږ تنه )ډ
 یاغلښماو  یسمتاالد  سیرورمد یاغل  ښمد رماسمد وحښماغلی   عبدالل رف ادر 

دمه ۵کال د ډسممح پمر  ۶۱۰۲ ( راستااه شوو  د ادریلا سفارت کې داررشاپور بخت
يي ډیپلوداټااو رسه ااسته  د در ادنرت له لوی رئمرس او درسمترال  ارټه له ادریلا

کابمل –ااسمته  د پاموا   دمه۰۶د ډسممح پمر  دا ډول د ادنرت شمورا لمه غمخو رسه



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | د

او برا په کندهار کې د سولې چمربه تر اموم  امد  ااسمتو  ده۰۱د ډسمح پر  غواډم
ګډون په ډیر لنډ وات کمې یمو پمر زدا او ځرنو دلارو ( کې ۶۱۰۲اودح  ۰۱ – ۰۱)

. دغو ااستو په ټوله یرد ډول دا فرصمت راکمخ  چمې د ګامخد لمه ټولمو وشوبل پسې 
و لوریو رسه په لنډ وات کې ب ثواه ولرو. له همدد ادله دمې وپتمرلمه چمې د ښلمل

 یادو پنځو دهمو غواډو احد د لوستوالو دخې ته کښمږدم.
ډیر کتابواه چې تا  لولئ  ګورئ چې د لرلموال  امحد او ادروامه پلمې و   

احد  دلته د غواډو اهمرت ته په کتو رسه دې تر ډیره د سولې د غواډو د ګډواوالو
را امل کخ   تر څو لوستوالې وکو ی شې چې د ښلرلو لورو  افربان سراسمتوالو او 

روایتمي -بهرارااو ادریات له ځان رسه ولر . د کتاب لرلنې درتود یمو ډول تماریخي
غوادد دی. د کتاب له لوستو رسه تاسې ته د سولې اړواد د ښململو غماړو ادروامه  

 واټنواه او ټلرواه ګوتمږ . 
ډو پر دهال دو ډیرد په زړم پورد احد واوريد   د ځرنمو طالمب درشمااو  غواد 

 حلودتي چارواکو او افربان سراستوالو د احو بملاې دلته  ستاسې دخې ته ږدم: 
په ق مر کمې د طالبمااو د سمرا  دفم  درشم  د طالبمااو د رهمح  شمورا غمخ  

دمه د ۰۲ر کمال د ډسممح دراشمتې پم ۶۱۰۲د  ښاغر شررد مد عباس ستاالد 
 افربااسمتان لمه درسمته والوخیا د  و ی وادره بیغر ږدودوږ ته وویل: "ااستې پر دهال 

 ترمثردو در ح ېد درستو په عوض ک ېچ وړ کله ه، اه غوا  دا   وپ  و ړ غوا رسه
 ځدمن تمر دمو دستواد  يش  ووهل ملن ته واخ ګ دذهبي او قودي   رږته صدده ورس

 شو. ېاو چي عدمتند پات وی هښ  ږو او ارايش  ب درپ
شتون لمر    ې دن شته او اه ه، الماعده په افربااستان ک بناوس او اه اساده 

تمر  یدو  راد ي ځوو  خهڅله افربااستان  انځرپو  وټاو اا لاييیادر ېاور په کار ده چ
هم، امادولوم  ایمز . کال  او  ۶۱۶۲تر  ېچ يياوس وا یاو دا د ۶۱۰۲ تر ارب ۶۱۰۲

 و . ېپات ېوات پور  به همدلته په افربااستان ک
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 لمهاو    خ ک ړګو تیهمدلته درکد یې تلښهدف الماعده اه وه  بللي غو  لاید ادر
 هرمب ارزاامه پمه یې ریتاا او ولر   اد  رولټکن او ېاراڅ تر وادواهره اور هیاځد  

 ". خ ک  سه تر
خی قمار  دیمن د ممد غ شورا رهح او  دف  ا رس د ق ر د طالبااو ددا ډول 

سموط  ېد طالب ادام چ وویل: "ه، په ق ر کې د ځاااخد ااستې پر دهال حنرف 
 مخ لمیپر لمایادر د   رمږک ورکول اه حق کولو ژواد د ېک خۍا ردهګکو   هربه ته په 

 خمهڅور  حق کولو ژواد د.  رږک وژل به ایاو    رږک ولرا به ای ېو چ  دا  شوار او
 ."شو ستلرواا

د کله چې دوږ کابل ته راستااه شوو  د ادریلا سفارت د ااستې لپاره بلنه راکمخم  
 نیکو د ادریلا سفارت ته د انوتلو پر وات ادریلايي ډیپلوداټ ده ورځ ۵ډسمح پر 

 ".ید کي کابل په سفارت یلو  لایادر د ېک خۍا ولهټ پهوویل: "
 هم، سمفارت ات ماد شورو  پخواين د وات وی ده  پور  مړ ز په ېچ لیورته وو دا

 .و یلو  رډی ېک افربااستان په دلته پرتله په خۍا داور  د
هم، دا و چمې دا لموی ف ادریلایې ډیپلوداټ ته احد اوامد ورامه کمخ  زدما همد

 تر ډیره دوام اه کو . چې ااوړم دواې لر  سفارتواه
ادنرمت لموی رئمرس د دمر  د در ادنرت لخوا ه، د ااستې بلنه راکخل شوه   دوږ ته

 خۍاو ام ااسمتې پمر دهمال وویمل: "سمرمه ده د۰۶ډسمح پر ښاغر دوصوم ستاالد  د
 .يځه، را ېک ولنهټپه  یېلر   ااولاس  ګټې ددتضاد  ېک هرپه ګربراف وادرد ه ږزدو

 دسمتواد  هم، ېکم ولنمهټپمه  ږزدمو   لمر  دستواد تې ایزه او له حده زااددولت کايف ا
د وتلمو لپماره  خمهڅلمه دغ م حالمت   دشمو  لرمت م وربااااده  په اف ۍپرد ماخ شته  ګ

 رهیم ډامحه  وواپیم او ات ماد اواماامه  د افربا دده  احساسات او اح  ارتړ صح او زغ، ته ا
 "يش. یستل و را یووالیولس ات اد او  افربان دسوله   یږ ودر ماخ ګ ېدهمه ده  چ

د امحو  ګمډواوالوم ه، وشوه  د ځرنمو غواډکابل  –ده د پاوا  ۰۱د ډسمح پر 
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 برلاې دررسه رشیلوم:
وویل چې دوقت حلودت ښمه د حمل  ره ده   پاولوښاغر  د پاوا  ادارد درش

 او په درد کلواو کې به بهرين پوځران له افربااستان څخه ووځي.
کابمل غوامډد  –د پخواين ولسمرش لودخ  درسترال یواس قااوين برا د پاموا  

ته اړترا لرو  بللې د سمولې  ېاه دی چې دوږ سولدا  اسا  سوال" پر دهال وویل:
  ر  کودې د ؟ څه ډول کو ی شو چې عاد اه او تلپاتی ادام ولرو."

افربان دلمت  د طالب ګاخم دد اوبو او بریښنا پخواين وزیر اسامعرل اان وویل: "
 ".ده کخ  ولس ت مرل طالب وسرله دی چې ګاخم يې زدوږ پربللې رسه اه شته  

وویمل:  د او  در ګبهې درش  د  دمالرې پخمواين وزیمرااوارال ق احد  ډاکټر  
کرمدای   کمايف وامت دی   کلواه ویمل شمو  ۱ تلو دهالویش و بهرارو پوځرااو د د "

 "بهراران ه، دملن پاتې کردو ته لرواله اه و . يش ک، او زیات يش 
ډد غوام سمولې د پاوا  له غواډد وروسته دوږ ځرنې دلار  په کندهار کمې د

د کندهار ادنره قودندان ګرنال عبدالرازق په کنمدهار کمې لمویې ته بلل شود وو   
یو يش باید چې ووایو اور پمه د وینا پر دهال وویل: " (۶۱۰۲ډسمح  ۰۱) غواډد ته

دلت ستخی دی  دوږ ه، ستخ  یو  حلودت ه، سمتخی دی  دخمالف  وینه تویدو دا
 " .و   هربه به ه، اور ستخ  [طالبان]وروڼه   و شهربه اوابد   ږلوری یا زدو

 دیته ورته ډیرد اورد څرګندواې په کتاب کې لوستلی شئ.
ځرنو براو کې اړترا وه چې د ویناوالو پر څرګندواو تبرصه ويش  دثلً په ق مر په 

طالبااو رسه ولس پمه زور امه کې ښاغر عباس ستاالد  د ااستې پر دهال وویل: "
 وپ رما ېمرپمه زور رسه سم خمهڅله اپل ولس  البااوط ه،او اه  یشو  یاځ وی ید

او  دیراد اا ېشول  هربه دلت چ یاځو یاو وررسه  مخ درسته وک یېهمد  دلت  ېبلل
 ېکم وړ د طالبمااو پمه غما  راموه. د  خ ورک ېدات یېته  ااوځرپخواين شورو  ات اد پو 

 ".مخ بلنه ورک ګد ورت ید دو  یېته  مورسور واچول او اپلو  لنګ یې
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اپلمه اوښمه په  ېک سرموډیرو  زدا ښه یاد د  چې افربان ولس په لودخیو کې پهاو 
کمې المک د طالبمااو  سرمو په وروسترو واتواو کې په ګڼود طالبااو دلارترا وکخم  وپ 

اد د واک له اا صار څخه رايض اه وو  او په ګاخو کې د ګلب او ګمذب د  ر  عمام و اړ 
 او طالبان یې یو له بله رسه لرر  کول.افربااان وژل بله ستواده وه چې الک 

اداره د  قتمهدو کابمل غوامډد پمر دهمال وویمل: " –ښاغر عمر داودز  د پاوا  
 او سمه اه ده  در دشارکت حلودت  ښه اص لح ده او  زده راتلوالي ادام اړواد

 کو . اه پيداه، ستواده  ينقااو 
و   حوصمله  دشمللهبمه  ورکخی  دا ستوفاا لسمرشچې و حلودت اړواد دوقت  د

   ."به واه لر 
د ښاغر عمر داودز  د پورته احو اړواد اړترا وه چې تبرصه ويش  او په  امد  

 ډول د هربه د احو اړواد تبرصه شو  ده:
په سراستوالو په سختۍ باور کردای يش  عمر داودزی هربه څوک دی چې زدوږ 

تخ کاوو  کلمه چمې وپوهرمدی رسه په ااستو کې یې د لنډدهاله ادارد د ګوړیدو دل 
چې په لنډ دهاله اداره کمې ده تمه واک امه ورکمول کيمږ   اوس د لنډدهالمه ادارد 

 راتګ قااوين ستواده ګڼي او د در دشارکت احه کو .
دمادد وه د  ۰۱سپټمح دراشت کې همدغه طرحه چې هربه وات کې  ۶۱۰۲د 

ولوسمتل شموه  او پمه  ښاغر پاولو لخوا د سولې ګرګمې دفم  )وزیراکحامان( کمې
ځاااخ  ډول له عمر داودز  رسه ه، رشیله شود وه  هربه وات د دوقت حلودت 
اړواد چا اروکه واه کخم. عمر داودز  له د  غواډد اږدد درد دراشتې دخلمې لمه 

)لرلوال( رسه د دجلس پردهمال وویمل چمې کمه  او دا ښاغر دلعبدالسلم ضورف
سولې لپاره ښه چمااس دی. عممر داودز   طالبان پر دوقت حلودت رايض يش  د

ه ه کوله چمې کمه دملمن و  دوقمت حلودمت باامد  طالبمان او افربمان حلودمت  
دوافمي ته ورسرږ  او د دوقت حلودت په رأس کمې هممدی رايش  ادریلما تمه یمې 
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سفرواه وکخل  پوه شوی به و  چې ادریلایان د حلودت په رأس کې د ده له راتګ 
چې پخواين ولسمرش حادمد کمرز  تمه امږدد شمخ  یمې  رسه ځله دوافق اه د  

دمه دما )لرلموال( او اسمتاد د ممد زدمان ۰۲ګڼي. سرد اس ق ګرلين د ډسمح پر 
دددل ته وویل چې داودز  به ځله دا ډول امحه کمخ  و   د ډاکټمر غنمي لخموا د 

 سفارت ژدنه وررسه شود.
 دا  ډیرد اورد تبرصد ه، په کتاب کې لوستلی شئ.

ځایواو کې د ااستو د ګډواوالو لخوا د ځرنو دهممو پمښمو یادوامه شمود   ځرنوپه 
 ترشیح ته اړترا وه  د پاڼو په پای کې د پمښو اړواد ترشیح کتلی شئ  دثلً:

د  حنفمميدممل عبدالسمملم ښمماغر دفمم  درسممترال درشمم   د طالبممااو د ق ممر د سممرا 
وامت  پمهد طالبمااو  و ړ دذهبي تفرقه اه غوا ځتردن شروهسني او  د: "ااستې پر دهال وویل

 "  وو. ګګن ېد زورواکو په دمابل ک ېبلل 1په اوم اه وو  وهراو ش سنيد  واهاګن ېک
دا یادواه ه، رضور  بومل چې د کتاب د دم  پمه کتنمه او سممواه کمې ښماغر 
تاکر ګلپ او یوه بل دلار  زیار وړستی  چې د اپل اوم يادوامه يمې دلتمه اړينمه 

 اه بلله  د زړم له تله دننه کوم.و 
زه پوهرږم چې د کتاب په لوستلو به د افربان حلودت ځرنې چمارواکې او ځرنمې 

                                                           
ځینې د اهل تشیع ځوانان او په ځانګړي ډول د هزاره تووم  ځوانوانو  وې تو وېل هوې پوه  دو  موې د  1

میشت میدو اسناد په اساين رسه واخيل د طالبانو د نظام  پ مدال  ې  ه موم هیوواد توه د چا واچ  
 ين.الرو ورتلل،  یا  ه هې  د نیانو ته وهل  ې طالبان د اهل تشیع مخالفه ډله ده او موږ وژ 

ز.مال پورې دوام ومړ، د هزاره توم  ډه ی  ۷۰۰۲ یا ت   ۷۰۰۲همدته لو ه د ام هکا ت  حملې وروسېه له 
 ځوانان د طالبانو لخوا  دجعيل تددهد لیکونو په مارولو رسه په  د  مې میشت شول.

نو هو  دا ډول د طالبانو د جعيل تددهد لیکونو څخه ځینو تاجک او پښوېون او د نوورو چومونوو ځوانوا
  د  ته د تګ لپاره اسېفاده مړي.

زما )لیکوال( څخه د  ما ل  ار د پنځمې ناحیې م سېیالې می من ف  وېې، د طلووا او هوک یلووهزون ځینوو 
ماروونکو تو ېنه مړي وه  ې مه د افغانسېان د اسالم  امارت په نوم موم جعيل تددهد لیک ورته  مېوو 

 و ته د خپل ژوند لپاره د تددهد په موخه وماروي.مړالی ش ، ت څو هې دوی  د نیو سفارتون
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پلویان  د طالبااو ځرنې غخ  او ځرنې پلویمان او داراامه ځرنمې افربمان سراسمتوال 
  ولې د د  لپاره چې ولس ته حمایق وړاامد  يش  لمه هممدد ادلمه يشګرله دن 

 یا شخ  دراعت اه دی کخی.دې د کوم لور  او 
په اپلو تبرصو کې دې د سولې په اړم ځرنې دا  احد لمرلر چمې کرمدای 
يش په ځرنو ډلو او کسااو به ښې متادي اه يش  وپ په راتلوالې کې د سولې پمه 

 دخ کې د انډواو او ستوادو د اصلح لپاره اړینې و  چې غور پر  ويش.
ه یاد شود  د هربوی لنمډم پمنامدګلو  پمه په کتاب کې چې د کودو کسااو اودوا

پای کې شته  دا ډول هربه احد او ګریااواه چې ترشیح ته یې اړترا لرمدل شمود  
 د پاڼې په وروستۍ براه کې لردل کرږ .

په ااستو کې د هر ګډواوال احد د هربمه تمر اموم  شمارحه اښمې  او دوو لرنمدیو 
 ه پای ته رسرږ .وروسته پمل شود او برا د دوو لرندیو په تخلو رس 

پرته د کندهار د سولې چمربه غواډد او په کابل کې احد ااستې  د امورو ټولمو ااسمتو 
ښت اروپ وو  دار د سولې چمربه لمویې غوامډد امحد دمې اګدیات دې له ځان رسه یاد

راواارسمتر  د ااستې ویناو  دمې لمه اډیمو څخمه   او په کابل کې د اح له ویډیو څخه 
 دې د اهمرت له دخې په بشپخ ډول رسه را امل کخ  د . ځرنو کسااو احد

دوږ په ټولو ااستو کې د افربااااو او بهرارااو له ښه چلند رسه دخ شود یو  پرته له 
د  چې د افربان دمر ادنرمت رئمرس رسه  پمه ااسمته کمې  هربمه وامت چمې اپلمه 

سمتااو دجلس ته اه وو راغلی  او برا وروسته چې له دجلس څخه ووتمی  د ځرنمو دو 
 چلند دناسب اه وو.

طالبااو رسه ااستي په زړم پورد و   د ق ر د سيا  دف  درشمااو پرتمه لمه د  
چې ډیپلودا  وکخ   په پموره وضماحت رسه یمې د دلامرو پوښمتنو او ااديښمنو تمه 

 ګوابواه ویل.
د ادریلا سفارت د ډیپلوداټااو رسه ااسته کې پوره ډیپلودا  کمارول کردلمه  او 
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ادریلایااو یوازد دولودات تر سه کول غوښتل. دوږ ته ډړره ښمه واضم ه شموه چمې 
کابل کې ادریلايي ډيپلوداتااو د هربو ټلو په اړم اپل ادرواه له دوږ رسه رشیک امه 
کمممخل  چمممې د دوی سراسمممتواو پمممورد تمممخپ وو. دوی پمممه هممممدد پلممممه چمممې 

 ګوړووالي اه د   له ادر ورکولو ډډم وکخم.   سراست
کابل غواډم کمې دهممو افربمان سراسمتوالو ګمډون درلمود  او بملبممل  –وا  د پا

ادریات وو  زدا لپاره پلې دهم، د تمورن اسمامعرل امان او دمل عبدالسملم ضمورف 
 ادریات وو.

 په کندهار کې د ادنره قودندان او واپ چلند د بل هر وات په پرتله بمل او ښه وو.
ښململو اړاوامو او افربمان سراسمتوالو پمه  په ګردو ااستو کې پرته له تفلرک څخه

 یوه اوله ویل چې ګاخم د حل  ره اه ده  باید تلپاتې سوله ويش.
او سمخته ده چمې سموله ويش  دا ځلمه چمې افربااسمتان کمې د ګڼمو هروادوامو 

د شممتون لممر   او د بهرايممو د   سممرمه ييممدد سممتوا اسممتخباراش شممبلې فوالممه د
 لوی انډ دی.پوځرااو شتون ه، د سولې په دخ کې 
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ادریلما سمفارت لمه  د کابل کمېپه ق ر کې د طالبااو د سرا  دف  له استازو  
کابل  –له غخو  رسه  د پاوا   ادرش او د ادنرت  شور ډیپلوداټااو  د در ادنرت  له 

د  غوامډم کمې دمو د ااسمتو پمه ګریمان کمې چرربمهغواډم او په کندهار کې د سولې 
ښلملو ګهتواو او افربان سراستوالو تردنځ ځرنې ده، ګډ ټلي ولردل چې کمه پمرد 

 کار ويش سولې او تفاه، ته د رسمدلو لپاره ښه پيل ګوړولی يش.
 او اسا  د توافق ټلې پلې دا وو: تر ټولو ده،

o ؛په افربااستان کې اسلدي ادام غواړو 
o ه قمودي  دمذهبي  ژبنمي او سميم غوښتنه او دا چې او ات اد واپیو د افربااااو  د

 ؛اور ه، کمدرو  کو افربااان  توپررواه دوږ یرد
o  د واک عاد اه او دتموازن ویمش د ګامخو اه غواړو په هرواد کې د واک اا صار  

 ه ار ؛ دخ
o  ؛د بهرارو هروادواو د پوځرااو  شتون په افربااستان کې ستوادد زیاش کخ 
o ګټممو لپمماره ده  یمموه ت مممرر ګاممخم ده او  پممه افربااسممتان کممې ګاممخم د پردیممو د

 ؛قربااران یې افربااان د 
o  ګاخم د حل  ره اه ده  یو لوری )حلودت او طالب( هم، د ګامخد ګټموالی امه

 ؛تلپاش سوله ويشده چې  يش کردای  ښه دا
o   د افربان ولس حمواه پلمې چې افربان شموله و  و کاراده  به  ادامیو دا  

 .اواد  و 
او افربمان سراسمتوالو ګمډ  )افربان حلودت او طالبااو( د ښلملو اړاواو ټليپورته 

ه، ولرمدل چمې د ښململو ګهتوامو  او دش ک ادریات د   د احو پر دهال دوږ دا
تردنځ فاصر ه، دودره زیاش اه د   که افربااان اپلې اوښې ته پريښمودل يش  
او د پردیو هروادواو  سوهنه پلې اه و   کردای يش چې ډیر ژیر د افرباين تفماه، 
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   . ر  ګوړ ګاړ  ته ورسرږ  د
توصمبواو څخمه  وسرمه یرد کې په ااستو کې له قودي  دذهبي  ژبني او  ټوله په 

هرد ډلې او هر سراستوال کرکه ښودله  وپ په عمل کې په کابمل کمې دموږ دغمه 
ټول توصبواه د ځرنو سراستوالو له اوا وینو  که په رښمترا هم، افرباامان دت مد يش 

 .دوږ به یو قو  او دست ل، ادام ولرو
ن ډیرو یې ویل چې ګاخم د حل  ره اه ده  چې په هر قرمت کرمږ  بایمد افربااما

یو بل ودني  او د سولې احو ته رسه کښرني  که ستواده په اپل دنځ کې حمل امه 
کخو  د ګاخد د دوام په دونی ده  او هرد ګاخد زدوږ هرواد راته کوچنی کمخی  د 

 .ګاخد پر دهال ګاواډیو هروادواو زدوږ د ااورد ځرنې براې  اد  کخ  د 
ته سخته صمدده رسمردپ ده  د د ګاخو له ادله زدوږ اقتصاد  دودواو او فرهنګ 

ښووين او روزاې براه کې دو ځوااان بمې تولرممه پماتې شمو   پمه کمار ده چمې لمه 
 .ګاخو څخه ځااواه وباسو  په ګډه د هرواد د ښه پردختګ لپاره کار وکخو

ځرنې سراستوال ادر لر  چې دوقت حلودت یوه ښه د حمل  ره ده  امو چمې 
تمر څمو د بهرارمو پوځرمااو د وتلمو د دهمالویش او   اخیواله ټولنه یې تمر شما و ړم و  

 .کخ  هراتلوالي افربان شموله ادام ته  ره هوار 
وتلو لپاره در اګمام  تمه اړترما ده  تمر  ځرنې برا فلر کو  چې له ستوادد څخه د

څو د در اګام  پمه تمرک کمې د اوسمني حالمت څخمه د وتلمو لپماره پریلمخم د افربمان 
 .درشااو لخوا ويش

  اړواد برا ځرنو ادر درلود چې  یوه وړم ډله د اګام  په تمرک کمې وټاکمل د اګام 
د ګامخد  حلودت او طالمب تمههمدوی   يش چې د سولې لپاره دتمرکد کار وکخ 

 .ورکو ی يش پای ته رسولو په براه کې قناعت
ته ډیره اړترا لردل کرږ   تر څو د ګامخد پمر  دا ډول د سولې لپاره ول  فشار 

 .لورو فشار راوړ  چې سولې ته غاړم کرږد ښلملو 
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ي ددد لپماره لامو  چمې فران شمو  د   اپلمه شمتمنابې شله هربوی چې کم
د  رد څخممه دنممي کممخ   اممو وبممه یممې لاممو  اممو برمما بممه وربااممد   الممک د هللا

پښراماتراو  او برا به دربلموب هم، يش  او هربموی چمې کمافران شمو  د  ټمول بمه 
 ګهن، ته ورغواډ کخی يش.
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 سورة النمل ﴾۶۳﴿

هربې ویل: شک اشته چې کله پاچایان یوه کر ته انوځې او ورااو  یې او عدمتن 
 .الک یې اوارو  او همدا  )اور( کارواه کو 

ه وروسته واتواو کې د سمولې ه مې او سمولې ږغوامه د هرمواد لمه ګموټ ګموټ پ
څخه راپورته کرږ . دخلې له دد چې د کتاب تفصير د توا ته راشو  ښه بمه و  

ستيو ه و پمه اړم شمته ااامرامو تمه يموه لنمډم کتنمه وکمخو  او بيما رو چې د سولې د و 
 رشيلوو:ځينې ټلي د وړااديدواو په توګه له لوستوالو رسه 

 .ردواه او ااديښنې دواړم شتون لر د سولې اړواد د وروستيو دنډو ترړو په اړم اد
دثل  ځينې ورته په دثبته س ګه ګور  او فلر کو  چې کردای شې دا ه مې  – ۰

د دد ښلارادويي کو  چې الک غواړ  د ول  فشار  پمه څرګنمدولو رسه پمر 
 .ې د سولې احو ته کښرنيښلملو لورو )حلودت او طالبااو( ږغ وکخ  چ

ځينې اور بيا اادړښنه لر  چې کردای يش  چې ځرنې دربريض او بهراۍ کمخۍ  – ۶
 .به غواړ  چې د سولې په ډیرو ږغواو اوچتولو رسه د رښتواې سولې ږغ ورک يش
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په کابل او د هرواد لویو ښارواو کې لردل کرږ  چې د سولې رښتواې تمږد هم، 
ره پمه ځينمو دشخصمو سميا  لمورو پمورد تمخپ د دغه ږغ اوچت کو   لد  رسبر

سولې ډلې ه، غواډد کو   او غواړ  چې د سولې پروسه کمې پمه راتلموالي کمې 
 .د رح و او 

 
 :لر  زو هیا وت و  ېهلد لپاره وودرس د ته ېسول

  راامه  امد  اغممد تمر وخیک وربهرا او طالب حلودت  د بايد فشار یتواښر  ول 
 یدهربمو  ويش  ېکتنم ېدارلپرلپسې  رسه لورو لوملښ له او ازاد پاتې يش. يش

 ول موه لمور  او ويش  فلمر  ره حمل دناسمبه پمر  وروسته دویاور تر تنوښغو  د
 .ېيښو  ااو اف ېک عمل په ېک براه په ېسول د ېچ يش

 او دیمدود کلتور   دذهبي  ولس دافربان ېچ ده کار په لپاره دوردرس ته ېسول 
 تواهښمارز  ادیم   امد  اموم تمر ېسمول د يش  ولرموا ېک پام په  تواهښارز  قودي

 .يش اه دترضر
 او وډغوام و ررسمن پمه لخموا لمورو لوملښم د ېچ ده نهړیا لپاره دوررس د ته ېسول 

 اممحو  پممه ولډ دا  يش  وکممارول الفمما  او ادرواممه رغنممده او دثبممت ېکمم داورممل
 .يش ستلرواا کار خهڅ  ۍتواولښر  له ېک عمل او ندواوګر څ

 لپماره ېسمول د تبادلمه ااویبند د او چلند هښ رسه ااویبند د ځتردن لورو لوملښ د 
 .يش یکمو   فاصر

  یاداکخ   داسې اه چې  اتمه ماخ ګ  ېچ د  نړیا دلررس ته ېسول دا 
 .يش لدهمپ اخدګ ۍکورا ېبل د مخ ک ده

  دخلممې لممه دد چممې د سممولې او تفمماه، عمممر بهممس پيممل يش او يممو هراړايممد
توافق ويش  د ښه ايمت او سمولې تمه د  ر هوارولمو پمه سيا  ګوړښت باادد 

 د وزارت  ېپمموهن د للممه دادار دللممي  اممدداش او غسسمميا   ېنممدواممه  ځر
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 د وزارت  چممارو دورولنټمم او کممار د وزارت  چممارو واټممولټ د وزارت  ارممروغت ېعمماد
 ېنمځر او  اسمتیر یلمو  ېاشمترد درس  د وزارت  ارپراات ورکل د   وزارت راعتز 

 دا  هم، ېکم درشمتابه په لپاره ادارو ادوی د يش  اعلن طرفه ېب دادار  داور 
 .يش یوساتل  ريفمب ېک دادو او کارواو په یهربو  ېچ رايش الک

  تمه ااورمبهرا هګټم امخدګ د ېچويش  یپوهاو  عاده ېک مومس پهافربان ولس ته 
 ادمن د امخدګ ادمره لمه اسملم د .د  افرباامان واز یم یې  انرقرباا او   رږرس

 .يش ووهل ملن ته ادني اا ادله له واخ ګ د ېداچ اه   رږک لپاره
 د ااوځرپو  وربهرا د غږ  وهی په ولس افربان ېچ ده کار په لپاره دوررس د ته ېسول 

 ېچم  ړ وغموا خمهڅ ااوربهرا او حلودت افربان د   ړ وغوا شیدهالو د دود وتلو
 خمهڅ طالب له به ولس ولډ دا ودني  ېتنښغو  ولس افربان د ېک براه دغه په

 وروسمته اعملن تمر شیدهمالو د وتلو د ااوځرپو  وربهرا د ېچ اارو  نرتضم ه،
 .نيرک خهڅ رشط او درق له پرته به ته تفاه، ا فرباين نرب او درو  ماخ ګ به

 دهالمه ډلنم پمه کتلمو پمه تمه  مویرشا وراوسن ېک جهرات په تفاه، ا فرباين نرب د 
 وررسه خدلتم ېولنټم ېوالخیما د ېچ دل ررس ته توافق بااد  اداره شموله افربان
 .کو  کار لپاره اکنوټ او ولډ د ادام راتلوالي د به اداره همدغه او  و  

اوسني د اردو  پولرسو  قضاء او څاراواپ د بنسټواو له اا لل څخه دخنيوی  د 
هربوی ساتنه  او سمدستي بايد په یادو او اورو بنسټواو کې اصلحات راوستل 

 .حلودت اسا  بنسټواه در بڼه پرداکخ  يش تر څو د
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د ممد زدمان دددمل   اغرښمتنمه  لمورڅ ږده  دو۰۱ پر سمحډ د کالم ۰۵ ۶۱ د
ادرسمه او  وهیمدنده صماحب او زه )د مم ( لمه  یاغلښ د یاحمد فر حاګي اغرښ

د  برعبمدالرزاق فتماحي او  د ممد شمو  امااحمد دتوکل  دو  لردولو  وک همداراز
او  ېدفم  لمه اموا د سمول ا رد  طالبمااو د سم ېلمه ادرسمه ق مر کم ټافربان بنس

 .وو  شو  بلللپاره  لویدسا وادړ افربااستان ا
 داو روحاين درش دمل د ممد عممر دجاهمد  يځپو  ا  ر  سرټابنسد طالبااو د 

د طالبمااو  ېق ر کم ېوه چ لهډ ۍاخ افربااااو لود دوروسته دا  دوړاپر  له اح ېنخید
لمه بمل رسه  ویمپه رواامو او راتلوالمو حما تو  وادرد ه وڅوه  تر  دشو  لخ لخوا بلنه ورک

 . خ ک کیادرواه رش
و او  یشمو  اکلټدرش  یدل اا  د مد دنصور د  طالبااو او دا هربه وات و چې 

اوس  .وه خدورکم ااستوف داغا له داد برد مد ط دردف  درش س ا رد ق ر د س
 رد مدعباسرشمم یاغلښممدفمم  لپمماره رسپرسممت  ا رتممازه د طالبممااو د ق ممر د سمم

 .و یشو  اکلټ یستاالد 
لمه طالمب درشمااو  لموډ مړ دوازدوږ  ې( ک۶۱۰۵ سمحډ ۰۰) ېااست لو ګناد مد پ
 لمرسه بم ېلمډافربمان  دوروسته طالب درشان له همر  اراو ب درلودله ااسته مګډرسه 

 .درلودپ ېااست اخدااځ او دفصر ېلمب
 ادوامهی ېکم دجلسمواو اخدااځم پمه وروسمته ارب او ېک انیااستو په ګر دد همد

برابره  نهرزد ګکسااو ته ه، ق ر ته د رات نوځر وراو رسن وااااوځ افربان د ېچ دلهرک
 .طالب درشااو رسه دخادخ ااسته ولر  له ېچيش  

دفم  لمه  ا رد طالبااو د ق مر د سم لهځ رډیزدا  لخوا   برتوم داح  دد همد
د ممد  ررښماغر شم ارمب د ر  لمهاو د هربمه  یدرمصمالح رسه ک لګدکتور ددار   خ غ

 .یدرک رسول رباممعباس ستاالد  ته پ
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هم،   لامدځد ممد  ضرفم رټاکډته  ېااست وا اد پ ېکال ګنور  ک ۶۱۰۲د  
هم،  دمو اردجلس درلود  او ب ډله بل رسه لن وی ږدو خهڅ ګله ت ېو  دخل یبلل شو 

 .خدوک ددوضو  بااد  اح  دوراو له طالبااو رسه د ل ګپه ورت وااااوځد 
 د وم  یشممو  بلممل همم، زه تممه( ۶۱۰۲ګنممور   ۶۱) ېااسممت وا اممپپممه ق ممر کممې د 

 .یواه شو کو   ونګډ ېد ېاو په کاافرااس ک شوه واه دهیو زدا ېدخ له لوید  اادولودو
 ېدم لځمدا ق ر تمه سمفر درلمود  دا ارب لځ وی ېک اشترد لیکال د اپر .ز ۶۱۰۲د 
هربمه  ېچمبرابمره يش  دیمبا نهرزد ګته ق ر ته د ورت وااااوځافربان  ېوو چ ارانټر رډیه، 

 .يش لیورته وو وابځلر   دخادخ  یې وادړ د طالبااو ا ېچ ېنښاو اادي ېتنښپو 
 فروو  دل عبدالسملم ضمو شو  بلل ته ۍغردن ږدو لخوا صالح لګد دکتور ددار 

امور  ېنمځراو  نرشماه لرسه ښاغلیوال او ر اراو له ق ر دف ه دل عبدا حد ګهاا
لمه  ېاو دا امحه چم وشمو ب م   وامدړ ا واامااوځ د هم، لځدا  .طالب درشان ه، وو

شموه او  ادهیمرسه هم،  نرشماه لرسه اغرښوه  له  دشو  ېدکتور صالح رسه دخل
 .برابره يش نهرزد ګلپاره د رات وااااوځد افربان  ېوشو  چ ارانټر

 طالبمااو د لځمدا  م ړ ق ر ته و   اربیو ځل  ېک دراشت ستګز کال د ا ۶۱۰۲د 
 نرشماه لرسمه یاغلښماو  وو یراغل بدلون ېک دادو په وخ غ دف  ا رس د ق ر د

دامده   اشار دا داو  ندوييی  و درش  اېااڅدف  د د بوعاش  ا رته د ق ر د س
 .وه دسپارل شو ور 

 ف رعبمد السملم ضمو دل وه  بلنه لخوا نرشاه لرسه اغرښ د ېچ ۍغردن وهی
 لویدسما امورو د هم، ارمب ږدو وو  ه، ګورد  ،راو د مد دکتور صالح  لګددار  دکتور

د  ېوشموه چم ادوامهیاو   خ وکم دامح  ترماهم پر وررسن او وااااوځ افربان د ګنڅتر 
 .برابره يش نهرزد ګته ق ر ته د ت وااااوځ لهډ وهی خهڅکابل 
 ډلنم ویم واامااوځد افربمان  ېوو چم ېتښمغو  خمهڅ ږدو لهپخوا   دکتور صالح  رډی

 .يش تلښهمهربه کسان د طالبااو  لخوا وغو  اراو که دملن شوه ب ورږ ول ورته ټلس
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 ررشم درشم لمه دفم  ا رس د ق ر د طالبااو د ېچ لیوو نرشاه لرسه لځدا 
 لممهډ وهیم ېچم داو دنمل شمو   خ کم یېامحه اهمما ېيمد ممد عبماس سمتاالد  رسه 

هربمه هم، د افربمان    رمږک تلښمبمه ق مر تمه راغو  کمارکووالي وراو د رسمن شنوالي
 .مخ وک تنهښغو  ټد اودواو او لس وااااوځ

 رسه د رماسمد وح او لامدځد ممد  ضرف رټاککابل ته له راستنمدو وروسته دې له ډ
 .یته واستاو  نرشاه لرسه اغرښاو هربه دو  خک برترت ټتنو لس ۰۰د  مګډپه 

 ارماو ب داو هلته له طالبااو رسه دخادخ امح  ګتنو ت ۰۰د  ېک لهډ وهیپه  ېداچ
د  ولډدرلودلمه  دا  ارتړ وات ته ا رډی لیو وابځته  تنوښاو پو  نوښاادي ر اد هر دل
وشموه  مخ لمیادله  پر ده، اسااه اه وو  له همد ګت خهڅکسااو له کابل  اتویدودره ز

 .شوړ و   لځ اراو زه ب هځپن ېپات ېک روپګ ،یدو ارتنه او ب ۲ لځ خیلود ېچ
 فر لعبمدال دکتمور  لاد ځ د مد ضرف رټاکډ د لخوا دف  ا رد طالبااو د س

 او اررمبخت شماپور اغرښم سمتاالد   سیرورد اغرښ  د روح اسد اغرښ ادر  
  .شول تلښوغو  واهټپاسپور  زدا

 ېد بم لماید طالبااو درش دل اا  د مد دنصور ه، د ادر ېچ یدا  وات ددا 
 .و یوژل شو  ددږ ته ا ېاوشل ردهڅم ته ښېکر  ډوراډی ېک دیپه بر ېالوتل هټپيلو 

کلمه بمه  ېچم دلرمه، اه پوه وااانځ دغهاو   یدډینځکبله سفر ه، و  دله همد
دخمادخ لمه طالبمااو رسه  ېتنښماو پو  ېنښماادي ېاپلم ېق ر ته سمفر ويش  چم ېي

 . خ ک ېلیرش
ق مر تمه  ېو چم ریمستاالد  ته دا ه، و سیروراو د اررشاپور بخت لاد ځ رټاکډ

رسممي راصممت  خمهڅ یاو لمه هربمو    خ کم کیملمه درشمااو رسه رش دونیلموټد  ګتم
د طلمو   لمهځ ئ خ تر سه کم خهڅور  ربهدرکو   ه رباممکه طالبااو ته کوم پ ئ ړ وغوا

  .وه ېپات یاځستواده   ه، پر  ځتردن سونراو طالبااو د ادادي کم دونیلوټ
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 خمهڅدفم   ا رسم لهد طالبااو  ېوه  چ ۍواو ا ميهدو  وبرټاک ز.کال د۶۱۰۲ د
 .اکوټملپماره دناسمب وامت  ګاو د رات  دچمتو شو  دد یستا  و ېچ یاغاحوال ر 

 سمتا  کبلمه د  لمه او د   ېکم سمفر پمه درشمان ېنځردف   د ېچ لیو یهربو 
و دمملرپ لځمارااسمتو ب دورماړ ا ۲د  ېپمه همربمه وامت کم . رمږک ولډنځ ه، ګرات

 لمه ورد کورا ید پاکستان لخوا پر طالب درشااو د فشار او د هربو  .ه، کيد  داح 
 .د رک داح  ستلویا د خهڅ پاکستان

 هم،( ثماين دلصممد او اغما امنرسل  ی)دل احمدهللا ااا درشان ېنځرد طالبااو 
 . شو  ولزاداين ېک پاکستان په وروسته

 خر)دولو  ګان د ممد دمدين  شم درشااو ددر  دف  ا رد طالبااو د ق ر د س
پمه  ی( پاکستان ته سمفر درلمود او د دو حنفي عبدالسلم دلد ور او  نیلدا شهاب

طالمب درشمااو لمه زامدان  ویمدر ادویه، د  وهیچارواکو رسه  ينله پاکستا  ېک اډاګن
 .وو دلراويش ک خهڅ

پمه  ېچم یاحموال راغم خمهڅدفم   ا رسم لمهد ق مر  ۍواو ا يمهړد اودح په در 
تمه  ږدمه دمو۶۱د امودح پمر  ېهمربه و چ .به ستا  سفر ويش ېک ۍواو ا ېراتلوال

 .د رراورس دد یاو و واهټلټ
 بجمې ۶:۰۵ نښمرداسپ ۶۱۰۲دمه  ۶۱د امودح  ېچم شوو اح رسه ر ادل ولټ

 ېکم رډګ یېغرده دهال د کابل هوابجې  ۰۶:۱۱په پوره  دیبا ږاو دو   ږکي لوتنها
 .وړ رسه غوا ېکوچني بازار ک ټپ د ږ رسه ا یاځت،  روټدو  B ېد ب

 دورمک نرواکسم د خمهڅور  ېکم رډګم یېهموا پمه ااکله کله ي ځق ر ته  ېچ یهربو 
 سمتواده دغه اوس درلودل  اه واهډکار  د روح اسد او ستاالد  سیرورد   ړ غوا ډکار 
 .شته او راساات دورک نرواکس د ېک دروازه په رډګ یېهوا د ېچ شو   حل لهځ

 ږته ورغلو  ادمر  صماحب لم رډګ یېهوا ېک ل ټپه  یاځو ی د روح زه او اسد
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تمه ااتدمار وو   اررشاپور بخت  یه، راغ یستاالد  سیروروو  د دپرهلته رس ېدخل
 ردهګم ږدمو  .،یم ددږ ام او ، ی یدر روان شو  خهڅ ااویله دلرر وښپه پ ېچ لیهربه و

 .یدلررارس وو اه ه،   صاحب لادځ او شوو  یاځو ی
 ېسمخت لمه تمه یاځاو و ډکار  ګنډید بور  رډګ هوايي د ه، ږدو وه  هڼوګ هګڼ رهډی

 مخ شو  هربه درسته وکم پيدا یر ادل وی د روح اسد د وو هښ دو رورس وروسته تليش
 ولډوو  دا  یاځمو یرسه  ولټ ېچ خدراک ۍچوک دا  یې لپاره روادل هځپن ږزدو او

يش  ودلښمورته پري ۍچوک وهیکه دملن و    ېچ لیه، ورته وو مړ په ا لادځدو د 
 .ېنښرک یاځو یرسه  ږاو له دو

 واوټپاسپور  اپلو پر دیبا یهربو  ېچ وو  ېدخل دا تر ادر  فراسد وحيد  او ل 
 وو ریمو ېي ورته ول ځر ګراو  یې یهربو    یوا یوهل دهر( یټلدی)ا وتلو د وادهره له
  .لر  ارتړ ته ا تاييد وزارت چارو وربهرا د دد یو ستا  ېچ

تمه  یاو دو   خکم هښمو ګ انځم ېادلمه دم دستواده به و   له همد ېچ دمرزه پوه
وکوت  امور کلمه هم،  ټزدا پاسپور  ېهربه چ دم یغريف ته ودر دو یت، اه شوم   مڅه

 نیماال ده، په هممد ېواتو ک ېدخل ېچ لیوو ېدودره ي دواز یوم   یق ر ته تلل
د وتلو  ېک ټزدا لپاره په پاسپور  یېاور  .هو ل یو ېود  یخ بااد  تا  سفر ک دویو

 .وو وپځر ګ یې ر اشوم  او اور دل ررزه ت اوو ادهر ول
 ر امدل امور او د رموح ېچم کمس هربه ېچ لیوو ستاالد  سیرورد وروسته ارب

 ه، اپهټت  او هربه ته انو  خیس اصر ېچ خوک فونرلټ چاته وی هربه وو  وپځر ګ ېي
 دمو ږلم ېچم تلښمغو  یمې بمه ېکم اصمل ودمل ښ یې زه ېچ  رږک فلر  .دشو  وهل

 .شو ړو   دیبا لرو  واهټلټ او دد یو ېچ وو حق ږزدو او دا کنه ورو  ځو 
 ااتدمار پمه ږدمو او ودل ښپري را ېپس بل په وی ر ادل ولټ ږزدو ارب یېوروسته  ږل
 خروغبم یمې بمه رسه ږدمو لمه او راتلمل کسان او وااانځ رډی هلته وو  ااست ېک یاځ

وو   دپرمپه پردو اللمو ل دونیلوټد  ېدا  وو چ ټول یې ېک تنو ۲ په لهځ کاوو 
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 .ال ه، درلودلو  نهرد اخدااځاپل  وهیاو هر 
راوتلمو  خمهڅلمه دسمجد   خکم ادا رسه ګامعمت په مګډ په ږدو ځملوا نيښد داسپ
دا  کسمان  یر ډیملپاره راتلمل   خد روغب ږزدو ږداو اوااو وااانځه،  اروروسته ب

 .لپاره تلل ۍته د دددور  وادواورعرب ه ېوو چ
 تمه ګنمڅ او  ېکم ۍچموک وهیم پمه ادمر  او د روح زه  وو  یاځو ی ېک ېپه الوتل ږدو
وه   دل شمو خ ورکم ۍچموک شماته خهڅ یدو  د ته لادځ وو  یستاالد  او ارربخت ېک ۍچوک

 لامدځلمه  یاځکه همدا  تلښدو وغو  خهڅ وانځااست  ېک ځاو ستاالد  په دن اررد بخت
   .ودښته پري لادځ یاځهمدا  ېد هربه د  کور ودان و   سمدستي ي   خ رسه بدل ک

او  یسممتاالد  لاممد ځ) ورځمماا لفيررسه سمدسممتي سمم ناسممتلورهمم، لممه ک لاممدځ
وامه  ېدا يم .ژر روان يو رډی ېچ .خاپور ک ېي سبوکراو پر اپل ف ستر( وااتارربخ
 .ویروان  رتهرچ ېچ للرل

 رډیم .کموپ ېوکټمصماحب  لادځصاحب او  د رتازه وو  وح ارډدو باا ېپه الوتله ک
 ۍدوبم د ېچم لیو یېپه توجب رسه   یوکت ټلټ ر ادل وهی ېدو هربه وات واندل چ

 امو و ځم ېکم الوتلمه پمه ېچم ده ارمتړ او کودمه ا ارب .ده  ره ميردق هځپن ځدن تر ق ر او
 ېچم لیموو ورتمه ېدم ارمب او انمدل ېودم ده   ره ږل رهډیاو  دا شو  ړو   به ېک ل ټ

 ! خ ک دا  یې وپ ېچ مرږ پوه اه شو  یتل  ه، وښپ په او ميردق هځپن
 وی پرواز او  ید ساعت وی خد وات بدلون بشپ ځتردن ېاو دوح ۍد دوب ېاصل ک

 هځمپناو  ېدو پرواز وو  د ق مر وامت اوه بجم ېه بجاوو  په وو ميردق هځساعت او پن
  .دوررس ميردق

وو  او   خ کم ېکم ېدو په الموتل واهځملوا ریاداز د انوتلو  ته رډګ یېهوا ۍد دوب
 نامدلومکودمو افرباامااو بمه وپ ېهلته هم، چم ل خ وک ېک ۍدو دوب واهځملوا  امښد دا

او  رډیم اررمهم، درلودلمه  شماپور بخت تنهښمغو  سمتلوراا ورځمد اا یېبه  ارراتلل  او ب
يش او  سممتلروااممه ا رډیمم ورواممهځاا ېوه چمم هښممسممتاالد  همم، دا  او  سیرورممد
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   .ویق ر ته روان  ږدو ېاح اه يش چ رډیالک 
 سمتهیاښ رډیم ېدوحم د وشمو  وامت اپمل پمه پرواز ږدو ته ېدوح خهڅ ۍله دوب

 همودره اللو د او اه لپاره دورداال د ته ېدوح وو  هښ رډی لځدا  ید رډګ یېهوا
 ږدو له واهه  یې دهر دورداال د ته ق ر ېچ کسااو هربو ه، اه او وه هڼوګ هګڼ اتهیز
 . خ ک واه ېتنښپو  خهڅ روادل او

 او ا رسم ېنمځر یدرموح اسمد یباامد دشوره په ستل راپل بلسواه دو راواا
 هم، ېک بلس په زدا و خ ورک یې ته روادل ق ر د ېچ وو  خ ک چمتو کتابواه خيیتار

 سیرورممد د ېيم ېنمځر کتابوامه وو  اشمنا اما تمه ااورمبهرا ېچم وو هڅم دا  وطنمي
لمس د ب د هربمه او زهپمه هموایې ډګمر کمې یمې  د دوحې وو  کي بلس په ستاالد 

 یمې کتابوامه او  یبموت تمه یاځم بمل یسمتاالد  یمې ارمب بوتلمو  ته یاځتليش کولو 
 کتابواو نوځر د  لایادر او داعش ګهاد  لهځ و   اه لپاره ر اتره د ېچ ول ځر ګو 

 .وو دشو  للرل دخ  خ لود په
 یاغلښمته  رډګ یېهوا ېلپاره د دوح ږزدو خهڅدف   ا رد طالبااو د ق ر د س

دانه ستاالد  ته  ېک رډګ ييراغر وو  هوا عبدال مرد  احمد  قار درسور  عدید
د هوایې ډګر د کتابواو د څاراې څماااې لخموا   یوروسته هربه ه، راغ ږدنتدر وو  ل

کتابوامه کتمل  ېچم   ورتمه ویمل شمو  وووو ورکمول شموی او د ټلرفون منح کاغذ وی
 ئ.کو  تنهښپو  خهڅمنح  دله همد یې اراو ب  رږک

د  ېکم روټپمه دوو دمو  ږدمو د طالبااو د ق مر د سمرا  دفم  د ترشمیفاتو کسمااو
 .وړ ویته  لټهو  انید رتاج الر ېدرکد  براه ک ارښ ېدوح

د درشم حماګي داوود عابمد  فاتویدف  د ترش ا ردانه د ق ر د س ېک لټپه هو 
 تمه بمل ویم هم، ارمب ټېکو  اخدااځ لپاره وهید هر  ږشو  زدو لیراغلست وو هښلخوا 

 .دل شو خ راک کي دندل لورمڅ په ږدا
 ږدمو او لمه ړ واو ېکم ټورااټرسم په لټهو  د یاځ وی روادل ۲ ږدو ډۍو ډ امښد دا
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 د دجلمس لو ګنامد مپ د رسه درشمااو طالمب د بمه ېبج لس سبا ېچ شول لیوو ته
 . رږک ېک سالون په ېااست د لټهو  دهمد

 یچما ېدخلم روااورو دل ددر   یڅښو  یاځو ی د راد او وحل ځ  ږدو یسهار چا
امه کمو   او امه هم، لمه  ډړمر ترشميفاتطالبمان  ېچم خوو  دلته دو ب   وکم یلڅښ

 ته وادواوره بهر روادل نوځر  اار  کارڅخه  پلودا ترشيفاش ډیافربااااو رسه له 
 د لپمماره داممح  دهمممد د .و  ړلممو اواهشممات ېچمم و  اممه دا    خ کمم سممفرواه

 طالبمااو د ېچم لیموو دو ته یهربو  او ورغلو  ه، ته وټکو  ادر  او ستاالد  ار ربخت
 يش  وامه توقمي يپلودما ډ د ېکم وامت پمه درشمه راشمه او امحو  ېدارل د خهڅ

 .کو  چلند ولډ په والورکل افربان اپلو د رسه ږزدو به یهربو 

   خ غمم لممه شممورا ترممادناو دمما  د  لاممدځد مممد  ضرفمم رټمماکډ ااممد ړ و ۍاووامم دوه
دمو وررسه ب م   وامدړ ا ااوید افربمان بنمد .دلرمول رسه مميرحل قاسم، د مد اغرښ

 هښم ېاسمب د چلنمد مړ اماو د رسه ااویبنمد لمه ېکم زادااو ېپلچرا او رامادرلود  د ب
 .کوپ داح  وررسه دو مړ ا په دورک

 ممویدو او خۍلمود د تمه ااویبند ېنځر ه، سدا اعدادواو د ېک واتواو وروروست په
 .وه دد اکمو لخوا اورول شو 

 ېچم وو دپررسم ته ږدو ولډ شخيص په ه، راپورواه دا  خهڅ زادان راماب د
 د تمه ملر بااد  د او   رږک ساتل ېک وټکو  واتن او وړ و روډی په انیبند ېنځر هلته
 . رږک ورکول اه ه، اګازه وتلو
 ولډ دا او   رږوربمدل ېګاد ېپاک لځ وی ېک اشتورد ددر  په ته ااویبند راماب د
 ېکم ادر په لپاره واایبند د هلته او راساات ص ت د ولډ رڅه يش  ااروغ ېچ کله
 .دشو  ولرا د  اه
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 ربادواممهمدا  پ ولډتممه پممه شخيصمم  ږهمم، دممو خممهڅزاممدان  ېد پلچرامم ولډ دا
  . ږچلند کي مړ ااو رډیرسه  ااویله بند ېوو چ دپررس

رسه د  ااویلمه بنمد  ولډامه تمداو   دا  ااورزامداا وروځپاکو ګادو اه شتون  د را د
 .ید یلولټ رس ااورزاداا خهڅچلند  مړ ااو ااورافربان  پرچم ورپخواا
 کمار ېکم وزات چمارو ورمبهرا د یې پردهال ادام د طالبااو د ېچ ميرحل یاغلښ
 .یشو  ېپات ددږ ااحمد دتوکل رسه  لرله دولو  وک کاوو 
 ارمب او بنمد  لخموا لمواپټ شمامل د ېکم واتوامو  يموخلود پمه حلودت د کرز  د

 .شو واستول ته زادان راماب د وروسته
 داممده مړ لمو ېکم د لممه سمم ه پمه یمې وروسمته دورراالصمم تمر خمهڅ زامدان لمه

   .لر  ورااج هیررپه اوم ا قبا د او درلودله 
 رډیم او یر امدل ېکم نیکمپما پمه اکنوټم دویولسمرشم د رسه غنمي ارشف رټاکډ له

درشم د شمورا ترمادن د او ستاالد  دوصوم درش د استخباراتو  د .یشو  ېپات ددږ ا

 .لر  ېيلړا ددږ ا رسه امتر فرحن
 ېچ یکار روان د ېچ ېي لیو  لخ ک کیدولودات رارسه رش مړ په ا ااوید بند هربه

 رډیم تمر او شملنجه انیبند یر ډیهمدلته  لهځلربوه يش   استیر ۲۱د استخباراتو 
 . رږک ساتل ېپل پور  وات

 وڅم هم، قودنمدان زامدان ېپلچرام د ادله له ستواده ادوی د ېچ لیوو داه، هربه
 .شو واستول ته تیو  بل کوم او شو  لیتبد ېدخل يځور 

 .لو یرش رسه ستاالد  دوصومبه  دستواد  وادړ ا ااوید بند  ېچ مخ وک ېي ژدنه
 انرمب او سمتوادو د ااویبنمد د وامد ړ ا ېسمول د ېچم لیموو هم، دا ميرحل اغرښ

 .ولرو ااسته ه، رسه ستاالد  دوصوم درش له استخباراتو د به مړ ا په ازاد 
د ښماغر  لځم ارمب  ږدمو ېبج ۲ام ښد دا ۶۱۰۲ده  ۶۱وروسته د اودح  ځېور  وڅ

 .شوو ېتر اوه بجو وررسه پات ېته ورغلو  او د شپ  يځنګاستو شخيص  ميرقاس، حل
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 ېنمځر تمور په طالب د  ولډ دا ورواوځ هیاځ ېب او شلنجو د ااویبند د ه، ارب لځ دا
 .درلود ب   وررسه دو وادړ ا ساتلو ټپ ېک زادان او ولرا کسان والرکل ناهګ ېب

 دا درلمود  ارانټر بااد  تښارز  او تراهم پر ېسول د ېک دجلسواو وړ دوا په ږدو
 ۍبمدبخت همدا شو   و  اه سوله ېچ وڅ تر وه  اشرح احه ېسول د ه، دو لځ
 .ولر  شتون به اااواپ او

پمه  ېد سمول ېچم ېيم لیمو م خ امحه وکم تښمپه ارز  ېه، د سول ميرحل اغرښ
د    ېتواښمامتمر ر  فرماو حن یولسمرش  ارشف غني  دوصوم ستاالد  ېراوستلو ک

 ېکم پروسمه ېسمول د رسه اسلدي حدبسوله ويش   ېک وادرپه ه ېچ  ړ غوا یدو 
 .وو ګد  رډی یهمدو 

 شتون دبااد  او دانه ېک حلودت په ه، خۍک ېدخالف ېسول د ېچ لیوو هربه
 د لمهځ ورکمو    سمه لمه ۍچموک او ګټې شخيص ېاپل ېک سوله په یهربو  لر  
 .کو  به دخالفت ېسول

 د سمتا  ېد ته ستاالد  دوصوم درش استخباراتو د ېچ لیوو ميرحل اغرښ
 رسموپاړوامد پمربادوامه  ازاد  انرمبد  او چلنمد مړ ااو د رسه ااویبند له ربام مپ ېسول

 رډیم پمه يش یدارمک   خ کم مخ هموک یمې لپماره ېااسمت د او وو  ښامو  رډی هربه   د
 .ولرو ااسته وررسه ېک وات ددږ ا

 مميرحل ېچم وه  خ ک دشوره روادل دوو ږدو و خ ک لمپ دجلس ېچ د  له ېدخل
 حلودمت کمه  وور ګم رسه درشمااو طالمب له هلته و ځ ته ق ر ېچ ویوا به ته صاحب

 پمه ېيم به ږدو و   رباممپ وادړ ا ېسول د کوم ېچ او لر   ارژدنت ته ېسول ه، ارتښر 
 .ورسوو ته درشااو طالب رسه ولډ س،

 ېچم لیموو ته حليمي اغرښ استفاد  په خهڅ دوقي لهدو  لځدوقي وه  دا هښ
کمه د  ورو ګمدرشمااو رسه  طالمبق مر تمه سمفر لمرو  او  ېکم ۍاووا ېراتلوال په ږدو

 اخیااځم کمومد هربمه  وادړ ا ېدوصوم ستاالد  رسه ااسته په وات ويش  او د سول
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 .وخ ک یې تر سه خهڅور  وو  رباممپ
 برابمره ااسمته رسه صماحب سمتاالد  له به ژر رډی ېچ مخ وک ژدنه ميرحل اغرښ

 رسه صماحب مميرحل د ارمب دو ررواا ته ق ر ږدو ېچ دپور  وات هربه تر وپ   خ ک
 دهممه دغمه رسه درشم له استخباراتو د ېچ یکو   اشو یېو او شوه  ولرا واه لهړیا

 .ويش ااسته تناکهښارز  او
 ل خ وکم کمي دفم  ورمااج قبا د صاحب ميرحل د دو واهځملوا امښدا او ریاداز د
 د او وه  پخ تم رس پر يالوا وطني والهرکل هربه وو  ااست ه، ورور درش هربه د هلته

 .ادوپی یې دااطر  طالبااو
 غمدين لمه  پخموا بمه ایم او ، ځرا ته کابل خهڅ رګلو  له کله ېچ وات هر ېي لیو

 ېچم لیو به یهربو  کومل  فرتلل رډی سورپول تيرادن به  ره پر راتل،  ته کابل خهڅ
 طالبان الک وطن د است یوا ارتښر  تا  ېچ لیو ورته ه، به دا او  یې طالب ته

وال تمه طالمب  1ليټپ هر ېچ و  رسه اللو له تروضو ولډ دغه ستا  که د  
 !ئخ ک ړبه دا وطن راګو هښ است یوا

  

                                                           
د هیواد په لی ي پ تو سیمو مې په عموم  ډول هیوادوال دهیواد د جنوب او لوهدهځ اوسیدونک    1

لنګوی  تړي، په خېیځ او شامل والهېونو مې  یا مرشان او سپین ژه ې خلک لوونګ  ، ځوانوان او د 
 پاخه عم  ل ونک  مسان پکول ماروي.



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 لومړی څپرکی

 ېناستنو سټالشنونکو او ژورناورغلو طالب مرشانو رسه د 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 18

 

 د ه، به اه او و   اه اګازه لوړ و فونرلټ د به ته سالون دجلس د ېچ دمرزه پوه 
 ېچم لیموو ېدخلم له ېدخل ېد ته روادل و   چمتو طالبان لپاره ستلوراا ورځاا
 رسه درشمااو طالب د ه، ېک سمحډ کال ررت لهځ دئ ږ پري ېک هټکو  په دو فونرلټ
 .ئړ راو ده ته یاځ دجلس د دو فونرلټ ېچ وو دشو  لیو ته ږدو دهال پر دجلس د

 لټمهو  انیمالر رتماج د و   ېبج لس ددږ ا سهار د کال .ز ۶۱۰۲ده ۶۲ اودح د
 .شوو تهښک ور ته سالون عمودي

ادب رسه  رډیمکوربمه طالمب پمه  شموو  تهښمراک یاځمو ی ر ادل مړ وا ږشپ ولټ ږدو
 دم ږ کيم ېي یاځاواد   ېچ ئخ راک ېو   داته ي فونرلټکه تا  رسه  ېچ لیوو
 .يښاي دو ېک وټکو  په ېچ مخ ک ادهیور ږدو

 لمه یمې نمهرد په وو  انوتر ته سالون دهمد ېدخل ږدو له درشان طالب ېنځر
 رس پمر او تمن پمر ېګماد ولډ پمه عربمو د یې نوځر د  خوک خروغب رږغ په رسه وهی هره

 راپموره هم، ر امدل طالبااو د وروسته بهمش ږل وو  یښېا دساملواه رسه ولډ همهربه
 .شو لمپ رسه تلوت په ،یکر قران د دجلس او شوو 
 ېوه  وپ پلم یشو  اکلټ ځلپاره ور  لو ګناد مد پ دواز یوه   ځور  خۍلود ېدارد ل

 .ه، وشو  ېتنښپو  ېنځر
 خمهڅ کابمل لمه سمتاالد  عبماس رد مدرشم اغرښم درشم دف  ا رد ق ر د س

دفم  طالمب  ا رد ق مر د سم هامرااو دا ه یمووا راغلسمت هښم ته کسااو ږشپ ورغلرو
 :د شولناموپ را ولډته په  اد  ږ لخوا دو نرشاه لرسه اغرښد   درشان او استاز 

 د درشم  دفم  ا رسم د ق ر د طالبااو د یستاالد  عباس رد مدرش یاغلښ)) 
او  چارو ورد ادام پردهال د بهرا    د طالبااو1  د ارکااو شورا درش1خیغ شورا رهح 

                                                           
د طالبانو رهربي شورا: په رسنیو مې د مویې شورا په نووم  انودي هواده ي، او تو  یولوو  اهوالحیېه  1

 .م مزي شورا ګڼل می ي
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 ق ر د د ور د نیشهاب الد خرش ر؛یل وزارستوزارتواو در  ارروغت ېوروسته د عاد ارب
 ل   ددسمموو  ېد برامم ېاممڅرخ د دللممي وژاممو د   خیدفمم  د ارکممااو شممورا غمم ا رسمم

 ېکم ابماد اسملم پمه او س ررئم د لممې درمطالبااو د ادام پردهمال د کنمدهار د مت
 ؛خیدف  د ارکااو شورا غ ا رد ق ر د س ،ررسول حل درس خرش ؛پاتې شویررسف
ل  د ارکااو شورا دسوو  لوړیاو د ا اادیدف  و ا رد ق رد س نرشاه لرسه یاغلښ
 ابماد اسلم په ر یل دددسوو  ڼېپاځور  مدیاټد طالبااو د ادام پردهال د کابل   خیغ
دفم   ا رد ق مر سم روالاردلعبدا حمد ګهماا ؛ ارت درسمترالسمف افربمان د ېک
 ؛د طالبااو دادام پردهال د دل د مد عمر دجاهمد کاتمب او ادمادي سملکار  خیغ

 شمورا ارکمااو د دف  ا رس ق ر دد   خید رهح  شورا غ فرد مد حن نیقار  د
دولمو   ر؛یموز وخ کم زده وړ لو د وروسته ارب او پلن د پردهال ادام د طالبااو د   خیغ

 ادمام د طالبمااو د  خیدفم  د ارکمااو شمورا غم ق ر د سمرا  ګان د مد ددين د
 خیرهح  شمورا غم د   یدل زاهد احمدز  ر؛رسف ېک اداراتو عرب دت ده په پردهال

دفم   د ګورد  ،راوم د ممد رټماکډ او دق ر د سمرا  دفم  د ارکمااو شمورا غمخی  
 یدولمو   خیدرسمور د دفم  غم عدیمد یاغلښ   خید دف  غ ارسیعامر  یاغلښ  خیغ

 د ممد حماګي  خیغم دفم  ا رسم د هللا برماج استاد  خیف  غدهللا د   تیهدا
 ا رسم د سمادات دنرمر یاغلښم درشم  فاتویترشم د دفم  ا رق رس د عابد داود
 .((دی خیغ دف 
 وررسمنشنوالي او د ا رورغر س خهڅکابل  له ېوشوه چ تنهښغو  خهڅ دا له

   دا ه، په دد ډول ور وپمنادل:نا،موپ رو  ډفوا ن لن

                                                                                                                                
تنوه  ۹ده  وې  توړو شوورا مونکوارمانو شورا: د طالبانو د چط  د سیايس دفرت د مرشانو او پ هکړو   1

شوی  شوداب الودهن دالور،  زاهد احمدزی، حاج )  اتلی شی محمد عباس سېانکزی،  تړي ل ي
چاري دهن محمد حنیوف،   واتلی سودیل شواهین،  ،رسول حلی ،، مالعبدالسالم حنف شی  سید 

 مولوي جان محمد مدين اومولوي ضیاء ال حمن مدين(
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دکتمور  فومال؛ ېسمول د او اسمتاد پوهنتمون کابمل د لامدځ د مد ضرف رټاکډ))
د پوهنتمون اسمتاد د   یودوالیښما ټادر  د غرګستان پوهنتون بنسم عبدالل رف

ل دسموو  ڼېپماځد رساوشمت ور  د رماستاد اسمد وح ر؛یدد لدسوو اصلحات اابار 
 والخیمماد شمشمماد  یسممتاالد  سیرورممد یاغلښمم اسممتاد؛ پوهنتممون کابممل د او ریدممد

د طلمو   اررمشماپور بخت یاغلښماو  کوربه) تاوده ب ثواه(  ب ثواو ا رس د دونیلوټ
 .((کوربه( داح  دب   )تود ا رد س دونیلوټ والخیاو ملر  ا وزرا

 : خ ک لمپ  داح  ستاالد  عباس د مد ررش اغرښ وروسته لو ګناد مله پ
کتنمه  مډلنم دواز یمهمدا ان    خ ک دارپ دوام ېکتن ېدارل ولډ دغه ېچ وړ غوا ږدو)) 

کمو    دامح  لویدسا واخ ااځستا  رسه په  ر ادل ږبه زدو ځده  سبا ور  لو ګناد ماو پ
 .ولر  ااسته  خ غ دف  ا ربه ه، تا  رسه د س ځور  يمهړوه در  ارتړ که ا

وررسه  خمهڅشمو  لمه هربمه وامت  لممپ ېکال  ک.ز۰۲۲۲په  تځښد طالبااو او 
افربمان   دوالوارمپخواين شورو  ات اد پر ضد ګن ددخلي  خهڅ دوم  له د یر ادل

د ات ماد  ېک ارښ هټپه کو  التیوم  د پاکستان د بلوچستان ا ر ارسه دل نویدجاهد
 یځېدیملو لیسمو(  لخموا د ېلمډ افرسمسول الر اسلدي افربااستان )استاد عبدرب 

 .ل ومدسوو لپاره ادادي  دحوز 
 حماک، ادمام اسملدي ېچم یمې تلښغو  کاوو  ګهاد لپاره ۍاپلواک د نویدجاهد

 ولمر  ادمام دشم ک وی ېچ دلرتواا واه نیدجاهد کبله له ستوادو لوملبمب د يش 
 . خ ک ،یقا ادام اسلدي ېک افربااستان په او

  دااکادمه شمو  ېکم رډګم ا روپ پمه سم رګمټ رډګ اخدافربااااو هر وات د ګ
 د ږزدمو ېکم رډګم ا رپه س راد لهګټو  ماخ ګهاد پر دهال دو ګ دهمدا  وشول  

 .غللرا ېدرشان پات نویدجاهد
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د اهمل  نوید دجاهمد ېکم رانیمو   پمه ا 1ېلمډه اوو  نویدجاهمد د ېکم ورمښپه پ
او د اسمتاد  ړګمو وامدګحمدب وحمدت  مګمډپه  یېوروسته  ېو   چ 2ېلډاته  يرتش

 .دشو  وی اد  رسه  ۍعبدالور ددار  تر درش 
 دوقت دد حرضت صبربت هللا دجدد  په درشتوب  ارب ېلډه ګهاد  اوو  ورمښد پ

 سمموط تمر کابمل د دل رتمه ورسم خدهموک ېکم ورمښمرسه پمه پ ولموړ حلودت پمه ګو
 .وو ولسمرش خیلود ددور  د نویدجاهد د دجدد  هللا صبربت حرضت وروسته

 ښمېپي مړ ااو در ډی  دشو  لمپ اخدګ يځاپلمن ځتردن نوید دجاهد ېکابل ک په
 خمهڅ ړپمو ړلمه لمو ۍاجلم ېدوصمود ېربلممپ دو ی ېک ااویردلرو  ارښ کابل د  دوشو 

 در ډیم ولډدا  .یاپمل عمدت وسمات ېهربمشموه   دهراو شه اووځوغور  ملهځپه  انځ
د اللو په رسوامو   یشو  یر رپه عدتواو او اادوس د وسلوالو لخوا ت ېچ دشو  ښېپي
 .وهل شول کټ  3 خواهرد ېک

                                                           
ح موت  ،حزب اسالم  افغانسېان )حکمېیار( ، جمعیت اسالم  افغانسېان ) اسېاد   هان الدهن ر اين( 1

انقالب اسالم  افغانسېان )مولوي محمد نب  محمدي(، اتحاد اسالم  افغانسېان ) اسېاد عبودال ب 
رسول سیاف(، اسالم  حزب )مولوي خالص  ا ا(، محاذ ميل افغانسېان )پیو  سوید احمود ګویالين( او 

 نجات ميل افغانسېان )پ وفیسور هبغت هللا مجددي(.
محمد حسن هدهق  او عبدالعيل مزاري(، سوپاه پاسوداران انقوالب هللا افغان، سازمان نرص ) حزب 1

اسالم  افغانسېان )شی  اموربي(،  شوورای انقوالت اتفواق اسوالم  )سوید عويل  دشوې (، جنوب  
انقالب اسالم  )   ه   ي نرصهللا نصور(، ح موت اسوالم  افغانسوېان ) شوی  اهوف محسون  او 

مصباح ساده(، حزب رعد افغانسوېان )عبودالجعف  شی  هادق هاشم (،  اتحاد مبارزان اسالم  )
ز. مال مې د اهل تشیع امرثه احزاب د حزب وحدت ت  ناموه ۰۹۹۹نادري او اسامعیل  لخ (. په 

الندي د اسېاد عبدالعيل مزاري په مرشې هوځای شول، او حزب وحودت د هوزاره ورو وو د اهويل 
 ج هان په نوم وپېژندل شو.

ل ي  ې د اسېاد سیاف او عبدالعيل مزاري ت منځ د جګوړو پ مدوال د  شېون راپورونهډه ی دايس  3
هزاره جنګیالیو لخوا د پښېنو زندانیانو په رسونو مې د هغوی په ژوندون میخونه یکوهول میودل. 

 او له می منو څخه په ژوندون دهغوی سینې )طی( پ هکول شوی.
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 ،یدمموز دممر د شممول  ټلممو  باالواممه  دچممور او تمما ن شممو  ۍدممر شممتمن ږزدممو
 .شول ولخ وا واهټبنس در او شول غل ېتوک تناکښارز 

 رډګم یېپه هر هوا ډاډنرش او کندهار رام اب د انوتل ته کابل نیدجاهد ېکله چ
 .شول ټلو  هڅدا هر  ېوات ک ږپه ل .و  ددوګود ېالوتل اېګن ۰۶۱ ددږ ا ېک

 د شمممول پممه لوامما او ډسمملا د واممهټراک ېالشممتو یو ر رممل او االواممهټ ولډ همممدا
 .شول کار  او شول غل شول  وکارول لپاره اخدګ يځمناپل

 رویمګد دختلفمو په واک د ارښ کابل وه  فيیال وا ودلل او اااريش ېک تواویپه و 
 پمه وامدواوګ لموملبمب لمهځ وو  دشملل ګتم تمه ېبل رېااح دو ی له وو  یشو  شلیو

 ((.درلودپ  اد  رولټکن تر ېمرس ېنځر ېک کابل
چې د طالبااو د سرا  دف  د درش دغه احد کولې زدما پمه تهمن کمې د کله 

ګهاد او برا وروسته د کوراۍ ګاخد یادواه تازه کمدل  زدوږ یاد د  چې دجاهدینو 
هربوی رسو لښلرو ته دماتې ورکمخ  وه  زدما   درلود ته افربان ولس ډیر زیات درااوی 

به کله ه، هرر اه يش چې کله دوږ د حدب اسلدي دجاهدینو رسه یوځای د کابمل 
له ګنوب څخه د چهار اسراب د  ر  ښار تمه را انوتلمو  د سمرمې اللمو لمه اپلمو 

ې او د دجاهمدینو راتمګ تمه یم  کورواو څخه چای او وچه دروه سخک ته را ایستر وو
اوشاپ کوله  وپ د دوی دغه اوشالۍ ډیرد لنډد ود او ډړمر ژر پمه غم، بمدلې 

 .شود  کوراۍ ګاخد پمل شود
ښه یاد د  چې په انارهار او اوست کې ګوړ او روغ ټاالوامه اره کرمدل او زدوږ 

د کباړ پمه اموم یمې پمرزد پاکسمتان تمه د لمرلم لپماره وړل کرمد   دا ډول د ګرمټ 
ې پمرزد پمه ښملاره د ټوپلوالمو لمه اموا پاکسمتان تمه قاچماق الوتلو او چورللو دهم

 .کردی او هلته په تور بازار کې په ډیره ټرټه بره ارڅردپ
د بدلون مته یې   د دجاهدینو له ااسمو کخاو څخه ډیر په تللرف راغر وو الک 

 :درلودلممه  ښمماغر سممتاالد  د هربممه واممت ځرنممو بممدو پمښممو تممه همم، اشمماره وکممخم
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 ږدمو ېچم کوم لارهښ در ډی داح  دا لهځ  زه 1ودواه وشول لارهښه د هللااو رس )) 
 بماز  همجمنس کمال ررت ېک لایادر کوم  اه یې ته ویپرد و ی افربااان ېک اپلو ولټ

کار د وسلوالو  دا ېدخلکاله ۶۱ ددږ ا ېک افربااستان په رال شوه  دخ ورک اګازه ته
 .وو یرسه شو  ۍدرش  ېلخوا په ب

 د خمهڅ توامویو  لموملبمربماين حلودمت چمارواکو تمه لمه ب نیالد برهان د استاد
ااتلفمات  يځماپلمن نوید دجاهمد ېچ تلښوغو  یې خهڅاستاز  ورغلل  ور  اللو
 .مخ ورته توګه واه ک یودرو   وپ هربو  اخدګ   خ حل ک

 امااوالو د يش  راپورته الک لهډ وهی ېچ دهمدا پورته اااواپ د د   دل شو 
اپمل  خمهڅ وسملوالو اپلرسمووسمله واامر او لمه    خ اوچمت کم  غږ  ېل کمدماب په

 . خ ددلوم ولس په ادن ک
 لمپ حرکتواه او واواهڅپا تواویو  له ه، ېک واتواو رورته په کتلو رسه په ت خیتار

 ېکم دمابمل پمه یهربمو  د خمهڅ توامویو  د ېکم دمابمل روسمااو او دااویرااا د  دشو 
 .وو دشو  لمپ تواهځښول  او 

د مد عمر دجاهد په  دل د لځ  خ لود په خهڅددرسو  واپرله اپلو کلطالبااو 
طالبمااو  .خکم لمضد اپل ول  حرکت پ راااوالو پ ادوید  خهڅله کندهار  ۍدرش 

 دو یم د ېبللم راوپ   امد  رولټمکن اپمل تمر تیمو  کندهار ولټ ېچ تلښاه غو 
 د ېچم تلښموغو  خمهڅور  ولسمواو وپ  خکم لممپ حرکمت یمې لپماره ېمرس اخدااځ

 . خ ک ېالص خهڅ وسلوالو ااقااواه له ه، ېمرس یهربو 
لمه اپمل ولمس  طالبمااو هم،او امه  یشمو  یاځو یطالبااو رسه ولس په زور اه د  

                                                           
ز.موال( موې د ۰۹۹۱ – ۰۹۹۷وهل میو ي  وې منودهار موې دمجاهودهنو د خپول  رسهوو پوه وخوت ) 1

جمعیت اسالم  د مشدور چومندان مال نقیب هللا اخوند هوه رس ګو و  خوان محمود خوان د هووه 
مشدور دهن  عامل مولوي عبدال ب اخوندزاده له زوی رسه د ملګ تیا )همجنس  ازي( ژمنوه د هوو 

 لړ م اسمو په نیولو رسه مړي وه. دا خربه ډه ه موثق نه ده.
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 یاځمو یاو وررسه  مخ درسته وک یېهمد  دلت  ېبلل وپ را ېمرپه زور رسه س خهڅ
  خ ورکم ېدات یېته  ااوځراو پخواين شورو  ات اد پو  دیراد اا ېشول  هربه دلت چ

د  ید دو  یمېتمه  مورسمور واچمول او اپلمو  لنګ یې ېک وړ د طالبااو په غا  راد .وه
 ((.مخ بلنه ورک ګورت

کمې پمه  سرموډیرو  رسه افربان ولس په  ااوچې له طالبښه یاد د  )لرلوال( زدا 
په وروسترو واتوامو کمې پمه اپله اوښه د طالبااو دلارترا په لودخیو کې وکخم  وپ 

کمې المک د طالبمااو اړامد د واک لمه اا صمار څخمه رايض امه وو  او پمه  سرمو ګڼو
ګاخو کې د ګلب او ګذب د  ر  عمام افرباامان وژل بلمه سمتواده وه چمې المک او 

 .طالبان یې یو له بله رسه لرر  کول
 ترمادن ېک ورهاا ۲۵۹د طالبااو تر واک  اد  په  )) : ستاالد  زیاته کخمښاغر 

امه ده  عمدش ېبم چما د  دامه د  شمو  ېوو  د کوم چا په عمدت باامد  لموب یک، سار 
 ېکم اڼپه ر  وتید رش یې نروو  اسلدي قواا توينښر ته  وادراپل ه یدو  لهځ  دشو 
 .او عمر کول قرت ب خهڅ کرپرته له تفل وګخ په و  ېولنټد  یېاو هربه  لخ ک ،یقا

په شمامر دجمرم کسمااو  نوځرطالبااو د  راکول  د رباترد طالبااو الف تبل خۍا
  یراوسمت ترمادن ېکم وادرمه ولټکولو رسه په  قرد حدود او قصاص په ت ب یبااد

په ادن شول  د اللو عادمه او  ارواهښکر او   خورپه براه ک توبیاواد یېولس ته 
 ((.داواد  شو  ۍشخيص شتمن

دنرمت ډیمر ا بملبملو و یتواو ته تللی یم،  پر دهال د ادام  زه )لرلوال( د طالبااو
کمې طالبمان پمه بشمپخ ډول واکممن د   هلتمه  سمرموښه و  اوس ه، چې په کودو 

کې الک د شپې دهمال د کوروامو دروازد  سرمود هلمند په اکرثه   ادنرت ښه دی 
د غلو او داړم دارااو له ویرد اه بنمدو   بمرعلس پمه کابمل  کنمدهار  همرات  دمدار  

شود  په لښلرګاه کې اوس غلو  دودمره انارهار او اورو ښارواو کې غلود ډیرد 
زیاتې شود چې د لښلرګاه اوسردوالې یې لمه اادیښمنې رسه دمخ کمخ  او کورارمو 
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 .رسنرو راپورواه ه، پر  ورکخل
 تنهښمپو  خمهڅکه له هر افربان )) عباس ستاالد  د ادنرت په اړم وویل: ښاغر  

امه يش  ګه، پردختم ېاه و   په اورو براو ک ترکه ادن   ړ غوا ترويش  هربه ادن
او دغه براه  یته ه،  زده کووالي اه يش تل  يځوواښ کېبراه  ېد پوهن  یدارک
 .و  ده، د اا ادني له کبله به ستواد  ېک

 م خ کم وامه درسمته والموخیا یمې ېل کمبمدما په  1 ودروله لهمطالبااو د کوکنارو کرک
 .شو تهښک ته صفر تښک کوکنارو د ه، ارب وپ  ول اول دپر  یې دواهیبند ېبلل

توکو د استوامل پرتله له اوس وات رسه ويش  د طالبااو په وامت  یې اشهکه د 
 ددر  رمکسممااو شممم دوږرو داوس  راممد  وو  بممه کسممان ددږرو ږلمم رډیممدملممن  ېکمم
 مړ ز نمو یپر شيشمه و دونیلوټد  ېکابل تر پل سواته  اد  چ د . رږرس ته واورلرد

 . یږسوز پر  رډیدو 
اماروغي  زیډد ا .وم ریوز الردرست وزارت ارروغت ېادام پردهال زه د عادد طالبااو د 

اماروغي ااتمه   د  په ېک عربستان سوود  په افربان ویهربه ه،    دهرول ږدو همښپ وهی
 دا وڅم تمر  یوسمات دن رص ږدو کس ااروغ هربه  رږیراول یېوو او افربااستان ته  یشو 

 دپرمل رښمېپ در ډیم زیډاوس او د ا   خ واه ک تیته رسا افربااااو اورو ااروغي دهلله
 ((.اشته پر  ه، رولټکن ېبراه ک دد  پهد   او  یثبت شو  او

د اچې طالبان د کوکنارو د کر کرلې د صفر کردو ادعا لر   هربه کلوامه چمې د  
ویمل کرمدل چمې د    مپمه هلمنمد کمې و  ( لرلموالز م )کوکنارو کر کرله بنده شموه  

                                                           
ال مې د طالبانو لخوا د مومنارو په م میيل  ندهز ولګیدی، او د هیواد په ګوټ ګووټ ز.م ۷۰۰۰په  1

مې د مومنارو م  هف  ته راییټ شو. ويل نړهوالو د طالبانو د دته مار په اړه موم مثبوت عکوس 
العمل ونه  ود،  لکې وهل هې  ې طالب مرشانو او چا اق موونکو د مومنارو ذخی ې پټې مړي، د 

هې د مومنارو پ  مښت  نودهز ولګواوو  وې مومنوار لووړ چیموت پ ودا او  یوا دوی خپول دي لپاره 
 ذخی ه شوې مومنار په لوړ ن خ خ څ مړي.
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  ولسوالۍ باغران په ځرنو سمممو کمې د کوکنماره کښمت شموی  تههلمند په لرر  پر 
زدا یاد د  چې د باغران غراۍ سرمو ته د هلمنمد واپ او امور کسمان د کوکنمارو د 

 .کښتو اړولو لپاره و ړل
هم،  ېدرکد کابل کم ېچ ید ولډهربه  ترادن )) ستاالد  وویل:عباس ښاغر  

ل خ کمورامه   ېسمرکه پ ایاو   رږک اويش ېک دمابل په سورپ د اراو ب   رږک ېتواښت
 ((. رږک وژل رسه ېرحم ېب رهډی په کس یشو  تولښيش  ت

ه، چې په وروسترو واتواو کې د داشوم اباسرن ځمدرا  تښمول لمه کابمل رښترا 
هربه شهادت لویه غمرده وه  قماتلن یمې ارمول د څخه او برا په ډیر بې رحاماه ډول 

 .چې   ه، هربوی په سدا اه د  رسردپشود دار دا دی اږدد یو کال کرږ  
د   ږک زدموخ سم پوخ ېچ وړ افربااان کله ه، اه غوا ږدو)) استاز  زیاته کخم: طالب 

 ېاو چم  د  هښ کواهخ همهربه ااده س  .يش ړګو مترپه ق ۍاپلواکاادوس او   رس
 هڅمهمر  دا و   امه ازاد  او ادمن کمه امو و   سموله او ترااسان ازاد  ولر   ادن

 .يش یدارک دنل کله ارب دا و   اه د فو 
کلمه   دا   وپ  و ړ غموا رسه افربااسمتان لمه درسته والوخیا د  و ی وادره بیغر ږدو

 او قودي   رږته صدده ورس ترثردو در ح ېد درستو په عوض ک ېچ وړ ه، اه غوا
 ویم هښم  ږو امو ارايش  ب درپ ځدن تر دو دستواد  يش  ووهل ملن ته واخ ګ دذهبي

 .شو ېاو چي عدمتند پات
رارسه  یځدیمملوتممر ااممره  يځممور   اوپ لممه  وو  اعمملن ادممام اسمملدي د نمماهګ ږزدممو

 ورهډاډ خهڅبه ور  خۍا ېولټ کوله  که د کوم دجرم او غل  س به پر  شو   منيښد
د راپمور تمر حمده  دواز یم یمېبمه  مړ د وژامو او ګردوامو پمه ا ارکیورد ا راد م خ ک مړ ګو

 ((.اکتفا کوله
د ښاغر ستاالد  ادر ته په درااو   دار لمه لمودخ  رسه طالبمااو اسملدي ادمام 

او  افرباامان ځرنمې د تمابل احد اه کوپ  اعلن کخی وو  او لویدیځ يې په وړااد  



 27  | لومړی څپرکی / د طالب مشرانو سره ناستې

 

په د  ګروهه د  کله چې د ترکمنسمتان څخمه د پاکسمتان د  ر   بهرين څرخوالي
هند ته تلوالي د ګازو ال لرلې قرارداد ادریلايي کمپنۍ یوارلال ته ورامه کمخل شمو  
او هربممه قممرارداد د ارګنټمماین لممه بریممډاس کمپنممۍ رسه د افربااسممتان  ترکمنسممتان او 

ان کې اپل دف واه وتمخل پاکستان لخوا وشو  اترجه دا شوه چې یوارلال په افربااست
 .او په افربااستان د ادریلا لخوا د حملې لپاره چمتووالی ارول کردی

 : ستاالد  وویل عباس د درردنو د حمواو او زده کخو په اړم ښاغر
اسملدي  ږدمو ېتمه پمه حمق ورکولمو کم یاو هربمو  لرهامت ږزدمو مړ پمه ا ردنورد د)) 

 ویپردد  ېچ  ړ ويش  اه غوا تنهښپو  ښځېدسلامين  دته کتل  که له هر  تواوښارز 
 اسمتفاده ااسممه خمهڅ وګود له ېهرب د ایتجاوز لپاره وکارول يش او   د ګن  وخ س

 د تمه وښمځ ږدمو و  ښماو  امه ېامخ ک ولډ دا ردنمهرد کودمه رڅه ېک خۍا په .ويش
 .وو خیورک رسه ولورا ېک ادر په  ویحق د وات او رشا یهربو 

 او هللمااوتمه پمه کتلمو رسه د  ېجیوسه او بود اپلدو تر  ېپه براه ک وخ د زده ک
 .درلودل يځوواښلپاره  اجواو
هم،  ېکلمن حلودمت کم ۲۱د پاچا ظاهر پمه  ېد  چ واهیاځ  دا  ېک انګارز 

د اجوامو د  ېکم مورسمپرتمو  ر رمپمه ل لمارد پلت  یشمو  ړګمو یاه د ځیوواښ ېپل
 . ووااشوين دلړیګو يځوواښ

 د ېک مومس پرتو ر رپه ل ېچ یکو   یشوا پاچا ظاهر او رسدارد داوود اان واه
 اېګن په به ږدو ل خ ک واه ه، رباين نیالد برهان استاد   خ ک ړګو يځوواښ اجواو
 !؟یوا خیکار ک دا ولډ هڅ ېکلنه دوره ک ۵له اپ په ېک حا تو

   رمږپه زور او ګمح رسه امه ک    رږک س،رسه  تنوښغو  لههر کار د دلت او ولس 
 د ېچ يش وپوهول ند رد او پلرواه داشودااو د ويش  یپوهاو  عاده ېچ ده کار په

 .یدارک يش اه زور په وپکټ د کار دا ده  ارتړ ا ته وځروواښ هللااو او اجواو
  درلودل  پوهنتواواه املص وو  ږد طالبااو د ادام پردهال د پوهنتون فارغان دو
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 .او فارغاين درلودپ نيرد صل دو  اجوين ېد طب په براه ک
 وټوروسمته اما دورله دات ټشو  د وارسا پل یاو اه ه، زغمل  یطالب اه دنل  خۍا
 .وو وادواهرا ر اسلدي ه یاواز یته 

دا پملن  ېچم خاعلن وکم لایادر ځور  يمهړدر  ای او مهړپه دو 1 ېوولسمی محټسپد 
 د لمایوپ ادر  پملن امو د کلوامو امحه ده  ویدا    یشو  ړګو ېپه افربااستان ک

لمه  ېوروسمته دودمره ژر پموه شمول چم رښمېتمر پ اراو ب ده؟یاح  اه مړ پلن په ا دد
 ؟یطرح شو  دیدا بر خهڅافربااستان 

  د    خ اسماده بمن  دن کم دوامهیبر ۲/۰۰ د برګوامو پمه لمایادر د ېچ وخ که فرض ک
وررسه چلنمد  رڅرمپمه  وادرماپلمواک ه ویمد  لمایادر دیبا  و  وادره اپلواک ویافربااستان 

 لمه ېسممړ شپا  او ېلسممځپن یګمو   د ېکم وادممحلودت په دغه ه رېکتر  د .یوا خیک
 2ولنګمفمتح  شمتمد ېکم اراپنسلوا په ېچ  ړ غوا خهڅ لایله ادر وروسته کودتا ېااکاد

ااکادمه کودتما  ولموځاردغان د حلودمت د پر  برد رګب ط ېچ یېوا هرورته وسپار   ترک
 زورور پمه ېچم و  دا  قمااون کمه سپار   اه ورته یې لایادر راد  س درلود   یې ېک

 .وه سمه تنهښغو  لایادر د او ارب  يش  عمر بی  په غرواز ی او يش اه قرت ب
  و خ بن  دن د اکممه کم اساده خرش به ږدو ئخ راک ثبوت ېچ لیوو ږدو ته لایادر

دهربمه  لای    د ادرلر ه،  شتون و  ئتره ااویلایپر دهال به ستا  ادر ېد د اکم
بمن  دن امه  اسماده خر  شمواز یم ېچم خبو  اعلن وکم وربلډوات ولسمرش ګورج 

 .اور دشللت ه، لرو ږبللي له افربااستان رسه دو
شتون لمر    ې دن شته او اه ه، الماعده په افربااستان ک بناوس او اه اساده 

                                                           
 ز. مال ۷۰۰۰مه ۰۰مله  ې په ام هکا مې په اسامن څکو   جونو   هد وشو، د سپټمرب   1
جووالی  ۰۱ – ۰۱) په ت میه مې د ولسمرش رجب طیب اردتان پوه وړانود د ناماموه پووځ  مودتواه  1
( وروسېه ت میې  په ام هکا مې میشت فېح ګولن په مودتاه مې دالس ل لو پوه توور د محواممې ۷۰۰۱

 لپاره ت مې ته وتو ت، ويل ام هکا هغه ورته ونه سپاری
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تمر  یدو  راد ي ځوو  خهڅله افربااستان  انځرپو  وټاو اا لاييیادر ېاور په کار ده چ
هم، امادولوم  ایمکمال  او  .ز ۶۱۶۲تر  ېچ يياوس وا یاو دا د ۶۱۰۲ تر ارب ۶۱۰۲

 .و  ېپات ېوات پور  به همدلته په افربااستان ک
 لمهاو    خ ک ړګو تیهمدلته درکد یې تلښهدف الماعده اه وه  بللي غو  لاید ادر

 هرمب ارزاامه پمه یې ریتاا او ولر   اد  رولټکن او ېاراڅ تر وادواهره اور هیاځد  
 ((. خ ک  سه تر

په کور دانه ه، چمې دموږ کلمه لمه سراسمتوالو او څرخوالمو رسه کرنمو  ډیمری دلته  
افربان شنوالي په د  ادر د  چې د ادریلا دوامه یمواز  افربااسمتان امه دی  بللمي 

او ان دا وړرووالی احمتامل هم،  وڅار  او چرن ۍ اسراغواړ  چې له د  ځایه دنځن
 .ډړر د رح کمږ  چې ادریلا غواړ  له افربااستااه دغو هموادواو ته ګاخم ولمږدو 

بن  دن ته دمو د  اساده خرش)) ستاالد  د اساده بن  دن په اړم وویل: ښاغر 
 یمې خمهڅ دااور  له پاکستان د دنله  واه لایادر راد  ل یوو وتلو د خهڅافربااستان 

 ېوسل او رمرک  واچول  ااوره پر افربااستان د مبواه زره ۵۱ ېک اشترد خۍلود په
 .وکاروپ یې

 مومپرتمو سم ر رمپه ل وادرد ه ل ړ ودا ااورپه سپ وادوالره ږزدو ااوځرپو  یېلایادر
 او راماممپلچراممي  ب ات رممشممپني عمل ااوځرممپو  ورممبهرا دد    اشیممز دسممتواد  ېکمم
 .رسه وشول ااویله افربان بند ظلمواه اتیز رډی ېک زادااو وااتااادوګ

   امد  اوم تر ېسول او عدالت موکرا  ډید  رواافربان دل یاو د هربو  ااویلایادر
 .لخ وک رسه ااویبند له ظلمواه اتیز ااوټکمواس تر

 پمر عبمدهللا عبمدهللا رټماکډ یمې وپ امو  یوا ژدمن ته موکرا ډی یدو  ارتښکه ر 
 ډوالمډربماين  نیصلح الد ېدا  به دملن و  چ ای! آ؟وتاپهور  غني ارشف رټاکډ
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 1! م؟خ ک ړګو حلودت مګډ په رسه نټکلن لر ره ردنردچي له  ووايي ته ردپټ
 ویمتمه 2 ډدا یېهموا راماماامر؟ ب دهیمد افربااسمتان و یچمارواک لماييیکوم ادر

 ېبج دودره په سبا ېچ کو  فونرلټ ته چارواکو افربان هیاځ هربه له او يځرا اپهڅاا
 د او واامر دهیمو ېچم دیاو با  و   اه اشربال که  ید اه اشربال دا ایآ ورم ګ دررسه

 امه دفم   ولسمرشم د اه راد  .و  یشو  اکلټ ېدخل  له ېدخل وات او هرټا دورل
 یهربمو  و   امح وزارت چارو وراه دفا  وزارت او اه ه، د بهرا  وزارت  چارو ورکورا د

 . خ وک فونرلټ خهڅ ډدا له راماب د ااوځرپو  یېلایادر د ته یدو  ارب او رايش
دلتمه  انځرپو  بهرين ېچ  ید افربااستان اپلواک او ازاد ویدبارزه او هدف  ږزدو

و   پمه  ړافرباامااو تمه د دنلمو و ېشتون واه لر    افربان شمموله دا  حلودمت چم
همر افربمان   ور  ګ واه افي دنافي اپل پلي کيږ ل قودي او دذهبي پراته ېک وادره

 .او ادادي چارو کي ادر او براه ولر   ا رس په وادريش  د ه یازاد ژواد وکو  
 ااوځرمپو  ورد بهرا لهځدبارزه به دوام ولر    ږبهرين عسلر و   زدو وی ېچ وڅتر 

 .یدارنرحمواه او سوله اه يش تاد افربان ېپه شتون ک
 د ااسمتو او تفماه، د يش  ولټمرا رسه بمه افربااان ي ځوو  انځربهرين پو  ېکله چ

                                                           
ولسمرشهزو یامنو مې د رونالډ ی مپ او هیل ي ملنټن ت منځ  سخېه سیالی روانه  ۷۰۰۱د ام هکا د  1

وه، نړهوال او خپله امرثهت ام هکاهان په دي ګ وه وو  ې ولسمرشهزې یامنې  وه هیلو ي ملنوټن 
 ز. مال ولسمرشهزې یامنې رونالډ ی مپ وګوټيل.  د میو من ۷۰۰۱وړي، ويل په حی انونکې ډول د 

ملنټن ځینو پلوهانو او د ام هکا ځینو سیاسېوالو توور لګواوو  وې پوه یوامنو موې د روسویې لخووا د 
 ی مپ په ګټه السوهنه شوې.

 اګ ام هواهې اډه د پو وان والهوت موې ده، د ام هکواهې او  د نیوو پوځیوانو تو  یولوو لوهوه اډه ګڼول  1
فواا وزهو  افغانسوېان توه راځو ، د می ي، مله  ې د ام هکا ولسمرش او اموا او هوا هو  دام هکوا د

افغانسېان د حکومت له خربهودو پ توه لوومړی همودې اډې توه راځو ، او  یوا وروسوېه لوه افغوان 
 اروامو رسه ګوري، حېی ځینې وخت لوړ پوړي افغان  اروامې هې همودې اډې توه ورتو وېل او 

 هلېه يې وررسه مجلس ماوو.
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 .و  ړدنلو و د ته افربااااو ولوټ ېتوافق کو  چ حلودت بااد    دا  به  ر 
 ورور تاګک بداشان د که يش  شلیوو ادربن پر اقترل د دیبا ۍد حلودت چوک

 وکڅم ېکه په دامده کم  ل يشخ ورک دیبا ولر   اقترل یې ورور هداره انرباد د ای او
 .د اکمه او دجازات يش دیکو  با ااترا

 .لر   س ېک مویګرا په سرپول ېاوس وات ک  يش  ړګو  ټچوکا سامل سورپولد
امارو  هم، دلتمه  وادرمه یپاک و   د اروپا کوچن خهڅد  له ګاسوسااو  وادره
 1.ورکو  ېسرپ او لر  ګاسوسان اپل

 ادمادي د و ړ پوهان غوا خۍا داو اور  لایادر دوپ   و ړ وتل غوا ااوځرپو  لادید ادر
 ((.وګڼ ېنړیا در ډی ېدرست  اقتصاد  ید دو  یاځپر  ېدرست

دفم  کسمان وايمي  دلته دا ټلی د پام وړ دی چې که څه ه، طالبااو د سمرا  
 ځرنوبرا به ګاخم دریږ   دار حلودتي چارواکي او چې بهرين پوځران د  ووځي 

افربان سراستوالو رسه برا ااديښنه ده که بهرين پوځران له افربااستان څخه ووځمي  
طالبان به برا ځل د واک اا صار او په زور رسه د کابمل او امورو سمممو ارولمو تمه زړم 

ټينامار او   امه دنمي  سيا  اسمتاز  يمې چې طالب اادړښنه دهِهربه دا   ښه کخ  
 .چې د واک اا صار اه غواړ  کو 

د شایسممته   درشممان اوس د لراقممت پممر بنمما د داممدو ورکولممو اممحه کممو  بممان طال
سا رۍ ژدنه کو   وپ برا ه، له ځرنو کسااو رسه ویره ده چې دامدد بمه اا صمار 

 .طالبااو ته ورکول کردپ  يش  ځله د طالبااو د ادام پر دهال لویې چوکۍ یواز 
چاتمه   فمر او سوال اه کوو  ږدو)) وویل:  اړوادعباس ستاالد  د اقتصاد ښاغر 

                                                           
له شی محمد عباس سېانکزي څخه پو ېنه ومړه، ځکوه دناروي د جاسوسانو په اړه مې  یا وروسېه  1

ناروي د افغان سولې په   خه مې ډه  فعاله هیوواد  وکاري، هغوه ووهول  وې د ام هکوا رسه ډهو ه 
ن دې ده، او ځینو مسانو پ وپوزلونه ورمړي  ې د سولې په   خه مې طالبان او دحکومت مسوان 

 پ وپوزل رشهک مړ، موږ رد مړ.مخام  رسه مینوي. مله  ې هې له موږ رسه دا ډول 
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 شمامل پمه کمان  دسمو د نلورد ع  لرو  ریتاا اماهیپر ېک وادرپه ه  دو ږکچلول اه 
 او لروالمي تښمارز  امور او کااوامه طل او زدردو   ګوردو  د ر یتاا ازګ او افت د ېک

 .لرو دنابي اادر
 خمهڅ افربااسمتان له ېچ وړ غوا اه و ړ غوا ېلړیا ښې ږدو رسه وادواوره وډیاواګد 

 تمه اراسم ۍنمځدن طالبمان ېچ  رږک رباترتبل رډی دا  .يش دیتهد وادواهره اور
 .د  رباترتبل ااس، او غلط دا راد د   دیتهد

او پاکسمتان اماور   رانی  د اتيښاو  د  اه اواته ېهرب ابیطالبان کله ه، له ادو در
 خمهڅور  تنهښمپو  ېچم اشمته وکڅم امو  یامورو لخموا شمو  د یر رم  تانموترور  یته اه د

 د هم، اوس همدا .کو  رهیو یدو  ه، ارو   ب  خ ک یې یر رت ېاو  له د  رسه چ    خ وک
 . ړ ادن افربااستان اه غوا  یدو  شته  ېدداال پاکستان او رانیا ا راس ۍنځدن

د اپلمو حموامو  یيش  هربمو    امد  وښمپ تمر او  رمږک تلمف حمواه قوم وهیکه د 
   . ړ تر سه کول غوا

 ۍافربمان کمورا دد   همر  ېرواا اخدګ ېک وادره په ېسرراه1کال  .ز۰۲۱۲له 
 ېچم وڅودرول يش او تر  ماخ ګ ېاور په کار ده چ   خ د اپل کور اعضا د  سه ورک

 . رږستواده ه، اه اتم و    انځربهرين پو 
 .ده روااه ماخ ګ رواين او کلتور  اقتصاد   ادادي  ا  رس قو  ېپه دمابل ک ږزدو
پمه  ېدامده ده چم یمېاو دا  ورسمو   قیحمما دیمبا تمه اللمو د   ېدهمم در ډیم ۍرسن

 .طرف واقي اه يش ېته په کار ده چ وررسن .تر اللو ورسو  متواهررسه حم ولډ يرمااپ
 د دیمبا ۍکمو   رسمن ترمفوال ا ربراه به س وهیکو    ماخ الک به ګ لهډ وهی

 .اواد  وساش تواهښارز  يافرهن وادرولس او ه
                                                           

ل. مال( د پخواين شوروي اتحاد رسو لښک و پو   ۰۱۱۹مه ۱ز. مال ) دجدي ۰۹۲۹مه ۷۲د ډسمرب   1
( ل . موال موې د ۰۱۱۲موه ۷۱ز. موال ) د سولواتې ۰۹۹۹مه ۰۱افغانسېان حمله مړه او د فیربوري 

رسو لښک و له شېون څخوه شوروي اتحاد وروسېی پوځ  د امو په درهاب واو ت او افغانسېان د 
 خالص شو. 
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 ېکم توامویو  په لرو  ورکووالي راپور او ا نیاح اپل و ی اه الف ورد رسن ږدو
 .لرو اح ام ه، ته اورو ولډ په کارکووالو د ورد اپلو رسن  لرو  ېلډ د بوعاش

   خ کار وکم ېک ټو ګپه هر  وادرد ه  يش یکو   ولډکارکووالي په ازاد  وررسن د
   . خ ک براحواه او راپورواه ترت

 ۍد اهمدافو لپماره کمار کمو   دا  رسمن ویه، شته  د پرد ۍغريض رسن ېنځر
او ورته کمار   ي ځر ګهدف  اداديبه  ۍرسن ولډو   دا  ېچ ۍد  لله ادادي رسن
 1.کابل اداره ه، کو 

او     خ وکم درسمته رسه ااوټژوراالسم ازادو له ېچ دشو  لیادادي کسااو ته و ږزدو
 ((. خ ک اه مړ ته ستواده ګو یهربو 

ازادو رسمنرو او احیما او اړوامد د طالبمااو تمر د دلته دا يادواه ه، پلمار ده چمې 
ټرول  اد  په واقورت کې ستوادد شته  دا  ه، اه ده لله ښاغلی ستاالدی  کن

چې وایې   ځله که د کودې رسنۍ احیال او راپور ورکووالی که دا  سمممو تمه 
کرمږ   داتمه امه ښملار  چمې پمه  ځي  او تر ډیره د ګاسوس په س ګه ورتمه کتمل

ازادااه ډول د  احیا ن د طالبااو تر واک  اد  سرمو ته پرته د دوی لمه اګمازد 
بهرايو یما ځرنو له اګازد وروسته ه، په تررو واتواو کې تګ وکو ی يش   او حتی 

کمې د  ۶۱۱۱کورايو احيا او ته ستوادد پيښې شود د   چې يوه بملاه يمې پمه 
 د د احیال ډيويډ روډ تښتواه وه.ايويارک ټامي

 د ېچم وړ دا  سموله او اسملدي ادمام غموا)) سمتاالد  وویمل:  عباس ښاغر
 .يش واه ه، زډ یو ېک وادره په وروسته وتلو تر ااوځرپو  بهرايو

 پمر ېااسمت دو یم د ېدم هلتمه  م ړ و   تمه لمایادر دهال پر ادام د طالبااو د لځ وی
                                                           

زما لیکوال په فک   ې د  اتيل شی محمد عباس سېانکزي له دي خوربي هودف داوو  وې افغوان  1
حکومت د طالبانو د رسنیو مارموونک  په نښه موي او زنداين موي هې.  په هیواد مې دننه هې په 

 طالب رسنیو  ندهز لګولی دی.
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دا کمس  ېچم اووامتمور ول افرباامااو نموځر کموپ  دامح  توښاو پ  د یرااا  په دهال
همهلتمه  ېچم   درلمود ونګډ ېک ههربه ااست پهه،   همصنفي ویزدا   ید یپاکستاا

د رسدارد  ېچم لیمهربمه وو ،؟یم وکڅم زه ېچم لخ ک ېد غږ  ورته  وو  شترد ېبهر ک
 ((.وو انرهمصنف رسه بل له وی ږدو ېداوود اان په وات ک

 او نرشماه اغرښم  لخموا طالبمااو د پردهمال امحو د ستاالد  عباس اغرښ د
 ارمب ېورغلمو کسمااو کم خهڅله کابل  ږاو دو کوپ ټاو  داح  هربه د درسور اغرښ
 هم، صماحب د رموح اسمد  یلمرل ټامو  امحو د هربه د رسه اتویګد پهاو  دا  لادځ

 یمې دامح تهمن لمر    هښم رډیم ارستاالد  ب سیروراو د یاداښت ارول ليټ ده،
 .ته سپارلې او ياداښت يې اه ايوهتهن  اپل
وو  دا  یشمو  ودلیښمهم، ا کراو ک ټاو وررسه بسلو  یچا نرش بااد  دواورد په

 د دمو رهډیم تمر امو  او پام دمو ياداښمت ايولمو تمه وو يش  اه ر رت خهڅرا داح  ېچ
 .یستل راا شو اه اواد خهڅ ټبسلو  او یچا

 لمه امحو د او کوله  ه، وکهټ کله ېک احو د ځدن ځدن په ستاالد  عباس اپله
 .کوله طبوي او  ه، د مد نید قار  وروسته دورالص

او د ښماغر سمتاالد  د امحو اړوامد   داچې ان ورځ د پمنادګلو  لپاره ټاکل شوی وه 
 .کوم چا ورڅخه پوښتنه ه، واه کخم  وپ برا ه، ځرنې دسایلو ته دلارو اشاره وکخم

 طالبمااو د لپماره ددبمارز  امېفرهن د)) : مخ وکم تنهښمپو  ادر  عبدالل رفدکتور 
 کمار رډیم دانمه ېکم وادرمپمه ه ېبراه ک په د    یځدیلو ده؟ هڅ ن رس ات او لرهات
تمه د دمذهبي او  وااااوځ   1  رږک ول ه ته ېتښتي خهڅ نید له وااانځ   ید خیک

                                                           
راپورونه خپاره شول،  ې ځینې افغانوان  نیو مې څو ماله مخکې دايسخپلوامو رسپه ځینو ازادو او  1

له اسالم څخه د عیسوهت دهن ته او ې  دي، دا ډول ځینې انځورونه خپاره شول  وې افغانوان د 
عیسوهانو د دهن منلو م اس  پکې اداء موي، په ما ل مې د ملیساوو د شېون خربونه خپاره شوول، 

اسوالم څخوه د عیسووهت دهون توه د او وېلو  او په  امیانو مې ه  د ځینو هزاره توممه افغانانو له
 خربونه خپاره شول .
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 . رږک رباترکلتور  اا راف لپاره تبل
 يامد فرهن رامد  افرباامان کمار کمو   ېنمځر ولډ دواز یمدانمه پمه  ېکم وادرپه ه

 ؟ید هڅ رامګاو پرو  لرهاستا  ت ېپه براه ک ددبارز 
اپلمه  یکمار ويش  او هربمو  دیمبارسه  یو   له هربو  ارتړ ورته ا ېچ وااانځدا  

  یکمو   يش اه ماخ ګ ه، لایادر رسه دلت ولټ له لهځ ولر   ترفوال او کار اره، ب
 ((ده؟ ولډ هڅ ن رس ات او لرهات طالبااو د ېک براه د  په

 د   لمرو سمونرکم چمارو يامد فرهن ږدمو)) : لیموو په ځواب کمې ستاالد  اغرښ
 يځوواښم ېکم موم اد  سم رولټتر کن ږ  زدو  ه، لرو سونرکم وخ ک زده وړ لو او ېپوهن

 .لرو وډیاو را ېاابارواه  دجل  ڼېبپایو ېچارو براه ک يافوال د   د فرهن
 س  وهیم  لمه 1 فوالمه او قمو  د  ۍد طالبمااو رسمن ېه، دني چماپله  یځدیلو

 ویمکابمل او امورو لو  بسمنه پمه کمار امه ده  ورپه رسن ږزدو دواز ی   رږاه ا کټ خهڅ
 واودوام ولډ ولډد   پمه   ۍبهرام ۍد طالبااو رسمن ېچ  رږک رباترتبل ېک ارواوښ
 . رږاو تورا  ږاديی

کمه     خ لپماره کمار وکم وګټم در او اپلواکي د وادرد ه ېد هر افربان داده ده چدا
 . خ کي کار وکر ډګ ياپه فرهن دیبا یې لهډکار کو   بله  ېپه ادادي براه ک لهډ وهی

 ېچم وړ غوا اه ه، کله تا  له شته  تفاه، ځدن تر روااو اورو دل ږپه کوردانه زدو
  یځدیملو د يش  لیموو  د  قیحمما ېچم دهدو دا  تنهښغو  يش  لیوو د  هښ ږزدو

                                                                                                                                

 موال عبدالحمیودمولوي عبدهللا ذام ي  ې هو مشدور او پېژندل شوی دهن  عامل دی، د هغوه زوی 
 ې په پنجشی  مې د حکومت رسه زنداين وو، او په زندان مې وررسه هو  ل د پنجشوی  زنوداين هو  

همدا د پنجشی  اوسیدونکی زنداين  ې عیسوهت دهن ته او ېی  وو، احمد د اور لپاره ل ګې ماتول،
 ې پوه شو  وې هغوه عیسووي شووی،  حمیدرسه هې د دهن خربه مړي وه، عبدال عبدالحمیدوو، له 

 یا  هې په ترب هغه پنجشی ی وواهه او ځای په ځوای موړ شوو. د پنجشوی  د زنودان مرشو او والهېو  
 ټه وساتله، او پ  دي مار خوشاله شوې ه  وو.خربه پ مولو د چېل عبدالحم دادارې د 

1
 راپور خپور شو  
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 ((.يش ولروا  د  دخه افوت يافرهن او کلتور  د پاکستان او رانیا
د  : ))مخ کم اتهیز  نرشاه لرسه اغرښ ېپه ګواب ک ېتنښادر  د پو  اغرښ د
و   هربمه  او رمتاخ مرا ېو   کمود ارمتړ کوده ا ېستا  په ادر چ ېبراه ک وررسن

 وخ بمه فلمر وکم او پمه د    و خ کم کیمله درشتابه رسه رش یېبه  ږدو ئ خ ک وتهګراته په 
 د مګمډ پمه ولډ هڅم  .شمو یکمو   کمار مګمډ په ولډ هڅ لپاره هدف دش ک د  ېچ

 ((.شو یکو   دبارزه رسه ګفرهن بهرين
المک  ېته کابل کم ږدو)) : لیو یېو ستراوبت واا د راستاد اسد وح اغرښ

 ېاو وررسه دجلمس کم ورمګمطالبمان دخمادخ  ېچم ید لځ خیلود راد یېطالب وا
 لویدسا وټاو غ   وپ په اسا و  اهبه د ادر توافق  ېک لویدسا نوځرپه   براه لرم 

  .واه لرو ه،به ااتلف  ېک
پمه رساوشمت  وامدړ ا تواوید ګنما ااوځرمپو  یېلمایدمو د ادر ېکمال کم .ز ۶۱۱۲ په

 له ارب  يش  انراو لخوا دللي کسان زامایلایکله د ادر ېچ خراپور ورک ېک هڼپاځور 
 .وبا   خ غ ند بد خهڅ ااورزام دهمد

 او  یحلودمت د ېکم ارښم   یامه شمو کمو   ګکر تمه تم دو فاصله شته    ځتردن
 .شوه برابره نهرزد ېدارل د ېچ ید قدم هښ وی دا .د  طالبان ارب ېک اطراف

بمه کمار  ېپه د  برامه کم  د   ده، رډی کول هښا په ليټ دش ک یاځد ااتلف پر 
 .یپه فلر بااد  کار کول په کار د ید هربو   يش  اه یدارک وژل او اسل وانځ  و خ وک

پلموه  لمایادر ولډدا  لمر   دوقمف ګمد  ضمد لمایادر د ۍرسمن ېنځر ېکابل ک
 امه احه الف لاید ادر هلته د   ېچ دشو  یکله ه، دا  ب   اه د ېک وررسن
 ېچم  رمږک دارپ دا  اادخا ېک ب   په وکڅ وی ده  اه دملن لهځ شو   و 

 ((.کو  وکهرا لروات پر لایادر د
د  طالبممااو دهمم، علمممي   دامملش شممو  داممح  د رمموح اغرښممد  ېچمم کلممه
 : لیوو  ،ررسول حل درس  خرش ترشخص
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  ده  دهممه احه رغلی يافرهن د ي ځر ګ ادر اش اک د وهیتر ېااست ولډدا )) 
 ادمادي لمه رامد لمر   اه تررسه حساس رغلی يافرهن لهله ادله  ۍااپوه د الک

 اروپا ااو ډیاواګ د بللي اه  یځدی  د لوواز ی .ېيښ ترحساس الواده فوق رسه رغلی
 .یپه افربااستان بااد  روان د رغلی يافرهن وادواوره اورو روډی او

 ېبراه ده چ وهی رامګده  دا ه، د پرو  ابتدايي لرهات ږزدو وادړ ا رغلی ياد فرهن
ن اځملمه  ېاو سمتا  تجربم و خ ک کیادرواه رسه رش است یشو   تلښتا  راغو 
 .وخ ک ېلیرش دررسه ه، ېتجرب ېاپل ولډدا   رسه ولرو 

پمه   وګمود لمر   اتیماو امور ادر يامفرهن ا  رس ېک مهمپه هره س او یاځهر 
 .لر  اتیدستمل ادر پوهان ېبراه ک  د 

 ګراتم ادمام سامل وهید    ید تیدجبور ږاه بللي زدو ګفرهن ږادادي دبارزه زدو
 .ید هدف دو

 هیمادر يامګندو  ېک وادراالو  په ه ددشور  ېدانه او بهر په د  براو کر په کو 
 کمار مګمډهدف لپاره به په  دد د  و ړ غوا لهراه ده  سامل ادام د ساملو افرادو په وس

 ((.ید کار په کول
د شيخ حلر، دااحه چې هدف سامل ادام دی  او د ادمام لپماره ګامخم کرمږ    

دتوکل هربمه امحه را يمادو  چمې اودس د ملااځمه  لپماره دا )ليلوال( ته د ښاغر 
رشط دی  او دوږ دسلاماان یې کوو  هدف او ملواځ دی  لمه اودس کولمو وروسمته 
دوږ ملواځ کموو  د افربااسمتان ګامخم د اودس  او اسملدي ادمام د ملمواځ  پمه ډول 
فرض کخئ  دوږ هر وات ګاخم وکخو  او همدف چمې اسملدي ادمام دی  هربمه پمر 

ځای پریښودل يش  او براځل اودس )ګاخم( کوو  چې ګاخم پای ته ورسميږ  اپل 
 .هدف ته برا دخه اه کرږ   همدغه ستواده د افربااااو ده

داچې هدف اسلدي ادام دی  په د  براه کې په کار ده چې یواځي په ګامخم 
.اتلاء واه يش  له ځرنو اورو سرا   رو څخه ه، ګټه پورته کخ ی يش
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ب م   اتویمپمه اامتليف ادر ېبه و  چم هښ : ))لیستاالد  وو سیور رد اغرښ
 .اه و  دردف رډیب   به  اتویادر توافميولرو  په 
وپ   ردو   یدو  افربااممان شممته  اتیممادر امملف سمما رااو ګګنمم او ااویملاید ادر
 ؟ید ولډ هڅ ارطالب ب

و    دیرمهم، طالبمان تا خیپور  د طالبااو دخالف س 1کال .ز ۰۲۲۲تر  ۰۲۲۲له 
 .یاه د دیرد لق تا  شته  ېتنښپو  اربپه وات بااد   2وپ د ادارت  وو  ررترب هښيو 

 . ړ غوا ګواب ېچ و  ېروتنرت دا  ېنځر وپ  وو  عدالت او ترادن ېسمه ده چ دا
  همدا  ته حلودت اپل یدو  به پور  وات کوم تر ېچ مخ طالبااو واضح اه ک

 . خ ک یوا اه حمله لایادر که البته ورکاوو؟ دوام ولډپه همهربه 
   رمږامه ک ړیګما  ړګمو ېد  برامه کم په( د لق د    یاصوص )قران او احاد

 خۍام ایموپ طالبمان لمه افرباامااو او  ېده چ دا تنهښپو   شته  باور ه، جیتدر په وپ
 دت مده عمرب او عربسمتان سموود  ېچ کي حال دا  په راغلل؟ کي تمابل رسه

 .يځاه را ېتمابل ک وادواهراسلدي ه اور ېنځر او ا تیا
  امه؟ کمه شمته ویم کموم ادام دثاپ اید لوب ادام  ېد طالب لپاره اوس وات ک

 .يش ودلښو  ولډ اسبي په ه، ای او ويش وضاحت ېچ
   ړ غموا حلودتموپ هښم او اقتصماد  ت رمادن ېحلودت ه، همدا احه کمو  چم

  .و  اه ېک وادره په انځرپو  بهرين ېچ رايش د  ځور  دا  ېواي  غني ولسمرش
 رسه اللمو لمه هم، دا ي ځموو  خیلمود انربهرا که او  یږودر خیلود ماخ داچي ګ

 ((.ويش وضاحت ېچ د  ولډ هڅ ېلپاره درحل دد د .ید سوال

                                                           
ز.مال پوري دهغوه وخوت د ولسمرشو   هوان الودهن ۰۹۹۱مې را کاره شول ت   ۰۹۹۲طالبان  ې په  1

 ر اين لخوا د سولې د ف  ېو په نوم هادهدل.
د  ۷۰۰۰راوسېی او د مه  نیټه طالبانو ما ل ت  خپل واک الندي ۷۲ز. مال د سپټمرب پ  ۰۹۹۱د   1

 مه د طالبانو نظام ونړهدی، ما ل هې له السه ورمړ. ۰۱نومرب پ  
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داامل شمو  هربمه  ېعممودي ب م  کم ویمه، په  صاحب فرحن د مد نیقار  د
 حلودمتربماين د  نید اسمتاد برهمان المد ېچم لانرهندوان او سم ودرهڅ )): لیوو

هم،  ېه وامت کمپمد طالبمااو  ېتوداد ک هامغه په   وو دوګود ېک وادره په پردهال
 ېکم وادرمه پمه لانرسم او هنمدوان ۰۲۱۱۱ ددږ وو  هربه وامت ام ېاو پات نګاستو 
او  ېپمات ۰۲۱۱له ادلمه  اوخ د ااسمو ک داوس دهال د کابل ادار   وپ دل راوس دانه

 ((.وتر د  وادهراور له ه
د هندوااو او غرر دسلاماو د طالبااو د ادام پر دهال زه )لرلوال( په کال کې وم  

لپاره یو ډول قرودات ولاول شول  په ځاااخ  د دوی کرو چې عمدتاً سلان وو   لږم
وه چې هربوی باید د اپلو ګادو پر شما باامد  ژړم   ه دا ر ډول د هندو  اړواد تال 

دی  د طالبمااو دغمې کخامې هنمدو   چمې هنمدوتر څو هربه وپمنادل يش  ټاپه ولر  
او ځرنمو امو ویمل چمې د طالبمااو پمه دغمه ډول پریلمخو کمې د   وو   کې افه کخ لږ 

 . س اه يش رد کردای 1 پاکستان
 دمو دلتوامو روادل له وم  ریوز وخ ک زده وړ د لو ېزه چ : ))حنرف زیاته کخمښاغر  
دا    خ کم ړدراته ګو ۍوداا وځروواښد هللااو د  ۰۰او  2 اجواو د ۰۰ ېچ تلښوغو 

دلتوامو لمه  روامدجلسمواه دمو د دل رډی . خ ک ړدراته ګو ۍوداا اوپوهنتواو  ۵د  ولډ
 وامه  رڅهم یهربمو   وو  بیچل او فر  رول راستازو دف واو رسه درلودل  وپ د وات ت

 د  درسمته دلتوامو روامدل د ېکم برامه پمه ېپموهن د ېچم و  به هالمب کوده  ل خ ک
 .و   خ ک رد طالبااو
 هرمملرزره ل ۱ ددږ امموو   نراممو د صمملاو د پوهنتو  ۰۵۱۱۱ ېپممه واممت کمم ږزدممو
  .و  ۍافربماا ۶۰۱۱۱د هربه وامت  يځوو  د هر د صل لپاره اعاشه د ور  نرد صل

 ۰۱۱۱۱د هربمه وامت  ځمېافمر اعاشمه د ور  وهیمطالب تمه د  هرلرل ېوپ ددرسو ک
                                                           

 هادونه: په لومړۍ  ا  مې د پامسېان پ  ځای په تی وتنې رسه هند لیکل شوی. 1 
 پ  طالبانو هوه لوهه نیومه داوه  ې نجوين  وونځیو ته نه پ ي دي. او د نجونو د زده مړو مخالف دی. 1
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 ((1.و  ۍافرباا
چمې د پوهنتمون وداامۍ  د صملرن وايميد انارهار پوهنتون د هربه وات ځرنې 

هربموی   بلکواه د ادادي طالبااو لپاره په واک کې ورکخل شمول   د استوګني ځرنې
چې د ګنګ د لودخۍ کرښې څخه به راغلل همدلته به یمې د انارهمار پمه ګهماد  

په هربه وات کې شلایت درلود چمې د دوی ددرسه کې زده کخ  کوپ  د صلرنو 
وی لپماره ډیمرد اسمااتراو  د ښه اواړم ورکول کرمږ  او د هربمپه اسبت طالبااو ته 

 .  و درشااو لخوا په ادر کې ارول شو  طالب
دمې د طالبمااو د ادمام پمر دهمال د اتمرځ زون د تندرممه  ۶۱۰۱دمه ۰۵د دارچ 

ریاست درسترال دولو  صدراعد، ولرد  هربه وویل: )) هلته د انارهار پوهنتون په 
وسردل  هربوی بمه د ګامخو لودخیمو کرښمو تمه تلمل  لمه بلکواو کې ادادي طالبان ا

همدد ادله چې ګناې طالبان د   د هربوی لپاره ښه اواړه او زیمات ادلاامات پمه 
تما  وګممورئ د ادمادي پوهنتواممو د د صملرنو اممواړه د  ادمر کممې ارمول شممود وو.

 ((حلودتواو پر دهال د دللي پوهنتواو تر د صلرنو ښه و 
د  ېبداشمان کم پمهطالبمااو  کمې کمال ۶۱۰۲د همدپه  )): حنرف زیاته کخمښاغر  

   .د  شریو اړیوغن،  نهټ ۲۲ددږ ا یې ته استادااو وځروواښوو  د    خ ک ولټغن، را2عرش 

                                                           
پ  طالبانو هوه نیومه دا میدله  ې د پوهنېون ت  محصلینو هې د دهن  مدرسو طالبانو ته د توااهې  1

 ۷۰۰۰۰افغان  د مو زي د وخوت هووه افغوان  میدلوه،  ۰۰۰۰رژه  اړوند توجه زهاته وه. دهغه وخت 
و سواعې ۷۲سنټه ام هکاهې ډال  میدل. په دي معنی  ې د هوه لیله  محصول د  ۲۰افغان  شاوخوا 
 سنټه وو. ۱۱سنټه او د مدرسې د طالب لپاره  ۲۰لپار اعاشه 

د اسالم  ارشاداتو مطا ق هغه ځمکې  ې رواين او ه ول ي، د حاهل پ  وخوت هوې لسومه )عرشو(   خوه  1
اړهنو مسانو ته ورمول می ي، او مه د حکومت له خوا  یت الزمات په نووم اداره موجوود وي،  یوا زمات 

 مکوالو څخه جمع موي او  یا يې پ  مسېحقو او اړهنو  ې وزلو خلکو وهيش.همدغه اداره عرش له ځ
هغه ځمکې  ې رواين او ه ونه ل ي، او ه يې په  یه وی، د   مې او هوا هو  ی هوزي   يښونا پواسوطه 

 وي، دهغې ځمکې په حاهل مې شلمه   خه د مسېحقو خلکو   خه وي.
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 )).ده ارتړ کار ته ا ګډد اصلح لپاره   وپ  دنو  یې ږدو  دشو  ېروتنرت
 :لیوو ګورد  ،راو اغرښ اادیدف  پخواين و ا رطالبااو د س د

رسه پمه  ېدوسسم هیمررا ةد لجنم  المدعو  ېد ېکال ک.ز ۶۱۱۱او  ۰۲۲۲په  )) 
)چې يمو لمه کمارواو څخمه يمې د توليممي ادارو رسه درسمته وه(   وو اکار ک ېکابل ک
 نموځرپمه  ېچم رسه درسته کولمه وددرس دا  ۶۵له  ږ )دوسسې(دو ېک ارښکابل 

 ېاجموا ېربلممپ ېکم رااامهر  پمه اهیمهللمااو درس وا ېکم نموځراو پمه  ېاجموا ېک
 .یدرک لیدرس ورته و نيید ېپه ددرسه ک ېچ و   

 طالبمان ېچم کوئ فلر هڅتا    ل يش خ ککه د حلودت ادلااات طالبااو ته ور 
 ((لله چارواکي؟  کو  فساد  همدا  ېک براه په ېپوهن د به

 ادمام او ترادن سوله  )) : لیوو ېک ید دجلس په پا یستاالد  عباس رد مدرش
 تمه وګټم دمر او ررمت خمهڅ دنمافوو شخيص له ېچ ده کار په  ید اه اسااه راوستل

 .وخ ورک حرترګ
دجلمس  ۍلو ګنامد م  د پواز یم امن و   ېاتیز رسه ستا  به ېتنښپو  او سوالواه

به ب م   لویاو په دسا ېنښرک هڼورو   اخ ااځ ږتا  رسه زدوله   رهرسبا به له ا  وو 
 ((.دررسه کو 

بجمې  ۰۶:۰۵ پمر ېغردم د ااسمته ۍاخ لمود لو ګنامد مپ د ږزدو رسه درشااو طالب
 .دهرورس ته یپا

 اغرښم يش  ړو   تمه رمټدارک کموم لپماره سمودا د ېچ وه تنهښغو  روادل نوځر د
 د فمونرلټ دال،  زدا  یېوا دیبا   ړ راو د  اه ېد ېګاد ټسپور  د ېچ لیو لادځ

وه   ارمتړ د چپللمو ا ېپه وات ک دوځرر ګ عاد  د ارب روادل اورو ولډ دا ا رتړ ا ټکار 
درشم حماګي داوود  ترشمیفاتو د دف  د ا رد طالبااو د س مړ وا ۲ ولټ ږدو مګډپه 
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 .او دارکرټ ته و ړو ناستو رک ېک رټعابد رسه په دو 
 ېک رټدارک دو وات اتیز ساعت وی تر وو   هڅهر  ارتړ وو  هلته د ا رټدارک ټغ

 روپمو دق مر  سل تر ېچ وو لادځ واز ی ستل رواا انرش ږل ږل ر ادل هر   خک ررت
 .وه  خ سودا ک ږروپو ل ق ر  سل تر اورو تنه ښاو  سودا یې

د  خمهڅ اررافره پرته له بخت ۵ ږدهال دو ریااس احت وروسته داز ږاو ل ډۍو ډ له
دمر  دد  ق مر  مړ پر غا  ب رد  ېچووتلو  تررسه په د  ا عبدال مرد  احمد  قار 
 ګڼمېد  روټپمه  ره د دمو   ورو ګم( و دیم)دت ف ق ر الموطني الجد  ۍوداا داو  ،یدوز

وروسمته  دلمه دشمور  ږوو  او دمو یشمو  لخ تم ،یدموز دو رکله ورسم ېله ادله چ ڼېوګ
 .لپاره روان شوو دورل)سوق واقف( د  ارښ مړ د زا ېد دوح ددږ ته ا یاځ دهمد
پمه اپلمه  ددږ بمازار ام ړزو یپخمواا ویم ددږ ب ر ته ا ېبراه ک درکد  په ېدوح د

 .دلڅرپه ارزااه ار  ویاځتر اورو  ېتوکي پل واپروو  کل یساتل شو  هڼب ۍپخواا
عممر لروالمي  رډیاو اسبتاً د  مړ زا ېروالل سواورکم دوږد او ي څکو  اېاو تن ړدو

پمه اردو  یمېبمه  وږ لم روډیم دلو رول لهډ ږدو یې بهکله  ېاو چ دل رک دلرپلوروالي ل
 .دو په کار د  هڅکوم  ېکاوو چ غږ 

تمر اسمامن  امد   ېو   چ ېردنرد ېولټ ېک یاځ داينرد کوچني وهی په هلته
هم،  یوو  دو   خ ک ړګو واهیاځ  اخ ااځتختو  ګېد لر  ېي ېک یاځ ګاډ دپه همد

را تماو  ېردنمرد یپمر دو  رهډیمپلورل  او تمر  ېتوک اخدااځ ردنورپه تختو د د وګرد لر 
 .و  دشو 

 .پلورل مړ اوا لپاره اوراک د او نهی  اۍه ولډ په دود پخواين د عربو د یې نوځر
 .دلرپخ اوراکواه پخواين عربو د ېک ویاځاړ او او یاځ دهمد په دلته رهډی تر
 ردنممورد د  ېګمماد يځوواښممع رواممو  د داشممودااو د  ولممو څګممادو ار  لو ډ نممګ د

 یېلمو ددرواز  وټره د دل رک دلرل ېک وټره په ېتوکحجابواه او اور  اوده اوراکي 
 داربمد پلوروالمو وروسمته سمتلوراا سمودا تر دلته لاريد  ښ ېکډ  در ډی ټېه و  
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 د لمهځ  یدرک دنل اه ټکار  بااک د رڅر په ورټدارک ویلو د ق ر د تر ښغو  ېسرپ
 چا ېک بازار راينیا په ،ټسرس ته حساب پلورالي يټه د ېسرپ دخادخ خهڅ ټکار 
 .ييښو  دیدود هڅ هر ېچ یې تلښغو  کاراوو  اه

 دلرل رډی ېپل انرطوط ټاو غ یوو  لو  یاځ لوڅدرغااو د ار  ولډ ولډ د هلته
 ېباغ ک والرپه کوم کل ېه، و   فلر د  کاوو چ ۍدرغ ستهیاښاو  ړداو و دل رک

 اللمو ه،اه اه وه  او  هڼوګ هګڼ رهډی ستلوردلته په درغيو اا .اور  هارڼد درغيو چو
 .ودلهښ اروالترل لپاره ستلویا ورځاا د

کمارول  وامهاوو  دا  را یشمو  ولډپمه پخمواين اادمه  تړښمګو بمازاز دهمد د
 وټملمه اادمه ا ټۍاو ه واهرټاو کوچني دارک مړ وا ېفلر کاوو چ  خ س ېوو  چ دشو 
د هر دوکمان  يشیوو  وپ منا یپوخ کار شو  ېچ دهیلارښ راد  دشو  ړدګو خهڅ

 ورد پخواا یې ددرواز  ولډدا  دل یلارښ يګلر  دهږاو او ۍار  ېپه بادواو ک ۍاو وداا
 یمېرسه  وټله عاد  ا ېوو چ دشو  ګدا  را والواهید  یو  ولډدروازو په  نوګرلر 

 .یدرفرق اه ک
 پمه همدلتمه لمهځ دل رمک لارهښ کډ  اللو له یې واهیاځاړ او مړ لپاره وا وړ او د

 .وو پلورل ېتوک ای او لړ او ډۍو ډ که وو  ارزااه هڅ هر ویاځ اورو تر ېک بازار ادی
لپماره  دورمبازار د ل خيیتار دد همد دواز یلپاره اه وو تلر   ستلورد توکو اا ږدو

لمه ادلمه  ارلتټاو هوا د چ ردواوګستوادو   ېترد ادن ېپه کابل ک ېورغر وو  او داچ
 اتیمدودمره ز  یسمتردمو اوامد اا دوځرمر ګلمه   یداځرمر ګامه يش  ادهرپ رډی خیس
 ېچم کماوو کوشمش ارمب صماحب لادځ او ل خ ک  خ ست هښدو  ااواهځ ېچ يدوځر ګو 

 .يش پوره یې وهل قددواه ۍنځور   زره ۶۱ اپل
د پربمامن  ېکم پپمه پرسم  ېلله چم ېوه  داس فضا پاکه وړ دو او ردګ له هوا  تازه

او امه  خیمهوا ده  اه  هښ رهډیدا وات  ېچ لیو روادل دوالوراوس ېهوا و   ق ر ک
 ېممیدل د لځماو دا  .وه ادیه،  ۍردګ ېاشترد ستګا وه  زدا د ق ر د رديګه، 
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  .ستراواد اا ږدو دوځرر ګپه  ېک ارښپاک  خهڅ وړ او دو ردګاو  هوا ېپاک او
 د اپ سټموا او فمونرلټ د نرشماه لرسه اغرښ لهځ وڅ ېک انیګر په يځور  د
هم،  1لامامهرد امور ږدمو ېچ کاوو ااد ړ و یې عذر کوله  تنهښپو  وادړ ا روادل د  ر 

 .یوا دپځرر ګ یاځو ی رسه تا  ېلرو  کنه په کار وه چ
 درشااو دف  ا رس د ق ر د طالبااو د ېچ لیوو ېک وځدن اپلو ه، روادل ږدو

 تمه دجلمس لو ګنامد مپ د او راغلسمت هښم یمې درشمان دهم، وکتل  هګس   دراه په
 د سم، رسه دود افربماين لمه دجلمس او لارهښم در ډیم یمې داح  ېداچ او وو  راغر

   .دلرک لیو لارهښ لارهښ ېپل هڅاحو هر  وټپرته له پ ېک فضا د بت او ېنرد
 ق ر یهربو  ېچ کوله  د ر  فونرلټ د تنهښپو  روادل د لهځ وڅ ه، صالح دکتور

 رډیم ېکم وځدن اپلو ر ادل ورغر خهڅ کابل له ږدو ېداچ .و  اه دشو  افه ېک
 ېپلمم بممه کلممه کلممه او درلممود  اواممد ګممل بممه وکمموټ ځتممردن د رمموح او لاممدځ د وو 

 بمه تما او  یدځرمر ګ ښمیو ګ ارب صاحب ادر  او  خوک طرف لادځ د ه، ستاالد 
 .ید خیک وبډ فلر ژور اپل ېک نااویکا په لیو

 د رسه تما دانمه  ېکم لټمبه په هو  ېسبا سهار لس بج ېشول چ لیته وو ږدو
 نیمور پمه لمر   نهښماادي او تنهښمپو  همره ېچم ر ادل او و   ااسته درشااو واخ ااځ

 . رږک دلیاور لخوا درشااو د به تند 
 

                                                           
مرشوو هاماموواتو  UNAMA ووې پووه ما وول مووې د ملګوو و ملېونووو د دفوورت  هوروسووېه معلومووه شووو   1

Tadamichi Yamamoto    پوه چطو  موې لوه طالوب مرشوانو رسه ناسوېې پوه همودې ور  هو
 درلوديل
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(ګټې ول )سوله او 
  یو را یار رت لپاره ېااست د رسه درشااو طالب رواوروسته دل وړ او له ۍسهارا د

هللا  تیدولممو  هممداد طالبممااو د سممرا  دفمم  د ترشممیفاتو د څمماااي کممارکووالي 
 دپرچمتمو و  درشمان رارسم ر اکه دل لیو یېوواهه  و ګته زا ټېصاحب زدا کو 

 لمس وامت دجلمس د .وه هرټمادمه ۱۱ ېاشمترد امودح دو    ېد   پاوک، لس بج
 عممودي لټمهو  د ېچم لخ کم امح رسه ر ادل اپل دو ژر ژر  وو  یشو  ودلښ ېبج

 پمرون د لځم دا وواه ښم ر  په هللا تیهدا دولو  د مګډ په ارب او ي ځراوو  ته سالون
 .انوتلو ته سالون بل لرب خهڅ ځېور 

 لرسمه یاغلښ ف رحن د مد نید قار  د ور  نیالد شهاب خردرشان ش طالب
پمه   خ غم دفم  ا رسم د ق مر د طالبمااو د  ګورد  ،راو دکتمور د ممد اوم نرشاه

 .ااست وو ېسالون ک
 عبمدالل رفدکتمور  لامد ځد ممد  ضرفم رټماکډتنمه    ۲ ږوروسمته دمو خروغب له

او زه  اررمشاپور بخت یاغلښ  یستاالد  سیرورد یاغلښ د  رادر   استاد اسد وح
 .ناستوربااد  ک ورشاته چوک دوره، د د

 د او سمتهراګمازه واا لرمپد احو د  روااپلو اورو دل لهد ور  نیشهاب الد خرش
 .مخ ک لمپ یې مډغوا ځېور  ان

 ي ځمر ګ ېکم مړ پمه ز سمتا  ېچ هڅهر  اوو  ازاد  رډیدجلس به  : ))لیوو هربه
لمرو   ېاحو او ااستو ک پلودا ډی ږکسااو رسه به دو وربه پر  کوو  له بهرا داح 

 ولموټ او  ید ړو قمدر د ورور همر  کموو  اه يپلودا ډ رسه وڼورو  افربااااو اپلو له راد
 ((.ویراغلست وا هښ کودي له مړ د ز ارب لځ وی ته روادل

 :لیو یېاو و تلهښاګازه وغو  روادل ۵د احو لپاره له اپلو اورو  لادځ رټاکډ
 لمهره دورمل د رسه سمتا  واامااوځ ودان  دمو کمور او دننه خهڅ ولوټستا  )) 
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 :مخ وک یې ادواهی مړ غوا ېچ د  داح  ېنځر  درلودله 
 پمه او لمر  امه اراده تمه ېسمول یلور  طالب ېچ کو  فلر دا  وااانځ یر ډی – ۰

 لر ؛ باور بااد  زور
 ولرما امه ېک ادر په ګټې ول  ېک لهیپا او پردهال اتورد طالب د ادادي عمل – ۶

 . رږک لړ و هځدن له ټولاټي ودااۍ او اددات    رږک
وپ دا هم، پمه کمار    رمږک لیمو اهړ ادادي  سته راو ود طالباا ېک  1دثل کندز 

  ؟خ وکم هڅ دیاو ولس با ؟وشول هڅرسه  یله هربو    خ درسته ک ېچ اللو وده کود
 .یوا ااهښرو  دیبا هڅدا هر 
 ((.او بس دپیاور داح  اخدد ګ دواز ید طالب په اوم  وااااوځ ېکلواو ک ۰۵ رورپه ت
 تنهښمپو  لخوا ر ادل هر د ېچ وشوه  مخ لیپر هښاو  په ولوټ د وروسته ددشور  تر

 یر امدل بمل بمه ارمب او   رمږک لیمو اموا له استازو طالب د به ګواب ېهرب د   رږک
 .کو  ااد ړ و ېنښاو اادي ېتنښپو  ېاپل

 : لیوو مړ په ا تنوښد پو  لادځ اغرښد  د ور نیالد شهاب خرش
او  ویموا راغلسمت هښورته  ږله ادرسه اه و   دو 2 دد کابل ادار  ېهر افربان چ)) 

افرباامان ق مر تمه   3همدا  دوه تنمه بماافوته  ېدخل ۍوااو  وهی  کوو  دوررسه اح 
                                                           

ز. مال  مې لومړی ځل د طالبانو لخوا ونیول شو، په شامر څوو  ۷۰۰۱مه  ۷۹مندز  ار د سپټمربپ   1
وو، او  ی توه د نوایو ځوامونوو د سوخت دبوارد پوه م سوېه  ورځ  مندز  ار د طالبانو په واک مې

 افغان ځوامونو دته  ار له طالبانو څخه ونیوی.
ز. مال مې دوې  ځل مندز  ار ته طالبانو سقوط ورموړ، هووه اونو  دتوه  وار د ۷۰۰۱مه ۱امټو    د 

 طالبانو په واک مې پاتې شو. 
د افغانسېان حکومت ته په مرشوعیت رسه نه وو چاهل، په خپلو خربو مې هې د ما ل  طالب مرشان 1

 اداره  لله، مله مله  ه په نا پامې مې ورڅخه د حکومت په نوم ه  هاد شو.
ز.موال د ۷۰۰۱مسانو ت  توګ  هووه اونو  مخکوې د  ۱زموږ  د م ه  خلیيل او محمد محقق اسېازي 3

، او هلېه هې د طالبانو د سویايس دفورت لوه توړو رسه ناسوېې  او چط  ته تليل وو نومرب میاشت مې
 مجلسونه مړي وو.
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 ((.ېدرلودل ېوررسه ااست ږوو او دوراغر 
پمه پټمه لمه حلمودتي چمارواکو رسه طالبمان زدا )لرلموال ( د دولودماتو لمه دخمې 

لردين لر   دار دوی وایې چې دوږ د دولت د اسمتازو پمه صمفت وررسه امحد امه 
کوو  بللي د عاد  افربااااو په صمفت لمه هربموی رسه د افربااسمتان د دسمایلو اړوامد 

 .ب ثواه کوو
 ېداچم و یم ژدمن او والرمتمه ل ېتمر بمل هرچما سمول ږدو)) شرخ د ور زیاته کخم : 

د  ېکموو چم ه مه ږدمو رامدلر    ېاړ طالبان ادادي  سته راو ېچ ید دا ترتهن
وو  لممپ دامح  ېکلمه هم، د سمول ېامو چم  ل يش خ که، اللو ته ور  ترتهن ېسول

 . رږدخالفتواه ک
کابمل   خاعلن کم خرسمي دلت توبیاو اواد ترد ادن 1 دپروژ  TAPI اپيټد  ږدو
 خدلتم طالبمااو یې لهځ ده  هګټ پاکستان د ېک پروژم هید  لو په ېچ لیوو دادار 

 توبیاو اوامد ېپمروژو د سماتن  واټمولټاو  دمر د  ږدمو ېچم پمرون همدا .خک اعلن
 اغرښم د  رېاعلد د .ودښو  ونګغح  دنفي دادار  کابل  م خ اپره ک2 هراعلد وادړ ا

 تلښمغو  وادرمدهم، ه وهی ېوو  اصل ک یشو  تاييد لخوا درش د او خیک ړګو نرشاه
د در  ېچ خعمودي اعلن وک ږوپ دو وساتو   ږدو ترادن دپروژ  ېدهم دو ید  ېچ

                                                           
ز.مال مې هې رسم  پ انسېه په ت ممنسېان موې د ت ممنسوېان، ۷۰۰۱مه ډسمرب ۰۱یاپې پ وژه  ې په  1

افغانسېان، پامسېان او هند حکومېونو د مرشانو لخوا وشوه، په سېمه مې د ګازو د نل لیکې تو  یولوو 
پ وژه ده،  ې په هغو سېمو مې  ه د ګازو پاهپ تی ه ي  ې ډه ی هې د طالبانو تو  واک النودي  لوهه

ده. د ګازو نل لیکه  ه د افغانسېان او پامسېان د خاوري څخه د تی هدو وروسېه هند ته رسوی ي، او 
  هند  ه د ت ممنسېان د ګاز څخه ګټه پورته موي.

اعالمیه خپ ه مړه، او د هادې پ وژې د خونودهېوب او امنیوت طالبانو هې له رسم  پ انسېې وروسېه 
 ډاډ هې س مئیزو هیوادونو ته ورمړ.

طالبانو د ميل او یولګټو پ وژو د خوندهېوب او امنیت ساتلو په اړه اعالمیوه  ۷۰۰۱مه ۷۹د نومرب پ   1
 خپ ه مړه.
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طالبمان  يميتما  واورئ وا ېچم دکسااو اح  نوځر د .سورا تردناپروژو ساتنه او 
 . کو  و رد پروژو دخن یله اللو رسه چل کو   دو 

 و خ او در پروژو ساتنه واه کم واټولټد  سو رواه ا ېپه ادر ک ګټېد ولس  ږکه دو
)طالبمان(  1 نید سمجاواد کمر تمه دجاهمد ېکم رګلو    یږاو دلت رارسه اه در ارب

  د کمور پموخ عممره 2وو امه نهیاار ېک کورهلته   وه  لوپټ یېدروازه  ېوو  چ ورغر 
دا  .یتمل  شئ اه تا  پړاو و  اه ډۍو ډ دلته دو وڅتر  ېو چ ېلیورته و ښځې

 ((.کو  یېرسه  نویله دجاهد ېاو د اللو درسته ده چ
د سمااتامين رشکتوامو لخموا د ټولاټمو پمروژو دولودات داد  چمې  ا )لرلوال(زد

عمر کولو لپاره په کار ده چې د طالبااو د دوسسو او رشکتواو لمه کمرسمون څخمه 
دخلمې پمه ډیمره سمخته طالبمااو د دوی تمر کنټمرول  څو کاله  اګازه واارستل يش 

یواز  د ښوواځرو او کلرنلمو   سممو کې ټولاټو او اورو پروژو ته اګازه ورکوله    اد 
 .په براه کې یې سهولت کاوو

 ۱۱ ېکم مورسم نوځرسلنه او په  ۲۱ ېک مورس نوځرپه   : ))د ور زیاته کخمشيخ 
 ېچم لیمل ودسموو  توامویو  ابیمده  د ګوزګان او فار ېپه واک ک ږسلنه ااوره زدو

 ېکم مهرسم ولمهټسمفر کموو   ېکم  3 رټتر ګوزګان پور  په دمو  خهڅله کندهار  ږدو
 .لرو نیاپل دجاهد

 ددامد ېدانه همدا  الک شته  د کابل اداره کم ېکابل ک  یدلت دجاهد د
 .کو  4رسه درسته  ږله دو رالر  د

                                                           
 طالب مرشان نظام  طالبانو ته مجاهدهن نوم ماروي. 1
مو  محسونه  وځه نوه وي، دايس دی  ې نارهنه په مور نه وي، او ها خو ډه ه د پاخه عد افغانانو دود 1

 نامح م مسان نه ورننوځ  او ها خو ډوډۍ او  ای هې نه خوري. هغه مور ته
په دي معنی  ې د افغان حکومت امنیېې ځوامونه طالبانو ته د توګ راتوګ پو  مدوال رسخووږی نوه    3

 طالبانو په سخېه په موی  مې تګ راتګ ماوو.ز. مال پورې ۷۰۰۲جوړوالی. ت  
د مرشانو ج ګې ومیالنو په خپلو تونډو او ځینو سیايس شنونکو او دولې  مسانو ه  له ځینو رسونیو رسه  1

 د  حثونو پ مدال وهيل  ې د طالبانو رسه د حکومت د ننه مسان م سېه موي.
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 دو یم هم، ارمب وپ وو  یشمو  ړګمو سمونرکم اخیااځم لپاره ساتلو د ارښد کندز 
   خ زاا ک یېاجواو رسه  نورد صل له پوهنتون د ېچ خک پور  تور طالبااو پر ۍرسن

 زده ادارو مميرتول د ولډ  اخ ااځماو پمه  خوکم یسمپلاو  یمې ته ردنرد دد کندز هر 
 دد ادارد  يواادما  دلتوامو  روامد دلپه کابمل کمې  . خ بدااده ک یې ېاجوا کووالي

دوضممو  ب مم   پممه د   ږرسه زدممو لرممااډ ردنرممد دسممېلې ېکمم براممه تلفمماتو ېدللمم
 1 .یشو  یر رت ګن  ېک کندز په ېچ وو لررل ېپه اپل راپور ک ېهرب   وو

 نمهیاار یمې وی  که ووايي شاهد  قاتل پر ېچ ده ارتړ شاهدااو ته ا ۶د قتل لپاره 
شماهدان د سمختو  نمهیاار لمورڅ ېو    وپ د زاا پمه دسمئله کم نهښځرو   دوه به 

 ښمځېد  ې  پمه د  برامه کميميشماهد  ووا دیمرسه با ولمورا ېپمه ادمر کم  ویرشا
 . رږشاهد  اه دنل ک
 ېدسمئله کم دپمه د لهځ  دزاا په شاهدااو اه ده ثابته شو  ېک خید اسلم په تار

حالمت  پمهد زاما  بمه هښمځدثل امر او  .دملن به اه و  ېدودره سخت د  چ طیرشا
هم،  ایماو  ېپمه راجلودمه کم سمليي للمه یېوا به شاهد  او رږیک دلرل دا  ېک

لمه  ویمشاهدااو احه بمه هم،  لوروڅد  اراو ب دلرل ولډدا  ېچ .په کوهي کي ۍرس
 ((.دملن اه ده  اه لر   رربل رسه ترب

                                                           
یوز یلوهزون لخوا دايس راپور خپور شوو  وې مله  ې طالبانو لومړی ځل د مندز  ار ونیوی، د طلوا ن 1

طالب جنګیالیو د مندز پوهنېون په لیله محصلینو جنيس تی ی مړی، دته خرب د مندز پوهنېوون د 
لخوا په سخېو الفاظو رد او وتنودل  ولیلیې د مده  او ددته پوهنېون د رئیس او مندز د چوم  مرشان

ام مې دوه ورځ  وروسېه هې د  حث پ  مدال همودا شو.  د طلوا نیوز یلوهزون د تودې خربې پ وګ  
 راپور د طلوا نیوز د مارموونک  له خولې رد شو.

د طالبانو نظام  ممیسون لخوا د همدې تور پ   ناء د طلوا یلوهزون اړوند اعالمیه خپو ه شووه،  وې د 
موه ۷۰نووري پو  هاد تلوهزون مارموونکې او ژورنالسټان زموږ لپاره نظام  هدف دي، همدغه وو  ې د ج

تنوه  ۲ز. مال، طالبانو د طلوا یلوهزون د مارموونکو پ  موی  ځامن ګی   هود وموړ، د هواد یلووهزون ۷۰۰۱
 مارموونک  ووژل شول او  ت  لس زهات مارموونک  هې زخمیان شول.
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د شرخ د رو د یادو څرګندواو په اړم پوښتنه پيداکرږ   چمې د طالبمااو د ادمام 
کمې ډیمر کم،   البمااو تمر واک  امد  پمه ځرنمو سمرموپردهال او اوسممهال هم، د ط

ددا  پيښو راپور ورکول کرږ  چې کودمه درمردن د زاما پمه ګمرم رګم، او یما ووژل 
و   پمه زور بمه  درردن به په اپله اوښه اقرار کخی شوه  اه پوهرږو چې زاا کووالي

ه اړم د اقرار کولو ته اړ کخل شود و  او یا کوده بله طریمه به و  چې قمايض یمې پم
   .پریلخم کو د سدا  1 رګ،

پمه کنمدهار کمې دولمو  : ))دلعبدالسلم ضورف دوږ  څو تنو تمه یمو ځمل وویمل
پاسنی د د اکمو درش وو  دلبورګان ااواد چې د طالبااو په لرلو کې پمه زړورترما 

قودندان وو  هربه د دولمو   لودخۍ کرښې لودخی درګه ګاخد د پمنادل کردی  د 
رسه د ګهماد لمه وامت څخمه بلمد وو   دولمو  پاسمني لمه  راانموتی پاسني دف  ته 

د روااردو پمه حمال کمې ته ې لودخۍ کرښد ګاخد وویل چې دلبورګان ااواد ورته 
وم  چورلله چا اده وه  او حرکت ته ااتدمار وو  دامر د یمو دهم، او اړیمن کمار لپماره 

 تا  ته راغل،  دولو  پاسني ورته وویل چې ووایه: 
دلبورګان ااواد هربه کس ته اشاره وکخم چې وررسه راوستر یې وو  او ورته یمې 

                                                           
میړو ه  ځه او هوا هو  مېاهول سوړی  وې ملوه د زنوا د جو م م توک  ، او  یوا چهویه ثبووت توه  1

سوړی د محکموې د چواه پوه ج  سزا ورمول می ي، او رج  دايس دی  وې مجو م ورسی ي، د ر 
حک   په هو میدان مې د عامو خلکو پ  وړاندي درول می ی او ها خو عام وليس خلک د داه ې پوه 

، او د مج مې  ځې لپواره  یوا دومو ه ژور هې په منځ مې درول می ي ص ڼه دره ي او مج م شخ
هغه دوم ه پکې پټه    ې هواځ  رس او م  هې راوتيل وي، او هغوه تار )موهی( میندل می ي  ې 

ه په حک  ا ه ه  په حجاب مې وي، هعن  د  ځې طیان )سینې(  ه په موهې مې دننه وي،  یا د چ
  ت هغه وخت پوري وهشېل می ي ت  څو مړ / مړه  . و(   د عامو خلکو لخوا په وړو ډ  و )تی
اهدهنو د حکومت پ  مدال په مندهار مې مولوي پاسون  ورموړي ده، د رج  سزا هوې می منې ته د مج

،  وځه  وې هغوې زنوا موړي دهخپله اچ ار ماوو، د شاهدانو له شاهدې وروسېه پوهل می ي  ې   ځې 
 څه موده په مور مې په  ند مې ه  ساتل شوی وه، خو هغې اچ ار ماوو  ې  ج م هې مړی دی.

   په مندهار مې هوه می من رج  شوې ده.دا ډول د طالبانو د نظام پ  مدال ه
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 .صاحب ته تا  اپله د هربې پيښې اړوادووایاست ې دولو  پاسنيوویل چ
هربه کس دولو  پاسنې صاحب ته وویل چې زدوږ په کر کې یوه کواډم درردن 

ې اپلمه لمور همهربمه وه  هربه د یوه بل سخ  رسه غرر درشو  اړیلې درلودلې  برا يم
سخ  ته په الاح ورکخم  ان د هربې اجلې واده دی  او دوږ پوهرږو چې دغه سمخ  د 
اجلۍ له دور رسه غرر درشو  اړيلې درلودپ  داسخی او به په ګنماه کمې امور هم، 

 .واقي و   ځله داجلۍ له دور رسه یې ااروا اړیلې و 
ر   اپلمو د مافدرنو پرته له د  چې دولو  پاسنی دهربه کس اورد امحد واو 

یمې  همدلتمه پمه  او ډبولمو ته يې وویل چې دا سخی راچپه کخئ  او د سخ  په وهلو
 .د لمه کې دانه پمل وکخ

ښاغلی ضورف وايې چې دا لردل چې د ګاخد د لودخۍ کرښمې زړور قودنمدان 
ډیر په یرخم په د دف  درواز  اواته په ااسته څلردی  او یو ااڅاااواد  دل بورګان 

ه درواز  څخه ووتی  هربمه د دولمو  پاسمني د د  ادمر پمه اړم چمې د دلبورګمان ل
دلاری یې داحو په دنځ کې راواروی او وهل یې پمل کخل  هرڅ یې ه، وامه ویمل  

 .بللې اپله ه، په پټه اوله له د لمې څخه ووتی
 .د سخ  له وهلو وروسته د هربه د بند  کمدو ادر ه، وکخ پاسنيدولو  

سمبا ورځ د دولمو  پاسمني طبرومت لمږ ښمه وو  دموږ وایمې چمې  ښاغلی ضمورف
ورڅخه پوښتنه وکخم  چې تا  د دلبورګان د دلار  د احو له الصردو دخلې 
د هربه د وهلو ادر وکخ  چې سبب یې څه وو؟ دولو  پاسني وویل چې زه پموه شموم 
 چې دده هدف دادی چې په اجلۍ )ااو ( او سخ  )زوم( باامد  يمې اوشماپ امه
لوریدله  او غوښتل یې د هربوی اوشاپ په غ، وربدله کخ   بل داچمې ده تمه څمه 

ه  کوم شواهد یې درلودل چې )زوم( به د اجلۍ )ااو ( لمه دمور رسه اماروا وده و دول
کخ چې پر هربو دسملاماااو یمې دې اړیلې درلودپ  له د  کبله دې وواهه او بند  

 ((.لوریدلهتهمت لااوو او پر هربوی یې اوشاپ اه 
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 تمه دونیلموټ شمشماد او دونیلموټبه له اپل پلوه طلو   ږدو)) شرخ د ور وویل : 
هم، راتمه  1 دسمتواد  یدو  د يش  امه به ارش ېچ ورږ پوه وپ و رږ ول او برترت هڅهر 

 . رږدولود
 وو  دلقمات ېدم رسه صاحب هللا هب  خرش د کوو  تیګد رډی ېبراه ک ېد پوهن

 خرشمم .درلممود ب مم  وررسه ېدم مړ ا پممه رممېترب او ،رتولم د ېچمم و  ېبجمم ۶ ېشمپ د
 .دني اه وقفه ،رتول  وپ  دني  وقفه یش هر ه څ هر: لیوو ېحب ته دصا

پمه د  برامه  ېچم خیکم ادر ېد ته درش سونرکم ېپوهن د ېچ لیوو صاحب خرش
 :  را ېپه پام ک به ليټ ېنځر وپ    خ ک هیپوهني براه تمو داو    خ کار وک ېک
غرمر اسملدي  هم،  اید کفر او اسلم ضد کتابواه او  ېدراکدو ک ميرپه تول ېچ – ۰

  ؛رږک اه ېپلکار  بهفلر ته 
  ؛رږکار اه ک ېاو فلر ته به پل رېروح ضد ترد افرباا – ۶
 .و  اه ېپل اتید افربان کلتور دخالف کتابواه او ادر ېچ – ۱

او هربمو  پرتمو ر رمل په و   اه درسته طالبااو د که لیوو د ور نیالد شهاب خرش
 ېمرد طالبااو تر واک  امد  سم ېکوم چ فوال  یوا اه يځوواښ ه،به  ېک مومس

د  اخیااځم ږلپماره دمو ېدموا دکموو  د هممد ېدارمل خمهڅ وځروواښملمه  ږدو .د 
  یدولو  اورد ممد ثاقمب صماحب د یې درش  لرو  سونرکم وخ زده ک وړ او لو ېپوهن
 لمر   ،ټمر قمو  اپمل  وو  درشم ېد لمم دسم   د دهال پر ادام د طالبااو د هربه
 ېکم ورولسوال په او رئيس ېپوهن د ېک تیو  هر په  لر   ا نردرست لورڅ ای ددر 

 .ل کس لر دسېو 
 امه هم، کلمه ېکم يځوواښ په به استاد دا  ېچ لیوو ېد ته صاحب هللا هب  خرش
 .ده اه ه، دملن دا رهډی تر او    خ وک کار ته اا راف فلر  ه، ای او ترارصاا ېچ و 

                                                           
په دي معنی  ې رسن  ازادي نه ل ي، او د موم  وا لخووا  وې  ودهجوه ورموول میو ي، د هغووی  1

 اهداف په نظ  مې نیيس.
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 پيمدا هم، امه او شمته امه الفا  اسلدي ررغ ای او کفر  ېک اصاب په وځروواښد 
 د ېچم و خ کم لارهښم تمه والموخیاو ا اللمو ږدمو یمېامو بمه  ارمو  ب رتهرکه چ   رږک
 ((.شته ستواده ګد  ېک اصاب په يوځوواښ

دا ډول د پوهنې په براه کې د طالبااو د ادام پر دهال سمتوادد دوګمودد و   
کال پمور  پمه لرمر  پرتمو سمممو کمې ډیمری  .ز۶۱۱۲د ادریلا تر حملې وروسته تر 

ردو ی چې طالبااو په ځرنو سممو کمې لمه   دا سخی اه يش  ښوواځي تخل شود وو 
وپ   پور  ځرنې ښوواځرو ته د فوالرت اګازه اه ورکوله  ۶۱۱۲څخه برا تر  ۶۱۱۲

 س لرل ه، شتون درلود  تر څو په دغه ډول کخاو کې د بهرارااو او افربان حلودت 
لبان د ولس رسه په ګاخم کې واچو  او دتنفر يش  زدوږ ډیری ځوااان زده کمخو طا

ښوواځی لودخی  کر زغون دد هلمند و یت د اادعر ولسواپ ته پرينښودل شو  
رسردو لپاره وسموځاوو  او دوړم، ځمل برما د  اپلو اهدافو ته دځل د حلودت کسااو 

پلې دولتي کسمان ادمادي ځمای  چې دوی ویل دلته  طالبااو لخوا ځله واخول شو 
ګوړو   تر اخیمدو وروسمته زدموږ د کمر د ښموواځي پمه ارممه اخیمدپ وداامۍ کمې 

 .ادریلایې پوځرااو ادادي وړم اډم ګوړم کخم
کممر د دممدر  پمه ودااممۍ کممې د اپلممو زرغممون اوس دهمال برمما طالبممان زدموږد 

او ددرسمه لمه دی   و لپماره ځرنمې اطاقوامه کمارو  و طبي اسااترا د لودخارو وزامراا
کبله تخل شود چې وپ له افربان دولت رسه رسمرت لر   او څنمګ تمه ښموواځي 

  .یې د زده کووالو پر دخ الص دی
 دا  در ډیم  م خ کم اپمره هرماعلد قمو  دمو مړ په ا ېرغواارد ب))  وویل:د ور شرخ   

 1دلتمب   اپرماوس به اور ا  دپلن شو  ېپه شامل ک وادرد ه داور  دهمي پروژ 
                                                           

په سنیو او د ام هکا د سیګار ادارې د راپورونو پ   ناء په افغانسېان مې ډه  شمی  خیايل مکېبونوه  1
جوړ شوې، ودان  شېون نه ل ي، مګ  د پوهن  وزارت رسه ودان  جوړه ثبت شووې، او د ودانو  

 پیسې ه  د  اروامو لخوا اخیسېل شوې.
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ادارت او  یېبه  ږدو    ړیږګو ۍوداا دلتب د به ولډ ميرحم په بللي   ږيړاه ګو
 .کوو اراهڅ

د  ېکابمل کم  د   دربموط زدا اېااڅ دبرش  دلتواو روادېسسات  رشکتواه  د دل
 ېکم وځور  ۲۵په  ېچ لیته دو وو نډباو  دارک ولدرستو دسې  برش  د دلتواو روادل
ادارو او برشم د حموامو ادارو رسه  والموخیا ورمد امورو بهرا  دجلس رسه ولمرو  لځ ویبه 

 .دسلسل دجلسواه لرو
هممدا د دجلسمواو راپوروامه  ېچ تلښدو وغو  خهڅ نډګور  استاز  له فرواسید 

( فرواسمی) سمتا او  ږزدمو ېچم خديش  هربمه هموک دررسمن او  وات په وات ارش
 هڅمهر  ېد  ته چمتو اه شول چ یدو   وپ    رږورس ته ولس به هربه  رږک  ځتردن
 .يش دررسن

 هممدا ئځمرا ېچم لیموو ېد ته س،یها لولسرپخواين استاز  ا دلتواو رواد دل
زه ه، په  ېچ ئړ غوا تا  ېچ لیهربه وو و خ ک دد رسنر  خدلیپر او داح  و خ وک کار

 شادل ش،! ېک 1 ټتورلس
  اامر  اګمازه خمهڅ ږدمو لمه يځم تمه یاځم هر ېچ کاروااواه دیرټد دېسساتو دو 

پمه ګریمان کمې  ږدمو   يځم یې دوټرید کماروان ته پلچراي  ېک ارښکابل  ېچ یحت
  تر څو د طالبااو د ادادي کسمااو لخموا سمتواده ورتمه راکو  دولودات مړ ا په اچو  

 ګوړه اه يش.
ايشم  ېهربتر   2 کاروااواه روټدو  د دلتواو روادل د ته تواویو  اورو نوځر او مروزرا
 . خ ورته د تلو اګازه اه و  ورک ږدو ېچ وڅتر  یتل 

                                                           
مې شوامل دي، دا ډول د ام هکوا پوه تورلسوټ  د طالبانو ځ نې مرشان د ملګ و ملېونو په تورلسټ 1

 مې ه  شامل دي.
دملګ و ملېونو د موی و هغه ماروانونه  ې لی ي پ تو سېمو ته خام خوورام  موواد وړي، او هوا هو  پوه  1

 ځینو وخېونومې د  وونځیو لپاره د زده موونکو رسه د چ طاسیې تومې انېقال موي.
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 خمهڅ ږدمو لمه یهربمو   تلمه  خمهڅ کابمل لمه الوتله رااوټاکډ ېپول ېهلمند ته د ب
 ((.وخ وک توافق یې رسه دورک تهښک د ېک هلمند په ېچ تلهښوغو  اګازه

 د رااموټاکډ ېپول ېد ب ېک  اهګلر ښ( ته ه، دا دوضي دولوده وه   په للرلوالدا )
الي کمارکوو  بهمرين ېنمځر ږزدمو ېچ خوک فونرلټ راته ېکارکووال وهی دادار  ېتیو 

دنمي اعملن  دلرمک تهښماو ک ګتمه د الوتلمو راتم اهګلر ښد   طالبااو ل ېهلمند ک
د  ارمد طالبمااو د روغت ږاګازه اه ورکو   وپ دو دورک تهښعادو الوتلو ته د ک   خ ک

 د  الوتلمه ېچم  خ کم اګمازه هربمه   خ ل رسه امحه کمو دسې  تید هلمند و  ېبرا
 . ړیږګو اه ستواده ورته لخوا ږزدو او رايش
 دا لهځ  شو  مډاډ ولډ هڅ به ږدو ېچ لیوو کارکووالي دغه رااوټاکډ ېپول ېد ب

 اطمنمان دورمک تهښمد ک ېد الموتل یېته  ږدو ېچ یل اه دېو  دس ېکچ ړدلو د او
 د خمهڅرا کمس هربمه   ښمرږاو  اه زدا داح  ولډ دغه دارسه له فونرلټ په .خیراک

 .مخ وک تنهښغو  ېدرست
طالبمااو رسه    کموم کمار ېکم براو علمي او د بوعاش په م رږ اوس ېک کابل زه لیو ېود

 .کار کوم دا ه، اه او لرم اروالترل اه لپاره ولورا متاس د ېک براو اورو ایاو  په ادادي 
 هم، طالمب ېکچم ټرټمې د او  عاد  وی که ېچ ش، یل یدودره درته و دواز یوپ 

د     خ وکم دیرمتا دورمک تهښمکد  ېد الموتل رډګ یې( هوااهګلر ښبست )ل په ته تا 
وشمول  الوتلمه   هممدا  .کمو  وفما ژدنمو اپلمو پمه طالبمان لهځهربه احه ودنئ 

 رااموټاکډ ېپول ېد ب  م خ ااسته وک یې ېک رډګ هوايي په بست د او مړ و   ته اهګلر ښل
 .لخ ک ااتمال را ته کابل یې کارکووالي یبهرا دادار  د

   آر    یآ  د داګاز  ېب لپاره ساعت وید  ېغدين ک : ))مخ ک اتهید ور ز خرش
 .ستيراا وه اه یې اګازه لهځ  شو  ولځر ګراو  رتهرب هربه  وو  ېک حرکت رټدو 

 قمران د ولموټ د   زادمن ۵ زدما لمرو  اه ستواده  رڅه ېک براه ېروزا او ېوواښد 
 يځه، لمه طمب پموهن وی  یفارغ د خهڅ يځپوهن ر رله ااجن وی   خیک حفظ ،یکر
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عمامل  یې وی  د   نرد صل يځاو بل ه، د طب پوهن ر رد ااجن ویفارغ د    خهڅ
پمه اپلمو  ېچم  و خ االمار وکم خهڅ وخ له زده ک ولډ هڅ ږبه دو ارب  .ید  او دفتي نید
 کوو او اورو ته به اګازه اه ورکوو؟ یې دنوزا

  عرصم  دیمبا دما  لرم  اه ،رتول (ن یزه عرص  )سا ېکوم چزه د کمي احساس 
 .خیک ،رتول دو وڼلو اپلو په   یدرلود   ه، ،رتول

 ولډ رڅه په .کوو ق ي ښېري افربااستان د سو روا دخه رېترب او ،رد تول ږکه دو
 ((.ید اه ړو دنلو د دداحمت ېک براه د  په

طالبمااو د اوسمهال د طالبااو رسه د ب ثواو او لرداو له کبله دا  ښلار  چې 
پوهنې براه کې ډیر بدلون کخی  د طالبااو د ادام پر دهال ډیر کلرموال دلیمان د 
 .عرص  تولر، دخالف وو  او ځوااان یې تشویمول چې په ددرسو کې زده کخم وکخ 

غمواړم  ځلمه اوس د پموهنې پمه برامه په د  براه کې زه اوس ډیر څه لرلل اه 
کې د طالبااو په تالره کې فوق الواده دثبت بدلون راغلی  او دوږ په ښه ادر ورتمه 

 .ادرد دی چې دغه تالره په سممو کې عمر ه، يش  ګورو 
پمه  واامااوځ فلمر  د دمو یراتلموال وادرد ه : ))شرخ د ور د ځوااااو اړواد وویل 

د وژلمو  1 ااورته د بهرا راماب  و  ړ ګو وااانځهسته ه،  هید ادارت لو  ید ې س ک
 واامانځ کلمه ېچم او  ړ راو انرمبچ هم، ېردنرد ږوو  او زدو  ورغر وااانځلپاره ه، 

 .رسه به ګهاد کو  رواله اشربال ساش  خهڅ ویپرد له ارب یهمدو  به وادره دا يش
 هربمه ه، پخوا د  تر ي ځرا عامل درګ وی ېک درشتابه طالبااو د ېچ ید لځ خیلود

د ممد عممر دجاهمد او دمل  دمل کماوو  یمې درشمتوب طالبمااو د ېچم وو طالبمان وانځ
 .وو خیک لمپ ګهاد رسه روسااو له ېک واينځپه  یهربو   اا د مد دنصور طالبان وو 

                                                           
یانو د  اګ ام په آډه مې دننه د هوه تن طالب لخوا ځامن ګی   هد ، د  د نیو پوځ۷۰۰۱مه ۰۷د نومرب پ   1

وشو. په هاده پوځ  اډه مې ډه ی ام هکاهې پوځیان میشت دي،  هوو ځووان د  واګ ام اډې توه ننووتی 
 شول. انام هکاهې پوځیان پکې زخم  ۰۲ام هکاهې پوځیان مړه او  ۲وو، ځامن ګی   هد هې ومړ، 
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دنصمور صماحب   طالمب وو  ېد هلمند واپ دلعبداملنان ااواد زدا رسه ددرسمه کم
 .د  راته ور داا رواواد ګهاد سن ېک واينځپه  یدو  .طالب وو ېزدا رسه ددرسه ک

 هربمه    خ وکم امخدګ ېسخت رسه دااویراله اا ېدلعبدالبار  ااواد په هلمند ک
 اتیمز په طالبااو د .شو شلنجه رډی سخت او شو ولروا لخوا پاکستان د وروسته ارب

 ((.ید فواله اتیز رډی ارب دهال اوس شو  الص رتهرب رسه کوشش
ادلمه د طالمب   کرږ  چې د طالبااو د ادام پر دهال علامء او دولویمان لمه د ویل 

واک لمه کرشمااو طالبمااو رسه وو  تمر  پریلمخو د درشااو څخه یې ځرني ااراضه وو چې
ډیره په لوړو دادو داسې کسان ګودارل کيدل چې ددرسې يې امه ود بشمپخد کمخد  

 .او  ه، طالب الولامن ول  یواز  په د اکمو  او قضاء کې ګرد علامء ګامرل کمدل
او  ېوکټمکو   لمه  ېوکټ فيراو ل  د  وتهراو  طب رډیبداشان الک ه،  د

 : لیوو فرحن د مد نیر  داندا وروسته قا
دلتوامو د افربااسمتان  روامد دل ېکال ک .ز۶۱۰۲ په  ید تیدجبور ږزدو ماخ ګ))

 :ېچ لیهربه وو  .ااسته درلودله ېک ۍپه دوب ېدرسه  شراالوبیدف  درش 
 .کوئ ده یو ردخن اکنوټ دوید ولسمرش – ۰

 د ېچ لهځ  ه، اه کوو  یې تیوپ حام  اه کوو  یې یو ردخن ېچ لیورته وو ږدو
تر پخموا  ولډبه ه، هربه  لځدا   و   دفاسد ېاکنټ دد یکال ولسمرش .ز ۶۱۱۲ ررت

  .فاسد ااتخابات و  رډیه، 
 .کوئ اه دبارزه ا رس وپ کوئ  ماخ تا  طالبان وپ ګ – ۶

عمدالتي  او يب  ااصمايف   يبظلم،  ده  تیمدجبور ږزدمو مامخ ګ ېچم لیورته وو ږدو
 .و یږ ز ماخ ګ

  دم رالیمپمر ادپر ګدمر  ېشوار دا وو چ خهڅ سرله اپل تاس لوډد الق او پرچ، 
 پډهمدا د الق او پمرچ،   خوک سموط ادام يټکمواس ېپه افربااستان ک ېکله چ

 .شول ودنل هلته او لړ ته و    یځدیلو او لایادر بللي   دسلو ته اه   خ درشان او غ
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 حمق کولمو ژواد د ېک خۍا ردهګسموط کو   هربه ته په  ېد طالب ادام چ وپ 
 بمه ایماو    رمږک ولرما بمه ای ېوو چ  دا  شوار او مخ لیپر لایادر د   رږک ورکول اه

 .شو ستلرواا خهڅور  حق کولو ژواد د . رږک وژل
د طالمب د ژوامد کولمو  لمایادر ېو چ ریو سمپل للیدا ګاسوس والخیدشهور ا

 !خیفلر  اه و ک رڅه مړ په ا
د شمامل ائمتلف رسه  ېو چم ریمافربمان و وهیمتمه  ررسف لاید ادر ېافربااستان ک

  ید    اوس دهال حلودت د شامل ائتلف پمه واک او  س کميخدک ماخ طالبااو ګ
 پمه یمې ایم او درلمود امه امو ای وابځ ته ېتنښپو   د  ررسف   ؟خ وک دیبا هڅ طالبان

 .وپټپ ګېس   مترحم
 ((1 .خوک اشئت لځ ،ړطالب دو  ېچ  هو  عدالتيېاو ب دستواد  ت رددلود

د ادریلا له حملې وروسته زه )لرلوال( څو دراشتي په هلمند او برما وروسمته پمه 
د طالبااو د ادام له دنځه تلو وروسته دهم، کندهار کې استوګن وم  دوږ لردل چې 

طالب درشان په اپلو کورواو کې کرناستل  دا ډول کرشان طالبان ه، اپلو کلرمو 
د حادد   ام ژواد کولو ته پر  اه ښودل شول او کورارو ته ستااه شول  وپ هربوی ار 

او برا ااتماپ دورد پر دهال سخت وځورول شمول  وارمول   کرز  د لنډدهاله ادارد
او د   شول او بندیان شول  دغه ستواده تر ډیمره پمه ګنموب لویدیځمه حموزه کمي وه 
رول هرواد په شامل کې او هر پښتون د طالب په تور د پخواارو ټوپلوالو لخوا وځمو 

ه چې بررته ټوپک ته  س کخ  او د اپل ځان او عمدت همدا الک دجبوره شو   شو 
 .څخه ساتنه وکخ 

                                                           
ه ډه ی طالب مرشان په مور میناسېل، ويل د  د نیو او افغان ځوامونو لخووا د ام هکا ت  حملې وروسې 1

ت نیامهوې  ۷۰۰۲د  ۷۰۰۰تعقیب میدل، زنداين میدل ، له مور او سیمې وتلو ته مجبوره میودل، تو  لوه 
په نیامهې مې طالبان لومړی ځل د هلمند  په هخچوال  ۷۰۰۲پوري په هیواد مې امنیت ډه   ه وو، د 

ه ات سړک ته راووتل او خپل نظام  مجودهت هوې عموال و وود. دا ډول لوه  –مندهار سېمه مې د 
 ما ل پ  سړک ه  ولیدل شول. –مندهار څځه ارزګان ته پ  تليل الر راووتل، او د مندهار 
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  وران شمو  بنمد ېچم يځوواښ ېنځر)) حنرف د ښوواځرو اړواد وویل:   ښاغر
 واویاځم نوځروپ په  ده  اه لرها  دا د طالبااو ت ا شو درورته پ دستواد  ایاو   شو 
 طالبمااو د کمه .کمارو  ولډپمه  1درکمد   ادادي د اداره کابل د ۍوداا  دلتب د ېک
 مورسمامورو  نموځراو  رهماراان  ګورد  دانرمد په به ارب  وو  ورااول وځروواښ د لرهات
 ((.یاه وا ېخرب يځوواښ ېک

په ځرنو سممو د ښاغر حنرف پورته احه ډیره قااي کووالي اه بريښمدله  ځله 
پوځران په ښوواځرو کمې و   د کلرمواپ او ځرنمو کې پرته له د  چې هلته افربان 

 .اورو ستوادو له کبله د طالبااو لخوا په یو او بل اوم بند شود وو
 :  لیو یېاو و سترد احو اوبت واا نرشاه لرسه اغرښ
    رمږلخوا ک دد کابل ادار  ليرکارواه تاکت ېنځر ېچ دتجربه شو  ېسوله ک)) 

 .و  اه براه دن رد س ات
 اداره کابمل بهاامه وهیم ېچم لپماره ارمدلدت د یهربو  د کو   ماخ طالبان ګ ېداچ
 .کو  پورته هګټ ااسمه خهڅ اوم له ېسول د یدو     رږورس ه، ته هدف او ولر 

کابل اداره  راد  .خیک یبراورد اه د ولډپه  درسه د پروژ  ېطالبااو کله ه، سول
د  ېچم يمياپل کسمان وا ید دو  ېطالب اه بلل لر    اه لرهاکوده ت ېد سول ېچ

 ((2 .سوله پروژم ده دکابل ادار 
                                                           

ځینې  وونځ  په لی ي پ تو سېمو مې د افغان ځوامونو لخوا دخپول م موز پوه ډول موارول شووې.  1
دته راپورونه په رسنیو مې ه  ورمول شوي. او زموږ د سرتګو لیدلی حال ه  دايس دی  ې ډهو  
مله افغان ځوامونه په لی ي پ تو س مو مې د  وونځ  ودان  خوندي ځای ګڼ  او خپل م مز هوې 

 وي،  ې  یا د طالبانو ت  حميل الندي راځ .ګ ځويل 
مواوو، اوس مدوال  ۷۰۰۷تو   ۷۰۰۲دا ډول په ځینو ځاهونو مې همدا مار وسلوالو طالبانو ه  پخووا پوه 
 طالبان د  وونځیو ودان  د نظام  م مز په ډول نه ماروي.

ونې موړي وي د ميل هووايل حکومت اج اهه مرشو عبودهللا عبودهللا څ ګنود ۷۰۰۱مه ۷۰دجنوري پ   1
 ې افغان حکومت د سولې په   خه مې ډه  وخت  و  وي، ويل د سوولې   خوه موې د طالبوانو 

 لیوالېیا لیدل می ي.
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ښاغر شاهرن دااحه  ددنلو وړ ده چې افربان حلودت د سولې کوده تاملره  د
اه لر   وپ زدوږ رسه دااستو پمر دهمال افربمان حلودمت   اخیموال او ځرنمي افربمان 

لمر    سراستوال ه، ورته اروکه لر  چې د طالبااو د سولې واضح تالره شتون امه
او د سولې لپاره د طالبااو ق ر درشت کسان ه، ډیر ورو دخلمې ځمي  ځرنمې یمې 
  وایې چې د سولې او غټو دسایلو اړواد د ق مر د طالبمااو رسه د پریلمخو واک اشمته 
بللې د دهمو پریلخو اړواد دوی د طالبااو د رهح  شورا څخه باید اګمازه واامر   

يربمام واسمتول يش قماطي ځمواب يما دريمځ امه او حتی رهح  شورا ته چې ه، کله پ
 څرګندو   چې په دجمو  کې د پروسې د پ واپ باع  کمږ .

 مومسم نموځرپمه  یهممدو  وو  انرماربل ېچ رتهرچ : ))  شاهرن زیاته کخمښاغلی 
 .وکاراوو یېاو د داعش اوم  ادړ وځ رغواهرتور ب ېک

د داعش پمه اموم بمه  ېچ اپارګن  بهرين ۱۵۱۱ ېچ لیوو 1 دوست، درعبدالرش
                                                                                                                                

ځینې د ولسې ج ګې، مرشانو ج ګې او افغان سیاسېوال ه  د سولې په   خه مې د نوه لیوالېیوا پوړه پو  
   د سولې رو انه تګالره نه ل ي.افغان حکومت ورا وي. خو دوی واهې  ې په دي   خه مې طالبان ه

په افغانسېان مې دداع  په نوم ډلوې اړونود د ولسوې ج ګوې او مرشوانو ج ګوې رئیسوانو او ځینوو  1
ومیالنو، دا ډول ځینو والیانو ه  وهيل  ې دداع  د وسلوالو په را پ دا میدو مې د امنیت شوورا 

 رول شېون ل ي.
موه ۰۱والهوت موې دده پوه مواروان  انودي د امټوو   پو  د ولسمرش لومړی م سیېال  ې د فارهواب 

اج ائیه مرش عبودهللا  ۰۲ز.مال  د طالبانو له م ګوين میمن او حملې ژوندی ووت، د امټو   پ  ۷۰۰۱
عبدهللا د دوسې  زخم  میدل ومنل،  ې  یا وروسېه د دوسې  لخوا د اج ائیه مرش څ ګنودونې پوه 

ه د م ګ په پالن مې د افغانسېان د امنیت شورا الس ل ل سخېو الفاظو رد شوې. دا ډول دوسې  دد
مرش حنیف امت  او د اسېخباراتو مرش معصوم سېانکزي  ا و لل او تور هې ولګاوی  ې د امنیت شور 
 دده د م ګ په پالن مې رشهکان وو.

 دو ين جنګیوالی  ۲۱۰۰دوسې  ووهل  ې  د نیان او ځینې افغان مړۍ تواړي  ې شامل والهېونو توه 
 ېه د داع  ډلې په نوم( د هواء دالري انېقال مړي، ت  څو په شامل مې امنیت خ اب  .ب)ال

د داع  پ وژې د عملې میدو لپاره د ام هکا تو ېنه داوه  ې د ل  وايل عطاء محمد نور  ه وررسه 
له د همدې پ وژې په عميل میدو مې م سېه ومړي، ويل د اه ان او روسیې ت  نفوذ الندي عطاء نور 

 دي مار څخه ډډه ومړه.
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 . رږک لپاره و ردخن د ېسول د هڅ هر دا    رږک لړ شامل ته و کار کو   
 ریقمد ظماهر    رمږک لیمورته و Spoilers ې په ااارړد  کېچد  همدا کسان 

 . رږدواد رسول ک ييغذا ېته په الوتلو ک داعش ېچ وايي
ورتمه اګمازه ورکولمه  ادمادي  ږه، دمو یپور  تل راماتر ب ېد دوسساتو کاروان چ

 .اګازه ورکوله ګته دو د ت یاچاوو او دو  ېک انیدو په ګر سونرکم
 .وراچمو  طالمب پمه ترلدسمېو  وپ   ړ سوله اه غموا ېاپله د کابل اداره ده چ

 .د  ېلډ وڅطالبان   ېچ وايي ارب داه،
 پمه امو  ید ېکم اکحامان ریمد کابمل وز ېچ   رږک لیو 1 یاز ردلعبداملنان ا

                                                                                                                                

د ت م ې په وساطت دوسې  د داعو  پوه نووم د جنګیوالو پ ودامولو پو وژه پوه تواړه واخیسوېله، پوه 
ت  ډه ه پښېانه ځورول او مجبورول  ې د ده د ظلمونو له مبله د   هاب مې هېجوزجان، رسپل او فار

او ت ممن رسه په جګړو مې داع  ډلې رسه هوځای  . مګ  په شامل مې دوسې  د خپل چوم از کو 
 مخام  او ماتې يې وخوړله.

په وروسېه وخېو مې ت م ې ه  د ام هکا رسه د داع  وسلوالو اړوند م سوېې څخوه الس واخیسوت،  د 
فغانسېان مې د نایو په  وماټ موې ام هکا او ت م ې اړهکې ت هنګيل شوې، د ام هکا په پټه السوهنه په ا

پارل شوې وه، د دوی لپاره زهاتې پیسې موم اف هقواهې هیوواد توه اسوېول و ت مې جرناالنو ته دنده سو د
شوې وي، او  یا هغه پیسې ت مې ته انېقال شوې او هلېه پ  ت مې جرناالنو وهشل شوې وي، تو  څوو پوه 
ت میه مې د رجب طیب اردتان پ  ضد مودتاه ومړي، په مودتاه مې په ام هکا مې میشوت فوېح ګوولن 

ل هغه دوه ت مې جرناالن ) تورن جرنال مدموت  اهوت  واچ ، پوه افغانسوېان موې د ه  تورن شو، دا ډو 
ت م  ځوامونو د ځانګړي چطع  چومندان او   هد جرنال سینی  یاپوک(  ې له افغانسېان څخوه ووتول د 

 د دو   په هواهې ډګ  مې ونیول شول او ت م ې هیواد ته وسپارل شول. ۷۰۰۱جوالی میاشت 
 میې او ام هکا اړهکې خ ا ې شوي، دوسې   ې له ت م ې رسه هې نو دي اړهکوې درلووديل، له همدې  مبله د ت

د ت میې د نفوذ له مبله هې د ام هکا رسه په شامل والهېونو مې د داع  په نوم ډلې توه پوه تی مسوېقی  ډول 
موړي،  ممپاهن،  ې په زور پښوېانه مجبووره   او  یوا پوه  وکاره د حکوموت پو  خوالف د داعو  ږ  پورتوه
 دهمدې پ وژې د تطبیق څخه يې الس واخیست، همدغه وو  ې د م ګوين ممین رسه م  شو.

شوې ډلوې سویايس م سوېیال او وهانود مال عبداینان نیازی د مالمحمد رسول په نوم د طالبانو د جال  1
 ان مع يف موي. په وروسېو وخېونو مې په ځینو   يښناهې رسنیو موې دايس راپورونوه خپواره شوولځ

  ې نیازی ما ل ته تګ راتګ موي، او د  اروامو رسه لیدنې ل ي.
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  )). رږاوم ورکول ک ېلډهربه په اوم د طالبااو د  د ېک وررسن
د دولوداتو له دخې ځرنې طالبان پمه د ښاغر شاهرن د څرګندواو رسبرره زدوږ 

پټه له افربان چارواکو رسه شخيص اړیلې ساش او کردای يش ځرنې یې ځماااخ  
درلودله  هربه وویمل دواې ولر   دوږ چې کله د کندهار ادنره قودندان رسه ااسته 

چې له یو ده، طالب درش رسه دې اړیلې دخلې یموړ   هربمه داتمه اپمل اسمتازی 
راولرږی  او پمربادواه تبادله شول  وپ بل ځل هربه غوښتل چمې کموم اابلمده کمس 
داته ولرږ   او دا د هربه کس په  س د پمربام غوښتنه کوله چې ترر ځل دمې وررسه 

چې ترر ځل زدا د ځای اړواد دولودمات   پور راکخل شو برا وروسته داته را  لردپ وو 
ل طالمب درشم غمواړ  چمې داتمه ځمدا او هربه پمربام راوړوالي طالب تر  سه کمخ   

 .برید ګر راولرږ   همهربه وو چې برا دو وروسته راب ه ق ي شوه
 پمه کابمل کمې دپوپمل  راتمب  احممد ښاغر حادد کرز  د االه زوی ښماغرد 
د استوګنې لپاره ځاااخ  حویلۍ درلودله  او د طالبااو د وات  طالب درشااو ځرنو

 )).یو دوه وزیران به ه، کله ااکله ورته راتلل
 اچممو   واممهډان ېدممخ کمم ېکابممل اداره د سممولد  ل : ))وویمم شمماهرنښمماغر 

 یمې سموله وه   خ ک روااه سودا رس پر طالبااو د یې رسه پاکستان دني  اه تواهرواقو
 1 .شوو ااکام ه، ارب راد تله ښغو  خهڅ پاکستان له

                                                                                                                                

ز.مال په لښک ګاه مې د افغان امنیېو  ۷۰۰۲مه ۰۰رسنیو وروسېه دايس راپور ه  ورمړ  ې دجنوري 
 مسانو پ  تونډه   هد مې د مال محمد رسول ډلې چومندان ه  وژل شوی.

 وې مخوام  لوه طالبوانو رسه خوربې  مله  ې ډامټ  ارشف تنو  واک توه ورسویدی، ددې پ ځوای 1
ولسمرشهزو یامنو مخکې هوې همودايس ژمنوه د هووې لیودنې پ مدوال پوه  ۷۰۰۲ومړي، موم  ې د 

دو   مې له طالب اسېازو رسه موړي هو  وه،  لکوې  و عکس ولسمرشو تنو  لوه پامسوېان څخوه 
ړاندهز وشوو، اړخیزو ناسېه و ۲وتو ېل  ې طالبان د سولې خربو ته مښینوي، د پامسېان لخوا د 
اړخیوزو ناسوېو پوه ج هوان موې  ۲او پامسېان ژمنه ومړه  ې طالبان  ه لوه افغوان حکوموت رسه د 

 مخام  د سولې خربو ته حارضوي.
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زره  ۰۵۱ ااورمد بهرا ېيش  کلمه چم ،رطالبان د  تسل ېچ ييکابل اداره کله وا
 هڅم  اوس بمه کابمل تمه واه شو  ،رلله قرارداد  عسلر دوګود وو  تسل ۱او  انځرپو 
  ؟رږک ،رتسل ولډ

د واحممد   ړاشممربال اممت، يش  افربممان شممموله ادممام ګممو ېدممو داده چمم لرهاممت
او عدالت و   کار اهمل کمار  یووالی ځد قودواو تردن و خ وک مګډافربااستان ساتنه په 

 .وی اه الف ېروزا او ېوواښ د و ید اشربال الف  ږدو .ته وسپارل يش
پمه د  برامه  ېچ  یفلر کول په کار د مړ و   په د  ا دش کات ږکه همدا زدو

 شو؟ یکو   هڅ ېک ورپه رسن ېک
 ئ خ کم هښماخ پمه راته داو رتاخ مرد اسلدي ادارت دثبت کارواه او اد افربااستان 

 ((.ورسوو یې ته درشااو او وخ وک غور دپر  ږدو ېچ
اګمازه  سمتلورد اوبمت اا خمهڅه، د احو لپاره د اورو  ګورد  ،ردکتور د مد او

 : لیو یېاو و تلهښوغو 
 لیموو لمهځ رډیمو  هربمه  ررسمف ېاسلم اباد ک فردل عبدالسلم ضو ېکله چ ))
 نو ښممرراشممئ رسه ک ااویمملایادر ېکممال( چمم.ز ۶۱۱۰او وروسممته  ېدخلمم ۲/۰۰)تممر 
 .د زور احه کوله دواز ی لایوپ ادر و خ وک داح 

 پمه ېچم کلمه  خوکم دخالفمت دفم  ا رد طالبااو د سم ېحادد کرز  په ق ر ک
 ررسمف افربان اپل ېک ونګپه غح  یې  کرز  1 شو الص دف  ا رس لځ  خ لود

                                                                                                                                

طالبانو د پامسېان تو ېنه ونه منله، د پامسېان فشار ته تسلی  نوه شوول، او  واالخ ه څلوور اړخیوزه 
 ناسېې نامامه اعالن شوي.
په اسالم  ۷۰۰۱مه ۰۰ن،  ین او ام هکا د څلوراړخیزو ناسېو لومړۍ يې د جنوري پ  د پامسېان، افغانسېا

ا واد  په اسوالم ۷۰۰۱مه ۱ربوري پ  رهمه ناسېه د فپه ما ل مې،  د  ۷۰۰۱مه ۰۹ا اد، دوېمه د جنوري پ  
 په ما ل مې  وشوه.  ۷۰۰۱مه ۷۱ربوري پ  مې او څلورمه تونډه هې د ف

( مې د تونډې پو  مدوال ۷۰۰۰د  ېال ېلو لیدنو پ مدال او په ځانګړي ډول ج من  )مارچ د طالبانو رسه نړهوالو  1
له سید محمد طیب اتا رسه د ام هکا په موافقه نړهوالو ژمنه مړي وه  ې په چط  هیوواد موې  وه د طالبوانو 

 لپاره سیايس دفرت من ، ت  څو د سولې په پ وسه مې پ مخېګ و .
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د  ېکم ق مر هم، ارمب ېچم 1 لځم ،یمدو . خ ک ړدګو یې دستواد  ت ښوغو  ته کابل
 .ودښو  دخالفت وررسه کرز  حادد ه، ارب شو  الص دف  ا رطالبااو س

باامد    رغرمب نرهربمه سمپ  پمه ولر   انښا او رغرب اپل ېچ لر  حق وادګهر 
امه وه   - انښماوه  د افربااسمتان د اسملدي ادمارت  دشمو  لملرل  بهرطکلمه  دواز ی

 ((.یه، کرز  واه شو زغمل  ارب راد ورئ ګو  ویډیتا  هربه و  ېپل
د ښاغر وردګ د احو اړواد زدوږ دولودات داد  کله چې  کرزی له واک څخمه 

ق مر دفم  د طالبمااو د   هربه ځرنو پخواارو طالب درشااو ته دنر چمې د لرر  شو
د ق ر دف  له یې لویه ترروتنه کخ   بندیدو اړواد او د فوالرت اګازه اه ورکولو له اد

د بندیدو اړواد ترروتنه د حادد کرز  پمه وروسمتي وامت کمې د کورارمو چمارو وزیمر 
   .هربه وایې چې لویه ترروتنه وشوه  د مد عمر داودزی ه، دني 

ترروتنه ولسمرش غني برا تلرارو   د ګردنمي د حادد کرزی د وات وپ همهربه 
د د ادنرتي غواډ  پمه څنمډو کمې ده ارټه یې ۱د فحور   ۶۱۰۱د دوارخ ښار کې 

ق ر د بهرارو چارو وزیر څخه وغوښتل؛ که طالبان ترراتلوالي پرسپ )یوه دراشمت 
وروسته( د سولې دذاکراتو ته حارض اه يش  د هربوی سمرا  فوالرمت د  د ق مر 
                                                                                                                                

له تونډې وروسېه د طالبانو د سیايس ممیسون اسېازو ته د نړهوالو په  ز.مال مې د ج من  ۷۰۰۰په 
تفاه  اجازه ورمړل شوه  ې چط  مې میشت او هلېه سیايس فعالیت ومړي، ويل د ولسمرش مو زي 

 لخوا هې د سیايس فعالیت مخالفت وشو.
 جوو د  ۱:۱۰ز. مال په چطو  موې د دوحوې  وار موې د موازهګ  پو   ۷۰۰۱مه  ۰۹د جون میاشې  پ   1

طالبانو سیايس دفرت د هو لړ م اسومو پوه تو څ موې پوه رسومې یوول پ انسوېل شوو. پوه وهوډهو موې 
 کارهدل  ې طالبانوخپل سپن  ري  د دفرت په دننه مې او وت موړ، او دا ډول د سویايس دفورت 

 لوحه هې ه  د دفرت په م  مې نصب  مړه.لپاره ځانګړي 
ولسمرشحامد م زي له دي مبله د هاد دفرت مخالفت ومړ  ې د موازي سفارت حثیثت لو ي، او د 
افغانسېان سفارت په چط  مې وجود ل ي.  هغه ووهل  ې د طالبانو  ی   او د اسالم  امارت په نوم 

ی ده، شدهد مخالفت هې ومړ، او  واالخ ه هواد لوحه په چط  مې طالبانو ته د رسمیت پېژندلو په معن
 دفرت له هوې ورځ  وروسېه وتړل شو.
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 هرواد کې بند کخ ی يش.
 ېسماتن د یمې ېک وراعلد په ه، ېدخل ادو ړ ا پروژو واټولټد : )) وردګ وویلښاغر 

کماافرااس  وا امد پ ېکم اشمترروان کال د ګنور  د د وه  دشو  ادواهی توبیاواد او
  دوشمو  ېنمدواګر څ وادړ ا توبیاواد د پروژو واټولټ د ه، وات هربهوو   ېدوحه ک ېچ

 امه هربه اداره کابل ه، ارب  دشو  اپره هراعلد کوده وادړ ا پروژو واټولټد  ېوپ پرون چ
 1 .کو  ه ه دورک دن رف د تواورتهن د یې مړ   او په ایيش زغمل 
  یشمو  ولر  ه، دلبرادر ااواد د پاکستان لخوا اه وو ا ېچ ېکال ک .ز ۶۱۱۱

د دلتبوامو دخالفمت  ږوو کمه دمو ریوه  هربه و  خ درکه ک یېرسه  2 ېدجل رکڅ له
 .الص یسلنه دلتبواه ه، اه وا ۰۱به  ېک وادراو په ه  یکو  

رسه دخالفت امه  ېاو روزا ېوواښد اجواو او هللااو دختلط ادام رسه دخالفت د 
  3کموو  هممدا اوس سمتاره افربمان  یو رمد فساد دخن و ړ ادام غوا ميرسامل تول  ید

                                                           
ووهول  وې طالبوان پوه عمول موې د یولګټوو پو وژو سواتنې او ځینوو  واروامو او پلوهوانو حکومت  افغاند  1

 خوندهېوب ته ژمن نه دي، دته ډول اعالم ې هواځې د خلکو د تولولو په موخه خپ وي.
مه ګڼوه لوه ۹۲ز. مال مې هې  ۷۰۰۲مجله ده، د جنوري میاشېې په وروسې  اون   د طالبانو اړوند 1

  اپه را ووتله.
سېاره افغان د طلوا یلوهزون لخوا د ځوانو هلکانو او نجونو سندرو وهلو ته د هڅونې پ وګو ام دی.  3

تو  رسه  مله  ې د طلوا یلوهزون پ  مارموونکو طالبانو   هد ومړ، له هغه وروسېه ددتوه پ وګو ام
نه خو دولې  او نه ه  شخيص سوداګ و سالون پوه واک موې ادارې ته مولو لپاره د طلوا یلوهزون 

ورماوو، طلوا یلوهزون په هوه لیک مې له امنیت شورا څخه تو ې  وو  ې د پووهن  وزارت او هوا 
امنیوت  ه  اطالعات او ملېور وزارت سالون د هاد پ وګ ام لپاره په واک موې ورموول  ، ويل پوه

شورا مې هې دته تو ېنه نه وه تاهد شوې، مه څه ه  د اطالعاتو ملېوور وزارت رسپ سوت موامل 
سادات د طلوا یلوهزون له مرشتا ه رسه منيل وه  ې سالون  ه په واک مې ورموي. هواد پ وګو ام 
وسوه  اندي ډه ی افغانانو نیومه درلودله، د طلوا یلوهزون مارموونک   خېیار ووهول  وې موا تو  ا
د اتصواالت  سېاره افغان پ وګ ام نه دی مېيل او نه ه  زموږ مور مې دته پ وګ ام څووک ګووري.

 یلیفوين شبکې هوه مارموونک  راته ووهل  ې هو ځل همدا پ وګ ام د اتصاالت لخوا سپانرس شوی وو،
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 (( ؟یږررت هڅ ېک
د ښاغر وردګ اشاره د طلو  ټلویدون یو دشهور پروګرام )افربان ستور ( تمه وه  

او کلمه چمې دلتمه ډیمر   کې ټلویدواو اوی فوالرت پممل کمخ  هربه وات چې په هرواد
په ټلویدوامو کمې ځرنمې دا  پروګرادوامه پمه  ره واچمول   زیات بهراران دوګود وو 

 .شول چې د افربان دودواو رسه یې کلک دربایرت درلود
دودیدو ټولنو ډیری افربااااو پر طالبااو لمه د  ادلمه کللمې ارموکې کموپ چمې د 

ټلویدواو کې د دغه ډول پروګرادواو دخنرموی امه کمو   طالبمااو کلمه  وپ په کورارو
ه، د ااسممو پروګرادوامو او افربماين دودوامو دخمالف پروګرادوامو لمه ادلمه د ټلویدوامو 

 .ادارد تهدید اه کخ 
ځرنې طالب درشااو ویل چې د دغسې پروګرادوامو د پرړښمودلو لمه  رد ښمه ده 

هربوی غواړ  چې لویدیځ کلتمور   ه څه غواړ  افربان ټولنه پوه يش چې بهراران دلت
.او دا ډول ف شا ته ملن ووهل يش ته کار وکخ  

 وسمل، هرمهللا عل ید د مد رسول هللا صل : )) د ځوااااو اړواد وویلوردګ  ښاغر
 وااااوځ ه، به ږدو  .ده دشو  لخ ت دل زدا بااد  وااااوځ: په فردايي ېچ ید  یحد
 ((.هللا شاء ان کوو توګه ته

 وو  یولرما ته احو اورو د یې به ږغو  ااست وو یهر کله به غل ېچ اررشاپور بخت
 پمه افربان ستاره او کندز د وادړ ا دونیلوټ طلو  د ېچ لځدا ل یو اه هڅ یې رهډی تر
 :لیو یېو او تښوغو  وات احو د ه، ارربخت اغرښ م خ وک ادواهی استازو طالب مړ ا

 نموځره،  ېکاله دخل ۰۱ راد   د ېد بوعات اا صار ک ېدااحه وشوه چ ))

                                                                                                                                

توه تددهدونوه  مله  ې هغه پ وګ ام په ژوندۍ  ڼه  کاره میدی، د طالبانو لخوا اتصاالت ممپن 
مېدل، همدغه وو  ې پ وګ ام په نیاميې مې  ند مړل شو، او اتصاالت هو  طلووا یلووهزون توه خپول 

 عار وړاندي مړ، هغه پ وګ ام هې  یا د طالبانو له وه ې څخه سپانرس نه شو مړالی.
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پمه بمن  ېچم یمېبمه  لیموو  و یاه طالب وو او اه هم، طالمب پلمو  یهربو  ېکسااو چ
 .وه روتنهرشتون ته استازو ا دد طالبااو او حدب اسلدي  ېک 1کاافرااس

ورتمه ورکمو    وکڅ یېدصارف به  لهځاه و    ېبه اپلواک ۍرسن ېسمه ده چ
د  هڅم رډیمسلنه ااتماد په حلودت بااد  کو   ظلم،  رشموت  غمل او امور  ۲۲وپ 

  .و  ېوکرا مړ سلنه احه به ستا  طالبااو په ا ۰ .امد کو  مړ حلودت په ا
( دامح  د)تمود ب م  ا رسم اپمل د کموم  امه توبیاستاز دونیلوټزه د طلو  

کمس ب م   یفلام ېچ یل شو خ راک د  اه ټلس دا  کوم داته .کوم توبیاستاز
 ((.مړ راغوا ده یفلا او مړ ته راغوا

ښمماغر بخترممار دا اممحه چممې پممه اپلممه اوښممه کسممان ب مم  تممه غممواړ  او د د 
ټلویدون اداره پلې داالت اه کو   داته تر ډیره سمه اه ښلار   حتی تر د  چې 

                                                           
افغوان  ۷۱جووړ شوو، د  ۷۰۰۰موه ۱لومړی  ون موانف انس د ج منو  پوه  ون  وار موې د ډسومرب پو   1

تنو ته ورسیدی. هاد مانف انس د  ۱۰سیاسېوالو د ګډون لسټ  مېو شوی وو، وروسېه دته لسټ 
د نظوام تو   ووروسېه په دي موخه د ام هکا او ملګ و ملېونو لخوا جوړ شوی وو،  ې د طالبان ۹/۰۰

، د موچت حکومت مرش حامد مو زی او د ویام روسېه د موچت حکومت مرش او ما ینه نړهدو و 
ما ینې تړي هې ویامل شول. په دته مانف انس مې طالبانو او حزب اسالم  ته د ګډون  لنه نه وه 

 ورمړل شوې. 
ز. موال واک  لوه  ۷۰۰۰موه ۷۷پ هکړه وشوه  ې د موچت حکومت مرش حامد م زی  ه د ډسمرب پو  

 د   هان الدهن ر انی څخه رسامً تسلی  موي.اسېا
هیوادو او  ۹۱ز.مال مې جوړ شو، د ۷۰۰۰مه ۱دوه   ن مانف نس ه  د ج منی  ن  ار مې د ډسمرب 

نړهوالو ادارو اسېازو په مې ګډون درلود، داځل ه  د طالبانو او حوزب اسوالم  اسوېازو توه پوه  ۰۱د 
 مانف انس مې د ګډون حق ورنه مړل شو.

اپورونه وه  ې د طالبانو د سیايس ممېسیون مرش سید محمد طیب اتوا ج منو  توه رسویدلی دايس ر 
وو، او په مانف انس مې د ګډون لپواره منول شووی وو، نړهوالوو لوه طالبوانو رسه هوومړه موړي وه  وې د 
مانف انس په ج هان مې  ه ولسمرش حامد م زی د طالبانو د چطو  د سویايس دفورت د خالهویدو او پوه 

پېژندلو تو ېنه له نړهوالو څخه ه  مووي، ويل نوه دا وې د طالبوانو د چطو  دفورت د رسومیت  رسمیت
 خربه و ،  لکې حامد م زي په مانف انس مې د سید محمد طیب اتا ګډون رسه ه  مخالفت ومړ. 
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نو د کمپماین د ځرنو رسنرو د سرا  او دهمو پروګرادواو کسااو ته ولسمرشیدو ټاک
پر دهال ادترازات ورکول کردل  او اپله شاپور بخترار ه، د ډاکټر غني په ګټمه پمه 

لمه دد رسبممره  .اپلو ب ثواو کې ځرنې واتواه په اورا دهارت ب ثواه دخلې وړل
زدا )ليلوال( د دولوداتو له دخې  د تلويدون اداره په ټوليده توګه د سميا  ب ثوامو 

پاره يو تور ليست ه، لر  چمې د هربمه لمه دخمې د ځماااخ  پروګرادو کې د ګډون ل
 فلر شنوالي او دبرصين اه ورغواړ .

 ېکموم امح باامد  چم ر رمت ګن م د ېک ارښد کندز ))بخترار وویل: ښاغر 
دا  ېچم لیمدما ورتمه وو  یدرمب   ک ېاداره  ک په دونیلوټ د یې دویله اپر ېدخل

هم، د پوهنتمون د  ایمکموم شماهد  دترضمر کمس او   یاح له اصولو رسه برابر امه د
 1 .د هربه ادر واالئ ئ خ ک دارپ ریدد رېلرل

 ېوه  او بم ېک هرلرپه ل ۍدا اجل ېچ وايي یدو  ارب راد وه  راصت لهرد اجواو ل
دما پمه اپمل  . خ دترضمره کم ېاجموا ېليمرلد  ېولټماح  ادی ده  ېتښعدش ورته او 

 .مخ وروسته دا احه رد ک ځېدوه ور  ېک درد رد ګ ا رس
 هربه راد وو  اه دوافق وررسه ږدو کوو  دشوره وادړ ا ارش د اح د ېچ لیو دادار 

 .ارش شو ارب اح
 ېکم ۍکمورا ږهم، زدمو یمېاو امه  یدلرمل ید امه اپله ېد رامګپرو  یافربان ستور 

 .ور ګ وکڅ
 :ېچ وخ په د  فلر وک ئځرا

    ؟رږ)حلودت او طالبااو( ته وژل ک لورو وړ دوا کسان ودرهڅ ځهره ور  – ۰
 هڅم یمېبمه  یراتلموال ورمد کورا و ؟ ودرهڅم ځور  هره ررشم اماورتیاو  وډد کوا – ۶

  ؟رږرسه دخ ک کربرال ولډ
                                                           

د هو یلوهزون د سیايس  حثونو د   خې مارموونک   می وهس ه  همدايس خربه ما لیکوال ته موړي  1
 د هاد خرب د نرش رسه موږ مخالفت ومړ، ويل د یلوهزون ادارې خپور مړ. وه  ې
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 ؟شته لرهات ۍارخ لپاره کوده ب و رد دخن ولویتو نهیاو و ېد افربان وژا – ۱
 ېالک چم ولټه،  ېحلودت ک است یدخالف اه  ېاو روزا ېوواښتا  د  ېداچ – ۲

د دوما  لمه ادلمه کمار کمو   امو پمه  تهیله دجبور رډیکار کو   ګاسوسان اه د   
 . رږاو وژل ک  رږک ولرد طالبااو په اوم د کسااو لخوا ا یهربو  ېک واویاځ نوځر

ورته امه   دددور  ېچ يځهربه کسان ه،  خهڅ 1 چوک له یر ډی ته سوراردو او پول – ۵
 او اردو لپمماره سممورپ او دومما  د و   اممه بلممد رسه اممخدګ لممه یهربممو    ږکيمم دارممپ

 پمه .يش ووژل ه، ای او يش زامي ارب هربه ده  بيلار  لهځ و   تلر ته سورپول
 .ئړ راو  سته ه، به واهړ ز اللو د ولر   وګود لرهات سمه وهی که ېک براه د 

ه، کمار کمول پمه کمار  ېاورو براو ک  یته دتوګه د ېادادي برا دواز یطالب  – ۲
  دشمو  ولرما انګمرو ګګاسوسان اه د   عام المک  لایافربااان د ادر ولټ  ید
د افربمان  خمهڅ مومپرتمو سم ر رماو لمه سمتوادو رسه دمخ د   لمه ل دشمو  چارهرب

 ((.دقصدا برابره شو  نهرګذب زد ېاردو ک وااااوځ
د ښاغر بخترار دا احه برخې پر ځای وه چې حلودمت کمې ځرنمې ځواامان د 

دجبوریت له کبله دادد اار  د کورارو دشللتو له ادله  د برلمار  لمه کبلمه یمې 
 .ځرنې در اردو او پولرسو ته ځي

داچې په افربااستان کې د واده ولور ه، لویمه سمتواده ده  ځرنمې ځواامان د دد 
لپاره چې د واده ولور یمې پموره کمخ   د دمر اردو او پولرسمو لرلمو تمه ځمي  او برما 

 .ګاخو کې وژل کرږ  هربوی په

                                                           
په  ارونو مې مزدورې موونک  مسان د  ار په  ومونو مې والړ وي، ت  څو مزدوري ورته پ دا ،  1

هغه خلک  ې د ودانیو جوړولو او ها  نورو مارو لپاره مزدور ته اړتیوا لو ي، ډهو ی هوې لوه  همودې 
 ران  یاهې. ومونو څخه مزدو 

په تی و دوو ملونو مې مزدوري خلکو ته نه پ دامی ي، دايس راپورونوه ورموول شووې  وې همودوی د موار نوه 
 پ دامیدو له امله د ميل ادرو او پولیسو لیکو ته ورتيل،  یا وروسېه جګړو ته لی ل شوې.
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: لیموو ېکم وابځمپمه  تنوښماو پو  نوښمد اادي روامد دل د ور نیشيخ شمهاب المد
  ېکولمه چم یې تنهښ  پو ېلستاالد  درلود سیرورد اغرښ ېتنښپو  ېنځرپرون ))

 جیتر کوده وامت پمور  بمه وو؟ وپ پمه تمدر یېدرلود  ېادام چ ولډد طالب هربه 
د  ؟يمو منوامه يمي امام کيمدلی يشاسملدي ادمام  ولډواه شمو؟  کموم  عملبااد  

 ده؟ ولډ هڅ مهید وتلو طر ااوځرپو  وربهرا
حلودمت د رسادار داوود امان  اماند پاچما ظاهر کمه د ښاغر د ور ځواب دا و چمې: 

 د کمه حلودمت اان داوود د  یوا ېپات واته رهډی تر به همدا   یشو  ګاړ  یلخوا اه وا
 نید اسمتاد برهمان المد  یوا ېپمات به همدا   یشو  ګاړ  یا اه والخو  ااوټکمواس افربان

   یمې 1تر بداشمااه   یساتر وا ۍهربه به چوک  خیات، ک یاه وا ږرباين حلودت که دو
 .ګيته اه د  را ږدو دواز یوررسه ساتر وه  دا سوال  ۍه، د حلودت چوک

 یسمتیوا خهڅاستاد رباين دو له بداشان  ېاه شوو  چ ېتر هربه وات پور  پات ږدو
 د  یوا دشمو  ېاتمم امخدګ ېوه چم دا امحه هښم  یوا  خ ک دراګوه ته دلت دو ارب او

 ((.کوپ وررسه یې ېدرست دل یودر رانیا او فرااسه ه رروس شا تر ائتلف شامل
دولودات ښيي چې طالبااو تر کابمل ارولمو د شرخ د ور د پورته احو اړواد زدوږ 
بللي غوښمتل یمې چمې د ولمس پمه اوښمه   وروسته اه غوښتل چې حلودت وکخ  

واک دا  چاته ااتمال کخ  چې افربان ولس پمر  راټولرمدای يش  وپ داچمې د 
کابل تر ارولو پور  ډیمری طالبمان ووژل او ژوبمل شمول  سمتوادو رسه دمخ شمول  د 
ځرنو طالبااو ادر دا و چې ادام په اپل واک کې وساش  او پمه د  برامه کمې تمر 

 .حسان هللا احسان دخلی وټولو زیات دولو  ا
                                                           

مله  ې طالبانو ما ل ونیوی، اسېاد   هان الدهن ر اين د خپل حکومت نووي ما ینوه موزار رشهوف  1
مې اعالن مړه، او  یا  ې مله طالبانو مزار رشهف ونیوی، اسېاد   هان الودهن ر واين پوه  دخشوان 

 مې د افغانسېان د اسالم  جمدورهت ولسمرش ځان  اله.
موال موې پو  افغانسوېان حملوه وموړه، او د ام هکوا د هووايې ز.  ۷۰۰۰موه ۲ت څو  ې ام هکا د امټو  

مه د شامل یلووايل وسولوال ۰۲مال د نومرب میاشېې پ   ۷۰۰۰دبارهو له امله طالبانو ما ل پ يښود، د 
 ما ل ته ننوتل، اسېاد   هان الدهن ر اين ارګ ته والړ او ځان هې چانوين ولسمرش ګا ه.  
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 دپځرته غ ډاډشامپ  خهڅ خد کوا ېلرادادي ل ږزدو : ))ه کخمد ور زیاتشرخ 
زره وسملوال طالبمان دوګمود  1 ۵۱  دږ دو ا ېک مومو   دره صوف  تخار او اورو س

 .شوو ېبوات پات ېک واخ په ګ  خک اه دارپ وات دو ته ولوړ وو  ادام ګو
و   ظلم،  زور او  امخدوو  هلتمه ګ یراغلم ېادام د بل ادمام پمه دمابمل کم ږزدو

 یمېو   او پر رس  کو   لو  ضیو   در  ږااسان و ویوو  که  یدلراوج ته رس یاتیز
 تمه د  تموبخیلود هڅم همر تمر بمه کمس هربمه  یمې وژين و   وپرما چا ویتوره  رهرت

 اپمل د وروسمته بمه ارمب يش  وژل وامه يش  ر رمل توره یې خهڅ رس له ېچ  خ ورک
 .کو  فلر مړ ا په ځرا او ډۍو ډ واپ ټپ د انځ

 خمهڅ یهربمو  لمه او و ړ راوغموا اګمتام  هیملو اللو د وڅاه شو  تر  ېادام پات ږزدو
 امه وزارت اللمو ېچم وو وامت دا  .يش عمر خدلیپر یهربو  د و ړ وغوا ددشور 
د ممد عممر  دل د وو  عامل مخ تل او یشو  نادلمپ وی صاحب ررد د مد دولو  دااه 

وامت  ږد لم خهڅ ورمښوو  له پ یشو  اکلټ ریوز الردجاهد لخوا د کوم وزارت درست
افربااسمتان  د ېکم ورمښمزه هلتمه پ  یته راغ ورمښپ رتهراو ب  و ړیله پاره کابل ته 

 ېدم خمهڅ ۍچموک ترمنردووزارت لمه  د ېچم لیوو یېلخوا ګرنل کواسل وم  داته 
دجاهمد وو  کلمه  یپخمواا وامدګد ات ماد اسملدي  افرهربه د استاد س  م خ الص ک

 ېچم یمېصماحب وا ررمد د ممد دولمو  ېچم لیمتمه وو 2درش دل صاحب   ېد ېچ
اه و   وزارت بمه ورتمه  ښاو  ترنردو یېکه  ېچ لیهربه وو  یاه ش، کو   ترنردو

 (( .اه دنله یېو .یداده اه ش، کو   ېچ لیصاحب و رردولو  د مد د و خ ورک
پاتې شوی ی،  دولو  ارمک د ممد صماحب پمه ځرنو پمښو شاهد د ( لرلوالزه )

هربه یاده چوکۍ په اپله اوښمه پريښمودله   کابل کې د سوداګرۍ درسترال وزیر و 

                                                           
 ه لوی شمی  مې وسلوال  ه په هادو سېمو مې موجود نه وو.فک  می ي  ې د طالبانوپه دوم   1
د طالبانو مرش مالمحمد عم  مجاهد ته ځینې طالبوان ممالهواحبم، ځینوې ممرشو مالهواحبم، ځینوې  1

 ملوی مالهاحبم او ځ نې هې د مامی ایؤمنینم په نوم په عامو خربو مې هادوي.
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 .او په کندهار کې د پوهنې ریاست ته یې ترګرح ورکخم
دخابراتو درسترال وزیر و  هربه ته د وزارت دوټر وسپارل شمو  د یو تن طالب چې 

د بسمت اړوامد دموټر کمرر یمې کموم  دورنرمتد   ټر ته اړترا اه لمرم دو  ویې ویل چې
او اپله به یې له وزیراکحاان څخمه وزارت تمه پمه پښمو تمګ راتمګ   رئرس ته ورکخم 

   .لږ وات وروسته یې برا په اپله اوښه داده پريښودله  کاوو 
 راتمه سانررئ وااوید د وم  سررئ ېد لم درد کندهار د مت : )) د ور وویلشرخ  

 سیرورمد پمه ارښمکنمدهار  د ېچ کوو ضهیعر ته دمام ادارت د ېچ لیو یېو راغلل
  . خ راته راک ملهځره ااپ من وهی وهی لپاره کور د ېک نهرد

 وو  علمامء ولټصاحب )دلد مد عمردجاهد( دا کار اه کو    دل ېچ لیو ېود
 اامد ړ و تمه دممام ادارت د دو ضهیوو  عر ېدجاهد استادان ه، پل عمر دلد مد د
 . خ ک کرصاحب اه وه  سل دل ضهیعر ږزدو او  یراغ ګواب رتهرب م خ ک

امه لمر    کورواه علامء ولټ ېپه افربااستان ک(دولو  صاحب:  ېشو  وو چ للرل
 .1ید حق افربااااو ولوټ د درلودل ملهځ کورواو د وو ړ ګو مهیطر وهیته به  ید

حلودمت کولمو تمه  دواز یم یمې ږچما رشکمت امه کماوو  دمو ېرسه په ادمام کم ږدوز 
  ((.و  ېروتنربه ت لهځ ودلو ښپري

د شرخ د ور دااحه چې د طالبااو رسه په ادام کې چا رشکت اه کماوو  تمر یموه 
ځایه د درشااو افربان سراستوالو په حق کمې صمدق کمو   وپ دا بایمد ودنمل يش 

                                                           
هې  ې د ما ل  اروال لخوا مالمحمود عمو  عبدالشکور دادرس  ې مشدور حقوق پوه دی، هغه وا 1

خمکې شېه، دا وې طالبوان د  اخوند ته وړاندهز لیکل شوی وو  ې په ما ل  ار مې ځینې سپینې 
مورونو ځمکې نه ل ي،  مه دته ځمکې ورته ورمړل  .  اتلی دادرس واهې  ې ملوه مالمحمود 

ه راتله پ ي لیکول شووې وو  وې عم  اخوند ته ع ههه وړاندي شوې وه او  ی ته ع ههه  اروال ت
دا ځمکې   ما ل د افغانسېان م مز دی، او د ما ل په ځمکو مې د یول افغانسېان خلک رشهک دي،

 .د یول افغانسېان د خلکو حق دی، د اوس لپاره دي طالبانو ته نه توزهع می ي
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 .ر له ځان رسه ساتلی ووچې طالبااو د اپل ادام پردهال د واک اا صا
 دهممال لممودخ  وزیممر ااجنرممر احمدشمماه احمممدز  دمما دد دجاهممدینو د حلودممت 

د طالمب درشمااو لخموا څمو ځلمه راڅخمه   زه په لنمدن کمې وم ))ته وویل:  )لرلوال(
د هربمه وامت د راستون او له دوی رسه کمار وکمخم   ل تهبوغوښتل شوو چې بررته کا

تجربمه امه لمرو  زه د   راته وویل چې دوږ ځوااان یمو دالرې وزیر دل دوتص، اغا ګان 
  تا  چې د حلودت کولو تجربه لمرئ   دالرې وزیر ی،  او له کارواو رسه بلد اه یو 

 ((.دوږ درته اړترا لرو
استاد د مد زدان دددل چې د حدب اسلدي پمنادل شوی د اګرائره شورا غخی 

ه وغوښتل چې کابل کمې لمه دوی په پمښور کې طالب درش راڅخ : ))وو  هربه وایې
 ((.د طالبااو د درشااو لخوا ه، داته پمربام راکخهربه   رسه کار وکخم 

)د دينمي علم، ځرنې یادښتواه برا دا  د  چمې پرتمه لمه طالمب )لرلوال( زدا 
څخمه غرمر طالمب د طالبمااو د ادمام د اصمولو رسه سم، د ریاسمت فارغ یا د صل( 

   .درسترال داده ورکول کردله وپ در یاست  چوکۍ دست ق اه وو 
اږدد یو ار، کال زدا د ریاست د چموکۍ   زه د هلمند د اطلعاتو کلتور رئرس وم 

او  دمل یمې دا و چمې زه طالمب امه   لپاره دندورد د رسپرستې شورا لخوا واه شموه 
 .بللې ااجنرر وم

وپ اوس دهال لله د پوهنې په براه کې چمې طالبمااو دثبمت بمدلون کمخی  دا 
ډول د واک اا صار ه، ښلاری چې اه غواړ   لږ ترلږم دا د عدم اا صار روحيمه د 
سراسی او اورو دللی طالب درشااو پمه دمنځ کمې د سوسمه ده. هممدا اوس یمې د 
دوی رسه په دختلفو براو کې د پوهنتون او ښوواځرو فارغ کسان کمار کمو   او پمه 

 .ځرنو دهمو براو کې طالبااو پر همدوی باور کخی دی
 انیمدل مخ رسه پموه او تلم ږاحه دهممه ده  دمو جید تدرچې  : ))شرخ د ور وویل
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 1 .یوا یشو  توګه ته دشورو یهربو  د وڅ تر دل یدر اه ه،
 2 نیدرشم  دولمو  قلم، المد دد ادمر بمااملوروف او اهمي عمن املنلمر د ادار  ږزدو

 پمه هربمه ېچم   خ ک ده اه ه، تنهښپو  خهڅچا ور   یااست د ېاوسمهال په کابل ک
 ېچم  رمږک لیمو ارمب مړ وپ د اورو طالبااو پمه ا .کوپ ېاخ ک ېکود ېک وات اپل

 افراطي د !
 د لمرو  احم ام تمه ادمادواو اسملدي ولوټ ېچ ،یوا مړ لپاره د لوب ادام په ا ږزدو

 قمران) اصوصو قاطي په  ید ړو دنلو د ته ږدو ېک اصولو په ادام عربستان سوود 
د    رممږعممر ک 3حمدود او قصماص   رمږبلمه امحه امه ک ې(  کم یماو احاد ،یکمر

 . خ دا اپله قضاء ک  یسخت د رډیحدودو ثبات 
 ېکلمه چم  دو  ېد لمم درد مت ېلپاره په کندهار او هرات ک ييد اللو د هوسا

 دد دعمو  ېچم لیمدل صاحب )دلد مد عمر دجاهمد( راتمه وو م ړ زه کندهار ته و  
او د اممورو د مماکمو  هرممقممااي کممو   ابتدائ انځمبممه اپلممه  انیمماو ګر دولودممات وامدړ ا

 تمه ېکمو   چم امهڅرخ  یمېده  اپله بمه  رګټچا دعوه  ېچ ور ګته به اه  خدلیپر
 .کو  مخ لیپر به ارب داپله قااي شو 
 دهممد دمو بمه اعملن تمر خدلیپر د ېدخل وه  ېلګټ دعوه به ېچ لور  ایکوم کس 

 . خ وک ورته ېد به داح   اد  ده رږ ک  س ،یکر قران په ېچ لی/ لور  ته ووکس

                                                           
حکوموت هوې  تکړه دهنې عایان  یا په دي خفه وو  ې له موږ څخه مشورې نه اخیسوېل میو ي او 1

 یول  ې تج  ې ځوانو طالبانو ته سپارلی دی
د نظام پ  مدال ډهو  زهوات شوکاهېونه د امو   واایع وف او ندوی عون اینکو  ادارې او پوه  طالبانود  1

ځانګړي ډول مولوي چل  الدهن څخه ه  میدل. له ځوانو هلکانو او می منو رسه د ناس   لند له مبله 
 د دتې ادارې له مارموونکو رسه دخلکو سېونزه وه، او دخلکو نه خو یدل.

ن مې شېه، د ځینو خاهو ج مو لپاره ځانګړي جزاء یامل شوې، مه هو سړی حدود او چصاص په چ ا 3
رسیديل وي، دهغه الس پ ي می ي. مه موم سړی په ناحقه  ې تهتال ومړي او حد هې د تال انداز 

 چېل ومړي، په مقا ل مې هې چصاص ) وژل( می ي.
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 .ده رګټ تا  دعوه ېچ درکوم یر یز – ۰
 ېچم لیموو ېدم بمه ته لورو وړ دوا  خک ېبه د ور او هیووا ورته ېد به کرل مخ لیپر – ۶ 

  .ده مخ لیپر دا
 و   تيښمرشموت غو  ېکم انیمپمه ګر ېد د لمم خهڅدرکوم  که هرچا در  قس،– ۱

  .استښر راته به هربه
 د  مخ لمیپر ېچم لیمو ېدم بمه تمه هربه وه  لریبا یې به دعوه ېچ یلور  دمابل – ۲

 یمېوا ته اللو که ه یوا هربه یېوا هڅ هر ېچ ه ښ د  دخه په هځ اور دله یواور
 د  دعموه رامد کموه   هربه احه  بله کوده ای او سترواا خهڅرا رشوت چا ېچ
 ((.مخ ورک دبارکي دو به ته واليګټ او لله یوبا

په د اکمو کمې درشمااو د فسماد د دخنرمو  ټرنامه  ده  د شرخ د رو احه سمه
په ځرنو د اکمو   له فساد څخه پاک اه وو  په بشپخ ډول د اک،اراده درلودله  وپ 

اصوصا په د لی د لمو کې چې د درکمد لمه ادمارت  کې رشوت اارستل کردی 
ا کې واس ه ه، دنل کردله  وپ تمر ډیمره برم د لمو او په ځرنو  څخه به لررد ود

د هلمند   زدا د اږدد دوست د ځملې دعوه وه  .ه، اللو ته اسااتراو  ګوړد و 
د اادعر ولسوالی د د لمې رئرس پریلخم زدا د دوسمت پمه حمق کمې کمخ  وه  د 

یو ورځ دخلې له د  چې سمبا پریلمخم   د لمې د رر زدا د دوست اږدد دلاری و 
  د د لممې قمايض اعلن يش  قايض تمه دمابمل لمور  دملمن پرسمې ورکمخ  و 

او پریلخم د بل ګااب په ګټه زه   د رر ته ویر و چې هربه پخوااۍ پریلخم لرر  کخم 
تا  همهربه د  په کاغذ کې ولرلئ  د د لمې د رر چمې زدموږ د دوسمت   کوم 

قايض ته یې ویر و چې سبا د پریلمخ  د اعملن ورځ ده  او دواړم لمور    دلاری و 
ا پریلخم لرلر ده  که تا  برا هم، ټرنامار کمو   دا دو راغوښتي د   اوس او د

کوده او  پریلخم چې تا  پمه د یلمو کموئ   هممدا کاغمذ بمه پمه اوسمنئ پریلمخم 
لمه   او پخوااۍ د  به اه دولودرږ   قايض ه، ک، عملتموب کمخی و   وررسیښ کخم 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 76

 

ګټمه  د رر رسه یې احه دنر وه  سهار پریلخم  زدوږ د دوسمت د ګاامب دمابمل پمه
وشوه  برا همدا دسئله د کندهار د مترد رئرس دولو  شهاب الدین د ور تمه و ړم  
او هربه په اپل  س پر اصر پریلخم اښلول شموی د دویممې پریلمخد دم  ایسمته 

 .کخ  هربه قايض برا له د لمي څخه وشخل شو  او اوره ګداء وراه کخل شوه
 درممت د ېکم کنمدهار پمه دما ېچ ېک کلواو ،را دکه په در )) شرخ د رو وویل : 

 دولو  خر)ش صاحب دولو  ېچ لیوو چا کوم ه، ااحمه په  خیک استیر ېد لم
 .،یزه به دلدت   ید ستيررشوت اا خهڅد ور( را نیالد شهاب

 دګمار  امه پمر  حمد م خ وکم زاا ښځې ېک دمابل سورپ د که ده  سخته رهډیقضاء 
 کیمرش رارسه ېچم ودښمکه غل کوم افمر و  ېشوه  په غل کولو ک پيدا شبهه   رږک

 1 .شوه دارپ شبه   رږک ګار  اه حد وو 
 اصمل وپ کموو  عممر مخ لمیبمه هم، دا پر ږ  دمو2 درسمي شمو  ېګوفر  فمه چ

 .ده فمه حنفي
 و  دوګمود بمه علمامء کبمار يش  یدارمپه دوتدل اسلدي ادام باامد  توافمق ک

 . خ ک حل رسه وات اپل په لیدسا ااتليف ېچ
 ولډ دا   رمږک قرمت ب ه، اه او  رږک دنل اه ادام موکرا ډی د ېچ ولډ هڅ

 .یدارمرت ب يش اه ېک افربااستان په ټد ټک ه، ادام وادره اسلديبل  کوم د
 اسملدي دوتمدل  یدارماه يش دنل ک رڅه ېد  براه ک پهاصوص قاطي د   

 خمهڅ اعتمدال لمه بمه ېکم فروعاتو په او  رږک حل به لیدسا ااتليف و   به ادام

                                                           
د طالبانو د نظام پ مدال د حدودو او چصاص لپاره پ هکړې ملک  نه  لک  نظام  ځوانګړو محواممو  1

 ، نظام  محام  چاطع وي، او په ځینو وخېونو مې عجله ه  موي.مويل
دافغانسېان لپاره په محاممو مې هواځ  د حنف  فقدې پ   ناء پ هکړې میدی، ويل د حامد م زي  1

مړل شوه  ې د شخيصو احوالوو اړونود مسواهلو موې د جعفو ي فقدوې ر و د حکومت پ مدال اجازه 
 مطا ق پ هکړي ه  په محاممو مې و .
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 ((. رږک ستلراا کار
د شرخ د ور د دوتدل اسلدي ادام احه په زړم پمور  وه  کمه طالبمااو د اپمل 
ترر ادام پر دهال په ځرنمو دمواردو کمې لمه ګمدیت څخمه کمار امه وای اارسمتي  د 

کردای يش په ځرنو برامو کمې اعتدال او تدریج دسئله يې په ادر کې اروپ وای  
 .راوړاې درلودپ واییې ښې  سته 
که  ي؟ځوو  به انربهرا که  رږبه اوربند ک خۍلود ېداچ : ))زیاته کخمشرخ د ور 

 ي ځمبه سمدسمتي وو  انځربهرين پو  ېدا  اه ده چ ي ځاو سوله را   رږسوله ک
 . رږک اکلټ شید وتلو لپاره به د دود او دومول دهالو ااوځرپو  ورد بهرا

 د ېچم وادرمه دا  ورکمو   نرتضمم لمایادر بمه لپماره وتلمو د ااوځرپو  ورد بهرا
 د .یدارمک يش اه باور احه په لایادر د لهځ و   خیغ شورا ترادن د دلتواو روادل

 .ید رشط حتمي ورکول وات دومول او د دود د اوا له طالبااو
 ېنمځر ېچم ،یمبمه ووا وامدړ ا تنوښمصماحب د پو  اررمد بختشرخ د ور وویل چمې 

يش  طالمب  خد ېچ  ږیږاو مړ ز رډیپه عسلر تر طالب  ږاه د   زدو داح  ۍرسن
او  ارموپ د افربمان عسملر دا   خ به قربماين ورکم ېيش  په حمه  ره ک دراو به شه

د    لمارهماو ب بیمالمک غر ېچم ورږ پوه ږدو .ورږ پر  افه ک رډی   رږاارت اراب
او  يځملپماره  ۍاو پاکستان  ته ه، د دددور  رانیچاره ه، اه لر   ا   خ وک هڅ یدو 
لمه  ۍد دمدودر  ېکم وادوامورپه اورو ه ېفلر کو  چ یدو    رږوژل ک ېنځر یې ارب

ده    خ افربماين کم مامخ ګ ااورمتمه بهرا ږهمدلته د  ووژل يش  دمو   رږادله وژل ک
 . رږافربااان وژل ک ېک ماخ ګ

 کسان دوه دش کات لرو: دطالبان او د کابل ادار  ږدو
 .خک کافر ېد انځ او یې اه دسلامن ېچ لیوو دي که و ی دسلاماان مړ دوا – ۰
 .،ی اه افربان به اپله او  یې اه افربان ته ېچ لیوو ېد که و ی افربااان مړ دوا – ۶

 ولډ هڅم ېچ کوو به ه ه کوو  کار لپاره دش کاتو دوو پورته دهمد د به مګډپه 
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 پمه و رږ ورسم پمر  تمه ېسمول ېچم و  به  ره کوده شو  یو  روا دخه ېژوبل ګدر  د
 .کوئ درسته او کار ګډ رارسه تا  به ېک براه دد

شمامل  ۍعبمدهللا او د پخمواا عبمدهللا رټماکډ ېچم ویم دپرد  بماور تمه رسم ږدو
 ((. ړ سوله اه غوا شوين ېپات ېلوالټ

اه پوهرږم چې وپ شرخ د ور یواځي د ډاکټر عبدهللا عبمدهللا او شمامل ټلموالې 
 کخ  زدا دولودات داد  چې:اوم تکر 

اږدد درد امر، کلوامه وړاامد  د بهرارمو اډو پرضمد د دمر یموواپ ګبهمې درشم 
ااجنرر احمدشاه  د ګبهې درسترال د مد زدمان دددمل او د ګبهمې غمخی حماګي 
احمد فرید ق ر کې له طالبااو رسه ااسته درلموده  طالبمااو د سمولې امحو لپماره د 

 .چې له دوی رسه غواړ  دخادخ احد وکخ  وو اووه کسااو اودواه ورکخ 
استاد عبمدرب الرسمول سمراف  ډاکټمر عبمدهللا عبمدهللا  د ممد یمواس قمااوين  

 .حاګي د مد د مق  ع ا د مد اور  سرد اس اق ګرلين او سرد حادد ګرلين
استاد سراف ته ااجنرر احمد شاه دوه ځلې ورغی  هربه ویمل چمې زه یمې ګمواب 

(  ۲/۲/۶۱۰۱د احمد شاه دسموود د دمرګ  د تلمرن ) ستاد سرافا درته لرږم  او برا
کممه حلودممت غممواړ  چممې د طالبممااو د ځممامنرګو بریممدواو څخممه ))پممه ورځ وویممل: 

یو طالب ځوړامد کمخ  چمې د  –دخنروی وشی  د کابل په څلورو دروازو کې د  یو 
 ((اورو لپاره عحت يش!

ې هممدا امحه د د ولسې ګرګې له غخ  یواس قمااوين څخمه وغوښمتل شموو چم
فلر کرږ  چمې هربمه دا  .ولسمرش له لودخ  درسترال قسر، فهر، رسه رشیله کخ 

 .احه له دارشال فهر، رسه به په س، ډول اه و  رشیله کخ 
کممال ولسمرشممیدد ټمماکنې را رواين د    ۶۱۰۲د : ))ډاکټممر عبممدهللا عبممدهللا وویممل

 ((.اړواد دخادخ احو ته کښرن،اوسمهال زه اه ش، کو ی چې له طالبااو رسه د سولې 
د مممد د مممق پممه لممودخ   واممت کممې چمتممو اممه وو  فلممر کرممږ  چممې د ایممراين 
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ډیپلوداټو لخوا وروسته وه ول شو  ویې دنله چې له طالبااو رسه بمه ګمور   امو د 
  .هربه پر دوټر برید وشو  او هربه وویرول شو

 .اه شوهد بلخ د واپ ع اء د مد اور رسه د دلقات زدرنه برابره 
زدا )لرلوال( ادر په هربه وات کې دا وو چې هممدا امحه تمر ټولمو لمودخی د هربمه 
وات د ولسمرش لودخ  درسترال دارشال فهر، او ع اء د مد امور رسه رشیلمه يش  
ځله همدا دوه کسمان پمه دسمایلو کمې قاطورمت لمر   او فهمر، برما د اسمتاد سمراف 

رځ د سولې اړواد رغنمده څرګنمدواې پرعلس د احمدشاه دسوود د درګ د تلرن  په و 
که دغو اوه کسااو له طالبااو رسه دخادخ د سولې اړواد لرداې کخ  وای  پرتمه  .وکخ 

وپ یماده پروسمه د اسمتاد سمراف  قممااوين او  .لمه شمله اترجمه بمه یمې درلمودپ وای
عبدهللا له ادله په ټپمه ودریمده  د دوی لخموا دا  علمس الوممل وښمودل شمو چمې 

دا  فلر کرږی چې عبدهللا او قااوين بمه پمه هربمه  .و ته  ره پاتې اه شوهبراځل ه 
د ع ماء د ممد  .لودخیو واتواو کې یاد دولودات له ادریلایمااو رسه رشیمک کمخ  و 

   .اور په اړم ویل کرږ  چې د اورو په اسبت سولې ته اوسمهال ژدن دی
زه پمه  ېهربه وامت چم ثابت  عبدالجبار اراوالڅ یپخواين لو  : ))شرخ د ور وویل 

اور امو د هربمه حلودمت   خیک هواء په دو رباين ېچ لیه وورات وم ررسف ېکاسلم اباد 
لمه ده رسه د   تما  امو    واهټاو  وراافربا دد چاپ واک او  وروپ د افرباا  یات، د

 پمه که   یږبه به ه، ودحر د استاد رباين دا اقتصاد   ئ خ چاپ ک واهټافربان بااک او 
 .ئخ راک سداء او ئخ ک بند  دا دپ رل واه ګټې ټاو  او  د دو ېک اشتيرد ۲ ای ۵

 کمه   خ چاپ کم ۍافرباا 1دوست، او اورو  دراستاد رباين  عبدالرش ېچ لیو ېود
 ((.هوارو   ره ته یېتجد وادره د او دا و خ وک داکار ه، ږدو

کمې دولمو   ۶۱۰۱پمه  د شرخ د ور د احو اړوامد زدموږ دولودمات بمل ډول د 
                                                           

تو ېل هې ه، و  ا  ماشیرني جالل ا اد ته راوړي وهل میدل  ې  اتيل حکمېیار ه  د افغانیو د  1
 د افغانیو جعيل  انک نویونه  ا  مړي.  ې
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د راتمه دمنر ده چمې  کې ااوارال مق احمد  دواړو ۶۱۰۲وکرل احمد دتوکل او په 
اويو افرباارو د باامک اوټوامو طرحمه پمه ادریلما کمې ښماغر احمد  د هربمه وامت د 

د  ښاغر دتوکمل طالبااو دحلودت د بهرارو چارو وزیر ښاغر دتوکل ته ورکخ  وه 
او هلته یې د یود ااسمتي  یلا ته سفر کخی ووکال کې ادر.ز۰۲۲۱ډسمح دراشت 

  کله چې ښماغلی دتوکمل بررتمه پر دهال ډاکټر ااوارل ق احد  رسه لرداه شود وه
هرواد ته راستون شو  د داليې وزارت رسه یې طرحه رشیله کمخم  د ګردنمي هرمواد 
 رسه د اویو افرباارو د چاپ هوکخم  سلرک  د افرباارو ډیداین بشپخ شو  ګردنمي کمې
د بمماالنوټو د چمماپ کمپنممۍ تممه لممودخی قسممط پرسممې ورکممخل شممو   د طالبممااو پممر 

کال کمې بندیدوامه ولامول شموو  د  .ز ۶۱۱۱ډسمح   حلودت د دلارو دلتواو لخوا
 .افرباارو د چاپ پروسه ه، د ګردني کمپنۍ لخوا بنده شوه

و د اویمو کله چې د حادد کرز  دوره راغله  ااوارال ق احد  د کابل باامک رئمرس وو  ا
 .افرباارو د چاپ قرارداد له همربې پخوااۍ کمپني رسه د افربان حلودت له اوا وشو

دوږ همهربه پخواای د طالبااو د وات د اویو افربان بااک  : ))ښاغر احد  وویل
 .اوټواو ډیداین ودااه  یواځي د افربااستان د اسلدي ادارت اښان دو پلې بدل کخ

بماالواوټواو کمې دمو هربمه ااځوروامه ودنمل کموم چمې ښاغلی احد  وایي چې په 
دی وایي چې د شامل ټلواپ لخوا زیات فشمار وو چمې پمه  .وو طالبااو ډیداین کخ 

او  بااک اوټو کې د احمدشماه دسموود ااځمور چماپ يش  ورتمه دمې وویمل چمې د 
اشخاصو ااځورواه  پلې اه چاپوو  ځله برا امو بایمد د درمرویس ارلمه او احمدشماه 

ااځورواه پلې ډیداین يش  برما د شمامل ټلمواپ ټرنامار وو چمې د احممد  شماه  بابا
دسوود د قح ودااۍ ژر بشپخم کرږ   د هربه د قح د ودااۍ ااځور پلې چاپ کمخئ  
وپ دوږ دماودت وکخ  دا کار دو واه کخ  ورته دو وویل چې اوس د اموو باامک اوټوامو 

  .ډیداین تلمرل شوی
پمه دی امحه پموه کمخی وو چمې همهربمه د طالبمااو د یواځي ولسمرش کرزی دې 
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هربمه ودنلمه او برما د اویمو افربماايو  .وات ډیداین دی  یواځي اشان یمې ورتمه بمدلوو
 .((بااک اوټواه چاپ شول

غر پماولو راتمه ښمادرشم  دادار  وا امد پ : ))شرخ د ور داحو پر دهمال وویمل
لخوا د افربااستان لپاره درصمف  وټاو اا لاید ادر الرډ لاييیادر ونرلیرټ ۶ ېچ لیوو

 د   وانیممرګ او  س رسه سمتوادو اقتصمماد   پموره لممه هم، ارممشمو   وپ افرباامان ب
 ((.یشو  ید اه کار اسا 

ه، په هرواد کې د انه په لرر  پرتو سمممو کمې ډیمرد افرباامان لمه سمختو رښترا 
تمه د اخیوالمو لخموا ډیمرد زیماتې پرسمې افربااسمتان اقتصاد  کخاوواو رسه دخ د   

تر ډیره بریده فساد اپلمو بهرارمااو او پمه    راغر  ولی ډیر لوی فساد ه، پلې وشو 
ځاااخ  ډول ادریلایااو وکخ  د دوی ګرنا او ه، د سااتامين او اورو پروژو په اموم 

ي سلنه یې پمه حمرمم ۱۱پرسې غل کوپ  افربااستان ته د راغلو پرسو کردای يش 
سلنه یې غل شو   لویمه برامه د بهرارمااو لخموا او لمږ  ۱۱ډول درصف شود و  او 

هربموی د دوسمتااو لخموا غمل شمو   ډیمری دا  براه یمې د افربمان چمارواکو او د 
 .شواهد وګود لر  چې بهرارااو په لویه کچه په غلوو کې  س درلود
لس ب م  ډیمر داچې دلته ب   د سمولې دی  او د افربااسمتان د فسماد او اامت

 .اوږد دی  همدودره بسنه کو 
 رساج او( درشم طالبمااو)د  هللا هبم  خرشم د : ))وویمل د ور نیالمد شمهاب خرش
 ررماد: لیموو دمي تمه یهربو  وم  ااست رسه( درش الر)د طالبااو درست حماين نیالد

 هڅهر  تر ته ږدو(  يش درش حلودت)د  ېنښرک ۍچوک په ته ېچ مړ صاحب! اه غوا
 وادرمه اپمل راتمه ېک قدم ،ړدو  ساتو  به تواهښارز  اسلدي  ید ده، اسلم خیلود

 افربااسمتان د اپمل راتمه ېکم قمدم ،ړمدر  او ساتو  به وادره دا  ید ده، افربااستان
 .ید ده، ادارت اسلدي
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 اشمربال ده  دهرمغم وهیم هم، ارتښم  دا ر 1  رمږک وژل الک دللي ېک دواویپه بر
 .د  ېرواا  ېه یې لپاره و ردخن د ده  ماخ ګ  ید

هربمه ژدنمه   خکمو رسه دجلس  ږله دو ېدخل اکنوټ دویارشف غني له ولسمرش رټاکډ
 یاو هربمو  یمېبه  و ډنځکو    کراه  سل ونخ ت تيررسه به ادن لایادر د ېوه چ  خ ک

د دویم،  ل خ تنماز ت وکمپه ځرنو براو کې سهولت او ه،  ږته به د وتلو احه کو   دو
وپ ځل ټاکنو په دهال په لرری پرتو سممو کې ول م اللمو اپلمې رایمې وکماروپ  

کمو   ېوکرمغنمي ا رټماکډعبدهللا پمر  رټاکډ  ې  اوس چدیغني په وعده واه در رټاکډ
 ((.یدلدت اه د پر  ېک براه د ه عمل اه کو   پ وخ هوک وخ پر ک ېچ

شممرخ د ور د اممحو رسبرممره زدمموږ دولودممات داد  چممې اممه یممواځي د طالبممااو د د 
د ولسمرشیدو ټاکنو پر دهال د ډاکټر غنمي اسمتازو پمه سرا  دف  له غخو رسه   بللي 

له هربوی رسه یمې هم،   ګناي طالبااو رسه ه، لردپ وو  سرمه یردوځرنو سممو کې له 
ډیرد ژدني کخ  و   کوم وات چې ډاکټر غني واک ته ورسمرد  امه داچمې ژدنمې یمې 

 .پرځای کخ   بللي ادادي طالبااو ته ور استول شود اپل استاز  یې ه، هرر کخل
ادمادي کسمان د  او دا  ېچم یالي هربمو و د دولمت کمارکو  : ))د ور وویل شرخ 

 رسه طالمب لمه عمملً اراوا ن څم او انرقاضم ن یدمادور اراواپڅ او د اکمو د ولډ
طالبمان  ېزره پل ۵  دملن ورئ ګو  حالت ااورزاداا زره ۱۱ د تا   ید خړ ا دمابل

لمرو  لمه حالمت  ېلمړیرسه ا ااورلمه زامداا ږدمو  .دشمو  ولرو   اور د طالب په تور ا
 2 . رږبد چلند وررسه ک و یاح  یې خهڅ

                                                           
طالبانو، افغان امنیې  ځوامونو، ام هکاهې پوځیوانو او ډه ی دايس راپورونه شېه  ې ملک  مسان د  1

 نایو ځوامونو د حملو پ مدال وژل شوې.
ولسمرش م زي د خپل واک په وروسېیو دوو ملونو مې څوځله داخوربه تکو ار موړه  وې  واګ ام او  1

پلچ خې زندانونه د طالبانو د زېژهدو او طالب جوړونې فا  هکې دي. دلېه ډه ې مسوان هوواځ  د 
طالب په تور  اندي نیول شوې او  ندهان دي ، مله  ې هو مس  ندي  ، دهغوه د موورين توړي 

 مجبوره م  ي  ې طالبان  .
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 ،رتسمل که( یاربل او سرپول)اردو   عسلر افربان ولډ دا ن یدللي ادارو دادور د
 ((.یاواد  د يش  د هربه ژواد سررا ه، ای

چې شرخ د ور د زادااو احد کولې  هربه یواز  د اوس دهال څخمه شملایت کله 
اوس دهال په هرواد کې د بران ازاد  رشد کخی  د برش د حموامو چې درلود  داځله 

اللمو تمر د ډلې له زادااو څخه لرداې کمو   زامداارااو رسه د اماوړم چلنمد پرښمې ژر 
غمموږو رسممول کرممږ   وپ د حادممد کممرز  د دور  پممه لودخیممو واتواممو کممې او برمما تممر 

چې کوم ظلمواه له زاداارااو رسه وشول  هربه تمر امن ورځمې ډیمر  پور  کال .ز۶۱۱۲
لخموا افربمان  او افرباامااو ې د بهرارمااواو کودې شلنجې چې په تررو واتواموک زیات وو 

د حادمد کمرز   شلمنو زاداارااو ته ورکول کرد  اوس دهال به په هربه اادازه امه و  
ود او  د واک پممه وروسممترو واتممو کممې زاممداارااو تممه زیمماتې اسممااتراو  ورکممول شممو 

د ډاکټر غني په وات کې هربه اسمااتراو  بررتمه لمه دنخمه    دار اردښت وررسه کمده
 .په ټوله کې په زادااو کې له بندیااو رسه ااوړم چلند کيږ ړل شود  یو

او ګهاد تمه ادادمه  و ګڼ یېلر   ګهاد  توبخیراته لود ماخ ګ: )) د ور وویلشرخ 
دوممر   یعمراق افربااسمتان امه د ېچم لیمتمه و ااویملایبمه ادر نرورکوو  صدام حسم

 او عمراق وپ  ید امه افربااسمتان او عمراق امو ارمبرل ېچ لیته و لایالمذايف به ادر
 هم،   ېکم افربااسمتان شول  ات، او سموط حلودتواه یې ېک وادواوره مړ دوا اربرل
 .یوتیپر ید اه ېک  س په لایادر د او ده  روااه ماخ ګ ضد لایادر د

 وزارتوامه واټمولټرغوين او ارب د وزارت  ارروغت د وزارت  ېپوهن لله دادار  ېنځرکه 
 ادارو ادویم د او   خ کم ااد ړ و اددات ته افربااااو ولډ ېلمااپي په يش  اعلن رمااپي

و   پمه  ګپردخت هښبه  ل يش  داکخ ته ور  اوکسا دسللي افربان لومااپي ه، رسپرستي
 ((.ده، شو  ېاو ااست داح له از اد افربان سراستوالو رسه ځرنې  مړ د  ا
پورتمه   يش پ ره همواروغه ډول او د  ته ورته وړاادیدواه سولې تمه طالبااو دد 

کال کمې لمه ښماغر دتوکمل څخمه اوریمدپ وه  هربمه بمه لمه .ز ۶۱۱۲احه دې په 
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کې ویل چې ځرنې ټولاټې ادارد بایمد د  وحلودتي لوړ پوړو چارواکو رسه په ااست
چوکمماټ څخممه وایسممتل يش او امماپرمر اعمملن يش  د پمموهنې  سممرا  دولممت لممه

 .وزارت  د عادې روغترا وزارت  د ټولاټو چارو وزرات او رسه دراشت
قمار     خ غم ادفم  د ارکمااو شمور  ا رد سم ېطالبااو د رهح  شورا  ق ر کمد 

 : لیوو صاحب فرحن د مد نید
دمو  ېوو  لنمدن کم دشو لا ته دعوت یادر ږلخوا دو 1 ۍکمپن لالروای د لځو ی)) 

 ګلمه ورتم ږافرباامان زدمو دمشمتيوامت درلمود  لنمدن  دورک ېساعته د پات ۱ ددږ ا
 ر یمموز ارمابمي دصمداق  د پلت  ی)ګمرنال رحمممت هللا صماف یامح وو  هربمو  خمهڅ

 ږوه  دمو  خ کم ارلمسمترتمه د ږتنمه وو( دمو ۲ ددږ ام ولټم ېامور چم ېنځرصاحب او 
 لیمو یهربمو  .ئخ رسه کار وک ږافربااستان ته راشئ او له دو ېچ مخ وک تنهښغو  خهڅور 

 2 .وید کار لپاره حارض  ږکمول ( راته دواف يش  دو او لیمار در ږی)د  رهږیکه دا 

                                                           
ز.مال مې په ما ل او مندهار مې دفرتونه درلودل، تو ېل هوې  ۰۹۹۲هونیکال ام هکاهې ممپن  په  1

سه مړي. دته لوهه پ وژه د  ې د ت ممنسېان څخه هند ته د ګازو د نل لیکې تی هدو چ ارداد ت ال 
 یاپ  په نوم هاده ي.

مې ام هکا ته دعوت شوې وو، څو تنوه  ۰۹۹۲د هونیکال ممپن  لخوا ځینې طالب مرشان په ډسمرب 
 پکې د طالبانو وزه ان وو.
 اګست مې ه  ام هکا ته والړل، او هلېه يې لیدنې درلوديل –جوالی  ۰۹۹۹ځینې طالبان  یا وروسېه په 

په وخت مې  یا وروسېه هاد چ ارداد د ارجنټاهن د   هوډاس ممپنو  رسه  پوه ت ممنسوېان  د طالبانو
پ ضد د ام هکا دحکومت توسه له همدې ځاهه راپیودا، د طالبوانو د  ومې السلیک شو،  ې د طالبان
 نظام د نړولو پ  پالن مار میدی.

وو، مه موم مس  ه ژه ه خ هېلې  د طالبانو د نظام پ مدال د ژه ې د وهشېانو خ يېل او لنډول منع 1
او ها ه  لنډه مړي وه، درې ورځ  زندان ته وړل میدی، او سزا ورمول میده. مه دوې  ځول نیوول 

 شوی وای  یا هوه میاشت په زندان مې ساتل میدی.
عبدالباري جداين د طالبانو ضد هغه وخت روحیه واخیسېله  ې مله د طالبانو دنظام پ مدال منودهار 

وو، په  ار مې دګ ځیدو پو  مدوال د ام  واایع وف او ندو  عون اینکو  د طالوب لخووا،  وې  ته تللی
 جداين يې نه وو پېژندلی، په دي تور هوه څپیړه وهل شوی وو  ې ويل دي ژه ه خ يېلی ده.
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  خیکم کمار ېکم وامت پمه ظماهر پاچما د تما  ېچم لیوو ېګرنال صايف ته د
هربمه  د  یدرمک ولرمب تمه عسملر  بمه ېچ عامل او دل هر واست  ېک براه ادادي

 هم، ااویمدل وو  اصمول حلودمت د او ادر پاچا د دا لهځ دله رک لیمار ورته به رهږی
 .تلهښغو  اه یې فتنه وه  دنر وررسه ګحا
 ودلښمپري در ږیسنت ده  د  ملسو هيلع هللا ىلص ربمحمپ رانګ ږو او زدوو اابيا ردوګ د درلودل رهږی

به عسلر   لااورس ېدوالراوس ېافربااستان ک ېده چ دا   پور  مړ ز په ده  واګب
بمه د  رهږیم ااویموپ د دل دلمه رک لیممورتمه امه ار رهږی یرسه کوله  د هربو  در ږیله 

ه، دا کار دااه  اوس تا  ه، راشمئ او  یاو هربو  دله رک لمعسلر  پر دهال اري
 ((.دنئ یېو دئ ږ پري در ږی ځېور  وڅدا 

د پاچما ظماهر د وامت غم  پمه  دلیااو برا چې  د قار  حنرف دیته پام اه و دار 
طالبااو د ادام پمر دهمال د ږیمرد درلمودل د د ې واارست  پوځي او دللي براه ک

فرضراتو په ق ار کې دوی راوستل  او که د کوم ځوان یما هلمک د رس ویښمتران بمه 
ه، ډیر اوږده وو  هربوی به یې د ښار په دنځ کې درول او د اللو په دخ کې به یې 

دا یمو ډول ت مرمر و    ښتااو کې د قرچې پواس ه لرلې ګموړوپ د هربه د رس په وی
 .چې ځوااااو او هللااو ته یې کاوو

او لمه زامدان رسه رسه د   د ږیرد اریمل او یما ویښمتااو لنمډولو ګمدا برما زامدان و 
اللو ت مرر ه، و  کمه داکماریې پرتمه لمه ت مرمر څخمه کمو ی او اللمو یمې ږیمرد 

 .دا ډول طریمه به ډیره دوثره وایپريښودلو ته تشویق کو ی  
  کله چې طالبان له کابل ښار څخه د شمپې دهمال ووتمل د  پاپکرنه افربااان 

پر سهار یې ډیری کابل ښماریان د سملامارااو د هټرمو دخلمې پمه لرلمو کمې و ړ وو 
 .چې اپلې ږیرد واریې

 کمو   درد دمو وامهړ ز   رمږوژل ک ېهر افربمان چم : )) حنرف داه، وویلښاغر 
 ورور ویم ېچم شمته هم، ۍکمورا دا  لمر   توامهیدجبور الک ده  لار مب او مږ لو
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 .و  سرپول یې ورور بل او طالب
 سمورهربمه بمل ورور پول د شمو  ووژل ېکم ماخ ګ په طالب یدوالرد بداشان اوس

 اممح تممه طالبممااو ېچمم وڅمم تممر  یو رمموا طالبممااو یممې ورور هربممه درلودلممه  داممده ېکمم
 یشو  وژل ه، سرپول هربه  یشو  وژل ېدخل ځور  وهی طالب یې ورور ېچ  یدررس
 شمول  ووژل( سرپمول یې بل طالب یې وی) هڼورو  مړ دوا ېک وځور  ویدر ای دوه په وو 
 .دشو  لړ ویدورته  ېبداشان ک یې دګناز  وړ دوا د او

عبمدهللا سموله  رټماکډارشف غني او  رټاکډ ایآ ؟ ی)طالبان( د یلور  وی دلدت ایآ
 .وی)طالبان( دلدت  ږسمه ده دو ارب  ړ سوله غوا یکه هربو   ؟ړ غوا

 درلمود  وررسه یمې دجلس او داح  دل رول رسه طالبااو له او غني ارشف رټاکډ
 طالمب ېچم یوا ریمو یمې تمه ولمس دیمبا وو  دولموم ورته دوقف ېسول د طالبااو د

 اه؟ ای کو  سوله
 خیکم اعملن بمه هربمه وو  یورغلم  س په چااس هښ رډی وی ته غني ارشف رټاکډ

 تمه امحو ېسمول ېچم لمر   وامت اشمترد وهی اه  که کو  سوله طالبان ېچ یوا
 ((.کوم کر سل ونخ ت تيرادن رسه لایادر له زه يش اه حارض که يش  حارض

  ه، ادریلا رسه د ادنرتي تخون د  سلرک لپاره ډاکټر غني ډیره برخم وکمخم رښترا 
لمه ادریلما رسه یمې تمخون   وار م پرته له د  چمې د ولمس غوښمتنې پمه پمام کمې 

قمار  حنرمف ترڅنمګ د  . سلرک کخ  او دتخون  سلرک ګاخم اوره هم، اوږده کمخم
ډیری افربااان په د  ادمر د  چمې ډاکټمر غنمي د ادنرتمي تمخون پمه  سملرک او د 

ویمل  .طالبااو پر ځای له پاکسمتان رسه د سمولې امحو پممل کرمدو کمې برمخم وکمخم
کمږ  چې د ادنرت شورا اوسنی درش  حنرف امتمر د کورارمو چمارو وزارت لپماره پمه 
پام کې ارول شوی و؛ او د ادنرتي تخون د  سلرک لپاره یمې پمه ډړمره بيمخم هربمه د 

   .ادنرت شورا درش وټاکه او په سبا یې ادریلا او ااټو رسه تخواواه  سلرک کخل
دمه ۱۱ حمپټوروسمته پمه دوړممه ورځ د سمولسمرش ارشف غني ارګ تمه تمر انوتلمو 
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او ااټو رسه س اترنیک ادنرتمي تمخون   کال د داسپښن درد بجې له ادریلا .ز۶۱۰۲
د ادریلما او افربااسمتان تمردنځ دغمه ادنرتمي تمخون د افربمان ولسمرشم د  . سلرک کمخ

ادنرتي سلکار د مد حنرف امتر او کابل کې د ادریلا د سفرر ګرمد کنناه، تمردنځ 
د تخون د  سلرک پمر وامت ولسمرشم غنمي  اګرایمه رئمرس  .ارګ کې  سلرک شوپه 

عبدهللا  د ولسمرش لودخی درسرتال  عبدالرشرد دوست،  د ولسمرشم دوړم، درسمترال 
رسور دااش  د اګرایه رئرس لمودخی درسمترال ااجنرمر د ممد امان  د اګرايمه رئمرس 

واد درش پرمر سمرد احممد دوړ، درسترال استاد د مد د مق  د د ات در اسلدي ګ
ګرلين  د اجات در اسلدی ګواد درش حرضت صمبربت هللا دجمدد  او د ولسمرشم 

 .ارشد سلکار د احمدشاه دسوود ورور احمدضراء دسوود شتون درلود
د  دخلې د ادریلا دولسمرش اوبادا او افربان ولسمرشم حادمد کمرز  لخموا د له 

   .ی وودلارترا تخون  سلرک شو د تلپاتې س اترنیلې  ۶۱۰۶ده ۶دئ دراشتي 
 د یهممدو    خ کم کممه ماخ ګ طالبااو ېک پرسپ ررپه ت)) حنرف وویل: ښاغر 
طالبمان   یامه يش کمو   ماخ ګ  دطالبان کمدور  شو  ېچ لیکسااو و دکابل ادار 

 ((. خ ک لمپ اخدګ ېسخت یې اردجبوره شول  او ب
له طالبااو غوښتي وو چمې  سراستوالو ځرنو افربان دولودات ه، دا د  چېزدوږ 

  تر څو د سولې ه و تمه د سماه اايسمتلو وامت ورکمخ    ګاخو کې کموالی راوپ 
کال په پرسپ کې طالبااو په ګاخو کې کموالی راوستی   ۶۱۰۲د  همهربه وو چې

دا ډول ویل کردل چې د طالبااو اوی درشم هم، غمواړ  چمې پمه ګامخو کمې دمرګ 
ژوبله کمه يش  دار په کور دانه او بهرارو رسرنو برا راپورواه ورکول چمې د طالبمااو 

لمخم کمې دوی پمه ګ په ډله کې د ااتلفاتو او اقتصاد  رسچرنو د لږواپ لمه کبلمه
کمدور  شمو   همهربمه وو چمې طالبمااو د دغمه ډول راپوروامو تمر اپریمدو وروسمته 

 .پمل کخ  ځلسختې ګاخد برا
 يګټم اپمل ېنمځر   رمږک دامح  ېد سمول ېکله هم، چم))حنرف وویل: قار  
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 حلودمت د امور وپ کمو   غږ  ېسمول د غنمي ارشف رټماکډ   رمږک وارا ما کسان
د طالبمااود  ېچم يميوا یهربمو  کمو   دخالفمت رسه غږ  د ېسمول د ارمب یې لانیرش

 1 .يش تجهرد دیوسلوال با یلپاره او  لولوټ
ر کما پمه داح  رسه ږدو له و ی ږدو یلور  دمابل کو   سوله غني ارشف رټاکډکه 

امه لمر   ادرس  لرهاملپاره واضح ت ېکابل اداره د سول رسه  وادورد   اه له اورو ه
 ېچم ورږ پموه ږد   دمو رملبممب یمې لر امد حلودت په اوم  اعلامو   وپ ت یې
 .لر  ګټېاو اپل اور اهداف او   ړ سوله اه غوا ېه، په افربااستان ک لایادر

د  ېکم اشمترد ګنمور  د کمال روان د لخموا دادار  وا اد پ ېهمدلته دوحه ک
شموو   ودلښمکسان راپرين ېنځرشو  هربه کاافرااس ته  ړکاافرااس ګو وادړ ا ېسول

 حادمد ېدخلم د  لمه وشمو  دخالفمت دوړیمد کاافرااس ګو ېد سول ېقداقستان ک
 ((.وو خیدخالفت ک دوړیکاافرااس د ګو ېد سول ېک  ترکمنستان ه، کرز 

د ګاپان د کروټرو ښمار د دوشرشما پوهنتمون کمې چمې د افربااسمتان اړوامد کموم 
کاافرااس و  له دولسو کلواو وروسته په لودخ  ځل د طالبمااو اسمتازو پمه دغمه ډول 

کې دولو  وکرل  ۶۱۰۰یو کال وړااد  په تر د  اخیواله غواډم کې براه درلودله  
لخوا د افربااسمتان د سمولې اړوامد د دوشرشا پوهنتون ( لرلوال)احمد دتوکل او زه 

 غواډد تمه غوښمتل شمود وو  فلمر کرمږ  چمې ښماغر دتوکمل بمه ګاپاارمااو تمه د
و  چمې غوامډد تمه د   افربااستان د سولې اړواد د دا  کاافرااس طرحمه ورکمخ 

                                                           
پوه  ۷۰۰۱د  دولسمرش واممن سالمار  احمدضویاء مسوعود، د  د نیوو  وارو وزهو  هوالح الودهن ر وانی 1

شاميل والهېونو ته سوف ونه وموړل، هلېوه هوې تونوډې جووړې موړي، او دخلکوو څخوه يوې  پرسيل مې
وتو ېل  ې  سیج   او د جګړې لپاره  مېو وي، مه ولسمرش تن  له طالبانو رسه سوله مووي، او 
 ددوی حقونه پکې خوندي نه وي، دوی  ه د طالبانو مقا ل مې د خپلو وسلوالو په مټ جګړې موي.

د پخوانیو مجاهدهنو د  سیج )منظ ( میدو خربې په تونډو مې مويل، وهل هې  ې اسېاد سیاف ه  
 حکومت ته  ه اجازه ورنه مړي  ې د دوی حقونه پاهامل  .
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 .حدب اسلدي او افربان حلودت استاز  وبلل يش  طالبااو 
ده  د ګاپان کروټو ښار د دوشرشا پوهنتون کمې ۶۱ پر ګو یکال د .ز۶۱۰۶د 

د افربان سولې اړواد غواده وه  د طالبااو دوو استازو )قمار  دیمن د ممد حنرمف او 
دکتور ددارګل صالح(  د حدب اسلدي استازی ډاکټر غررت بهرر  دافربان حلودمت 

او د سولې عاپ شورا د دارا اشاء رئرس دوصوم ستاالد   دلعبدالسملم ضمورف 
 .دا )لرلوال( پلې ګډون درلود

د فرااسممې دپمماریس پممه چمااټلې ښممار کممې د افربممان  ۶۱۰۶   ۶۶- ۶۱د ډسممح 
سولې اړواد کاافرااس کې برا ه، د طالبااو  حدب اسلدي  شامل ټلوالې او افربمان 

 .دولت استازو ګډون درلود
ړموالی غواډم کمې د طالبمااو او شمامل ټلموالې د اسمتازو د ادروامو اږد چااټرد 

 .راغی  پردختګ وشو
له د  وروسته په ترکمنستان کې د بلې غوامډد لپماره ه مې رواامې و   طالبمااو 
دنر وه چې داځل به د دوی څلور استاز  )دوه د ق ر دسمرا  دفم  څخمه او دوه 
تنه د طالبااو د رهح  شوری چې د کوټې شورا پمه اموم دشمهوره ده( پمه غوامډم کمې 

اپ  اسمتازو هم، ګمډون دنلمی وو  وپ د طالبمااو او شمامل ګډون کو   د شامل ټلمو 
ټلوالې د   ډیر اددیلت او پمه سموله دمذاکراتو د پردختمګ لمه ویمر  ولسمرشم حادمد 

د افربااسمتان د بهرارمو چمارو وزارت  .کرز  په ترکمنستان کې د غواډد دخالفت وکمخ
 .کخ  په رسمي ډول له ترکمنستان څخه وغوښتل چې د غواډ  کوربه توب واه

دا ډول قداقستان هرواد ژدنه کمخ  وه چمې د افربمان سمولې د کماافرااس کوربمه 
کمال تمر ارامیمې پمور  یماد کماافرااس  .ز۶۱۰۲توب به کو   ه ه روااه وه چې د 

وات کې د قراقستان هرواد چارواکو ویمر وو چمې دافربمان حلودمت   لودخ  .ويش
لخوا اګازد ته اړترا اه لر   وپ ولسمرش ارشف غنمي پمه قراقسمتان کمې د سمولې 
اړواد اخیوال کاافرااس چې د طالبااو استازد به پلمې ګمدون ولمر   دخالفمت یمې 
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 .وکخ او غواډم واه شوه
 تګ وشو  فاصلې دخ پمه کمرمدو و  د ګاپان او فرااسې په غواډو کې ښه پردخ

په ترکمنسمتان کمې شمود وای  دغو غواډو دوام کخی وای  او ورپسې بله ااسته که 
دار دغه لخۍ ډیره ژر د پخواين ولسمرش  دملن فاصلې اورد ه، کمې شود وای 

  .حادد کرز  لخوا وتخل شوه
بلمل  کاافرااس ته زه ه،دوه ورځني د پاوا   ۶۱۰۲ده ۶۱کې د ګنور  دوحه 

شوی وم  د اادولودو د یلو له دخمې زدما ویمده وامه شموه  وحرمد دمنده د کماافرااس 
دویمې ورځي ته د ګډون لپاره ورسردی  او حماګي فریمد لمه دوبمۍ څخمه وکمو ی 

اداراتو اقاده درلودله  کمه هربمه م عرب دت ده شوای چې ګډون وکخ   ځله هربه د 
 .ستوادو رسه دخ شوی و ه، له کابله پلې اش اک  کو ی غالبا به له

اړارمدد  ۲په همدد وات کې د پاکستان  افربااستان  ادريلا او چني په ګډون 
همم، پمممل شممود و   افربممان  (Quadrilateral Coordination Group)ااسممتې 

حلودت ه ه کوله چې په دوحه کې د پاوا  غواډم واه يش  د ق ر هرمواد څخمه 
کخ   داچې ق ر هرمواد د پاموا  لمه  یې غوښتې وو چې د غواډد لپاره ځای وراه

ادارد او طالبااو رسه د ااسمتې اړوامد هموکخم کمخ  وه  د ق مر چمارواکي لمه اپلمې 
ژدنې په شا اه شول  وپ طالبمااو تمه یمې یادوامه کمخ  وه کمه دملمن و  چمې لمه 

لمه هممدد ادلمه افربمان  .طالبااو سخت غحګمون ښمودلی وو .غواډد څخه ترر يش
پاوا  ااسته کادرابمه او ډیمری افربمان سراسمتوال پلمې  حلودت اه غوښتل چې د

ګډون وکخ   برا ه، غواډم په اپل وات وشوه  کادرابه وه  او په شامر څو  کسمااو 
 .پلې ګډون واه شو کو ی

او ډاکټر ااوارل ق احد  چې کله د پاوا  غوامډه کمې لمه  یښاغلی عمر دوادز 
یمې پمه ځماااخد ااسمته کمې راتمه  ګډون کولو وروسته بررته کابل ته راغلل  هر یموه

ویر چې له دوی څخه د افربان حلودت دوی، منح واک لروالمي شمخ  غوښمتي 
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 وو چې په ق ر کې د پاوا  ااسته کې ګډون واه کخ .
پاوا  یوه اادولتي اداره ده  د سولې پمه برامه کمې یمې د اوبمل ګمایده هم، وړ   

 .لو د ایټالرا اوسردوالی دیدرکد یې په کاااډا کې دی  اوسنی درش یې ښاغلی پاو 
 ېچم استیووا ته ږدو  یېبه کوو او اورو به  داح  ېترا: )) حنرف وویلښاغر 

 .وخ اصلح ک داو رتاخ مرا ېاپل
)زدما پمه وړاامد   وڼمزدما ورو   (نمار)ااواانا قد بربوا عل ېچ لیبه و حرضت عر

 1 ید خیک برباوت ااد ړ وزدا په دخالفت کووالو( 
دخمالف وو  کمه پمه کابمل  ېد سمول راد  هیحادد کرز  به طالب ته ورور وا اغرښ

دمردم " ېچم یېولر  ه، د افربااااو له  ادرسه احه کو   وا  خ سل تنه غ وادګ وی ېک
 .وخ وک احه اللو اپلو د ېچ اشته وپ داحق ته ږدو را  د"دیوراافربااستان د

په کفمارو شمدت او  ېپه وات ک اخدلر   د ګ یاځ اپلارم کلامت کارول ه، 
 2 .یشو  لیترح، و ېک وځاپلو دن
 ږزدمو رامد ده  همدا  یېوا قیحما  یکو  وکهرا ۲۲۹ وادړ که د دولت ا ۍرسن

 ((.و  تهمت یې ېنځر يش یدارک مړ ا په)طالبااو ( 
کابل کې رسنۍ ه، د بملبملو هروادوامو د سمفارتواو لخموا متمویلرږ   ځرنمې په 

بااممد  سممختې ارمموکې کممو   او پممه دهممارت رسه د افربممان  یممې پممه افربممان حلودممت
حلودت د ضوف او کمدور  ښودلو لپاره کار کو   او ځرنې رسنۍ چې په ځاااخو 

 ډلمو د کممدور  کولمو لپمماره ډلمو پمور  تمخپ هربمموی یمې د اپلمو دخمالفو سممرا 
 ۰سلنه اروکې پر ځمای امو پمه طالمب  ۲۲کارو   دا  ه، اه ده چې په حلودت 

 .اروکه ااسمه دهسلنه 
                                                           

تو منځ  دجمول او هوفین جګوړې  او حرضت معاوهوه  د اسالم د څلورم خلیفه حرضت عيل  1
 شوې دي.

ه چ ان م ه  مې ف ماهې ) 1 ٌد رَسوُل هللاَّ ّداءُ َعََل الُكّفاره  َمَعهُ  َوالَّاينَ  ۚ ُمَحمَّ  (.رَُحامُء  َ نَُد  َأشه
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 : خ ک لمپ داح  لځ ارب د ور نیالد شهاب خرش مړ په ا تنوښاو پو  نوښد اادي 
 یمېوا رسو   انیز ته تواوښارز  ږزدو ېد کو   چااتما دا  ۍرسن وادړ ا ږزدو)) 

 سمپن کسمااو نموځر طالبمااو د ېچم یمېوا ارمب د   غلدان پاکستان د طالبان ېچ
 1.خیک بدل رغرب تور په رغرب

 د پاکسمتان د ېکم ورمښملخموا ګمرنل کواسمل وم  پ دافربااسمتان ېکم ورمښپه پزه 
 درتمه دیاامدړ و ویم ېچم لیمو یمېاو و یراغم یل حادمد افريمدو دسمې  وزارت چارو وربهرا
 ېکم ررشم یلو  وی ځور  هره د   ېک په ارح پښتواخوا افربااان ليواهرد ددر دلته لرم 

لورتمه  ورمښمد پ ېنمځرد ګلل اباد په لور او  ېنځر)  ړ او رااو  ړ په  ره او 2 تورا، د

                                                           
مولوو پو  وخوت ډهو  وخوت وهول  په مور دننه رسنیو په سیايس  حثونو مې او دخلکو نظ  وړانودی 1

م  ې  ې طالبان د پامسېان ت  منټ ول او نفوذ الندي جګړه پ م  وړي. طالبان داخربه په ملکوه 
 پامسېان ددوی په پ هکړو نفوذ او تاثی  نه ل ي.ردوي، واهې  ې 

په ځینو رسنیو مې دايس راپورونه ورمول شول  ې د طالبانو څخه ناراضه مسانو هې داع  ډلې توه 
 مخه مړي او خپل سپین  ی تونه هې په تور  ی تو اړويل دي.

تورخ  د ډهورنډ پ  م  ه د افغانسېان او پامسېان ت منځ د تال  ځای دی، د طالبانو د نظوام پو   1
ل شووه، د و مال عبدالسالم رامټ  لخوا ونړ  ننګ هار د چول اردو د چومندان مدال د تورخ  دروازه د

ه حامد م زي په وخت مې په تورخ  او  من مې دروازې جوړې شوې، او د  ډامټ  ارشف تن  پو
(  مې په تورخ  دروازه  اندي د افغان او پامسېاين پوځیانو ت منځ ت  دوه ۷۰۰۱جون  ۰۱- ۰۷وخت )

دجګړې په ج هان مې هو افغان پوله   اسايس تاسیسات جوړ شول. ورځن  وچفه هې جګړې وروسېه
 ساتی پوځ  او دوه پامسېاين پوله سايت پوځیان مړه او همدوم ه دواړو لورو ته زخمیان وو.

 جې د تورخ  دروازي پ  تاسیاسېو د پامسېان نوی جوړ شوې  ی    ۱سدار  ۷۰۰۱مه ۷۹د جوالی پ  
ځوړند او د هو لړ م اسمو په  شېون مې د  اب پامسېان په نوم نوي دراوزه او تاسیسات د پامسېانې 

  اروامو لخوا پ انسېل شول.
مه د پامسېان د سیند اهالت مې په لعل شدباز چلندر مې   هود وشوو، تو  اوهوا ۰۱فربوري پ   ۷۰۰۲د 

زهاتو زهارت موونکو ته م ګ ژو له واو ېله، پ  سبا هوې د پامسوېان لخووا  د توورخ ،  مون او نوورې 
ن پامسوېامسوان  وې د پامسېاين  هغه  ۲۱دروازې وتړل شوې، له افغانسېان څخه هې وتو ېل  ې 
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 ېکم هڼمپا وهی په فورم وی به ږدو و خ ک ړګو دمرلاارد دند، ویلپاره به  دد کو (  د ګت
 ي ځمرا خوایه، د ایاو  ړ په تورا، او ېهر دهاګر چ و خ درک یېتا  ته به  و خ ک ړګو

 خمهڅاګمازه ورکموئ  لمه همر کمس  ګراتم ګد تم ارمهمدا فورده د  تر سه کمو  او ب
لمه  ۍروپم بمه للوامه ځواالئ  همره ور  ۍروپ ۵۱۱تر  خهڅ ۰۱۱ده له  هښستا  او 

 ۱۱ اشمتيرد د   رمږک ۍروپ لک ویاو  ځې  حد اقل د ور ئخ  ر  تر  سه ک دهمد
 .کوئ حل ه، دستواد  اقتصاد  اپل به دهمد په  دشو  لله

کمو   او لمه د   ه ه نادلومپ ترد رسم 1 ښېکر  ډوراډیپاکستان د  ېزه پوه شوم چ
 . خ ک او ثبوت پيدا لید  ېلپاره راتلوالي ک ترد رسم ښېکر  دڼور ډید   ړ  ر  غوا

 پاکسمتان د دمو هښاو  په درشااو د درلود  سفر ته پاکستان ېدخل دوده هڅ ږدو
 طالبمااو د ېچم ېکم واویاځم هربو اورو او لارپلت تورا،  ېچ لیوو ته چارواکو دهمو

 امه تجماوز انځرمپو  پاکسمتاين د  ېکم دوږاو پمه ښېکر  ډوراډی د د   ېک رولټکن
 دمو ربماممپ دا کو   ماخ ګ کو   دمابله او  یکو   يش اه حوصله طالبان ږزدو کو  

 ادلمه لمه امحو دهمد د ه، ساترتاس ډدا ورااا د او ورساوو  ورته وضاحت رډی په
 ((2.شول شا په خهڅور  انرپاکستاا ېچ وو

د اااور اډد د تاسرساتو له سپارلو دوه اواۍ وړااد  داته ډاکټمر صمالح ویمر وو 

                                                                                                                                

مسانو لسټ افغان   ۹۱امنیت ته ګواښ دي،  اهد ورته هې وسپاري. افغان لوري هې په جواب مې د 
 مې اوسی ي او د افغانسېان د امنیت لپاره ګواښ دی. هپامسېان ته وسپاری    د پامسېان په خاور 

دال هڅوه پامسېان د طالبانو د نظام پ  مدال، د حامد م زي او ډامټ  ارشف تن  د حکومېونو پ م 1
مړي  ې د ډهورنډ م  ه د افغانسېان او پامسېان ت منځ د پولې په توګه پوه رسومیت ومنول  . 
افغان ولس د ډهورنډ م    د رسمیت پېژندلو رسه حساسیت ل ي او دته موضووا د حکومېونوو 
ت  هالحیت لوړه  ويل. حکومېونه نوه   مووالی  وې د دتوه ډول مدموو مسواهلو پوه اړه پ هکوړه 

 دا حق له افغان ولس رسه خوندي دی. ومړي،
دپامسېان لخوا دپکېیکا په انګور اډه مې دروازه او تاسیسات په پاخوه ډول جووړ شووې وو، د مو   1

 ، هاد جوړ شوې تاسیسات افغان پوځیانو ته وسپارل شول.۷۰۰۱مه ۷میاشې  پ  ا
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چې د یادو تاسرساتو پمه اړم طالبمااو لمه پاکسمتاين چمارواکو رسه اپلمې ااديښمنې 
آی لخوا  طالبااو د ادام پر دهال د پاکستان د پوځ او آی ایس  د .د   رشیلې کخ 

کمخ   طالبمااو پمه د   اړواد سند پيمدا ښېه ه کمدله چې په یو ډول د ډیوراډ کر 
براه کې له پوره احتراط څخه کار اارستی  په ځرنمو سمممو کمې چمې پاکسمتاين 
  ارمه پوځرااو د ډیوراډ کرښې له صفرد ام ې څخه ه، دیخموا تمه پردختمګ کماوو 

هربوی دخه د سرمې په ولسواو او قودي ځوااااو اروله   طالبااو په ډیر دهارت رسه د
 .، د تورا، په سممه کې یو ځل وررسه طالبااو دخادخ ګاخم ه، وکخموپ برا ه

 او ویې ویل: سترواا اوبت احو د نرشاه لرسه یاغلښله د  وروسته  
 ددندمور شمو  دپمروژ  ۶۱۱باامک لخموا د افربااسمتان لپماره  یېارپردخت ارد اس)) 

  دشمو  یبنمد دپروژ  ردهګ  یو روا یېکابل  دل رطالبان واک ته ورس ېو   کله چ
 1 .داو عمر اه شو 
 وهیم( صنایوو او وروسته د برړښنا وزیر و دوادن او لودخیو کې دګان  ) دولو  احمد

 ېکم توښمد و  ړ ګو بندواه کوچني کوچني به ېک ملنو دغرو ېچ مخ ک ااد ړ و طرحه
 پمه او   رمږک ورکمول لپماره تښمولسواو تمه د ک ېاوبه به ي   رږک وهل اهانڅبه ژور 

 ددصارف به هم، پمر   ادار    رږک ستلراا خهڅصارف له اللو د همدا به کرار کرار
وپ همرڅ  وه   خ کم لمهیرش طرحمه همدا یې رسه ېدېسس ۍبهرا دو ی له   رږاتیورز

 بهراۍ دوسسې د دغه ډول طرحې عمر کولو ته لروالترا واه ښودله.
بمه پمه پاامه او  کخ سم ېوه چ  خ ه، احه ک یېرسه  ۍکمپن دو یله  ولوړ ګو کخ د س

 دوالورماو چل دوالویمررد ت ېک دوږپه او کخ کلواو به د س ۰۵او تر  و  ړ ګو ولډاسا  
 .کمار هم، وامه شمو اامر  وپ دا ۍد صول همهربه کمپن خهڅ رااوټدو  وراو کوچن ویلو

 ځله بهرارو دوسسو بنسټرر کارواه اه کول  هربوی اپل اهداف درلودل.((

                                                           
 یوی.ز ( مال مې ون۰۹۹۱سپټمرب  ۷۲ل ) ۰۱۲۱مه ۱طالبانو ما ل د میزان پ   1
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ده په دوحه کې د یود ااستې پردهال د طالبااو ۶۱ز.کال د فحور  پر ۶۱۰۱د 
دوادن او صنایوو او برا وروسته د بریښنا وزیر دا لرلوال ته وویل : )) کلمه  دد وات 

  لمه ازبلسمتان څخمه افربااسمتان تمه راغمر ښمار وارموی د ددار رشیفطالبااو چې 
سمتوادو رسه د ددار رشیف د ښار اوسردوالې له سمختو  بریښنا یاد هرواد بنده کخه 

دوږ د دذاکراتو په ترک کې کې  دنځ د ادو پر سرند د دوستي پول په   دخ شود وو 
ویمل  چمارواکو  ازبلسمتان دورڅخه وغوښتل چې بریښنا بررته رااويش کخ   دامر 

افربااسمتان د د ډاکټر اجرب هللا د حلودمت لمه سمموط وروسمته تمر د  دهالمه چې 
تمه اپلمه قرضمه  قرضمداره دی  تما  ازبلسمتانرلروامه ډالمر بریښنا له درکه اترا د

کخئ  برا به بريښنا درته پريږدو  کله چمې دموږ ورتمه وویمل چمې وپ دمو د اسمتاد ور 
اوس وامت کمې    هربوی ویل چېقرض ورڅخه اه غوښترباين د حلودت پر دهال 

 دا زدوږ اپله پریلخه وه. یې غواړو او
یښنا د بند یو توربرن امراب او براربلو د  کابل و یت د دولوی احمدګان وویل: د

له کاره لویدلی وو  دوږ د زیمنس کمپنۍ رسه هوکخه لرمک  سملرک کمخ  هربموی د 
لله ډالرو په دمابل کې راته ګوړاوو  دامر ه مه دمو وکمخه چمې لمه اپلمو افربمان  ۰۱

برن پمه ااجنررااو څخه کار واارستل يش  همهربه وو چې یوه افربان ااجنرر هربه تور 
په کارولو رسه ګموړ کمخ  هربمه تمه دمې امږدد د   ر داشنرن ا توورځو کې د د ۰۵

 ډالرو دوادل افربااۍ ډالۍ ورکخه  هربه وات دا پرسې ډیرد زیاش و . ۵۱۱۱
کرمرماو  فابریلمه ځلمه  دولوی احمدګان وویل چې کله دو ددار رشیف واروی  د کود

  هربمه فابریلې ته له ازبلستان څخمه راوړل چې اام دواد به یې قرارداد   فلج شوه   هربه
تښمتردپ وو  لمه هربمه رسه هموکخه لرمک پخمواين حلودمت او د بلمخ ادارد ازبلستان تمه 

بمل  یمو متدیمد کمی وررسه هموکخه لرمک  ی وو  هربه دمو راوغوښمت او بررتمه دمو سلرک کخ 
دمت پمر لمدین ربماين د حلو د اسمتاد برهمان ا  شمو وررسه رشیک په قرارداد کې افربان ه، 

 .لوړ کوټنو ته  ۲۱۱دوږ یاد تولردات وو   کود کرامو  ټنه ۵۱د فابریلې تولرد دهال 
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دا ډو ل پممه پلخمممر  کممې د سمممنټو د فممابريلې تولرممدات چممې د اسممتاد برهممان 
 ټنه ته لوړ کخ ی شو. ۶۵۱ټنه وو  هربه دوږ  ۵۱الدین رباين د حلودت پر دهال 

لمه دسمللي کسمااو رسه د طالبمااو د ښمه د تولرد د لوړواپ  دل یمې د فمابریلو 
 احه وکخه. ورکولو ادترازداپ چلند او زیات 

کخه لرمک لمه ترکمنسمتان دولو  احمدګان وویل چې دوږ د بریښمنا او ګمازو همو 
یواځي لږ کارواه پماتې وو چمې امو ر  یښنا راورسرده کخ  ګوزګان ته بررسه  سلرک 

او برا وروسمته دداررشیمف تمه هم، لمه ګوزګمان څخمه د بریښمنا  باید افتت اح ويش 
 همدا ډول هرات ته د بریښنا د غځردو کارواه امږدد شمود وو    ګریان ورکول يش.

له ترکمنستان رسه  هوکخه لرک دا   سلرک شوی وو چې  ټولو شامپ و یتوامو 
وزګمان کمې د طالبااو ادام ړاک شو  برما امو پمه ګ اچې ددته بریښنا ورسول يش   

 بریښنا افتتاح عبدالرشرد دوست، او په هرات کې تورن اسامعرل اان وکخه.((
لپماره  دوړیمد ګو وځروواښم ۰۱۱۱د اجوامو لپماره دمو د ښاغر شاهرن وویل : ))

لمه سمفارت   وادرمه ګردنميد  ل خ ک خکارواه بشپ نړیاو ا جهی)پروپوزل(  بود دیاادړ و
کمار امه  ېپموه شموو  چم  ږوه  وروسته دو  خ ه، ژدنه ک یوو  هربو  ېک لهړیرسه په ا
 .واار ااتهځدولودات  ېنځر ېچ  ړ غوا دله د   ر  دواز یکو   او 

 ېک وځروواښاجواو په  ۱۵۱۱۱لخوا  رټېکم نیډد طالبااو د ادام پردهال د سو
 ولډ دا وه  فوالمه هاااڅ ګد اجواو لپاره د ارسن ېکوپ  په ګلل اباد ک  خ زده ک

 ((.ه، فواله وو ځید اجواو د طب پوهن ېک بلکا په
ده چې ښاغلی شاهرن او یما ځرنمې امور د پموهنې اړوامد کمارکوالو بمه د داسمه 

اجواو او هللااو لپاره د ښوواځرو د وداارو ګوړولو لپاره د بمودیجې پرمداکولو ه مې 
ه د طالبمااو د ادمام پمر دهمال د اجوامو لم    اړیمن ګمڼ، یو وضاحت کول کوپ  ولی 

د طالبااو په لرلو او درشااو کمې دا  کسمان   ښوواځرو رسه حساسرت دوګود وو 
دا څه چې ځرنو یې حتی اارينمه   دخالف و رسه اصو ً ښوواځرو  لهوو چې د اجواو 



 97  | لومړی څپرکی / د طالب مشرانو سره ناستې

 

 ه.وو ته ه، پرته له دیني تولر، څخه عرص  تولر، س، اه ګاڼ
لپماره د وداارمو که ودنل يش چې د طالبااو پمه وامت کمې د اجوامو د ښموواځرو 

ګوړولو لپاره لروالترا وه  په کار وه چې د اجواو په اوم ځاااخ  لرسمې او ښموواځي 
چې د ډاکټر اجرب هللا او استاد برهان الدین رباين له وات څخمه ځماااخ  شمود 
و   همهربه د اجواو ځاااخ  ښوواځي فوال او الص ساتل شو  وای  د ښواځرو 

ه د هربه وات رسه س، تر ډیره اه لردل کردای  په ځرنمو د اوو وداارو ګوړولو اړترا ب
و یتواو کې د اجواو په اوم لویې لرسې په ددرسو تبدیر شود  دثلً په غدين کمې 

 د اجواو ترټولو لويه ليسه )ګهان دلله( په ددرسه بدله شود وه.
اجواممو پممه ښمموواځرو کممې زده کممخ   زره ۱۵ داچممې د طالبممااو د ادممام پممر دهممال 

همدا د هربه وات رسمي ارقام د   او د افربااستان په بملبملو و یتواو کمې کوپ  
 .رسو  له دخې د زده کوالو اجواو یاد توداد دولوم شوی وو سویډن کمرټۍ د د

 انمه د ېکم کوروامو نوځرد طالبااو د ادام پر دهال په  : ))شاهرن زیاته کخمښاغر 
 ادمام طالبمااو د ېچم کلمه او وو  اح پر  طالبان او ل یو کتابواه يځوواښ د اجواو

 دملن ولډ هڅ وو   خ ک ړګو هټپ په خهڅ طالبااو د یېدا ېچ لیو اللو  خوک سموط
 وهیم ېدوه سموه اجموا هم، ایم او سمل واه الس د  ېک هڅکو  کوده په کابل د ېچ ده

او  ګد  هم، د اجوامو لمه تم ارمب  یېاو هلته د  درس وا يځوات ور  اکرټکورته په 
ادلمان امه   ؟خ وکم ،رد  دا اجموين تولم هټمطالبان اح اه يش؟ او پمه پ خهڅ دورولټ

 1 .ولهړ ورته اه ګو یېلر   بللي طالبان پوه وو  اح وو  او ستواده 
رسه هم، چما کمار امه درلمود  هربمه  فرد سمندرو ارشم وډیاو کابل را دونیلوټکابل 

 ځور  وهیم ېاو دسمللي کمارکووالي بمه پمه اووامۍ کم ېتخنيل دونیلوټاواد  وو  د 
 ((.کول کرچ یېبه  هڅچا ن کاوو او هر  یېبه  دونیلوټ دل یحارض

                                                           
دحامد م زي د حکومت پ  مدال ځینو می منو ادعاء موله  ې د طالبانو د نظام پو  مدوال هوې پوه ما ول،  1

 ه مړې اسانېیاوې په خپلو مورونو مې   ا  ې مړي وي.دمزار او ه ات  ارونو مې په پټه نجونو ته د ز 
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غواړم چې د ښاغر شاهرن توګه د  ته ه، راواړم  د کابل راډيو ټلويدون د وپ 
 دولممو هربممه واممت د اطلعمماتو او کلتممور وزیممر پخممواين ارشمميف سمماتنه تممر ډړممره د 

د کمابينې لمه دهممو وزیراامو د شخيص ابتلار او افوت برکت وو. هربه ادرراان دتمي 
 دمل   د  د مد عمر دجاهد رسه یمې امږدد اړیلمې درلمود دل  څخه ګڼل کردی  

د ادربمااملوروف او  د مد عمر دجاهد سلکار ښاغلی دتوکل یې ټرنمګ دلامری و  
لعاتو او کلتور کموم که د اط  اهي عن املنلر وزیر او کسااو ه، وررسه احتراط کاوو 

کابل راډیو او ټلویدون د سندرو ارشرف بمه هم،  کمدوری او ډارن وزیر وای  دملن د
 .وای یله دنځه وړل شو 
عاده کتابتون درسترال وم  رئيس یمو ډیمر ښمه عمامل امو ارام  کابل دزه يو ځل د 

 او اهي عن املنلر کسان راغمر وو او غوښمتل یمې چمې د ملوروفاد ادربا   سخی و 
ااځورواه ورڅخه لرری او یما امراب ه شيااو یروحد ت عاده کتابتون کتابواه وګور  او

هربه رئرس هرڅ ډول دلرل وررسه اه و ویلی  ورتمه ویمر   کخ   زه د بااد  وتلی وم 
یممې و چممې د ممم  رسه اممحه وکممخئ  چممې کلممه عادممه کتممابتون تممه راغلمم،  د 

سمخت زیمات   غوښتنه دې واوریمده ادربااملوروف او اهي عن املنلر وزارت د کسااو 
سختو الفماظو دمې  ډیرو غوسه شوم  او هربوی زدا د غوسې درک ولاو ی شوای  په

هربوی ګواب کخل او برا ځل دوږ کله ه، څوک وامه لرمدل چمې د عادمه کتمابتون د 
  .لپاره رايش پلټنېکتابواو د 
 امه ن رسم ات ااهښمرو  وهیم ېپه براه ک ېد سولتر څو : ))  شاهرن وویلښاغر 

 ېکم حالمت دجهمول پمه ېچ و  به دشلل يش  اه ېرادخل ولډ په لر ات د و  
 .ويش ګپردخت

 په ږدو د   کار په لړ راو فشار یبااد ګهتواو په ه، خهڅلپاره د داال  ېد سول
 .و ر ادل دررسه ېک براه ید

 ئځه، اه يش  را یحق تر سه کو   ارب ولټپ ګېشته  وپ په حق س   ېروتنرت
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 تما  او ږدو و خ وک فلر بااد  لوړ و هځله دن اي اودوا و ړ په اصر ګر اخدد ګ ېچ
 .ید نړیما کمول کمار ېکم براه دد په ده  اامته اشربال د هربه ېچ لرو دش کات

 ((.وړ غوا یووالی قودواو د او ګفرهن سوچه افربان افربااستان  ټیدو  وی ږدو
 :لیوو هربه م خ وک اشاره ته داح  ېدهم دو ی ارب ګورد  ،ردکتور د مد او

 ویمکموم  دو رم  تما  ولیمو دپرمل اوس او به دو )ق ر درشتي طالبان(  ږدو)) 
ته افربان  ييوا ېچ وکڅاه ورکوم   چارپه ه ترزه اپل افرباا ؟ید ایپاکستا ېراک
هم، راتمه پمر   دهیمو  ید یافربماا ېدم ټپاسمپور   یېافربان  ولډ هڅهربه به   یېاه 

او زدا لمه  دپ راوج ته رس ېااتلس او فساد د کابل اداره ک ېاو داچ  دشو  ولال
 ((.دپر  وهل شو  دهیاو و یشو  ړګو ټپاره ه، پاسپور 

چمې پمه ق مر کمې د کلمه   پر احو زه یو څه امور هم، ور زیماتوم  وردګ ښاغر د 
پمناداه په بریښنايي رسنرو کمې راغلمه  د ولسمې  دغخو طالبااو د سرا  کمرسون

ګرګې وکرل االد پښتون له يب يب   راډیو رسه په درکه کې وویل چمې پمه ق مر 
استاز  "پاکستااران د   په افربااااو کې د سهرل شماهرن اموم دموږ  وکې د طالباا

 .کله ه، اه دی اوریدلی"
پاکسمتاين پاسمپورټواو  دا ډول په کابل کې به ویل کمدل چې طالبان ق ر تمه د

 .په کارولو رسه تلر د 
 روامدل ورغلمو خمهڅ کابل له وو  روان رمګ رډی  دجلسله طالب استازو رسه زدوږ 

 ټبسلو   یچا ېک براه وهی په سالون د هلته  یدرکم اه ه، حوصر طالبااو د او
 .وو یښېا ېتوک ېاوراک  وادړ ا ویچا د او

 ېک دجلسواو په رسه یدو  له وات رډی وخ وک کوشش ېچ لیو روادل ځور  اوله په
 لمه هڅم رډیم ېچم و  بمه هښم راغمر  وی اه لپاره دوځرر ګ او احترس د ږدو و خ ک ررت

 .واورو خهڅ استازو طالب
 روامدل کابمل د او  خکم امه دارمپ وامت ه، ته لوڅښ یچا ږدو او کبله دهمد له
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 .وخ ورک دوام ته احو ېچ و  هښ به یاځ پر لوڅښ یچا د ېچ وو دا ارانټر
 :درلودله تنهښغو  بله طالبااو له  یې لځ او دا ستره، د احو وات واا ارب لادځ ډاکټر

  تکمريش دیمبا ېچم یلټ ترافرباا او ترد اسلد ېد طالبااو لخوا په تذکرو ک)) 
 ((.ید ده، رډی یځدر طالبااو د ه، ای او هراعلد وهی مړ په د  ا
  خ کم ګګم  سواه لپاره تلوښغو  وات د ه، روادل ورغلو خهڅ کابل له اورو ېداچ

 يش دلیمواور نهښماادي او تنهښمپو  ر ادل هر د کتو په ته وات ېچ وشوه  مخ لیپر وو 
 .کو  ااد ړ و ادر واد ړ ا دوضو  د ه، ای او وابځ درشان طالب به ارب او

 : لیوو ادر  عبدالل رفدکتور 
  یدا ظلم، د   ړ طالب سوله اه غموا ييوا وکڅ هر ېداچ   ړ غوا اه سوله لایادر)) 

د طالمب درشم اموم د  پمه  يميوا ېلپماره ګمد  اراده امه لمر   داچم ېکابل ه، د سول
تمه  یلماغني او عبمدهللا ادر   ړ سوله اه غوا ېچ دونادل يش  په د  شا کې 1  ټتورلس

 .یسوله اه يش راتل  ېپه دغ  حالت ک  یکو  اپرس ېکولو ک ددږ ا انځپه 
 او طالبممااو د ده؟ هڅمم وامدړ ا داعممش د لرهامد طالبممااو ت ېده چم دا تنهښممزدما پو 

 ((د ؟ ولډ هڅ ېلړیا رېروس
 : خک حه،  ده، ب   د ر  یدراسد وح

درصمف  یمې المرډ مډار رملرد ۶۱۱۱يش   ېپات ېک مهمپه س ېچ  ړ غوا لایادر)) 
 ېچم يميوا یکموم فلمر  درکدوامه کمار کمو   هربمو  ېلپاره چ وګټ د لاید ادر   خ ک

  .و  ېپات ېک مهمکال پور  همدلته په س .ز ۶۱۵۱به تر  لایادر
 بمه ږدمو و  طالبمان ېچ کو  ااد ړ و لردل دا لپاره شتون يځپو  اپل د لایادر

 وادرمپمه ه انځرپو  ييلایادر ېچ اييو  ارب طالبان ولډ دا کوو  ماخ ګ ااد ړ و په یې

                                                           
، مورنیو رسنیو خرب ورموړ  وې  ولسمرشو ارشف تنو  پوه ما ول موې د ملګو و  ۷۰۰۱مه ۰۲د نومرب  1

ملېونو د نړهوالو  ندهزونو د ممیېې د تړو رسه د ناسې  پ مدال ور څخه وتو ېل  ې د طالبانو د 
 مرش شی  هبة هللا اخوندزاده نوم دي په تور لسټ مې شامل مړل  .
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افربان حلودت امو اپلمه اراده امه   ه؟څبه   رږاار ک  .کو  ماخ به ګ یو  دو  ېک
 .ید یور رس لرواد ت لایلر  او د ادر

 پمه ممترحم ملنميځ د ولډ واقومي پمه ېچم ده سمخته وپ ده  سمه ن رس ات
 او د صمل پوهنتمون د یمې ویم ېچ هڼورو  دوه ېک دوسهي کابل د يش  عمر ولډ

 ېکم مهمس شو  اه دولوم یې ګرم رڅه شول  ووژل وو  د صل ددور  ر ټداس د بل
 وپ وژپ  ید اممه ږدممو دا ېچمم لیمموو طالبممااو بمما اره  ید دسمملط طالبممان همم،
دا   دیمالمک با خمهڅوپ د طالب له اموم  .يش دارپ نرقاتل ېچ لر  ترلو دسې 

 دتمه پمه د انځمووژل يش  او طالمب هم،  نرد صمل ناهګ ېب ېچ  ؟خ استفاده وک
 .اه د  وژپ ږدو ېچ  خ رسه برائت ورک

 یراب مه ورکمو   ولډ هڅملمه وتلمو رسه  ااوځرمپو  ييلایادر د ته ولورا ارښد کندز 
 د ېچمم وڅممسممموط اممه کممو   تممر  خسممااه همم، اممه ده  بشممپا ولرمم  د حلودممت ا1شممو
 . خ ک واه سموط به حلودت و   مببارد ااویلایادر

 ولډ هڅم ي؟ځموو  هیماځلمه کودمه  ي ځوو  انځرپو  ييلایادر ېو  چ که تصور دا
 ېاو دثمال امه شمتون چم امېلرللمه د اسملدي ادمام د ب  یتصمور د دواز ی ي؟ځوو 

 .ویوررسه دخ 
 ېکم واویاځم نموځر   ږکيم عممل دتفماوت ېکم توامویو  په ه، وادړ ا وځروواښد 
 . رږک ساتل بند يځوواښ ېک واویاځ نوځرپه  او  رږیک ورکول اګازه

                                                           
ين پوځیان دي ووځ ، د مندز له نیولو رسه څه ډول را طوه دتوه خوربه دا ې طالبان واهې  ې  د   1

 ل الی  . د اسد وحیدي هدف همدا پو ېنه وه.
ځینو سیاسېوالو د مندز له نیولو وروسېه دايس څ ګندونې ومړي  ې ام هکواهې  واروامې نوور هو  

 انديښمن شوې، اوس  ه خپل پوځ  شېون ت  ډه ه وخېه په افغانسېان مې وسايت.



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 112

 

 پاکسمتان د کمه د ؟ رتهرچ 1  خ شاه شورا غ رامرشورا او د ورمښشورا  پ ټېد کو 
  ؟رږاوس  خ غ شورا د ېک مومس د  په وپ ارب او و   اه  اد  افوت تر

 ګمډور  هم، المک دا  ېنمځر ېکم لمورل پمه طالبمااو د ېک واتواو ورپه وروست
 دبمد شمتون ېکم لمورل طالبمااو د کسااو دغو د د   دنفور ېک ولس په ېچ شو 

 دستواد  وااانځ يش  واه روزاه فلر  ېچ لر   راترتاث دنفي او عواقب  او ېجرات
   رمږک یاځمو یله فلمر  روزين پرتمه  وکڅکوم  ېک لورل طالبااو د ېچ کله لر  
 .ولر  دشللت اادخا به یهربو 
 کمار د رسه حلودمت د کسمان ېنمځر ېکم مومس نوځر د اد رولټطالبااو تر کن د

 ېکمم دمابممل پممه سممورپ د ارممب او   رممږک ولرمما ادلممه لممه ولمموااممورو تورواممو  ل ایمم او کولممو
 2.شو  مړ ګو خهڅور  دوادله اقتصاد  وی شته  دثالواه دشخ  رسه زدا   رږالص

 3 .ده کار په ورکول ګدا د ابق ناهګ د ته دجرم  ید اه ګدر  ګدا ناهګ دد هر 
 لیهربه و ې  اپله احه دا  ده چز کر  د وادړ ا دوید طالبااود ق ر دف  د بند

داتمه  یمې هرمد طالبمااو اعلد  یراغم ر رمګمان ک ریمچمارو وز ورد بهرا لاید ادر ېچ
هلتمه د  ، یمزه وررسه دوافمق  ېچ لیو ېود او لوستله ېود کتله  ېود م خ ک لارهښرا

                                                           
او مورن  رسنې هاد نومونه مواروي  وې طالبوان دموویې،   د طالبانو اړوند افغان حکومت،  د نیان،  د ن 1

پېشور او می امشاه شوراګانې ل ي، د مویې شورا هې ت  یولو  اهالحیېه ده، د پېښور شورا  وې هوو وخوت 
 منسوب موي. هې مرش مولوي عبدالکبی هاحب وو، او د می امشاه شورا  یا د حقاين شبکې ته

په ځینو سېمو مې د طالبانو د سېمیزو چومندانانو لخوا ځینې د حکومت  مارموونک  نیول میودل  1
دته ډول مړنې پوه هلمنود، وردګوو، توزين، زا ول، ، قا ل مې  ی ته خو  میدلاو  یا  ه د پیسو په م

 ارزګان ، پکېیا او پکېیکا مې ډه ې لیدل شوې.
مله  ې طالبان د ام هکا ت حملې وروسېه په لومړهو وخېونو مې  ی ته  یا د ام هکا، نوایو او افغوان پوځیوانو  3

مال پورې هواځ  د م ګ لپاره همودې مفاهوت مواوو  وې پوه  ۷۰۰۲ – ۷۰۰۱مقا ل مې فعال شوې وو، له 
رسه انجنیو  او هوا  حکومت مې دنده ول ي، له موم  د ين او هوا موورن  سواخېامين رشموت  او هوا انجوو

مسلک  مار موونک  وي، په م ار م ار په دته   خه مې د خلکوو لوه نیوموو وروسوېه طالبوانو اهوالحات 
 راوسېل، اوسمدال د دولت مارموونکی او د ساخېامين رشمت ها انجو مسان وژل می ي نه. 
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 یشمو  لملرل دف  دذاکراتو د ېسول د ولډوو  دا  یشو  للرل ېپل کیطالبااو ت ر
 .یشو  وو اه تکر دف  ا رس د ه، ای او ادارت اسلدي د ېپل هلته وو 

 رامد  ید دولمت او ولډد اسلدي ادارت کلامت اپله د ادمام  ېچ لیکرز  وو اغرښ
 ((.درلود ترثرح سفارت د یې دف  ولډ دا  ید اه حلودت او یهربو  ده  لهډ وهی طالبان

 : خ وک داح  او ېنښاادي ېاپل ولډ  اد  په ه، ستاالد  سیرورد
   رمږک لپماره تواوښمارز  د مامخ ګ ده  اه احه ترثرح او غرور شخيص د ماخ ګ)) 

 او ېوواښم د د   برمعج رډیم هربمه  رږک دلیاور ېچ هڅ کوم ويش  دیبا ااو اف
 .و  هښرايش  دا به  هراعلد ااهښاو رو   ګد که وادړ ا ېروزا

ادممادي او  ېسمممه ده چمم ؟ن اممه و و وپ دصممې  الیمماو اح یدللممي کممارکووال
 .د  اه کارکووالي دللي ېچ استیکارکووالي تا  وا ييقضا
   رمږطالب تمه راګمي ک یې ترلو دسې   رږیک وژل وکڅ ېچ ېک مهمطالبااو س د

 .یاه د  وژل ږدو ېچ  رږک یلطالب لخوا و د ار   او بکمږدرش وژل  يځوواښد 
 هڅم دا  ېکم عمل په راد  دشو  ړګو هښ رډیات د حلودت ه، ر او دمر  ی ه 

 ((.ن واوسوو د  دصې  ږدو ېچ لار ښاه 
 : لیموو رسه ونډلن په وابواهځ تنوښپو  نواوښد پورته اادي فرحن د مد نیقار  د

 دمواز  ویمدا  ېکمرز  امه داامه چم اغرښمدفم  امو  ا رد ق مر سم طالبمااود )) 
 ((.شو بردوه رسه حلودت اص یېس او  راد  ید حلودت

دنلی چې د پورته پوښتنو لپاره بمه د قمار  حنرمف ګمواب   ډیره سخی اه يشتر 
 .رسه اړخ اه لاو قااي کووالي و   اصر پوښتنې ته د ګواب 

م لسمل عبدا دمل د وم  ریموز وخ کم زده وړ د لمو چمې کلمه ))حنرمف وویمل: ښماغر 
 وو  الردرسمت اقتصماد  شورا ېرسپرست د ېچ ررعبداللب دولو  تنهښغو  په يټراک
 ېکم ځېپموهن طمب د ېچم وو  خ ومريف کمد یمې کمووالي زده تنمه ۲ تیو  زابل د
دما فلمر کماوو  لمهځوو  دا هربه کسان واه دنل   خیورک یېل يش  او قاطي ادر داش
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  ید خیورکم یمېادر  ولډدا  ېاحه ده  چ ترثرد ادادي ح يټد دلسلم راک ېچ
د صمل  تید زابل و  ېچ لیو یدرشان راغلل  هربو  یداته  د زابل قود اروروسته ب

داتمه قناعمت  یسمتواده ده  هربمو  وهیفواله د   دا  يځوواښ هلتهاه لر   او اه ه، 
 .لپاره ودنل يځد طب پوهن خهڅتنه پرته له کاالور  ۲هربه  ېد اراو ب  خراک

 سمتواده کممواپ ررشمم د کووالو زده د او ستواده ېروزا او ېوواښ د ېک ولهټ په
  رهډیمتمر  .درلمود شمتون هم، ېپه وات ک ږزدو ېک حوزه یځدیلو ګنوب او ګنوب په

 .کمه وه اروالترته ل وخ زده ک
 ر رمل ېنښاادي یهربو  د ېچ ددا  د ړیلېا طالبااو د رسه وادوره وډیوااګله 

 لخموا طالب د ېک اردا ولهټ په وپ د   راتره طالبان ېچ کو  فلر یهربو    خ ک
 ((.دشو  ده اه حمله ريدهاتره

ګمموړول او د اممورو هروادواممو اممو همممدا وایممې چممې دوی یممواز  اړیلممې طالبممان 
لودممت او ادریلمما د طالبممااو او روسممرې اړیلممو لرممر  کممو   وپ افربممان ح ېااديښممن

چمرن او   ایمران   طالبااو لخوا رښترا ه، د دنځنۍ اسرا هروادواو د ااديښمن کخ   
روسرې ته ډاډ ورکخل شود چې د دوی لخوا به ستوادد ورته ګوړد اه يش  د یمادو 

ې هروادواو ااديښنې یې تر ډیره له دنځه وړ   د ځرنو عمرب هروادوامو رسه یمې ښم
رسه  اممو  ګاپمان  اممارو  او ځرنمو افریمممایې هروادو  ترکرممېلممه اړیلمې ګمموړد کمخ   

وپ په   و اړیلې لر   دا ډول د ګردني هرواد رسه په اړیلو کې یې پردختګ کخی
ددار رشیف کې د ګردني پر کواسلار  تر برید وروسته کردای يش چې د طالبمااو 

د فرااسمې  ډول طالبمان وایمې چمې او ګردني په اړیلو کې ارابوالی راغلی و   دا
  .رسه یې احد دسلسل ګریان لر 

 ږدمو پمه کمار ده چمې : ))  ډیمر ښملاره وویمل د حمل  رد پمه توګمه  قار  حنرف
 د تمه بمل ویم ږدمو کمه و خ ورکم  س تمه بل ویشو   ددږ رسه ا ېک وځافربااان اپلو دن

 افرباامان او ده  بهاامه هښم اخدګ د لپاره لایادر د و خ ک وراه  س دوستي او درستي
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او    خ له بل رسه حمل کم ویدشلل  يځاپل دن ني ررسه ک ېک وځدن اپلو په دیبا
 . خ ته د وتلو احه وک لایادر

 وابځم تمه ااویمتااویبر یمې ارمب شمول  ویم رسه  ګخ و  یې کله ېچ هند تااو یبر د
 افرباامان ولټم رسه مګمډه پم دیمبا هم، ږدمو .ئځموو  خمهڅ اماور  لمه ږزدو ېچ خورک
 ((.وخ د وتلو ګواب ورک خهڅته له افربااستان  ااوځرپو  وراو بهرا ييلایادر

طالب د ازادۍ ګټلو لپاره د بریتااو  هند دثال راوړ   د طالبااو پمه ادمر داچې 
)يا لږ تر لږم هربمه  کې د لوی بدلون ښلارادويي کو   له د  دولودرږ  چې هربوی

په افربااستان کمې همر څموک او د همرد ګروهمې  چې سيا  براه کې فوال د (
 .الک د بهرارااو د وتلو لپاره په ات اد کې دنلی يش

کار او  دا   رږک ېتواښت هلته او  یکابل درکد د : )) استاز  زیاته کخمطالب 
 دسمتواد  هم، ېکم مومس  اد  رولټکن تر طالبااو د ولډ همدا  یبه طالبان اه کو 

 ((. رږک دلرل ېک براه هره په راترتاث ګګن د شته 
 رېروسم لمه  ید طالبمااو ادمام وو او ادمام د)) : لیموو ګورد  ،ردکتور د مد او

 او امموخ ک ا رسمم لممو ړیا دهمممد د دفمم  ا رسمم شممته  لممهړیا وهیمم همممدا  رسه
 .یشو  الص دواه په واواپردخت

 (( 1 .مخ ک اپره هراعلد دفصل وهی طالبااو وادړ د داعش ا
 دولودمات دا دی زدموږطالبان له روسرې او چرن رسه اپلمې اړیلمې دنمي  وپ 

اړیلې په لوړم کچه د   او په اړیلمو  سرا  رسه د طالبااوسرې او چرن چې له رو 
 .پردختګ ه، شوی دی ډیرکې په سرا  ل ا  

 دورالصم د دف  ا رد طالبااو د س ېق ر ک )) :لیوو  نرشاه لرسه اغرښ
راتمه  یمې طیموه  رشا ېلړ ژبما ته هم، دما  د یرااا وه  لررل دا ې د راعلدد  وادړ ا

                                                           
اسېخبارايت ډلوه او  د داع  اړوند طالبانو وهيل  ې دا مورن  نه  لکې  د ن   کارنده ده،  د ن  1

 د پ دهو ګټو لپاره مار موي.
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وو   یشو  للروو  او اسلدي ادارت ه، ل یشو  للردف  ل ا ردولوم د   هلته س
 مرږ پموه امه زه امو ارمب و    ړ ورو هرماعلد بلمه کودمه ااویلایکرز  ته ادر اغرښکه 
 اه؟ که او و  یشو  به کار دا  ېچ

دمااي  ېهرب وه  د دکوده دوافمه طالبااو رسه شو  ېه، چ ېبن کاافرااس ک ،ړدو 
 ((.دځرر ګکرز  و  یاغلښه،  
ښاغر دلعبدالسلم ضورف په همهربه وامت   ښاغر شاهرن د احو رسبررهد 

دوږ ته وویل چې ادریلا او ګردني دنر وه چې د  کې چې دوړ، بن کاافرااس وشو
دف  ه، په رسممي ډول ودنمل   د ق ر سرا  وبن کاافرااس په اوږدو کې د طالباا

يش  وپ ښاغلی حادد کرز  یې سخت دخالفمت کمخی و  او دا د سمولې پمه اړم د 
 .کرز  اراب ارت ښيې

او اواز اوچتول  احه خهڅداال  له وادرلپاره د ه لوړ راو  ستهد دش ک هدف ))
 .یپه کار د

 د یمې بمه مګمډ پمه او لمرو احم ام تمه اتویمادر سمتا  لپماره قرت ب د لر اد ت
 ((.کوو کار لپاره قرت ب

 تمه تنوښمپو  او نوښماادي روامدل د رسه لرتفصم په ه، اربد ور  نیشهاب الد خرش
 :لخ ک ااد ړ و اتیادر  دوقفه له طالبااو د او ګوابواه

شوه  د افربااستان اسملدي ادمارت  راپيدا ېده  په عراق او شام کداعش فتنه )) 
 یمې ادرسبربمداد  پمه  ابموبلرفتنمه راامه يش  د  افربااستان ته دا ېچ خکوشش وک

 دلتمه تما  او  یطالبان شته  وحمدت د ېدلته په افربااستان ک ې  چلرلهو  کرل
 .مخ وراه ک جهرات و د طالبااو ه او لرئ  ده کار

 د  ید ړترشما و   یمېده  کابل حلودمت  سهردس اواستخباراش فتنه  وهی داعش
 استخباراتو د ېچ لیوو نردت ررواپ ااجن لارپلت د ر یظاهر قد  خ غ ګېګر  ېولس
 وهیم  او دا هم، کمو  امه هڅم پرتمه داګماز  لمه لایادر د استخبارات کابل د  ید کار
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 .پروژم ده ييلایادر
 ېچم مخ وکم تنهښماللمو لمه طالبمااو غو  ېد سميم اامد ړ و دوده ېک امګاو ا ررپچ

لمه داعمش رسه  یهربمو  ي ځمرا انځرشئ  دلته د حلودت پو  ر رل ېتا  له سيم
 وپ .شمول ر رمل خمهڅ موم امد  سم رولټماپمل کن تمرکو   طالبمان هم،  ماخ ګ

د حلودت لخوا  ودپ ښطالبااو اللو ته پري ېچ ېهربه سيم  شوه  دولوده وروسته
ژوامد   خمهڅ ېکسمان د سميم ۲۱  داعمش دشمو  لخ ورکم ېداعش تمه پمه واک کم

 رتهراللو ب ېوروسته د سيم ارد   ب تېووژل او اور وررسه زاداين پا ېي ۰۱بوتلل  
 .مخ وک تنهښغو  ېد درست خهڅله طالبااو 

 دد د ېحملم دامور  دحمله  او در  ېک ګدهمدا په کابل دبااد   يرپه اهل تش
د مق هم،  استاديش   لمپ ماخ دذهبي ګ ځتردن هورد سني او ش ېچ دلپاره  وشو 

 .ورته ادر درلود
د  ېفرااسم د نمو رک رسه وادواموره ولموټاو امورو  ېفرااسم ن رچم  رېله روسم ږدو

 د .ااسمته درلودلمه ګورد  ،رولسمرش د سلکار رسه دما )د ور( او دکتمور د ممد اوم
 . خ وک داح  دو لویدسا پر افربااستان او ېمرس

بهمرين اسملدپال  ېچم وه  نهښماادي رسه رېروسم لمه  یو رمکنمدز وا ېطالبااو چ
وروسمته روسمان قمااي    خ کم دیمتهد ېپمول اراس دنځنۍد  هیاځبه له د   اپارګن

لپماره  وادوامورد امورو ه ېد طالبااو په شمتون کم دد افربااستان له ااور  ېچشول  
 (( .رسه د  وادرله ترکمنستان  ه ېلړیا ښې  ر ډی ږاشته  زدو دیتهد

افربان حلودت او ځرنمې افربمان سراسمتوال پمه شاهرن د ادر پر الف  ښاغرد 
د  ادر د  چې د کندز په ارولو کې له طالبااو رسه روسااو د ادادي تجهرداتو پمه 

 .براه کې درسته کخ 
د کندز دوقورت ته په کتلمو او هلتمه درشمتو قودوامو اامډول  هادر  )لرلوال( لهزدا 

  پمه کنمدز کمې د ځرنمو قودوامو م چمې کنمدز وار مه زدرنه دسماعده کمخ طالبااو ت
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چمې د   اوو اربلرااو وسلوالو د یوه ځاااخ  قوم له اللو رسه ډیر زیات بمد چلنمد کم
 .همدا ګڼل کردای يش کندز د سموط لوی عادل

حلممودتي لمموړ پمموړو داهمم، ايشمم رد کرممدای چممې د دوممادر لممه دخممې بممه ځرنممو 
 .و   کې درسته کخ د کندز په سموط چارواکو له طالبااو رسه 

 ویمامه  ته لایادر ږته راغر  دو وادره ږزدو انځرپو  ييلایادر))  د ور وویل:شرخ 
 .هربه وات پور  به ګهاد ه، دوام لر    تر اشربال و  ېچ وڅورغر  تر 

هم،  نربمه تضمم ږدمو ي ځمد  وو  انځرمپو  ييلمایادر  خیاعملن کم ېد سول ږدو
 . رږضد اه کارول ک پر وادره رڅااوره به د ه ږزدو ېچ وخ ورک

 انځرمپو  ييلمایادر ېچم   دا خ وک احه ېدخ له دمرلااررسه د د ږد  دو لایادر
 ېکمه د سمول  یاصمل د ویم ږه، کموو  دا زدمو ماخ به وررسه ګ دخااادخا راغر  اا

 لمه رسه ااورله زامداا ېک 1زادان  رامااو ب وااتااادوګد  ورله پخواا ږدو   رږک داح 

                                                           
 وروسېه د ام هکا لخوا جوړ شوو، موخوه هوې دا ۹/۰۰ګوانېانامو زندان  ې د میو ا په هوه یاپو مې له  1

وه  ې هلېه پکې طالب مرشان او په افغانسېان مې جګړه موونک  ع ب زنداين  . ت  څلور سوه 
رو هیوادونو اسالمپال جنګیايل پکې زنداين وو. ډه ی هې  ی ته زهات  افغانان، ع  ان او د ځینې نو 

 ۲۱( هلېه پکې شواوخوا۷۰۰۲مه ۷۰له زندان څخه خالص شو، د او اما دواک ت  خېمیدو) دجنوري 
  ندهان پاتې وو.

 اګ ام زندان د ام هکاهې پوځیانو په ت  یولو تټې او مدمې اډې مې موچعیت ل ي، د زنودان واموې د 
 رسه دی، ډه ی افغانان پکې زنداين دي. ام هکاهانو

ه زنودانیان  ر خووا دوه ز  څخوه پوه لووړ شومی  موې شواود ولسمرش م زي په وخت مې له هاد زنودان 
دايس  ندهان وو  ې د خو  میدو دوسیې هوې  ۹۲ ندهان وو،  ۱۰۹۱خو  شوو. په هاد زندان مې 

وموړ، او خوو  نوه شوول. د مو زي او مخالفوت  تکمیل شوې وي، ويل ام هکاهانو هې دخو  میدو
ې د ام هکا  لخوا  اهود افغانوانو ګه پیدا شوه  ې د  اګ ام زندان واام هکاهانو ت منځ پ  دي ه  سېونز 
د  اګ ام زندان  ارې او مسؤلیت افغان لوري توه پېول  ز. مال ۷۰۰۷ه م۰۰ته وسپارل  . د سپټمرب 

ته هوړل شوول،  واګ ام زنودان وتوړل شوو، ويل توور  شوې، او پکې پاتې  ندهان وروسېه پلچ خې زندان
 زندان ال ه  د ام هکاهانو په واک مې پاتې او هلېه پکې ځینې افغان  ندهان ساتل مېدل. 
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 .رووره ېاخ ک مړ بد  او ااو داور  یطالبااو رسه د دو  لهاو  ررور ت بدچلنده
 ګردنمي  خیاطمنان ورک وادړ ا نوښد اادي یهربو  دته دو  ېاو فرااس نر  چسرهرو 
 .لرو ېااست رسه

او افربااااو رسه د اشمربال پمه امحه باامد  کمار کمول پمه کمار د   دد کابل ادار 
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 .یشو  ېروتنرت ېک اخدګ ه، ېک وات ملسو هيلع هللا ىلص د   رږک تواهیګنا ېک ماخ په ګ
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سملنه  ۰۱۱او دجازات بمه و      رږقتلواه ک   رږک ېاخ دا  ک ېچ یدا دون

 .ید یااشوا  ترادن
 کمار پمه ولرما کنمدز د د   اخدګ لهځ ه، ېک کندز و ی کي ماخ په ګ ږفولً دو

 ید دا همدف  ید د مارصه هلمنمد  یحتممي د ،هم ولرما ترمادن اللو د او وو 
 امو ارمب سمو را امه یمېو او وخ کم وامه دیمبر تیمو  پمه کمه سمو را به واهیاځدغه  ېچ

                                                                                                                                

ې د ام هکاهانو په ګدان وامله  ې ولسمرش تن  واک ته ورسید، د  اګ ام زندان  ی ته فعال شو، د زن
 ان ورته انېقال شول.الس مې ورمول شوې او د پلچ خې څخه زندانی

په ګوانېانامو او  اګ ام زندانو مې له زندانیانو رسه ډه  ناوړه  لند، او سخې  شکنجې ورمول شوې، پوه 
مالعبدالسالم ضعیف د ګوانېانامو انځور مېاب لیکيل، له حج ې ت  پنج ې  ل مېواب دی، او اړه دي 

 وند ه  په  رسنیو مې څ ګندونې مړي.عبدالشکور دادرس په  اګ ام او مندهار مې د تور زندان اړ 
ذل  1

ِ بۚ  ِ
ِ
ن  
َّْ
ذذ م تَّ

َّ
ع
َّ
 ق
ِ
ذن
ِ
م

َّ  ۚ
ٌ ل
ِ
ذذَس
َّ
ذلَّ  
ِ
أ
َّ
  ق
 
ْی
ِ
ذذِ
َّ
ُ 
ِ
ذلإ
ِ
أ فَّ
ِ
م
َّ
ن ت
َّْ
ذذ م تَّ

َّ
ع
َّ
 ق
ِ
ذن
ِ
م

َّ  ۚ
 ل
ٌ
ذذِفه
ِ
ذلَّ ک
ِ
أ
َّ
 ق
ِ
ذذ و
َّ
ت َِ
ِ
 إل
ِ
ن
ِ
م ِِ ذ
َّ
ل
َّ
ََّ ع ِتذ

ِ
 ک

ِ
ذذن
ِ
م

َّ  ۚ
 ل
ٌ  ۚ َّ
ذلَّ ٌّ

ِ
أ
َّ
  ق
 
ْی
ِ
ذذِ
َّ
ُ 
ِ
إ

. 
َّ
لن
ِ
ُ
َّ
ل
ِ
ة
َّ
 ت
َّ
 ال
ِ
ن
ِ
نت
َّْ
م
َّ
 ق
ِ
ن
َّ
ل
ِ
ة
َّ
 ن
ِ  ۚ
 
َّ
 إنه .    لرة إلبَفة   ۶۱۲  ق
)له مفارو رسه( جګړه در اندي ف ض شوې ده حال دا   هغوه درتوه  وده  وکاري خوو  واهې ژ اړه: 

تايس هو شی  د ګڼ  او هغه  ه درته  ه وي او  اهې هو څه  ه خو وئ خو هغه  ه درته  ود وي. هللا 
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 ((.شوه زبند ډ
شرخ د احو په تمخاو داتمه پمه وروسمتيو کمې  د لښملرګاه حالمت را يماد يش. د د 

هلمنمد درکمد د   هربموی وایمې چمې له دويب راهيسې الک ااديښنې لمر   ۶۱۰۲
دراشتو راهرسې د مارصه دی  طالبمان د ښمار پمه دروازو کمې  ۲لښلرګاه اږدد له 
بااو تر واک  اد  د   لمه اللمو ځرنې براې د طال وحوز د دوو ااست د   د ښار 

کرږ  چمې کلمه طالبمان ډیمر پردختمګ وکمخ   ځرنمې سمرمې  رسه دا پوښتنه پردا
له ارول شوو ځایواو څخمه پمه شما يش  له ګاخد پرته وار  دار وروسته برا بررته 

 .او هربو سممو ته بررته افربان ادنرتي پوځران وريش
 يځپمو  ييلایادر ېچ  ید څی سپو  لایحلودت د ادر : )) د ور زیاته کخمشرخ 

 ينافربما  ګګنم  یته به ګاسو  کمو  ی  هربو  کو  یکارواه به دو  دا رسو  انځته 
 .یفلر کول په کار د مړ په د  ا  ید

 اموا بمل رامد د   ېد رودم خمهڅ ،رلتو له ېسيم تنوښد پ ېچ خیب   ک ږدو
 ږاامور  دمو حسمرن دراحه کو   س ،راو کوشش د تول اریپه اپل ز يراهل تش برا

 ېاو روزام ېوواښمد  ېسيمو کم په اپلواور درشان راغلل  او  يرد اهل تش  یته راغ
 ((. خ رسه ب ثواه ک ږله دو یې وادړ ا

فلر کوم چې طالبااو ته د اهل تشري تر درشااو دخلې او له د  څخمه زیمات زه 
پمه پښتااه درشان ه، ورغر چې ښموواځي یمې پمه سمممو کمې بنمد پماتې امه يش  

 د ګاخو په سختو کلوامو کمې طالبااو دا پخم ده چې په پښتون درشتو سممو کې یې
و کمې یمې د هربموی اروپ وه  او پمه همداره درشمتو سمممد ښوواځرو د فوالرت دخه 

 .وه  ښوواځرو ته د فوالرت اګازه ورکخ 
کخ   ااستې او ژدنېله طالبااو رسه پټې به د اهل تشري درشااو  فلر کرږ  چې

اهل تشري په سممو کې به د اهل تشمري د حلمودتي چې د   دنر و به و   دوی 
کمخل راپوروامه هم، ور دا   .چارواکو لخوا طالب ګنارالرو ته رضر اه رسمول کرمږ 
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شود چې ځرنې وسر طالبااو ته د اهل تشري اوسردوالو سمممو څخمه د طالبمااو 
 .ډلو ته قاچاق کرږ   او د اهل تشري اللو لخوا کوده ستواده ورته اه ګوړيږ 

داچې ایران لمه طالبمااو رسه ښمې اړیلمې   برا د ایران رول ته ګوته ار  ځرنې 
دا وه به لمه طالبمااو څخمه غوښتنه  کردای يش د ایران  لر   درسته به وررسه کو  

 .واه تخل يشچې د اهل تشري په سممو کې ښوواځي 
 اامر  ېسمرپ طالبمان ېداچم او دوضو  ېتواښد اللو د تچې  : )) وویلشرخ 

 ده امه غمل طالمب  یشمو  غمل ید اه طالب و   یشو  طالب به غل ېچ ده دا 
 (( 1.ده دلته احه عامل د وبندید د   خ ک

دا  پرښې شوی او دثالواه ډیری   ځواب قااي کووالی اه و پورتهد شرخ د ور 
یې شته چې د طالبااو په اوم ډلو دولتي کسان تښتوپ او برا یې د پرسو په دمابل 

 .کې اويش کخ 
کال کې زدا څو تنه دلامر  چمې د زابمل و یمت درداامې ولسمواپ تمه  ۶۱۱۱په 

د سمخک کمار   پممل   تراری ارموی روان وو  پر ااده سخک د ګربل اچولو کار ته یې 
دوه کسمان    طالبمااو لخموا داښمام دهمال پمر  ډزد وشمو  یود ډلمې د  شوی اه و 

دلامرو درشم یمې  هربمو ورڅخه راوتښتمدل  دوه تنه یې یود ډلې طالبااو وارول او د
 .بلې ډلې طالبااو واروی

د یمې هربه دوه تنه یې ه، رااويش شول  او هربه یو تن چې د اورو دلارو درشم 
کوله  هربه یې د اته لله کالدارو په دمابمل کمې اوشمی کمخ  د یماد  دوضمي اړوامد 

 .ډیری طالب درشان دولودات لر 
تمر ډیمره پمه   وپ  اوس ه، په ځرنو دواردو کې ډیرد کمې دا  پرښمې کرمږ  

                                                           
دهند په دهو ند مدرسه مې هو مس تال مړي وه، اسېاد ته زده موونک  ورتيل وو  وې توال شووې،  1

موم طالب تل شوی، اسېاد هې وهيل وو  ې طالب تال نه موي، موم تل  وه راتويل وي او طالوب 
 شوی  ه وي.
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 .د  براه کې طالبااو په اپلو لرلو کې اصلحات راوستي د 
 پمه ېکم ګمدا په ادتیز  ید نړیا ورکول ګدا د ابق ناهګد  : )) د ور وویلشرخ 

 .ید اه کار
  د غلوور  ته دف  ږدو کله ېچ دلهرول وات هربه لوحه دف  ا رس د ق ر د ږدو

 م خ وکم امحه هم، وامت همهربمه رسه ررسمف لمه لمایادر د چمارواکو ق ر د وادړ ا رغرب
 .وو رايض د  پر ررسف لایادر د او  خوک ورته یې فونرلټ

به  یدو   رږک لرږ ل لواهرلد طالبااو لخوا کوم  ېو چو  دا  ېک کرل مخ په هوک
 يځمرا لوامهرللخوا طالبااو ته  وګرند یمنا ا راو که د اورو س ليراسلدي ادارت ل

 .رسه دني ولډبل دا  ویلور  به  مړ ليلي  او دوا کیبه د طالبااو ت ر یهربو 
د  ېچم لیموو ېهربه ته د   خ وک داح  ږدوصوم ستاالد  رسه دو له ېفرااسه ک

  .کمار دمه کموئ دا ېچم هیمدخالفت ده کوئ  کرز  ته ووا دوردف  د الص ا رس
د  ولډ ویم  ئ؟ړ غموا سموله ارتښمتما  ر  ېچم وه د دوصموم سمتاالد  امحه دا راد

 .دلهرک لارهښ ېپه احو ک یې يياعتنا ېرسه ب ېسول
 دودمره ایمآ شوو  اوچت اوم په ادارت اسلدي د رغرب او لوحه ېچ هګڼو  روتنهرت دا

دا  ایمآ  .خکار وک دا کرز  او ويش  پر  د  دخالفت ېسول د ېچ درلود یې تښارز 
 .ل يشکخ ور  دوام ته دوربه نویو ېچ درلود یې تښارز 

 .رسه وشمو سراسمتوال لمه افربمان دجلس یاو وروست خیلود ېک دف  ا رپه س
 ((.شو لخ دف  وت ځور  مهړدو 

چې کرز  ته په کار اه و چمې   داته ډیره ژوره دولوده شوه شرخ د ور دا احه د  
کمه برما   د سولې دا ده، کار او د ولس غوښتنه د اپل شخيص ادمر قربماين کمخ  

ه، ترروتنه یې وګڼو  آیا اړترما وه چمې د سمولې د امحو دروازه پمه بشمپخ ډول وتمخل 
پښماماه يش؟ لله دخلې چې دو وویل  ښاغر حادد کرز  په اپل د  کار اوس 

 .ګڼي اپله لویه ترروتنه د سولې په براه کې یې دی  او
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د دمدر   ېپه دمابل ک يځوواښطالبان د  چې : ))شرخ وروستی احه داوه د 
 فاصله ېک ځدن په دلتب او ددر  د  یګهالت د کار کوو  دا غ  اه اار  که دا

 ((.یکول ااس، کار د دارپ
دفم  درشم تما   ا رد سم: )) مخ امحه وکم مډلنم وهیم فرحن د مد نیقار  د

 (( 1 .یادادي افرس د یپخواا  یدل او طالب اه د  هربه نئیو
 :لیوو نرشاه لرسه اغرښ ېک یپه پا ډدغوا د

 ېداچم ،یماشمربال امت، يش  دو ېچم دا خیلمود شمته  توبواهخیلپاره لود ږزدو)) 
 .يش راوستل ادام اسلدي

 د بمه ږدمو .يش حمل ېچم کموو درسمته رسه بمل ویم بمه وادړ ا ستوادو وړ او د اورو و
 ((.تابي دداج د اه اوسو و تابي اصولو
 .ات، شو ۶:۰۵پر  نښردجلس د داسپ ميردق لسځساعته او پن ۲ دا
 ورځميش  د اا سمتلرواا ورځماا ویم ېچ تلښله طالب درشااو وغو  لادځ اغرښ

 یهربمو  ارمب او وشموه  دشموره يش   سمتلرواا یېزاو ېله کود ېچ ولډپر  ستلوراا
 .یووت پردهال ستلویا ورځاا د ګورد  ،راو د مد دکتور وپ شول  رايض ه،

 .وړ و   ته یاځاړ او دخادخ ر ادل کابل د ږدو او مخ وک ېپاداا یادا استازو طالبااو د
 

                                                           
ې مرش د طالبانو چط  دفرت مې د دفرت مرش شی محمد عباس سېانکزی، وهاند او د مطبوعايت   خ 1

 منیو سدیل شاهین، دمېور مزارګل هالح، دمېور محمد نعی  وردګ،  اتلی عامر هارس،  واتلی 
 لکې عرصوې زده  څخه نه دي فار  شوې ، سادات،  اتلی نجیب هللا او ځینې نور هې له مدرسو 

 مړي هې مړي وي.
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 لموړ او ااواتمه ډۍو ډ ېغرد د دجلس  دپور  مړ ز په او دږاو د رسه استازو طالب
 ،یدموز در ق ر د وه دملن که و ځوو  به ېبج ۲ ریاداز د ېچ لیوو روادل وروسته

 .وروګو  ه، رسه افربااااو شتورق رد له مړ غا  پر ب ر د به هلته او وروګو  ه، به
 ارام ېکم هټمکو  اپلمه پمه زه لیمو یېو م خ وک هټا ارربخت شاپور ر ادل ږزدو ه، ارب

 .وو اه ه، ورځرا لهځ کاوو  کار دا وپ به هربه ېچ دورپوه اه ږدو کوم 
 فرمتلل ځرام د ېسمتوا د یمې  مرراه مښمادا پمرون له ېچ ادر  فرل  رټاکډ

 .مخ وک اررتادل رسه ستا  یکو   ش، اه ېچ لیوو ه، هربه درلود 
 کواوخ سم ویلو د  په ق ر د ه، ارب ووتلو  رسه احمد  قار  د تنه لورڅ ېپات ږدو

 تمه داشار  ېلررافټ دو ی ږدو ميردق ۰۵ ه، ای ۰۱ ددږ ا وه  هڼوګ هګڼ رهډی روټدو  د
او  دوږ پريم ېکم یاځمت،   ړ تر غا  کخ د س رټدو  ېچ مخ وک مخ لیپر دو همدلته دو یودر
 هربمه هم، به ارب ېچ دورپوه ولټ ږدو و ځ ته د  ف ق ر او قدم وهلو د وښپه پ ږدو

 واامانځ افربان ېک پارک مړ غا  پر ب ر د رسه احاطي د ،یدوز د وپ و   یلخ ت ،یدوز
 .وو دنتدر راته ه،

 کخ سم د رټدمو  وشموه  مخ لمیپر ګتم وښمپ پمه ېچم وو  اوشماله رډی لادځ یاغلښ
 ادهرپ په ږدو وو  ه، اهچمنو شنه  ېچ مړ د ب ر پر غا   یدیودر ېک  یاځت،   ړ ترغا 

 ځتمردن لامدځ ړاامد  او د رموح ګورد  د ولډ پمه وات ررت د ه، ارب وو  روان ېک رو
 .راتر ېوکټ یدو  د ه، ږدو پر به کله کله او د  رک ېوکټ

 ب مر د لځمو ی امو و   امه انرمداه یلو  ېپل هلته و   ېچ ب ر ېک ځدن ارښ د
 ددږ راام تمه  ړ غما  ب مر د ګاهنم ېچ لله دا ېچ لیوو ر ادل کوم راغله  پهڅ دهرت

 .وشوه اندا رهډی هښ  دشو 
روان وو  او افرباين کماپ دمو  وښپه پ ولټ ږدو  خدو وک ګت رهټلودردولس ک ددږ ا

  .پر تن و  ېي ېګاد نید متر ېوو چ دلاځ دواز یاغوستي وو  
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اګمازه اشمته  امن د  ېچم لیموو یمېورغلو  اادبماط  ېته چ ددرواز  ،یدوز یدل د
 . رږرسه کسااو ته اګازه ورکول ک ورله کورا دواز یده   ځور  ورکورا
 یاغلښم درسمور  یاغلښم فمدا  یاغلښم درش ڼېپا بیو ددشهور  ارآس ليټ ان د

 انموتر تمه پمارک   ېدخلم احمد رانګ  یزو  صاحب ارسی استاد د او ساداتدنرر 
 خمهڅرا ېکم دروازه پمه راغلو  او ږدو ېچ لیو یېو وله روا لهړیا دو رسه یهربو  وو 
 .مخ ک واه تنهښپو  چا

 دا بمه اادبماط پارک د ېچ و  ادله له ګادو د ږزدو يش یدارک ېچ خوک دو فلر
 .ده ځور  ګت د رسه ورکورا د ته پارک  ړ غا  ب ر د ان ېچ و   خ ک احه
درباسو  او په ګډم به پمارک  رانټدو  ږتا  دنتدر شئ  دو ېچ لیوو فدا اغرښ

 .ته انوځو
پمه  ډۍته واتلو  غوام ډۍغوا ړدلو دو ی مړ غا  پر ب ر د ر رل اللو لهوروسته  ږل
 امېبمازار ګ  د د درکم ارښم ېته د دوحم دوه  د ب ر بل لور  دچمن فر  شو  نرش
 امښمد دا ېچم یو   دا  وامت د ېلښمپو  روپواموګ ګرام اامپمه را ۍوداام ېاګ
 .درلود اواد لمب ددندر  ړغا  پر ب ر د  دشو  اپره ارهرت  دشو  واهځنمل

 امه وکڅم اور ږدو له پرته رس پر ډۍغوا د هلته ېچ واتلو ته ډۍغوا دا  ږدو
 .وو تلر ر رل کسااو اورو له او وو 

 لپماره ددندمر  د یمېالمک  ېچم ۍتښمدانه هربه ک ېپه ب ر ک دله ارل هوا مخ س
 .و  ېرواا اواته ېبل او دو ی ي ځر ګ ېدانه ورک ېب ر ک په او کو  هیکرا

 او ړدلمو اموا دپمور  ب مر د او  اوبمه ب مر د تمه لمورو دوو ېچم وو ااست  یاځ ا  د
 .وو چمواه نرش دو لوروته دوو او لاريد  ښ ااهښرو  ېک وارا لوملبمب په ۍوداا اېدا

 .مخ ک اتمه اخیست ولهټ ږزدو رسه ورټچاکل ږل له  یچا نرش
 .ادولیمتمه ور  خ سم ېااار ي اباس، دم د ت ېوو چ  ړ دا  ااار راو فدا اغرښ
اوبمت وو  کمه د  یمېوروسمته  لوڅښم یله چما .وو رډی هښااار وو   ېداا ېاو ب مږ اوا
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بمل  ویماو د ااارو په پوستلو به دو اادخا   یاو دسافر  ل ا  اه وا دورګادو د اراب
  ی!وا یرسه ويشتل

 ږوپ زدمو   خ کم لمملوبمه پ 1 شتلویپه پوستلو د و ېوو چ مړ ز یې روااو دل فدا د
 .لخ ارام ک یعجد هربو 

 لټهو  زه است ی رتهرچ تا  ېچ ېي لیو  یراغ فونرلټ فرضو دلعبدالسلم د
 دراماو  د فرضمو اغرښم د ېک وات دناسب په تلښغو  ږدو ، ی یشو  روان در ته

 .وو یشو  روان را اواپله وو  خیک ل ف هربه او ورشو  ته کور هربه د لپاره
 .،ی روان در لپاره دورل د ته لټهو  ېچ یې لیو  یراغ فونرلټ صالح دکتور د وروسته ږل

ودمودي  بمل  یدندره د  ژر پما ېللښدغه  مړ د ب ر په غا  ېچ یدرک مړ دو ز کله
  .يش ېلپاره دنتدر پات ږزدو ېک لټدرشان د  په هو  ېچ یشوا یدارلور ته کله ک

 تمه رټدمو  اپمل عبدال مرمد  احممد  قمار  شموو  راروان مګمډ په ږدو وروسته ږل
 .پور  راورسولو لټاو درسور تر هو  فدا  ږدو او شو  تهښورک

 رټدمو  متميرق هربه دو ر رل رهټلودرک ۰۶ ددږ ا ېچ خوک ب   رډی ه، د  پر ږدو
 دسمتواد  ېتمرادن د امه غل  د رټدو  د اه وو  یودلښپري ېک یاځ ت، مړ غا  په کخ س د
 لمه ترمادن او ېسمول د هڅهر  دا  یشوا یدارک فلر هڅ بل د مړ ا په رټدو  د ه، اه او

 .راوپ ترادن او سوله ه، ېک وادره په ږزدو د  ج هللا وو  برکته
 وررسه وو  ااسمت صمالح دکتمور او فرضمو یاغلښ سالون په لټهو  انیالر رتاج د
 .وو ااست ه، ميرحل قاس، د مد ررااجن

                                                           
ځانګړې ډول طالبان  د هیواد په جنوب مې، په ځانګړې ډول د مندهار او هلمند ځوانان، او   ا په 1

 ې مله د میلې لپاره موم ځای ته ځ ، هلېه  ې هندوا ې وخوري  یا يې په لو وکو )پوسوېکو( هوو 
دود ويل. دا ډول  مه مالټې وي، ه  هې لوه پوسوېکو او هو  خپلوه لوه موالټو څخوه د  په  ل د لو و

و ځکه ت  ډهو ه دانوارو همدې لو ې لپاره مار اخيل. دا ې دانار پویک  د جامو رنګ ډه  خ ا وي، ن
 پویک  ددتې لو ې لپاره نه مارول می ي.
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 .لمر  داح  ولډ همدا قواره  بیغر او برعج پور  مړ ز په حليمي قاس، ررااجن
 دسملک لمه ده د   د دستواد  ېپه افربااستان ک ېلر   او داچ ههپو  دسللي هښ
 .یشو  ستلراا ید اه کار دلته خهڅ

 سمالون عممودي لټهو  د ېچ لخ ک غږ  ه، ېد ته ارربخت اغرښ او ادر  اغرښ
 یچما لسګمر ویم ویم دمو همدلته وررسه  یټبسلو اادازه ږل او یچا نرش رايش  ته
 .لوڅښو 

 کابمل ږزدمو تمه هربمه لهځ ويش  داح  استرس د ېچ وه تنده ميرحل ررااجن د
 .دلیلارښ پور  مړ ز په به دلیاور احو د او دلرل وهی هر کسااو شتورد

 امح  یمې وامدړ ا ژوامد د ږزدمو او کابمل د کماوو  دجلمس عام ارب صاحب فرضو
 .وو یولرا ږغو صالح رټاکډ او کوپ 
هم، امور  وهیموو   خیب م  کم استرد س رډیساعته  لورڅتر  ځور  ردهګ ږدو ېداچ

 .يش ړو   ته ژورو استرس د رسه ميرحل ررااجن ېعلقه اه لرله چ
 د و څښم وررسه ېکم کمور پمه ده د بمه یچما سهار ېچ شو ګنټر ميرحل ررااجن

 ولموړ او ډۍو ډ د ږدمو وروسمته ارب ودنله  وررسه لادځ اغرښ ادله له ارانټر د هربه
 کمه لرو  ااسته رسه درشااو طالب له ېبج لس سهار سبا ېچ م خ وک دشوره دهال پر

 رسه اسمتازو طالمب د به ارب شو  ړو   ته کور ميرحل ررااجن اغرښ د ته یچا سهار
 ورتمه دمو عذر اپل او خوک فونرلټ ورته رتهرب دو دااس  و ی اه چمتو هښ ته دجلس

 .ودااه یې عذر ږزدو ودان  یې کور .خک ااد ړ و
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سم، اموب وامه شمو  ږپاش شوم  دمو ښله دکتور صالح رسه وي هتر ااوات ېشپ د
پمه دجلمس او  ولمهټه،  ځوروسته ه، اوب واه شو  پرون ور  هځسهار د ملاا  یکو  

   .وه دشو  رهرت ېک داځرر ګ
 طالمب د هم، ارب ېبج لس هرټا خۍلود پر سمحډ د وروسته لوڅښ یچا تر سهار
 .وو وات دجلس د رسه استازو
 خیلمود ږدمو لځمد دجلمس سمالون تمه ورغلمو  دا ېپروام ر امدل مړ وا ۲ ولټ ږدو

دلعبدالسملم  الردفم  درسمت ا روروسته د طالبااو د ق مر د سم ږانوش وو  او ل
دلعبدا حممد    فرممد مممد حن نیممقممار  د ، ررسممول حلمم درسمم خرحنفممي  شمم

 .ه، سالون ته راغلل ګرد و  ،راو د مداو دکتور  صالح لګددار  دکتور روال ارګهاا
   .رسه ااست وو ږراغر وو  او له دو ېدخل یهللا تر دو  براج یاغلښدرسور او  یاغلښ

درشمم  الردفمم  د درسممت ا رد سممد ق ممر د رهممح  شممورا غممخ   د طالبممااو 
رسه  ږدمو لمههربه  ېوو چ لځ خیشو  دا لود لیوو یدلعبدالسلم حنفي لخوا هرکل

 .خوک ونګډ ېپه دجلس ک
  او ورسموو تمه ولمس اپمل ېتنښمغو  ږزدمو وړ غموا  ر  د سمتا  : ))لیمهربه وو

ادمام پردهمال امواق  هم،  اپمل د ږاپلو درشمااو تمه ورسموو  دمو ېتنښستا  غو 
 لسمدا ورکمو  دیتمه دمو شمد ظماملګذبه وه  همر   خیوو  شدت دو ک وااانځدرلودل  

او اهي عن املنلر اداره ملوروف او  هربه د  ووژل يش  ادر با  نیاا ې  چتلښغو 
 د اواقصمو د و   هم، ېامړ ادام پر دهمال دمو  سمته راو دکسان وو   تجربې ېب ېک

 (( .کوو کوشش به لپاره اصلح
ق ر ته د تللمو  خهڅد کابل  لادځ د مد ضرف اک ډ رڅرپه  وځه، د اورو ور  ارب
 :لیهربه وو  خوک لمپ یېپه احو  ېوو چ خیلود خهڅ روادل

د  ېچم م خ راتمه برابمره کم دمو نمهرکتنو زد داورد ل ېنه کوو  چدن ولوټله تا  )) 
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يش   لیوو وابواهځته  نویښاو فاصله کمه يش  ااد و خ ک ااد ړ ااولاس و غږ ولس د 
 .وخ ک ااد ړ دخادخ و ېلګر

 .لخ ک دو د سوس او دلیواور هڅر ډی دو ېک وځور  دوو رورت په
  هربمه دمو 1 وه  خ کم وعمده ږدمو کموو  اامد ړ و هم،  ر  حمل او دواهیاادړ اپل و

 .ئخ تا  هملار  وک یې ېکولو ک عمر ېچ و خ ک یېبه  در للرول
 مړ ا دد پمه امن ېچم وړ غوا  یاه د  شو  دب   پر  ېد  چ داح  ېدهم ېنځر

 .ولرو رسه انځ له اتیادر ستا  ه،
 :دسئله قاچاق د او یلرتوکو کرک ېد  اشي – ۰

 د ېچم ېمرسم ېکمود  دشمو  اتیمز هم، کسان ددږرو و ی وادره ،یدو ېک خۍا
 ېک بداشان سته  ه، قاچاق او هلرکرک کوکنارو د هلته د   اد  واک تر طالبااو

 . رږک ه،
 ېنمدارد طالبمااو لخموا ک  رمږک لیماسمتخراج امحه ده  و داو دومداو او د کااو  – ۶

 ولډ ېردسمللررواين د  او د استخراج شوو دموادو د صمول هم، اامر  پمه غ
 2 .یل شو کخ ور  ه، راپور مړ بداشان په ا داستخراج کو   

 تمابمل د ارمب ېلمډ ېوسملوال دله داعش پرته هلته اور  د رږ ل اخدشامل ته د ګ – ۱

                                                           
تی  مجلس مې دوخت د مموايل له امله پ هکړه پ  دي شوه  ې موم مد  وړاندهزونه وي، هغه  وه  1

د ما ل میشېو شنونکو او د رسونیو د موارموونکو لخووا پوه لویکيل ډول طالوب مرشوانو توه ورموول 
 دو  اندي تور موي.می ي، او هغوی  ه هې په عميل می

د    هېانیا ګلو ل وهټنیس )نړهوالې څارونک ( ادارې دا ډول وروسېه مورنیو رسنیو لخوا راپور خپور  1
شو  ې د  دخشان د معادنو د اسېخ اج شووو مووادو دمحصوول د پیسوو هووه انودازه  طالبوانو توه 

ر مې راتيل  ې تی  مال مال مې خپور شو. راپو  ۷۰۰۱ورمول می ي. دته راپور د جون میاشې  په 
 میلیونه ډال  له دي الري ت السه مړي. ۲مې طالبانو 
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 (( 1 .وخ ک کمه ژوبله ګدر  او رولټکن ماخ ګ ولډ هڅ وادره ږزدو ي ځر ګ درکدواه
 او ېتنښمپو  ېاپل ه، به ر ادل اور ورغر خهڅدکابل  ېشوه چو  ددشوره پر د

 . خ ک ااد ړ و ادر مړ ا په داستاز  طالب یې به ارب او یېووا ېنیښااد
 :مخ ک هتراپور  دوضو  داعش د ه، د راستاد اسد وح

 پمروژم ېچم  رږپموه المک .د  روپیمو الک ه، ارتښر  دلارادښد داعش )) 
 بمدل هیسمور بله په وادره ېچ ايش دا  . خ ک برابره نهرزد ته داعش ادني اا ده 
 ېکم شمامل او رځاتم پمه وادرمه د کو   ېحمل به رانیا ن رچ لا یادر هرروس .يش
هم، امه شمو  ګېسم   امو   رمږک ودلښم یلو  به داعش ده سمه .ده اتهیز نهښاادي

 ؟ید هڅچلند دو وررسه     ده؟ هڅ لرهات طالب د  ید اه قو  ېچ یو  ټپ
 )).لرو اه خهڅور  ه، تنهښغو   ید یعمر کووال دحلودت او د پروژ 

 : یې دا ډول وو ټليده،  چې    خ وک داح  ددږاو لځادر  دا عبدالل رفدکتور 
 ېدخلم پروژم ولډ رڅه يش  واه سوله او ترادن که کوم  دننه خهڅ ولوټله تا  )) 

 لمایادر یمې عادمل او  ید رګرمرا ېک ماخ دن مي او فرادن مي ګ د وادره   رږک لړ و اه
 ېکم ټاموم تورلسم درشم طالمب د وپ ارب   ړ ل و   او سوله غواو دسې  حلودت که ده 

 ېروسمي د ېچم لمر   پملن افموت د ېکم کرپاسمف اراس لایادر ېداچ   ړ غوا دلرداال
 . رږک عمر اه سوله  خ وک ه، کوشش طالب که ید باور زدا يش  رولټکن واک

 یمېتجد د وادرمه رانګم د ږزدمو يش  ودلیښمپر که ده  رهااشربال او حريب لایادر
 .لر  پلن
 ېچم اسمتوامر رنډدمو  ،یمدو   خ کم اشمربال ملمهځ ېچم وی  یاو  استوامر د ۱

 .کو  اشربال تفلر او ترتهن ېرواين استوامر چ  ،یدر او و   ېلخ ت درشان
                                                           

په وروسېه وخېونو مې دايس راپورونه ورمول شوول  وې پوه شوامل والهېونوو موې  د نوی اسوالمپال  1
وسلوال لیدل شوې. د داع  رس ی ه ت  ډه ه د از ک، تاجک او  یچن وسلوالو د شېون خوربه پوه 

 ی ي.شامل والهېونو مې م
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کسان پيدا او اپل اهداف پر   تهیيب هو ېشتون لر   چ واهاسخت او ارم ګن
 دشمو   لخوا الک چما یدو د   .ووژل يش منښاپل د ولډ یپه رواا . خ عمر ک

 . رږاو پوه
 هم، حلودمت څی سمپو  او یکممدور  وی ږدو وررسه لر   پلن اپل لایادر ېداچ

 .خک ادضا دفت دو ونخ ت لرو 
 ېچم وکڅمولمرو   دیمبراادمه با کهدشم    ید ګنمګبمل امرم   یبود ادادي د وی

 .يش اصلح دیبا ترتهن ېد  براه ک پهته ژدن و    دواره
 یوکمو   ېکمار ده چم په  یشو  کار رډی ته ارابولو ترتهن ېد طالب په دمابل ک

 .اپل و  ،رتصم دو وادړ ا کمرتاو در  حا لد استمل ېشو چ
 وړ دوا وامخ د سمخت او امرم  ګ ېده  چم ارمتړ تمه ا ن رد طالبااو لخوا دا  س ات

 .يش ولروا ېپه ادر ک لرهات وادړ ا
 د ېامه چم ا برامه ده  امو د دمهار  ګد ګنم ولړ ګو ېلړیرسه ا وادوره ویلو د

 .يش ستلرواا خهڅلخوا د افدار کار ور  وادوره ویلو
 او عمراق   رمږک ګپردختم هم، اه او  رږک سوله اه و  دسل ه لایادر ېچ وڅتر 

 ((.د  دثالواه هښ یې اربرل
 :لیدرش دل عبدالسلم حنفي  وو لسترادر  دف  ا رس د ق ر د طالبااو د
 ،ربس، هللا الرحمن الرح ))
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  ()هر کار یې په اپل دنځي دشورد رسه و ب

  1دلرمکمرل ک خمهڅدواد دخدر د پخواين شورو  ات اد رسه د ګهماد لمه وامت 
                                                           

دايس راپورونووه شووېون لوو ي  ووې د پخووواين شوووروي اتحوواد رسه د افغانووانو د جدوواد پوو  مدووال د  1
مجاهدهنو ت  الس الندې سېمو مې م وندګ  وهڅول شول  ې په خپلو ځمکو مومنوار ومو ي، تو  

د مجاهودهنو او مجاهودهنو د پلوهوانو اچېصواد چووي  .  همودې م ونودګ و  وه  ېڅو له دي الر 
مجاهدهنو ته ډوډۍ او د لومړنیوو اړتیوا وړ توومې   ا و ول، دا ډول د مومنوارو د حاهوالتو لسومه 

   خه  ه يې د خپلې س مې ن دې مجاهدهنو ته ورموله.
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پمه  ل خ کم دلصاحب بند ېوات ک پهک، وو  د طالبااو  ېاو استوامل ي وپ قاچاق
د ګمواز او عمدم ګمواز ب م   ېچم لید طالبااو درش و دل رککرل  اتیز ېهلمند ک

 .ید واګب اطاعت او دنل ادر د  یدواد دخدر بند د  ېچ یاه کوم  ادر د یې
ل او د قاچماق سمتواما ت ښمده  د کوکنمارو ک لرهات اۍاوس ه، د طالبااو پخوا

صم ت تمه درضم  ېچ هڅه، بندوو  هر هربه  تیراس یچرس او حت و یدخالف  یې
 ((.يشاستوامل اه  دیبا یو 

طالبمااو پمه لودخیمو د د ښاغر حنفي پر احو لږ څه اور ه، ور زیات کخم  غواړم 
کلواو کې د کوکنارو او چرسو کښت زیات وو  د اپل ادمام د اخیمدو څځمه یمو کمال 

دواړو بوټو کښت بند اعلن کخ  او دا  بند شول  چې هرچما هم، د  وړااد  یې د
طالب له ویرد دغه کښت واه شو کر ی  ځرنو بدګرااو چې په کورواو کې د انمه پمه 

 .هربه ه، د طالبااو له اوا له دنځه یوړل شول  پټه کرپ وو 
 داچې د دلارو دلتواو د اشه يي توکو رسه د دبمارزد دفم  د یماد کښمت د صمفر

تر ډیمره یمې زه  دمل دا ګمڼ، چمې دوی امه غوښمتل د   وراه کخ همهاغه وات راپور 
اپلو دف واو او کمارکووالو دواشمواه یمې وځنمډیږ   دغمې ادارد رسه دما هم، کمار 

څه ډول چې له دوی څځه غوښتل کرږ  په هربه ډول راپور چمتمو کمو   تمر   کخی 
په رښتواې ډول د کوکنارو د ډیره سخی اه يش دنلی چې د یادد ادارد راپور دی 

کښت اړواد په حمرمي بڼه و    سوهنه پلې کرږ   زدموږ یماد د  چمې کلمه بمه د 
لودات را وړل شمول  ساحو څخه د کندهار درکد  دف  د کوکنارو د کښت اړواد دو

ګروپ ځرنو درشااو ته ویل کمدل چې څمه ډول د کوکنمارو د د د رسو   همدلته به
 .کخل يشکښت اادازه برابره 

 مومپمه سم دخمدررسه دمواد  ګد راتم ااوځرپو  ييلاید ادر)) حنفي وویل: ښاغر 
وو   شمترد انځرمپو  او تمایبر ېچم ېپه هلمند کم ولډ  اخ ااځشول او  اتیز ېک

 .شو اتیز رډیتر پخوا  تښک یېهلته 
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 تښمکوکنمارو ک دوپ  ارموه  ب ېپمه  س کم ااوځرمپو  ييلماید ادر ملمهځفضا او 
 ږدمو  کول قاچاق ېک 1اپلو ادادي الوتلو  په ااوردواد دخدر بهرا شو؟ اتیدودره ز

 .ویدخالف  دله استوامل رسه ګد یې
 پخموا د ته لویته ده  اورو دسا ګتوګه ګن تهایز ږزدو ېک  ویرشا سنروپه او  لبتها
رسه  هم، دمخ  ګګنم يامله  رواين او فرهن منښد د اوسمهال لرو  اه توګه ولډ په
 هڅم ېته ه،  توګمه ويش  چم ېد  دسئل ېچ کوو کوشش د ابق توان اپل د و ی
دشمللت امه   ېيم ېک دورک عمر پهده   ۍدو پخواا لرهات .ودرول يش ایک،  ولډ

 .صفر کوو تښد کوکنارو ک ورږ وتواا ه، ارکه ب  ی  شو افي کو 
پمه  وڅم تمرپه اوم  لرو   يید دودن او صنا سونردستمل کم وادړ ا دواداو اوکااو  د

 .ويش او اد، دوګود و  یو ردخن خهڅ ویله اپلرس ېبراه ک دد
اپممل رس   ېکمم مورتممر واک  اممد  سمم دد کابممل ادرا  خممهڅکممااو او دومماداو  د

اامدازه  دمهکو  د   ېکم مورد طالبااو سم ېدوادن چ هربهقودندااان استفاده کو   
تمداو    د ااورماو زام  ضااویدر د ېسرپ دتر سه شو  خهڅور    رږاستخراج ک ېچ
د اصولو د مابق  شخيصم  راد   رږلپاره کارول ک یلواو رضور  دسا عاګلو روډیاو 

 ((. رږاه ک خهڅاستفاده ور 

                                                           
مې د ام هکا ځانګړې ځوامونوه چا اق ځینې  د نیو رسنیو دايس راپورونه ورمړل  ې د هی وهنو په  1

 راپور ورمړ: INFO WARS  ۷۰۰۹مه ۱او دنایو پوځیان الس ل ي. داګست 
  US and NATO protecting Afghan drug trade 

http://www.infowars.com/us-and-nato-protecting-afghan-drug-trade/  
 Drug War? American Troops Are Protecting Afghan   ۷۰۰۱موه، ۰۱دنوومرب 

Opium. U.S. Occupation Leads to All-Time High Heroin Production 

http://www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-

afghan-opium-u-s-occupation-leads-to-all-time-high-heroin-

production/3538۲35 
 او نور راپورونه ه  شېون ل ي.

http://www.infowars.com/us-and-nato-protecting-afghan-drug-trade/
http://www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-afghan-opium-u-s-occupation-leads-to-all-time-high-heroin-production/5358053
http://www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-afghan-opium-u-s-occupation-leads-to-all-time-high-heroin-production/5358053
http://www.globalresearch.ca/drug-war-american-troops-are-protecting-afghan-opium-u-s-occupation-leads-to-all-time-high-heroin-production/5358053
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چې د کااواو په سممو کې وسلوال زورواکان په اپلمه اوښمه کنمداې او ده سمه 
چې د اادو دوادو د ترریمدو  رد پمه او طالب استاز  دا واه ویل استخراج کو   

او ګم   شمنوالي پمر د  بماور د د     ځرنو سممو کې د طالبااو تر کنټرول  اد 
پرته د طالبااو لمه اګمازد چې د کااواو د اادو توکو ااتمال  دا  راپورواه شته د 

دشلل دی  فلر کرږ  چې د ځرنو دواداو څخه را ایستل شود اام تموکې چمې د 
سممو یې د دوټرو کاروااواه ترریږ   طالبمان بمه د پرسمو پمه دمابمل کمې  طالبااو له

 .اګازه ورکو 
دخمالف  یمې ږدمو ېچ ده دا لرهات ږزدو : )) وویل  وادړ داعش ا دحنفي ښاغر 

  سمتا  ده لمهډ دشمو  مړ ګمو لخموااستخباراتو  وټد غ خۍد ا ېک افربااستان په و ی
 . رږک لړ و ته مومس ېالوتلو ک په ېچ یېوا ریظاهر قد  ولډاورو  دا  یې خهڅ

د  ي ځمرتواو تمه سمفا ېدرشان په  کابل ک ېلډ دد د ېچ  رږک لیو ه، دا 
 د   اه لمر  ېرللچو  ېاو اپل یهربو کو    ګرات ګکس ته ت ،یحلودت اول او دو

پمروژم  مړ ګو ااټو  د یاالردفضا ته اه يش دا وادرپرته چورلله د ه دله اګاز  لایادر
 .اه لر  یاځ ېده او په افربااستان ک

 دا داعممش رامم  دهمميطالبممان قممودي  سمممتي او دممذهبي ااممتلف تممه ملممن اممه و 
دانمه  ېکم وادرمن پمه هسمرلاهنمدوان او  ۰۲۱۱۱ ې  د طالبااو وامت کم1کارکو  

او   ړ امه غموا یهربمو  ېورته اح ام درلود  داعش پمه  افربااسمتان کم ږدوګود وو  دو
 .اه لر  والیو یرسه ادر   ږزدو

په شمام ل  طالبان ېد طالبااو وات ک ېچ ،یووا دیبا وادړ ا اخدګ د ېشامل ک
درلمود  اوس  ترحساسم وررسه اللمو تویشامل و  درسه دخ وو  دشلل  رډی له ېک
 ېمرسم د خمهڅکمال  .ز ۶۱۱۱او  ۶۱۱۲د   لمه  ګکموم ګنم ېشمامل کم په ېچ

                                                           
 په داع  وسلواله ډله تور دی  ې د سن  او شیعه ماهبې جګړو ته ین وه  1
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ازبک  ترکمن  تاګمک   خوک امرق اللو کو   ماخ ګ ېمابل کد په روااشربال د الک
 ((.دفا  کو  خهڅ وادرافربااان د  او له ه

پمه دولودمات هم، داد  چمې  )لرلموال( ښاغر حنفي د پورته احد اړواد زداد 
کسممااو او پممه ځمماااخ  ډول   شمامل و یتواممو کممې عمام وګممخ  د حلودممت د ادنرتمي

رولو ډیری یمې اربلرااو څخه ډیر په تنګ شود  پرته له قودي ګوړښت په ادر کې ا
کمې چمې  ولسموالۍ ام، آب د ګوزګان و یت پمه له طالبااو رسه درستندوی دی  

 پمه درشمۍ قمواوو رسه دده عبدالرشمرد دوسمت،    درسمترالکله د ولسمرش د لودخ 
اپل قوم ترکمن ګاخم وکخم  دوست، پوه شوو چې هربه امور لمه قمودي کمارټ کمارولو 

 .څخه په شامل کې هربه ډول چې ده هرله لرله کار اه يش اارستلی
 اسمت ی واامانځ ئ خ ته سفر وک تویو  دختلفو تا کله )) حنفي وویل: ښاغلی 

 هربمه ېلمرو چم ک، دهاګر رډیاو ترکمن  ګکازبک  تا  ېتا  ته به دولوده يش چ
 . رږک نادلماوا راغر و   هربه دهاګر اوس ه، پ ېد ادو له هرب دد

د   ید شمترد ېکم توامویپمه شمامپ و  ېچم تیاکرث ترکمنو او تاګلو ازبلو  د
 .کو  ګګن ېاشربال دمابل ک

 دعربمو تمه تمذکر  ۲۱۱ربماين د اسماده بمن  دن پمه شممول  نیاستاد برهان الد
چمارو  ورمچمارو او بهرا ورمکورا  یفردمان دوګمود د یمې لپاره ټو   د پاسپور   خ ورک

 (( 1 .اسناد شته یې ېوزارت ک
د طالب استاز  دااحه سمه ده چې عربو ته د دجاهدینو د حلودمت پمر دهمال 

                                                           
انجنی  احمدشاه احمدزی  ې د اسېاد   هان الدهن ر اين په وخت موې د مورنیوو  وارو وزهو  وو،  1

هغه ما )لیکوال( ته ووهل  وې اسوېاد   هوان الودهن ر واين زمووږ رسه پوه جدواد موې ملګو و عو ب 
ع ب مجاهدهنو ته  ۲۰۰مجاهدهنو لپاره د هوهت تام ې او پاسپوریو ورمولو ام  ورمړ، او زما لخوا 

فغان پاسپوریونه ورمړل شول. مله  ې د پاسپوریونو د متدهود وخوت شوو،  یاځول اسوېاد ر واين د ا
 متدهد ام  ورنه مړ.
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هربه کسان چمې د اسمتاد ربماين د حلودمت پمر افرباين پاسپورټواه ورکول شود وو  
دهال یې اساده بن  دن  د هربه کوراۍ او دلارد له سوډان څخمه د اریااما رشکمت 

چمې د کمرز  د   عبدالرحامن و ډاک  یو پلې   په الوتله کې کابل ته را ااتمال کخل 
چلنمد وزیمر و  د شمامل ټلمواپ لخموا د  ييهموادللي لنډدهاله حلودت پر دهال د 

چمې د   دولودو د یلو له دخې ووژل شو  او بمل هم، پلمې حماګي دیمن د ممد و اا
انارهممار او کابممل واپ پمماتی شمموی  د ولسمرشمم کممرزی سمملکار وزیممر وو  اوس د 

وپ هربه وات  دغو عرب دجاهدينو دودره زیات    .ولسمرش ډاکټر غني سلکار دی
ادام پر دهال اسماده بمن د اورد اخۍ په وړاادد ګواښ اه وو کخ .  او د طالبااود 

 دن عملً د ادريلايي ګټو په ضد د بريدواو اعملن د افربااسمتان لمه اماورد څخمه  
 ۶۱۱وکخ  او په دارالسلم او اايرويب کې يې د ادريلا پر سفارتو باادد بريدواو کمې 

کسان ووژل  چې په ځواب کې يې ادريلايي ادارد پر اوست او ګلل اباد باامدد 
 واورول.کروز توغند  

زه )لرلوال( پر د  باور ی، چې په افربااستان بااد  د حملې لپماره د اسماده بمن 
 دن شتون په افربااستان کې د ادریلا لپاره یواځي بهااه شوه  ادریلا غوښتل چمې 

 حمله وکخ .
 کمارولو د انیمد افربااستان ااوره د بمل چما پمه ز ږدو : ))حنفي زیاته کخمښاغر 

 .او اه ه، افربااااو ته ورلپاره چاته اګازه اه ورکوو  اه بهرا
 ېاو فراه ک رهارازابل  هلمند  ان   خ ک ماخ ګ هیطالب لو ېدمابل ک پهداعش  د
 .د رک دید داعش لخوا تهد ۍولسوال ۱ ای ۲ رهاراد ان . خ ک ماخ وررسه ګ یې

کمد  اګن م ر لورتمه او  ویم   رږوپ داعش اه دات ېک 1 نراچ رهاراد ان ېداچ
  .غرواه د  ګاو دا ړد   دوه لورو ته لو انځرپو  دادار  بلده  بل لورته د کا

                                                           
اوسمدال د ننګ هار د ا ین ولسوال  د داع  مد  او چوي م مز دی، دا ډول موټ او  پ هار ه   1

 د داع  مد  م مزونه ګڼل میدل.
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 ویم و یمږ ررت خمهڅغرواو  وااو ګ واکوو  له دا دیپه داعش بااد  بر ږدو ېکله چ 
تمه دداحممت  ږهم، دمو ید   هربمو  انځرملورته حلودت او بل لور ته د پاکسمتان پو 

 .وی دخ رسهله دشلل  ااد ړ د داعش پر و ېک نراچ په لهځ  یکو 
 .هلته دو هم،  د داعمش وسملوال ورکمول یته د انوتلو  ره درلود   نراچ ږکه دو

 .ید سوال دا  یو  را يش اه ېي وپ لر   اردو ېچ حلودت راد
شئ  لهرورسوو  تا  وس  دولس ته اح   ېلرو چ دونیلوټاو اه ه،  ویاه راد ږدو
 (( .اللو ته ورسوئ قیحما

وپ   په واک کې اه لمر   حنفي دااحه سمه ده چې راډیو او ټلویدونښاغر د 
د ټممولنردو رسممنرو د  ر  طالبممان تواامممدپ چممې اپممل پردختاواممه او ځرنممې دهمم، 

طالبمااو  و پمر دهمالد کندز لودخی ځمل ارولم  راپورواه ډیر ژر تر اللو پور  ورسو  
سبوک د ویډوګااو له وکو ی شول چې د حلودت ادعاو  په ډیر لږ وات کې پر فر

کبله ااسمې ثابتي کخ   دوی د اپلو درشااو درکې ه، پر فرسبوک اپمروپ او تمر 
 .اللو یې رسوپ

امه عممر  دژ دمر پمرو لو ډ سم،  پمه  سوله امه و  ېچ : )) لیحنفي ووښاغر 
کموو او  هیحام دده  در پروژ  لرهات ږاو هربه زدو م خ ک هاپر  هرطالبااو اعلد   رږک

 .سورا ېي ترادن
لرو  ارزو دمو  ېلړیرسه ا وادوره اوا ورها ېمرس له او ېسيم  وادوره هیله همسا

 اسما  .وخ رسه حمل کم ېکم وځمدن اپلمو داو سمتواد  نمورافربااان رسه ک ېده چ دا
 .وړ غوا اه ماخ او له هربه وروسته ګ د اشربال اتمول  د دو تنهښغو 

روغتمون   دیبسم  ۲۱۱ دوم   ریموز الروزارت درسمت ېپوهن د ېوات ک اود طالبا
 یمې 1 لرسمه رټماکډدرلمودپ  او  د صملرنېاجوين  ۲۱۱اږدد  ږدو ېک ۍپه وداا

 .له وهو دسې 
                                                           

 کومت پ  مدال د عام  روتېیا وزه ه وه.ډامټ ه سدیال د حامد م زي د لنډمداله ح 1
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 شمتوند اجواو لپاره طمب دتوسمط  ېت کااو هر  رهاراپه ان ېوات ک په اولباطا د
 زدمه وه   ېچم ولډ هڅادله ده   دهمد له دشللت دو درلودل  د ر ې  داچدرلود

 ((.وړ لپاره غوا ولوټد  روزاه او وواهښ ږکار واشو   دو ولډهربه    ېبراه ک ېد پوهن
پموهنې پمه برامه د حنفي احه په د  بڼه دنلی شو چې ووایې چمې   ښاغرد 

 او دا يمو  ن راغلمی دی کې د طالبااو ادریاتو او تالرو کې ډیر دهم، او دثبمت بمدلو 
پموهنې برامه کمې ډیمرد ښه بدلون ګڼلی شو  وپ د طالبااو د ادام پمر دهمال د 

 .ستوادد و 
د  و ړ دمذهبي تفرقمه امه غموا ځتمردن شمروهسني او  دښاغر حنفي زیاته کخه: )) 

د زورواکمو پمه  ې  بللم1پمه اموم امه وو  وهراو ش سنيد  واهاګن ېوات ک پهطالبااو 
 ((.وو ګګن ېدمابل ک

په شامل چې ښاغر حنفي احه به پر ځای و   وپ ځرنې طالبان برا وایې د 
طالبمان د ګمرنال بمې وسملې کې او په ځاااخ  ډول هربه وامت چمې لمودخی ځمل 

عبداملالک رسه د دوادر له دخې ددار رشیف ته انوتل  طالبااو ادعا درلودله چې 
بې وسلې طالبان د دمدار رشیمف پمه ښمار کمې د ازبمک او همداره توکممو لخموا ووژل 

                                                           
ځینې د اهل تشیع ځوانان او په ځانګړي ډول د هزاره تووم  ځوانوانو  وې تو وېل هوې پوه  دو  موې د  1

میشت میدو اسناد په اساين رسه واخيل د طالبانو د نظام  پ مدال  ې  ه موم هیوواد توه د چا واچ  
 بان د اهل تشیع مخالفه ډله ده او موږ وژين.الرو ورتلل،  یا  ه هې  د نیانو ته وهل  ې طال

م وموړ، د هوزاره تووم  ز.مال پورې دوا ۷۰۰۲ یا ت   ۷۰۰۲د ام هکا ت  حملې وروسېه له  ېلو  ېهمدت
 د طالبانو لخوا  دجعيل تددهد لیکونو په مارولو رسه په  د  مې میشت شول. ډه ی ځوانان

و تاجک او پښوېون او د نوورو چومونوو ځوانوانو هو  دا ډول د طالبانو د جعيل تددهد لیکونو څخه ځین
  د  ته د تګ لپاره اسېفاده مړي.

زما )لیکوال( څخه د  ما ل  ار د پنځمې ناحیې م سېیالې می من ف  وېې، د طلووا او هوک یلووهزون ځینوو 
و ماروونکو تو ېنه مړي وه  ې مه د افغانسېان د اسالم  امارت په نوم موم جعيل تددهد لیک ورته  مېو

 مړالی ش ، ت څو هې دوی  د نیو سفارتونو ته د خپل ژوند لپاره د تددهد په موخه وماروي.
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ن د ازبلمو او همداره ګمااو لخموا پمه دا ډول په شحغان او رسپل کې ه، طالبا  شول 
ګډم وژل کمدل  همهربه وو چې کله دوړ، ځل د ددار  رشیف ښار د طالبمااو لخموا 

ځوااان  د اپلو وژل شموو ویل کرږ  چې طالبااو ه، ډیر هداره او ازبک   وارول شو 
 .ووژلطالبااو په تور او غ  کې 

دشمهور عمامل او دمدرس  ېکم لمورد طالبااو په ل ېرسه په دجلس ک ږزدو ځور  ان
 .ه، شتون درلود ،رحل رسول درس خرش

 د او   خ وکم دامح  دپور  مړ ز په یې مړ ا په ۍازاد د انرب د رهررسب لویدسا اورو په
 .وه  خ ک ګلب اتهیز رهډی یې توګه روادل

 : لیو یېو او خوک لمپ احو په ،رحل رسول درس خرش
  .اسباب د  دوربل هدف ته د رس او د  اهداف وی)) 
 :د  ولډ  اد  پهاهداف  ټغ ږزدو

 ؛ترادام حاکم یاسلد د – ۰
 ؛د اشربال اامته – ۶
 ؛افربان شموله و   او کار اهل کار ته وسپارل يش ېد ا  سامل ادام چ – ۱
 ؛تراريض متاد – ۲
 .یو ردخن یېد تجد – ۵

 : لیلپاره وسا دورته د رس فوپورته اهدا
 ی؛:  ګهاد دخیلود
 ؛: سوله ده،ړدو 

 ولډ  اخ ااځماو پمه  ېدخملمه اپلمو اصمولو  د ېولنټم دهمر  د دفا   ونيیګهاد 
  .دفما  حمق لمر  د ويش  تجماوز باامد  ملمهځ ایم دمال چا د ېچ ېک ولنهټ افربان

 خیلمودسموله  دمو  ومه یتر ویممهد ېبللمکماروپ   یدفما  حمق امه د د ږدمو خیلود
 .وکاروله
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د اسماده بمن  دیمبر ېچم خاعملن وکم لمایادر ېساعتواو ک وڅوروسته په  ۲/۰۰ د
 .دشو  مړ ګو ېپه افربااستان ک یېطرحه   ی دن لخوا شو 

طرحمه  دیمبر دودره ژر دولودات وشو  کمه د ولډ هڅته  دریلاا ېچ ده دا تنهښپو 
 کاوو؟ اه اقدام لپاره و ردخن د لایادر یې وپ وه  دشو  مړ ګو ېدخل

 اسمناد ېچم لیمبمن  دن راتمه وسمپارئ  طالبمااو ورتمه و اسماده ېچ لیو لایادر
  ید وادرمه دربمروره  یتل ښمغو  يش امه اسمناد وکڅاو  خهڅ دریلاا دست  یااښو 

تمه دوضمو  حوالمه  ېد لمم ړرمامخددر  و خ وکم داح  ئځرا ېچ  خطالب تنازل وک
د اساده دسئله امه  دواز ی وادړ افربااستان ا د ېچ لیو لایادر اروروسته ب ددله  و خ ک

 1 .وه  خ ک یې مخ لیپر ګده  د ګن
 ييلمایاسمناد امه امو اپمل ادر رښمېاو پ یدبر د ۲/۰۰د  لایه، ادر يځان ور  تر

  .ودلښبل چاته و  ه،دلت او اه 
 .وکاراوو ېقدم ک ی،ګهاد دو په  دو لهروس خۍلپاره لود دورته د رس هدف

 حادمد  خدمو دفم  املص کم ېدوام لر   ق مر کم  ېه ېسول دده   لهرسوله وس
پمه  ارمب وروسمته کلواه ددر  ست یوا خهڅ ق ر له ررسف اپل ولډکرز  د احتجاج په 

کلممه  دواز یم رغرمپمه ب .خدخالفمت وکم ېلځ ارب یېدف  الص شو  کرز   ېدوحه ک
 2.وو یللردلتب )دف ( ل ېاه وو  په لوحه ک اښانادارت  دوه   دشو  للرل بهرط

                                                           
تچ  ه اخيل، له پ ښې وروسېه سمدسې   وش د   هدونو پوړه  ۹/۰۰د ام هکا ولسمرش  وش وهل  ې  1

پ  اسامه  ن الدن وا وله،  وش پ هکړه ومړه  ې په افغانسېان مې طالبان او القاعوده د ام هکواهې 
مې ام هکواهې پوځیوان پوځیانو په واسطه مات مړي، مانګ اس  تاهد مړه  ې د   هدموونکو مقا ل 

   هد اته ورځ  وروسېه همدا هومړه د  وش لخوا السلیک شوه.له   ۰۹عمل ومړي. د سپټمرب پ  
http://millercenter.org/president/biography/gwbush-foreign-affairs 

رشوانو پوه ودانو  موې دننوه مدوال طالوب مچط  مې د طالبانو لخوا د سیايس دفرت د پ انسېلو پ   1
سپین  ی    ې ملیمه پ ي لیکل شوې وه، په ګډه پورته موړ، او د  یو   د پورتوه میودو م اسومو 

 وهډهو په رسنیو مې په ډه   ټک ډول رسه خپ ه شوه.

http://millercenter.org/president/biography/gwbush-foreign-affairs
http://millercenter.org/president/biography/gwbush-foreign-affairs
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دفاهممه وشموه  وادړ ا االوټ دویولسمرش درسه غني ارشف ر ټاکډد  ېقدم ک ړر،در 
  .خک کر سل یې ونخ ولسمرش شو  ت  ېکو   کله چ کربه اه  سل ونخ ت ېچ

 ېکم ټپمه تورلسم اموم هبم  هللا د خرطالبمااو د درشم شم دد ولسمرش غني لخموا 
 .دااي احه ده ېکاله وروسته د سول ۰۵هربه ه،  تنه ښغو  دلمدوشا

اوس امه يش شماته  دامح  ېله اپل ی  هربو  اه د سټانترور  لبانطا ېچ لیوو لایادر
 .ده اه دورک ېعمل د ېچ هربه م خ دا احه وک ېچ یې)غني( ته وا غلم اپل  یدارک

د   خوکم ونګمډدمو  ېکم وډغوام والموخیپمه ا   خ کمو دمو  ډدغوا و ړ عمر سوله غوا
 هم، ګراتم سمتا  ید دا ي ځرا دلتهدرشان  لوډ ا راو س وادواوګ  لنوو ټددين 
 ((.وړ غوا سوله ېتواښر  او کوو  داح  وررسه وادړ ا ېسول د وشو 
په ځرنو اخیوالمو او ډیمرو کورارمو د سمولې اړوامد غوامډو  (لرلوال) کوده چې داتر 

کې ګډون کخی  زه فلر کوم چې طالبان د افربان حلودت په اسبت د سولې لپماره 
ډیره لروالترا لر   هر ځل چې د سولې اړواد پردختګ کرږ   د افربمان حلودمت او 

 .د پردختګ دخه ارول کرږ وادواو لخوا یې سرمې د ځرنو هر
 تمه یځدیملو ترماهم وررسن د  ید کار ورد رسن ازاد  انرد ب: )) حلر، وویل شرخ  

 .و  خیک خهڅ اسلم له ااذ به یدو   ید دولوم ته ږدو ېچ لله ید اه دولوم دودره
 ترماپلمه د اهم یمېد   زه  ۍرسن ېي س  دهمه وهید    ېستن ۲د حلودت 

 .،ګڼ س  ۍاخ لود ېله دخ
کوو  پمه ژبمه امح  او  دلیاور ږپه غو  ګېاو س   ژبه  ږد  لله غو دا  ۍرسن
 .کوو دلرل وګپه س  
 نیبهم   ېيښحمواه ورته ور  ولسکو   د  وتهګورپه  او رتاخ مراحلودت ته  ۍرسن

 .کو  ۍرسن او کار باعمله عامل دا  حمه احه ده ېګهاد د ظامل پاچا په دخ ک
                                                                                                                                

هغه انځوونه  ې د الجزه ه یلوهزون لخوا خپاره شول،  کاري  وې پو  لوحوه لیکول شووې )ایکېوب 
 ( ۷۰۰۱، ۰۹امارة افغانسېان االسالمیة(  د افغانسېان د اسالم  امارت سیايس دفرت. )جون  السیايس، 
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د در دنافوو الف  ې: احه به يېدا  و  چ دیبا ۍرسن یناً او د عاً رش    ًاصو 
د  وادرد ه .اپلرس  به اه کو  اوبندوبار   ېب .در ارسار به اه افشا کو  .اه و 

در ارسار به اه افشما  .ید وحدت او دذهب الف به اه و  .استمرار الف به اه و 
 احلممادو دخممالف بممه اممه و   د فممريض .د اسمملدي اصممولو امملف بممه اممه و  .کممو 

 1 .ده احه لهماګتهاد  احلام ب
اشماره امه يش  وکڅالف  اتویده براه افوس لر   د داوو د ادر۲ خۍد ا نرچ
امه  وسمتیدا  ګمخ و  واهرلرد ۰۲۱۱ او د   ستیداو الک واهرلرد ۲۱هلته   یکو  
 وستیدا ررغ واهرلرد ۰۲۱۱وپ دا  .کار کو  ېالک په دولت ک واهرلرد ۶۱  د 

 .یل یاه يش و هڅ ېد قااون له دخ وادرالف د هربه ه اتویه، د داوو د ادر ارب
او  ارماح ېعاده حمواو په هره براه کد ولسد په اړه شرخ وویل:  ۍازاد د انرد ب

 .رسول د  یېاظهار  او چارواکو ته 
املف اعمامل  اموحمو يش  د حلممران د عادمه  ولرموا ېدصالح عاده په ادر کم

 یمې نرتموه  یشخيصم حمق د یېدا  لهځ ي ګيش  اه د هربه شخيص زاد  لارهښ
 ((.يشواه 

بران د ازاد  اړواد او شرخ حلر، په زړم پور  او اسا  احد وکمخ   وپ پمه د 
عمر ډول د طالبااو تر واک  اد  سممو کې په د  براه کمې بمه اادخما سمتوادد 

احیا او او څرخوالمو تمه سمتوادد و   په ښارواو کې د افربان حلودت لخوا اپلواکو 
 .پرتو سممو کې دملن طالب یې ه، واه يش زغملی  پردا کرږ   او په لرر 

 اړواد وویل:  دواد دخدرشرخ حلر، د 
ه، بند  یېبه  ږدو   خ بند ک ېتوک اشه يي ېک وادره په د  وټحلودت او اا - ۰)) 

 .ورکوو لنجرچ و خ ک
 هګټم قتصماد اغمراض وو  ا وامدړ توکو ا اشه ييد  یلااو ادر وټکاله د اا لسځپن – ۶

                                                           
 د افغانسېان د ماهبې او ملېوري یولنې دجوړ ت له مخې د  یان ازادي هو ډه ه  ه تع هف دی. 1
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 .کاوو یېاکامل  اخدوه  د افربااستان د ګ ېپل یې
د    بیمالمک غر ېمرکوکنمار بنمدوو  د سم ولډ جيیپه تمدر ېچ لیو ااوربهرا

 کابمل .خامه کم دارماو حاصمل پ تښاو کوکنارو عوض بل ک کولود ژواد  یېته  یهربو 
 کالمه ۰۵ په راد بندوو  تښک کوکنارو د جیتدر په او  ید ولس ېچ یېوا ه، اداره

 .ی  کو واه شو  کار دا یې ېک
 روګکروامد  د ېچم دا خیلمود: یته هم، دشملل د ږدو   ید ړرسه و   ږله دو ولس

 کوکنمارو د ېداچم ،ړمدو  لمرو  امه ورتمه هڅم بل لیبد ږدو او د   دستواد  اقتصاد 
ولمس  و خ بنمد کم یې ږکه دو   رږک یېقاچاق   ازاد و  ېک مومد حلودت س تښک

  .شو یقناعت ورکو   ولډ هڅته به 
د  ېکم مهمدومادن د حلودمت سم سملنه ۲۵و اړواد شمرخ وویمل : دوادا او او کااو د 

اقتصمماد   د دواز یمد   ېچم ېکمم رولټمکن ږزدمو .د  ی اممد رولټمقودنمدااااو تمر کن
  کوشش کموو دورشت لید بد .ږ کي ستلراا خهڅور  هګټ ړو ارتړ دشلل په دواه د ا

 ېه، سوال په حلودت د  چم ارب  يشو استخراج  اورسه د دواد ولډپه دسللي  دیبا
 .لرو اه لیاو وسا ږاستخراج او قاچاق کو ؟ دو ولډدسللي  ررپه غ یېوپ 

د اسمتخراج اګمازه  داودوما د ېک ساحه اپله  ړ غوا ۍهر دولت او هره کمپن خۍکه د ا
 . رږدلت ته ورس ېي هګټاستخراج يش او  ولډ یپه دسلل ېورکوو چ ېدخله  ونخ د ت

ګمواب  ؟خیرشو  کم ږکمار دمو دا ایآ  :ې په اړه شرخ حل، وویل چېوژا ااو دااسااد 
هممدا اوس ااسمان وژامه  .خکم ارماح ادمارت لپاره و ردخن د ېد ااسان وژا ږدو .اه ید
 ااوځرمد دمر اردو پو  ېکم يځوواښممببمارد    روغتمون باامد ېکو ؟ کندز کم وکڅ

   .کو  حلودت هڅهر  دا .شتلیو واهټراک بااد  واویاځ په دوراوس د ولس د داه راوس
 .کوو ګرهتو  یېوو  اه یردتا یې اه  ید اه کار دیااسان وژاه ګا

 تجاوز کو : یکمدور  حلودت بااد پرقو  حلودت  ېچ کله
 ؛په ګااب دمابل بااد  اچو  مخ دللي کسااو پ دد وژل شو  ېک ماخ ګ په – ۰
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 ېچم  خ ګااب دمابل دجبور کم وڅ تر   و ړ وا اتهان اللو د ېچ ده هرتوط وهی – ۶
 .يش ېاشربال پات

 کو ؟ هڅودروم  ته  ګګن یېوا ېتوطيه ده چ وهیه،  دا
 ږدمو ېچم . خ وکم یمې قموت بمل ایم دلتوامه ر ادل ېضامات ورکو  چ لایادر ایآ
 .يځودروو ته به و  ګګن

دلتوامه  ر ادل  هر  روسنرچ ېچ  خ د وتلو اعلن وک ااوځرد  د اپلو پو  لایادر
 دویمد در امخدد ګ راد .ودروم ګګن بهزه  . خ وک نرتضم یېکاافرااس  یاسلد ای

 .ده هرتوط دورد پاش ک ااوځرپو  ورد بهرا دواز یاحه 
 ااورمد بهرا ېکوو چم تنهښافربااان غو  لوو ټ له ي ځاه و  انیلایادر ېچ وهمږ پو  ږدو

 رسمالت دمه ادا ږزدو   خ رسالت ادا ک شدوتلو لپاره اپل اسلدي  افرباين  د بوعا 
 ((.رسوئ یېو  ورته و ېچ خهڅ د ر  دهر  له ته اللو قیکوئ  حما
د دوماداو د   ید یدوالراوسم تیمد بداشمان و  ېچم فرمحن د مد نیقار  د

 :لیوو یې مړ استخراج په ا
د   ید ېکمم ۍد  ګمموردو دشممهور کممان د کممران او دنجممان ولسمموال ېبداشممان کمم)) 

 .ید یوتلم خمهڅ رولټمد حلودمت لمه کن ېچم  ږکالمه کيم ۱۱ یونمی 1 لهمااملب له پ
 نیاجم، المد ېوات کم پهرباين  نیبرهان الد استادد  .اه لر  رولټکن پر طالبان ه، 

دومدن د  دغمه ه، د یېدسوود رسه  احمدشاهواکمن  وو  د  ېک مهمس ادهیپه  قودندان
 لممهرد یکله بمه هم، دسموود تمه کموم دهم، بهرام ېچ .وو غلیاستخراج پر رس دشلل را

دوه  ایم ویم  ېکمان کم  ېچم لرمږ ته ور ول نیقودندان اج، الد یېاپل استاز  به   یراغ
 . ړ ورو لپاره لمهرد د  ګورد دشو  استخراج ولډ دسللي ررغ په او   خ وک 2اافجاره 

                                                           
 د پخواين شوروي اتحاد پ وړاندي د جداد رشوا ته ځینې مسان انقالب ه  واهې. 1
له وخت څخه ت  اوسه ه  د  دخشان د الجوردو او پنجشی  د زم دو له مانو څخه په د مجاهدهنو  1

موالو  ۱۲تی  مسلک  ډول وسلوال اسېخ اج موي، په ډهو ه ییټوه  یوه هوې پلووري. هواد مانونوه لوه 
 راهیيس د حکومت له وامه وتيل دي.
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 پمه ددر  ایم څېکمو  دکه  لیو به هربه وو  قودندان وی ېوات ک په يند استاد ربا 
 . ره به بنده يش  دم کښمږ  ۍروپ ېک اوله
 ملميد بداشمان د  ګموردو کمان د  ز  ېکم مهمکرز  د حلودت پردهال په سم د

 .کوله یېاستفاده   خهڅاو ور  یدجدد   تر واک  اد
ل و دسمې  ررمغ  ۲۱۱ ددږ ام  یدسملط د ېوامت کم غنميملالک د اقودندان عبد

 1.کو  رسه ولډ قااوين ررغ او دسللي ررغ په استخراج  ګوردو د  وسلوال لر 
 دا ت  زدا دولودا رږورته رس ېسرله د   ر  پ ېچ خک لردا ه،طالب  وررسن

 لردا ږدو  یېل طالب درش واو دسې  ېمرس د  یتهمت د ویپر طالبااو  دا ېچ ید
 ورهم، د رسمن ږ  دو څرخ و  ددږ ا له د  دوضو  رايش  ته ېمرسد   سنۍ  ر وی اه

 .هملار  کوو ېپه براه ک ترد ادنرسه له استازو 
 ېک درد رد ګ په پردهال ب ثواو ا رس د   رږک مپرړلخ  بااهیغا مړ طالب په ا د

 (( . رږحق اه ورکول ک ونګډد 
هربمه  .مخ کم لارهښم نهښماپلمه اادي مړ پمه ا ارمد اه ژدنت وادړ ا ېه، د سول اررشاپور بخت

 د کسمان لمهډ وهیم سمدستي   رږاحه ک لېسو  دطالب رسه  دکله ه، چې : ))  لیوو
 ((.احه د رح کو  ورکولو  سه د اوحمو  د وښځ د ېردنرد لهډ بله او ازاد  د انرب

                                                           
مورنیوو  ۷۰۰۲موه ۷۱وري پ  د ګلو ل وهټنیس راپور مې ه  د چومندان مالک نوم هاد شوی وو، او د جن 1

رسینو  یاځل راپور ورمړ  ې د م ان اومنجان ولسوال  ولسونه شکاهت موي  ې د  چومنودان مالوک 
لخوا د الجوردو اسېخ اج په تی  چانوين او تی  مسلک  ډول رسه می ی. د وخوت م سوېیال وايل پوه 

ل وايل ووهول  وې هووه دي اړه ووهل  ې دوی د اسېخ اج په مخنیوي مې عواجز شووې دي. م سوېیا
  خه پیسې هې وسلوالو طالبانو ته ه  په تی چانوين ډول ورمول می ي. ويل د وسلوالو طالبوانو وهانود 

 ذ یح هللا مجاهد د الجوردو د اسېخ اج له امله دوی ته د پ سو ورمړه رد مړه.
ځینوو موانونو  معلومات  یې  ې په وردګ میدان، تزين، ننګ هار، هلمند او  دخشان مې طالبان د 

د میندنو مخنیوی نه دی مړی،  مه طالبان وتوواړي  وې د موانونو مینودل او اسوېخ اج  نود  ، 
 دوی موالی    ې د اسېخ اج شوو تومو د انېقال مخه ونیيس.
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 :لیوود درردنو د حمواو په اړم عبدالسلم حنفي  دل
 وهیحده  د ادلاااتو تر تولر، وښځد  ېپه براه ک ارد روغت ېد طالبااو وات ک)) 

 .کوله يش  تاپردهال  ارتړ د ا خهڅ وښځد اورو  وښځادام پر دهال  د ږاادازه وو  زدو
امه وه  عماد   یجمهاالشمايف بود  هو  یجمهعماد  بود ږزدمو دواز یم ېهربه وات ک

  بمل وپامدمو ل ېسرپڅخه تر سه شود  ودیعوا اپلود  دواز یکايف اه وه   جهیبود
 1 .تلښدصارف غو  یلو  ګلورته ګن
 اسملم روان د   اه  هڅتر ااده  اد  کوم  اود حمو  وښځد  ېچ ېوات ک اوس
اصمولو رسه  ديسمل اد  .هم، د افرباامااو دود او دسمتور اګمازه ورکمو  امه تراه افرباا

 او ۍبمار و  بنمد ېبم او فسماد د و یمامه  دخمالف رسه کمار او ،رتولم د ښمځود ابق د 
 ((.ویدخالف  یېرسه  اپلرس 

ښمځو د حموامو پمه اموم ځرنمو د ښاغر حنفي پر احو زه داه، ور زیاتوم چې د 
د   درردنو ټولنې ګوړد کخ  او د بهرارو درسته کووالمو څځمه پرسمې تر سمه کمو  

یادو تر  سه شوو پرسو ه، ډیره براه حرف او درل کرږ   کودې پاتې پرسمې چمې 
يش  بللې ه ه کرږ  چې د دد لپاره اه د  چې د درردنو ژواد ښه   لاول کرږ  

 .د درردنو په ټولنو کې د لویدیځ کلتور رواج يش
د حلودمت پمه راتمګ رسه د درردنمو ټولنمو تمه زیاتمه توګمه شمود    د ډاکټر غنمي

درردن رو  غني ورته ځاااخی دف  پراارسمتی دی  او غمواړ  چمې د درردنمو ټولنمو 
لخموا د افربمان  دریلما کې د لویدیځوالو کلتور او د هربموی غوښمتنې ودنمل يش  د ا

                                                           
د حنف  هدف دا و  ې د  ودهجې د مموايل له مبله د می منو دتعلی  په   خه مې مووږ سوېونزې  1

دیل شاهین او چاري دهن محمد حنیف ه  وهيل و  ې نړهوالو د پوهنې درلوديل. له دي مخکې س
 په   خه مې له طالبانو رسه م سېه ونه مړه.

زه پ  دي نظ  ه   ې دا ه  نه   رد میدای  ې د ملګ و ملېونو او نړهوالو ادارو  ه د پوهنې په   خوه موې د 
  ه طالبانو وررسه نه منل. ودهجې ورمولو لپاره هو لړ رشاهط درلودله، ويل هغه رشاهط 
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د  یمې ډیمره برامه  څخمه ښځو د ژواد د ښه کردو اړوامد د دوه سموه درلروامه ډالمرو 
 .ورکول شود  درردن رو  غني دف  ته

 لباناط که لرو  اه دخالفت رسهچې دوږ ور  : ))اړواد وویل وررسن دحنفي  ښاغر
 ویمرسه   دنیلموټد  طلمو   . خ کم دارمته ستواده پ وررسن ېيش چ یکو     او ړ وغوا

 .یراغ تیتمابل او ضد ولډ
کمه تموازن پمه    روا ېادر ک پهاو در دنافي  یاسلد ېته په کار ده چ وررسن

 ررماو امماپ يشړ تممه همم، و    اممد  سمماحو رولټممتممر کن ږزدممو  يش ولرممادممر کممي وا
 ((.و  ګپردخت هښبه  دا   خ راپورواه چمتو ک

الو و عماد  کمارکو  پمر دونیلموټطلمو   د  : )) لیوو ېک ځدن د  په ارربخت شاپور
 ((.هربوی او اه اح او اه ه، راپور ګوړ کخی وو 1  خوک برید تا 
پر طالبااو اروکه کردلمه چمې د طلمو  یواځي بخترار بللې د ډیرو کسااو لخوا اه 

ټلویدون عاد  کارکووالي چې هربوی د راپور او اح د براې کسمان امه وو  د دوی 
 .ه چې د اورو په ګناه عاد  الک ووژل يشو لخوا په اښه شول  په کار اه 

 :لیو یېو ستره، د احو اوبت واا ګورد  ،ردکتور د مد او
  کمه 2  رمږا داره  امه کتمل ک هڼپا بید طالبااو رسمي و ېپوه شوم چ ا د)) 

 اام  امد د دملو ړ ا برمېتر  او ،رتولم د   رمږسوالواه حل ک رډیدوادداره وکتل يش  
 رمږغږ هربه  درېتر اعل  ېبراه ک ېپوهن د  شوی اپور ه، رباممپ رږغږ د مد دنصور 

 .یدده،  رډی رباممپ
                                                           

د  خېیار هدف داوو  ې د طالبانو اړوند او په ځانګړي ډول د مندز خرب  ې پ  طالبانو د جنيس تیو ي توور  1
 لګور شوی وو، دامارونه د طلوا یلوهزون په اداره مې مده ان موی، عادي مارموونک  دامار نه موي.

االماره د طالبانو رسم  وهب پا ه ده، ډه  وخت د  د نیانو لخوا تړل شوې وي، پوه افغانسوېان موې  1
ه  ت  ډه ه د مخا  ايت ممپینو لخوا پ ي  ندهز لګول شوی، نه خالهی ي، د خلکو الرسسوی ورتوه 
ډه  م  دی، له همدې امله  ې ډه  وخت هې ادرس نوه خالهوی ي او هوا ژر ژر هوې ادرس  ودلون 

 م ، عام خلک هې نه ګوري.مو 
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   رمږک لخموا تواسمتخبارا د وامت رډید صل وژل  ای او کووالي زده ووالو ښد 
کمو    انیمطالب ته امو ز ان؟یکو  که ز هګټبه طالب ته  کار دا ېچ وخ که فلر وک

 ((.وژين انربچاپل ولس  دوپ  به ارب
کال وروسته ډیر د  .ز ۶۱۱۲له وردګ د احو اړواد زدا ادر دادی چې   ښاغرد 

ښمموواځرو او پوهنتواممو زده کممووالي او فممارغ ځوااممان د طالبممااو پممه لرلممو کممې د 
ادریلا/ااټو او افربان حلودت د پوځرااو پر ضد په لودخیو کرښو کې ګاخد کو   له 

اوس وات کې د طالبااو په ادریماتو او   او شمرر یې ک، وو  دخلې ه، وو   ۶۱۱۲
والي په اړم ژور تربرمر راغلمی دی  او دا یمو دثبمت تربرمر فلر کې د د صل او زده کو 

هربوی د ښوواځي او پوهنتون هر زده کووالي ته په بده س ګه اه ګمور   او د   ګڼو 
کلوامو وروسمته پمر د  دمته، وو  ۶۱۰۶انارهار پوهنتون او د حلودت له اموا لمه 

 .چې پلې لرلره د صلرن یې ډیری طالب پلو  د 
ای چممې د طالبممااو د ادممام پممر دهممال او برمما دادریلمما وپ داهمم، اممه يش هرریممد

کممال پممور  د طالبممااو ادریمماتو د ښمموواځي د زده  .ز ۶۱۱۲ترحملممې وروسممته تممر 
 .د صل په اړم له ان ورخ رسه ښلار توپرر درلود د پوهنتون داو  کووالي

 :لید اپلو احو په تسلسل رسه وو ګورد  ،ردکتور د مد او
 دد اجوامو  ېکر کم په  ږپور  زدو يځتر ان ور  خهڅد ادام له وات  اولباد طا)) 

 .خیکار دولت ک دا لځهر   یدلځرسو  دو دوه ځلې دلتبد کر  .شته یاځ سیتدر
 تلښمغو  ېيم وهیموو   یولرمدولتي دمادور ا یېکلواه پخوا  وڅطالبان وو   تنهدوه 

 کماوو  یو ردخن یې ر ادل بل هربه   خ ک پر  پوزه او ږغو خهڅله دولتي کس  ېچ
 ولډ دا ېچم کماوو یې فلر  یدرپوه اه کس هربه ده  ه، ااپوهي د احه ېک اصل
 ېيم  لیموو  و اماهښمپ اتیز رډی ارپوه شو  ب ېکله چ او و   کار هښ به ورکول ګدا
 ((.خیک یاه د ېکار د دا ېچ ده هښ

***** 
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 ولډ ویم وو  یشمو  ودلښماي لپماره ږزدمو ېک براه وهی په سالون د ه، یچا نرش
 خمهڅ واوالوګډ له دجلس د ه، وهی ځور  پرون وو  یښېا  هلته ه، ګوس عاد  تازه
 .څښی واه یچا

 ي څښمو  ګموس تمازه او یچما ېک موردق ۰۵ په ېچ شوه هښاو  روادل د ځور  ان
 .شو لمه، دجلس پ اروروسته ب لوڅښاو تازه ګوس  یله چا
 ولډ لارهښم پمه ېنښماادي او ېتنښمپو  ېسخت ه، ارب لځدا د راسد وح اغرښ

 :ریوو ته استازو او درشااو طالب
 ولډدغمه  کمه  دل شو کخ سدا ور  او خیک مطالب ګر  کوم ېکه دا ودنل يش چ)) 

 ېچم و   هښ لهځ ېک لورل دياو ادا ولنهټپه  ېبه ي راتريش  تاث دد ررسن رښېپ
 .ويش ه، اور به رولټکن ګردواو د

 سمتا  م خ هممدا امحه زه وکم کمه دمثل ي ځاه و  خهڅافربااستان  له انیلایادر
 ؟و  هڅ به وابځ
 ؛کوو یې به ترکوده  به کوو ګګن ېداچ – ۰
 اه؟ که ید پلار کول فلر ه، بااد  مهیکوده بله طر په – ۶ 

تممر  .ارام ااسممت د  ېکمم وډاممه کممو   پممه اپلممو ا اترممعمل انیممالیاوس اممو ادر
  .و  به ېک وډا اپلو په ېچ  خاعلن ه، وک یېکال وروسته  .ز۶۱۰۲

 ورکوئ؟ تردرشوع ولډ هڅته  اخدګ ېدغ – ۱
 ؟و  روااه ماخ ګ به کوده تر  به حلودت ساش ييوا ي ځبه اه و  انیلایادر – ۲
 پمرد ګردنمي  ېللمه دمدار کم  رمږک مامخ ګ ایم دیمبر ېکم اوو یاځ دا  نوځر په - ۵

 رهډیمتمر   شمول بیمتخر واهیاځ وګخ و  ل و  د عام یېشاواوا  د یبر ۍر اکواسل
 .شول امننیعام ول  الک ز

 هګټم   ړ ژوبله به ولس ته او ګهلمند به د ارصه و   در    رږک ولرکندز به ا – ۲
 و ؟ چاته ېي به
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 ېيش چمو  توګمه تمه و مه ا رسم او  خ وامه هملمار  وکموادره ېمرکه د سم – ۱
 ((.و   ره هښ وهی حل د به دا يش  چمتو ته وتلو انیلایادر

 :مخ وک تنهښغو  رباممپ  اخ ااځ د خهڅ طالبااو د ارب ستاالد  سیرورد
او عمممر  افر  د اسممتاد سممو  ددرممدف داممح  او ېااسممت رسه وااممااوځدغ مم )) 

تممه د اللممو د اممه وژلممو  وانځمم رامدرشممان اممحه دررسه اممه دنممي  د ولډداودز  پمه 
 .خیکم ررتماث رډیم ېلنمرل 1 لامدځد مد  ضرف اک ډاحه ده  د  هیلو رهډیاطمنان 

 .اه دنو یېدنل اوس  س ګو وټپ په هڅ کوم دو ېچ پخوا
 ااسمتو دغمه د او درشمااو د و   ېددنمراغ در ډیم بمه ېااسمت رسه دغسې ځواامااو

 ئ؟خ وک ه، تا  سهیدما
درکموو   یمې ږکه سلح اه لرئ  دمو وو یرو ته والورکل ېک مهمپه س ږزدو اوطالبا

 (( .وژائ ېدرغلل وي وکڅ ېشپ که د
کاله دخلې په ځرنو هربو سمممو څو دررویس ستاالد  د احو په تاید   ښاغرد 

تمر واک  امد  راتمر  او یما افربان حلودمت  کله ه، د د طالبااو اوکله به کې چې 
هربه سرمې چې د طالبااو او حلودت تردنځ به همدا  پاتې و   او د کوم لمور  

لخموا د طالمب پمه اموم ځرنمو په دغ  سممو کې د شپې   بشپخ واک به پلې اه وو 
   د شپې دهال له کوره وایسمت ل ورتلل او د کوراۍ کوم غخی به یېکورواو ته وسلوا

د کوراۍ غخو ته به یې ویل چې دوږ طالبان یو  برا به یې وروسته هربه کس د پرسمو 
همهربه وو چې طالبااو اللو ته وویل چې د شپې دهال   په دمابل کې اويش کاوو 

کورتمه د شمپې   طالب د هرچا کورته اه ورځي  که د طالب په اوم هر څوک ستا 
 .هربه ووژائله دخې درغی  

د مروم وو   ېچم اليکوو  زده ااکام يځوواښد  : )) ستاالد  زیاته کخم دررویس 
                                                           

ډامټ  ځالند د پ ون ورځې د مجلس په اړه لنډه لیکنه مړي وه، لیکنه په پښېو وهب پا و مې خپ ه  1
 شوې وه.
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 1 .اووځوسو  ځیوواښ یهربو 
 خمهڅبمده سمابمه لمر   لمه اپلمو صمفواو  ېچم یهربو  يش  رټاشخاص دو فل که

  .وه ارتاخ ااځهمدا ستا   ئ خ ک ر رل
 2.ته واستول يش ېمرس بلېيش  ودلښپر  اه  ېک مهماشخاص په اپله س ید کل
 عماً او رش    دا و  اتهیژوبله ز ګدر  ته اودللي کسا کېم اخ په ګ رسه منښد لهکه 
 .د  دشو  دواهیدا  بر هااروا د
بمه  دا  د زداين د مدود  رسه عممر يش که   خ ک برترت ږدو دواهیاادړ و ېنځر

 .و  هښ
 و ؟ هڅبه ستا   رباممدشخ  پ 

 د ؟ هڅ طیلپاره رشا ېد سول
 پيلوئ؟ دذاکرات چارسه د او کله ه انڅ وات  هڅ

 پمه تیښمازدا د ېکم تیما و یم لۍولسوا وهی په  ولډمنواو   پهد اوربند دسئله که 
 ((.و  قدم هښ وی ېک براه په ېسول د به دا  واودول يش مهمس ېد سول ويش  ولډ

 :لیو یېو م خ دسئله راپورته ک درپر طالبااو د پاکستان د اغ لادځ د مد ضرف اک ډ
افموت  ېشته  چ یېد وتلو  ره   خهڅ دراغ له   رږک ب   درد پاکستان د اغ – ۰)) 

 .ک، يش یې
 اتیمکابلوف ادر رراستاز  ضم  اخ ااځد  نرافربااستان لپاره د ولسمرش پوت د – ۶

پمه اپلمه  ېچ یدا  او به اه و  ؟ه دوافق د وررس  طالبان ودرهڅژور وو   رډی
 .کو  خد طالبااو دلت هګټ

 يش که اه؟ یراتل  یکموال ېچ ېک ۍتواد اخدد ګ – ۱
                                                           

 وونځ  هغه زده موونک   ې مح وم شوې او ناموام پواتې وو، هغووی پوه ګوډه  هو د مې په لوګ    1
   طالبانو وا ول شوه.خپل د ميل  وونځ  وسوځاوو، او پړه يې په رسنیو مې پ

 په خپله سېمه مې ډه ی وخت د وسلوالو لخوا شخيص ت  ګن  او د من  پالل می ي.  1
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 لسممها  او لشمو  ولرماو کسمان  ېد کمارولو د  ر  کنمدز کم نرداشم رکرټودیبا د
 و ؟  ولډ هڅبه  کربرال یهربو  دد    انیبند افر لرسوپو  اوو ددر ار  د رسه ستا 

 ېپرتمه لمه تبمادل انرزامداايش  و او حوصله  زغ، ېچ ده  دواليرک افرباين ماخ ګ
  .و  هښ ډیس ېي به راترتاث  يش لد و ښپري

 ېچم  ید اخیااځم دیمبر ېکم مډا رامامد ب وامدړ ا ېژوبلم ګکسااو د دمر  دللي د
 دواویمپه بر  ګخ عام و  ېواتو ک نوځر په تله ښژوبله واو  ګدر  ېته پل اواربهرا دواز ی
 .يځ هځله دن ېک

هم،  یمې ترلو دسې  ول  اد  لر   اوکنټر سلنه ااوره تر اپل  ۱۱طالب  ېداچ
 ((.یودره دهمد

 :لیوو وادړ ا نوښاادي او تنوښپو  شوو تکر د حنفي عبدالسلم دل
 دورهمااوا ده   ېاو تمر سميم مهمس ېافربااستان اه  بلل دواز یهدف  لاید ادر)) 
 ۲۱ ېوو چم ریمو داامویراامه ده  اا هښپه او  یهربو  ل دکمد ېپات اووتل  ور ااشربال

او ولس دماودت  مهرس ېاشته  چ هربوی  او ان 1 وځاه و  خهڅکاله  له افربااستان 
 .يځوو  ېچ يش به دجبوره   خ وک

بمه  ایمک، دثمال ولمر  او  رډیشلنجه  ولډزادان په  وااتااادوګد  به ېک خیپه تار 
فرعمون او منمرود  .ل شمو کمخ اه و  ور  ېوات ک ررته په ت اوارشلنجه زاداا ولډدا 

 هر ئ خ سوله وک يياو و  ېچ  افربااان دجبوره د راد . خ به  دا  ظلمواه اه و  ک
 . ړ غوا ترادن او سوله افربان
 څخمهلمه افربااسمتان  ږدو   خ سوله وککې  ځکه افربااان په اپل دن ييوا انیلایادر

د افربااسمتان  ېچم ورږ پموه ږدمو رامد .ېيښماو تنازل  راکو  ربامرپ ،ردستم ررغ  ځو؛و 
                                                           

راپور ورمړ  ې د   هېانوي پوځیانو نوی مرش)لوی درسوېیز(  ۷۰۰۹مه ۹یلیګ اف ورځپا ې د اګسټ  1
وهيل  ې   تیانوي پوځیان  وه پوه   (General David Julian Richards)جرنال ډهوهډ رهچارس 

 ل ي.ملونو پوري رول و  ۲۰ت  راتلونکو افغانسېان مې 
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 (( .د  يک رولټپه کن یدو  د ېمرس یلېنرس ات او عي  دفاديادا ا  رس
د ښاغر حنفي له احو ښلار  چې ادریلا اه غواړ  چې لمه افربااسمتان څخمه 
اپل پوځران وبا   او یواز  همدا احه کو  چې کمه افرباامان اپلمو دنځمو کمې 

 رسه ګوړ يش  دوی به ووځي  یوني ادریلا قصداً دوه دخي کو .
 انځرپو  بهرينقرار لرو   ېک ګدفاعي ګن وی په ږدوښاغٍر حنفي زیاته کخه : )) 

دفماعي ګهماد  ېدغمه صمورت کم پمه  خیاشمربال کم یې وادره  غررا ته وادره ږزدو
دوام ورکموو  کمه   دفما  فمرض ده خمهڅاو ولمس  داماور  ېاپلم له .ید نرفرض ع

ب م  او دمذاکره لمه  ېسمول د سمدسمتي وامت هربمه و ځمو  ږدو ېچ ييووا انربهرا
 .افربااااو رسه کوو

 ېد افربااسمتان د دسمئل یاځپر  اخدد ګ ېاه يش چ لیپر د  قا انربهرا ېچ وڅ تر
 . کمږفلر اه   دلر ايض تعو  ېبللپاره پر بله  ره د  غور ويش  تر هربه وات پر 

 تمر به  ږدو .سمه  ره اه ده ه، دا شو  ،رروسته تسلو  اخدکاله ګ ۰۵تر   ږکه دو
 د ته ېدوا دد يش  ،یقا ادام اسلدي او ات، اشربال وڅ تر کوو دبارزه واته هربه
 .ورکوو بلنه ېنداښرس  د ه، ته اورو لپاره دوررس

اعملن  هامنڅ ېچ  ید دملن اوربند يش  اعلن شیهالود ااوځرپو  ورکه د بهرا
 (( .اوربند کوو ږويش  دو
ااديښمنه لمر  کمه د ښاغر حنفي د پورته احد اړوامد افربان سراستوال ځنرې 

د اپلو پوځرااو د وتلو د دهالویش اعلن وکخ   دا کار بمه د طالبمااو  چررته بهراران
د ګنارالرو دورال لوړ کخ  او برا به طالبان اور ه، ګاخو ته زور ورکخ  او د سمولې 

دلته د باور يوه غټه تشه دوګوده ده  او د دد  .پر ځای به ګاخم کې پردختګ ويش
 ته.بې باورۍ د رفي کولو لپاره ه، کوم تضمني اش

 رامد ورکموو  ترته اهمدوږ ور  : )) په اړم ښاغلی حنفي وویل لوړیرسه ا اوواااځ د
اممواق  راتممه   ید وااممااوځ د ترممهمم، حممق اول ېکمم ېراتلمموال اممه  کسممان پممروژو 
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  .ئخ ااتماد وک سامل و رږ کوو  اه افه ک یې یهرکل است یووا
 ور امو  تر اتیستا  ادر و ی خ  ه،د رهح  شورا غ فرزه )حنفي( او قار   حن 

دا  امور  وڅمتمر   کموو یاځمو یهم،  وررسه  ېتنښمسپار  ېسموو  اپلمر  هم، درشااو
 .ويش ه،دلقاتواه 

تمر  ارمب خمهڅدرشم  لمه  شتهده   ادادي د لمه  یاځدسئله پر   چاد طالبااو د 
 . رږکمه کد اه ربه   خ ګرم وک وکڅعاد  طالب پور  که کوم 

وو   شمتریو یمې االواهټ یوو  د هربو  یه، وژل انیلایادر رډیطالب قودندان  وی
 ېادادي د لمم دد طالبااو   کسان ووژل یدلل ېپه لربامن ک یې ېک همښپ وهی په

 .کو  ه، لخوا قصاص شو  د زورورو د اکمه
د کوم طالب لخوا دللمي کسمان ووژل  کهشته   سونرکم ېاڅرخ د  وژاود دللي 
 . رږته دوريف ک ېيش  د لم

د  پمر  يش  واه دیبر ېک یاځ ېواګ هګڼ د ېو  چل شکخ ه، ور  هردا  اعلد
 رامد  يش  وامه دیمبر ېکم واویاځمپه  ڼېوګ هګڼد  ېک ېپه راتلوال وڅتر   ږکي کار
 .وخ ه، توګه شته  اور به ه، توګه وک ارادلان شته  ب روتنورت ولډهر  دده   ماخ ګ

 اوسمممهال يش  ر رممل ېنښمماادي یهربممو  د ېچمم لپمماره دد د ېلممړیا رسه روسممااو
 دولودمات یې مړ ا په طالبااو د  یقوت د يځاو پو  ا رس  نلباطا ېچ ييوا سانرو 
 .د  یاځپر 
 :لیوو اوخ په ت لوړیرسه د ا رېاو روس دواوید پاکستان د افوت  بر ،ررسول حل درس خرش     

 پمه ڼېوګم هګڼم د ېچم لملرول لیمد  ا رادارت دما م ته رشعي او سم د ږدو)) 
 .حمله واه يش ېک واویاځ

حمله د کندز د داشودااو د شهادت په غ  کمي وه   یبااد ۍر اګردني کواسلد 
 ((.د  انځرګردني پو  ېک ټپه چوکا وټاا دکندز کي  په

دار ستواددنه به و  چې دودره لویمه حملمه پمه د شرخ حلر، احه به پر ځای و   
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دودره لنډ وات کمې ډیمداین يش  ځلمه د کنمدز تمر پرښمې وروسمته ډیمر ژر پمه دمدار 
یف کې د ګردني پر کواسلار  حمله وشوه  فلر کرږ  چې په یمادد طرحمې بمه رش

 .له پخوا کار شوی و  او داته اه ښلار  چې د کندز د برید په غ  کې دی شود و 
ارټه ۱کله چې کندز ښار د دوړ، ځل لپاره طالبااو واروی  د ااټو لخوا داودح پر 

مببارد وشمو  هلتمه پلمې ډیمر د شپې دهال داللو په استوګنرده ساحه کې  ۶۱۰۲
 .داشودان او درردنې ه، ووژل شود

په لودخ  واتو کې د ادریلا او ااټو پوځرااو د دللي اللو وژاه اه دنله  د افربمان 
 .حلودت دفا  وزارت ویل چې په برید کې طالبان وژل شود

ګنور  په دوړمه له څرخاو وروسته ادریلايې پوځرااو ودنله چمې  کال د ۶۱۰۱ د
په افربااستان کمې د  .تنه ژوبل شود ۶۱دللي کسان وژل شو  او  ۱۱برید کې په 

وویمل چمې زه پمه يماده پمښمه  ادریلایې پوځرااو درش ګرنال اروکلسن یواځي دودره
 .د بې ګناه اللو په وژلو ډیر افه ی، افه ی، 

طالبمااو پمه دمدار رشیمف کمې د ګردنمي پمر  دمه۰۰ پمر   امودحکال د .ز۶۱۰۲د 
رید وکخ چې هرڅه يې له دنځمه یموړل  طالبمااو وویمل چمې یماد ا  بکواسلار  د

 .برید یې د کندز د داشودااو په غ  کې کخی
ویل کرږ  چې د ګردني په کواسلار  کې د دنځنۍ آسرا لپاره د ادریلما لخموا 
د څاراې او استخباراتو پر دخ تلر وسایل اصب شود وو  روسان پمه یماده دوضمو  

( سوود  عربستان تمه ۶۱۰۲اکټوبر  ۰۱) اور چې ع اء د مداح وو  دا ډول کله 
له اګرايه رئرس عبدهللا رسه یوځای سفر وکخ  د ایران لخوا ه، پر ع ماء د ممد امور 

له هممدد ادلمه وه چمې دملمن د یماد بریمد پمه تمررسه کرمدو کمې  لمه  .باور ک، شو
تخنرلې او د دوقروت او ادادي اميش پمه برابرولمو کمې لمه طالبمااو رسه د ایمران او 

 .روسرې درسته شود و 
اپلو افربااااو رسه ااسمتو تمه  د : )) ااستو اړواد وویلافربااااو رسه د  دحلر، شرخ 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 146

 

لخموا   ااورمد بهرا کمه  یول دکنټمر  او شمتون ااورمبهرا د سمتواده و یهر وات چمتو 
 .وی چمتوافربااااو رسه ااستي ته  له سمدستي و ځو  ږدو ېاعلن ويش چ

 ګاو تجمارش راتم ا رله سم و یاو اشرباپ رول رسه دخالف  يځپو  له ااورابهر د 
 ېوپ د اشمرباپ رول رسه يم سو را ېي تربللي ادن ویدخالف اه  ېاه داچ یېرسه 

 .سخت دخالفت لرو
 ایمورتمه ارابمو   وکڅ یې الهځکه   و ک دفا  اه اپځه، د اپل  ۍدرغ مړ و وهی

 .یحق د ږدفا  زدو هڅځاو ااور   وادرساتنه کو   له ه خهڅاشربال کو   هربه ور 
 هښمکر  پمه  ید تونښملورو تمه پ وړ دوا اډور ډیلرو  د  ړیلېا خيیپاکستان رسه تار

 .تولمات افي کوو اه  ږدو  یبل ورور د ېورور بل لور ته ي وی ېي ته لور وی
 دياسمل  ویم ږدمو ېچ ویاه لر   وا یې ایلر   رولټپاکستان پر طالبااو کن ېداچ

  چې ویل کرمږ  طالبمان د پاکسمتان تمر د تبلررباتدا  و یافربااان  و ی واکځدر 
 ((.افوت  اد  د 

اخیدو پر دهال دوه هروادواه و چې  طالبااو د ادام دد ( ښه یاد د   لرلوال)زدا 
 .هربوی د افربااااو د ورتګ په دهال ډیرد سمتوادد امه ګموړوپ  ایمران او پاکسمتان

ډیر عرب د افربااستان د  ر  ایران ته واوښتل او برا له ایران څخه ځرنې یې اپلمو 
ځرنمې کمم، شمممرر طالبممان همم، ایممران تممه  .او امورو عممرب هروادواممو تممه سممتااه شممول

وپ داچې په کوردانه طالبان د بهرارو او افربان ځواکواو او استخباراتو لمه واوښتل  
اوا سخت څارل کرمدل  ډیمری یمې پاکسمتان تمه د پخمواين شمورو  ات ماد رسه د 

او یما هم، د پاکسمتان   ګهاد پردهال د دهاګرو ګوړ شوو کرمپواو ته ځااواه ورسمول 
 .دملاماه شووور  کورواو په په لویو ښارواو کې د افربان دهاګرو 

 ېلمړیا ښمېاو   و ړ رسه غموا خۍام پو ټ لهاو دوستي  ېلړیا: )) حلر، وویلشرخ 
 .وړ وررسه غوا
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سميې ده  د رو  ېالدو رمدوه ق بمي ک خۍا ېچ ،یوا اوخ په ت لوړیاد رسه  1 سيېرو 
 .اپل دنافي د  ږاو زدو اپلې
د   یهمدف د کینرسم ات ږبللمي  زدمو  لپاره اه رېروسد   ګاعش رسه ګند له

املف امه  چماره تولمات وررسه لرو  د  دپه دشوره اه د  شو  ږزدو اتیکابلوف ادر
 .وړ اپل وطن ازاد  ارام او سوله غوا و ی

لمه وسملو   انرمحتمي اربل کسمان لرسوو  در پو ددر ار  دحلر، وویل چې شرخ 
له  ېچ یهب  هللا صاحب ادر د خرد ش  دشو  ودلښپري رتهرب اراو ب دل شو ارو رسه 

کمه د بموس ووژل يش    .یرسمو   يش امه تماوان ورتمه وکر ه هوروست دورک ولرا
 2 . وژوالي ته ګدا ورکو  یېادادي د لمه 

د  ېک روټپه اپلو دو  اهواتو  ېنځر برشته  سور صل ېلړیادارو رسه دو ا والوخیا
 کمار رامد   د انرمزام ېک روټپه دو  ېچ ورږ پوه ږدو   ړ و انرزام سوراردو او پول

 ((.ووړ ګو اه دشلل ورته ږدو او   رږک ااتمال خهڅ ېساح له ږزدو لرو  اه پر 
د سورصلرب په دموټرو کمې د کوم چې طالب استازی پر د  ه، اح و چې فلر 

طالبااو زامران ه، په ځرنو دواردو کې ااتمال کرږ   او یو ځل او افربان حلودت 
کې ځرنو کخیو تور لااوو چې د لښلرګاه د ایمرګن  روغتون )بې پولې ډاکټرااو( 

تر بولدک پور  وړل کرږ  او برا د په دوټرو کې د طالبااو درشان له لښلرګاه څخه 

                                                           
زما لیکوال معلومات دادي  ې له روسانو رسه د طالبانو اړهکې په ډه ه لوړه مچه دي، د طالبانو او  1

 روسیې مدمو  اروامو ت منځ په چط  او دو   مې مدمې ناسېې شوې.
موږ ملی )زرتون ملی( او د هلمند والهت د نادعيل ولسووايل ډهو ی مې  ز  ۷۰۰۱د اګست میاشت  1

ت  خپل منټ ول الندي راوسېيل، موم دولې  پولیس، ار کیان او ها دميل اردو مسان  طالبانو سیمې
 ې په سیمه مې نیول شوې وو، هغوی هې  ی ته خو  مړل، او په س مه مې پاتې مسانو رسه هوې 

م  د اسېخباراتو مارموونکی مشدور مس مور دی، پوالر هوې پخووا ت ض ونه مړ. زموږ د مور مخا
مال مې طالبانو وواژه، مګ  داځل هې دهغه زوی ته د  ۷۰۰۱دولسوال  د اسېخباراتو مسؤل وو، په 

 ازاد ګ ځیدو او په س مه مې د پاتې میدو لپاره لیک ورمړی.
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 .غاړ  ته طالب درشان په دصېن ډول رسه اوړ ډیوراډ هربې 
 ايشم  ېپمات کمس ممهرتول ېب ېچ وخ کوشش وک به مګډپه : ))  شرخ حلر، وویل

بمل  ېکم براه د  په وات هر دیبا وپ ږدو   رږاه ک ګپردخت خهڅ ،رپرته له تول
 .الصو  تهیدو د اورو له دجبور ،رچاته دجبوره واوسو  تول

 د رډیم ده  هټرټم دمو کچمه ،رتول د ېچ لهځدا لرو  اه روغتون دجهد وی ه، اوسه تر
 دمو ورانځمرا عماد  و ی اه درلودوالي روغتون هښ وی د ېچ  ید یاځ افسوس او درد
 ((.وباسو ااواهځ خهڅ ګهل له ېچ ده کار په ي ځ لپاره تداو  د ته وادوره اورو

راځموران ډیمر زیمات افربااسمتان د پورته احه ډیره پمر ځمای وه  استاز  د طالب 
کلواو کې اه افربان حلودت او امه هم،  ۰۲په تررو  پاکستان ته د دردلنې لپاره تلل 

تمورا، ګامخد د  .کوم افربان سوداګر یو دجهد روغتون په هرواد کې دانمه ګموړ کمخ
  پاکسمتان اړیلمې یمو لمه بمل رسه ډیمرد ارابمې شمود وروسته چې د افربااستان او
ډیمری افربااااو په ورتګ بنمدید ولامول شمو  اوس دهمال پاکستان ته له ویدد پرته د 

ځمي  او د  کمار پاکسمتان هم، پمه ااديښمنه کمې افرباامان د تمداو  لپماره هنمد تمه 
اچولی  یو داچې روغتواواه یې لمه اقتصماد  زیمان رسه دمخ شمود  بمل داچمې پمه 

 .افربااستان کې د هند د راتلوالي افوت په اړم ویره لر 
 د  یو رموا تښمادی دو رسه انځ له  د یدو واور دشور د ستا : )) وویل شرخ  

  .يش  ټرټته را  دااداز  کمې ېکوشش کوو چ وادړ اژوبر  ګدر  دللي
پمه دوامه  ېسمول دفم  د ا رسمهمدف سموله ده   ږزدمو لپاره لیبد د اخدد ګ

 .یشو  جادیا
 ېمرد سم وڅ تريش   یدارک  ره لهیبد وهیلپاره  ېه، د سول ېلړیرسه ا ېمرس

وبما    انځرماپمل پو  خهڅله افربااستان  ېچ يش دجبوره لاید فشار له  ادله ادر
 .يش لړ فشار راو لایپر ادر وڅپر د  به کار کوو  تر 
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 : ید دا مږ پيربازدو
 :لر دوه بوده  دسئله ېده چ لارهښ:   دا ېتنښلپاره غو  ېسول د

 .یفرعي د ېکورين بود چ – ۶ .یاصل د ېبهرين بود چ -۰ 
د رح قموت  وید  ېفضا ک تید حر ېچ وړ غوا خهڅ د بهرين بود ېدسئل افرباند 

 .واورو ېتنښغو بل  او وید    خ وک درسه دخادخ دذاکرات او اح  ږله دو ولډپه 
 د وڅم تمر  اپلو افربااااو رسه به په ادام احه کوو له  یفرعي د ېبود چ یکورا - ۶

  .شو یاکخ ور  قناعت ته بل وی تړښګو او هڼب په ادام
 .د  نادلمپ تردف  په رسم ا رس دد طالبااو د ق ر  – ۱
 .کول د  ر رب درشااو د اودواو لد طال خهڅ  ټد تورلس -  ۲
 .ده  تبادله ااویبند افرباند  – ۵ 

 ((.ويش ددخادخ اح  خړ ا ېاو اارګ ږزدو ېادلان لر  چ وات هربه هڅ هر دا
امحه  هرادمر او سموال ډلنم اوخ رسول د احو په ت درس خرد ش د راستاد اسد وح

 : لیهربه وو م خ وک
 تما  ؟اپلو افربااااو رسه دذاکره کوو لهبه  ارب نوررسه ک ااوربهرا لهبه  لځ وی)) 

طالبااو د  دکه دو واک اه درلود  لیو ارهربه ب لرئ  اه واک تا  ېچ لیکرز  ته و
 .خیبند ک یق ر دف  به دو اه وا

 تمه ااویملایادر  یمېته اپلمواک  که ېچ ویورته ووا نورافربان حلودت رسه ک دکه 
 ېااسمته وامه يش دخلم ېچم وبما  خمهڅ افربااسمتان لمه وامهځپو  اپل ېچ هیووا

 ((و ؟ ولډ هڅرشطواه به 
حلودمت    خیاپل اسمتملل ثابمت کم ږدو)) : لیورته وو ،رحل رسول درس خرش 
 وڅمتر   خ طالبان دجبوره ک ېچ م خ احه وک یېپاکستان رسه  .یاه يش ثابتو   یې

پاکسمتان رسه د  یاځمطالبمااو پر  د .دلمموپ وامه تواا  ینمررسه ک دله کابمل ادار 
 ېد سمول کر سمل ونخ تم تميرادن درسه  لمایاو ادر داح  ېلخوا د سول دکابل ادار 
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 .شو یل ګڼ ډان یلپاره لو 
ته هربوی دجبوره کخ  یو  وپ برا ه، د ګاخد پرځمای  ګګن رسه لایله ادر ږدو

 پمه رسه لمایادر لمه کمه  خیدو استملل ثابت ک ېعمل ک په   احو ته ترګرح ورکوو
 ((. یږودر ماخ ګ ېچ ده شوين ويش  ګپردخت ېک احو

پمه دقمت  یمې ددهالمه ارام ااسمت وو  امح  دتمر د ېچم صمالح لګمدکتور دمدار 
 : لیو یېو د  یاور

افربااسمتان دسمئله )سموله او  د .ولمر  جهرات دراړ به دوه ا دلررسه ل ستا )) 
 داممح  ېده چمم دهمممه دا . رممږاممه حل ېاو دوه ااسممتو کمم وهیمم پممهده   دهږ( اوماممخ ګ

د  یمېبمه  ېکم ېالتلمو   راورکوو تښته ارز  ړښنوااد او دشورو ستا  .يش دلیواور
 .کوو ه ه دورعمر ک

 ودرهڅم ېکم دورمد دشمورو  پمه عممر ک ېچم وخ وکم ايبیموات وروسته به ارز هڅ
   ړ راو ګ  کوششمواه رامو  لپماره واپښمه دو د دلمت د  به  ېه .یشو  ګپردخت

 .اه به ورږ ک وسهیدا
 نميځر .دلیمدمو واور هڅ رهډیشو   یبل ته په قناعت ورکول بااد  بدلوال ویفلر 

 ېنمځر ې  چمړشمئ   تمه مورس نوځر یتاس .لر  ارتړ ته ا متواورحم ملنيځ لیدسا
 .وخ درته دساعده ک ږبه دو نهرزد نئ یوو وګپه اپلو س   انرش

واک او  ودرهڅم ېلپماره چم ترمد تثب پمښمودسلسمل و   د امحو او  ېچ ېلړیا 
 قرمدق وامدړ ا ښمېپي د وڅ تر  اب ه ويشر  ېچ ده کار په اادازه هربه په  لرئ ارراات

 ((.يش تر سه دولودات
 : لیو یېو وه  کهډ  اندا له یې اوله ېچ فرحن د مد نید قار 

  دچاپ شو  او لر  شتون  هیلپاره ادادي   دد ديش   رولټصف کن ېداچ)) 
 .د  طیرشا ياګن   رږعمل اه ک ېدواردو ک نوځرپه  ېد اچ

 ولډ  اخ ااځمپمه  ېپلمو   دللمي کسمان  هڅم رډیم ېد اا واو په  پيربادواو کم
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 .شئ ر رل خهڅ واویاځ يځله پو  ېچ  رږک لیو   یږادی
ادمادي کسمااو تمه    ږيړه، ګمو منارواهرس و رترب دراو او شته   سونرکم یدلل

 پمه   رمږته دتوګمه ک تواوراواسلدي دسېل ينرشعي  افربا  یهربو   کو  دعلام اح 
 ((.یکوشش روان د رډی   ېک براه د 

دودره لنډم احه قااي کووالی ګمواب امه و  زدما  قار  حنرف د دللي وژاو اړواد د 
کمال پمور  د طالبمااو ګنارمالرو د دللمي  .ز ۶۱۱۲ تر  ۶۱۱۲له ددولوداتو له دخې 

کمې دا  ځرنمې دموارد وو او کنمدهار کسااو اړواد ډیره توګه اه درلودله  په هلمنمد 
چې د کلروالو سممو څخه به طالبااو پر حلودتي پوځرااو بریدوامه کمول  او حلمودتي 

ځرنې دمواردو کمې ورتمه چلنمد اروپ  او   پوځرااو به برا ه، هربه سرمې تر برید  اد 
 .ته درګ ژوبله اوښتله وبهرارو پوځرااو ه، کخی دی  چې له ادله به یې دللې کساا

و تمر واک  امد  و   د د طالبماا ډیری سممې پور کال  .ز ۶۱۰۶تر  ۶۱۱۲د 
 د ګوړیمدو او اربلرمااو ریموس لخموا دټادریلایې ګمرنال پر د په ارامیې کې ۶۱۰۶

او برماځر طالبمان پمه   وشخل شول  زیاتواپ له ادله طالبان له کلروالو سممو څخه
کمې یمې امور  سميمې هم، تمر واک  ۶۱۰۵کې ځرنو سممو تمه انوتمل  پمه  ۶۱۰۲

کې یې ډیرد سرمې واروپ  دامر داځمل طالبمااو لمه  ۶۱۰۲ ادی راوستلی او په 
 .وګخو رسه ښه چلند درلود  ول 

 ړلمو اه،یمعسملر او  یکمه عماد: ))قمار  حنرمف وویمل وادړ ا ېد تبادل ااویبند د
 هټمد الصمون ل یېحلودت    رږک ولردولتي ادادي کس د طالبااو لخوا ا  ړ پو

 .ید کې ه هد الصون په  ررطالب د اپل اس وپاه کو   
ګنمګ  د رتهربيش  ودلښپري خهڅطالبان له زادان  ېچ ييکابل اداره وا  ېداچ

طالمب  لمه رتمهريش ب یاوشم ېعسلر ه، چ  له طالب رسه بند راد ي ځته  رډګ
 .يځکولو ته  اخدرسه ګ

 لبمانطا ودرهڅم ي ځمتمه  ګګنم رتمهرب انرزاداا یر ډی دالص شو  لورو وړ دوا د
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 پمه طالبمان ېبللم  غلمېرا هکممدور  امه د ایاو  ررترب ېک ماخ ګ په راد   د نیابند
 . رږک قو  ېتربل ځور  ېک ماخ ګ

پمه بمدل  یمې ږدو  .1 شول ولروا ادله له دویلو د ېچورلل د ېک ابیافره فار ۰۶
د  .لخ کم لمهیافره دو ا ۲با اره   دني اه  یېحلودت  و ړ افر الصون غوا وهید  ېک

 مامخ ګ ېچم یمې کمو  قیو   تشمو یکسان ژوامد ېچ ېک لورل يځت په پو دحلو 
 اوس یدثمال د هښم یمېهمدا  .اه کو  تنهښپو  یې اريش  ب ولروا ېچ کله   خ وک

امه  طالمب ویمپه دمابمل کمي  زدمو  ااورافرو زاداا ۲  ېرسه د پات ږزدو ېک ابیه، فار
 (( .کو  شېرااو 
د طالب استاز  پورته څرګنمدواې دهممي   بندیااو د اه تبادلې دوضو  دهمه ده د 
طالبااو هر وات چمتو والی ښودلی  وپ افربان حلودت په د  براه کې همرڅ و   

صون لپماره ه مه کمو   بمرعلس اه ه، د اپلو بندیااو د ال  ډول لروالترا اه لر   او
 .د اپلو بندیااو د اويش کردو لپاره له هرد دملنه  ر  څخه کار اار طالبان

اروپ او برا یې د هربوی په دمابل کې د اپلمو  ځرنې دواردو کې طالبااو بهراران
رو ټارمل داسماډ احیالبندیااو اويش کردل غوښتي  په لښلرګاه کې یې ایټالوی 

تنه طالب بنمدیان امويش  ۲  او په دمابل کې یې ( ۶۱۱۱دارچ  ۵) واروی ګراکودو
 .شول  یو ځل د باګرام زادان څخه د عربو تبادپ ه، په پټه صورت واروی

یې سمخی بنمدیان د   اوسمهال له طالبااو رسه یوه ادریلایې درردن او یو کاااډا
کال کې طالبااو د  ۶۱۰۲او په   د بند په وات کې د هربوی دوه او دواه ه، شو  

ادریلایې پوهنتون یو ادریلایې اسمتاد او یموه اسمټرلراوی اسمتاد لمه کابمل  –افربان 
                                                           

وټ ولسوايل د طالبوانو تو  واک سپټمرب میاشت په درېمه اون  مې  د فارهاب د پښېون م ۷۰۰۱د  1
مسان  د دوو  ۰۹یول پکې  الندي سیمه مې  دافغان ځوامونو  ورلکه ولوهدله، د فاا وزارت ووهل 

مسان په  ورلکه مې سپاره  ۰۱په ګډون شېون درلود، د فارهاب امنیه چومندان ووهل  ې  و د نیان
تنه د هغوی د نومرب میاشوت پوه  ۱. تنه په  ورلکه مې نیويل دي ۰۷وو، او طالبانو وهل  ې دوی 

 مې طالبانو خو  مړل. ۷۰۰۱درېمه اون  
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بندیااو د اويش کردو پمه دمابمل کمې غمواړ  دا  څخه وتښتول  د تبادلې او طالب
 .او تر اوسه یې اترجه اه ده ورکخ   د   ې رواينکسان اويش کخ   احد ی

د ادادي اهدافو له پاره د دللي کسااو بردتمه کمول کمه د همر لمور  لخموا څخمه 
 و   دا یو ااس، کار دی.

ااممس حممماين او حممافظ د دوحممې همموایې ډګممر کممې د ادریلمما لخمموا بممې وسمملې 
وارول شوو  دا ډول په دمابل کې وبر دراشت کې ز. کال د اکټ۶۱۰۲د عبدالرشرد 

ز. کمال د اګسمت ۶۱۰۲د یې د حماين شبلې لخوا د ادریلایې پوهنتون استادان 
 وتښتول شوو.په دراشت کې 

 ولمرو اراده کللمه کمه  یدارمطالب او دلمت امه يش اتم: )) حنرف وویلښاغر 
 ارماو ول م فشمار ب حرکتوامه دمدين ا  ر  سمګناي .يځبه وو  انځرپو  یلاييادر
 .يځوو  ېدجبورو  چ  لایادر

 .بود یکورا او یبهرا  له دولت رسه دذاکره دوه بوده لر 
 ېرسه امحد کموو  او پمه کمورين بومد کم ااورپر ستواده له بهرا ېبود ک یبهرا په
 .او دذاکرات له حلودت او افربااااو رسه کوو داح 

 ډۍو ډ ېچم خیکمس کمه امان دهمد  فردمان دهمد )همر سم همر: ید املثل رضب در 
 .ورکو  فردان ته بود کورين ېچ ید ده، لهځ بود یبهرا  ورکو   هربه فردان ورکو (

واک درلودلمو  اتیمز د غنمي  د عبمدهللا او یافمه د خمهڅغني  رټاکډدوست، له 
 در ډیمدانه  ېپه حلودت ک .شو په،  وا ارده  ع ا د مد اور ب اهلپاره دسابمه روا

 .شته د او دشللت  دستواد 
 یدو  .اامتلف کمو  ېکسان )عبدهللا او غني( په هره دسمئله کم د حلودت دوه

 .کو  يیوات ضا ېاحو ک وادړ ا ېاو سول لویپه دسا
 ((.دني یېاوس  دنراه  یېپخوا  چې ېتنښغو  او داح  دا  در ډی لایادر 
 طالب استاز  دااحه سمه ده چې ادریلا له اپلو ځرنو احو په شا شمود  د د
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ادریلا د حملې په لودخیو واتواو کې د ادریلا ولسمرش بو  ویمل چمې طالبمان او 
ډیر بد ترهار ګڼل  کلمه  الماعده باید ووژل يش او یا ژواد  وارول يش  او دوی یې 

چې د ادریلااو رسه په افربااسمتان کمې ګامخد وشمود  طالبمان ورځ تمر بلمې قمود 
ی  برمما پممه دمابممل کممې ودریممد ولممس د ادریلممایې او امماټو پوځرممااوافربممان کيممدل  

ادریلایااو ویل چې طالبان د الماعده په اسبت ارم دریځمه د   وروسمته یمې وویمل 
چې طالبان او الماعده بملې ډلې د   د اوبادا په وروسمتي واتوامو کمې یمې وویمل 

پمه   او بما ار یمې ودنلمه چمې دموږ )ادریلایمااو(  چې طالبان زدوږ دښمنان امه د  
ادمما دا حالممت دادریلمما د اوسممني  .لبممان دممات اممه کممخ ی شمموایافربااسممتان کممې طا

 الماعده او داعمش   ولسمرش ډواالډ ټردپ په اداره کې بسته پر شا روان دی. طالب
د دا ډول . یمې ګڼميګهاديسمتان ته تر ډیره په یموه سم ګه کتمل کرمږ  او اخیموال 

ه، دا بماور لمر  چمې طالمب او الماعمده د  تالره ګوړوالي اورادارد ځرنې ټردپ 
 يود سيلې دوه دخه د .

 ېواتوامو کم ورد ااستي په وروسمت ګورد  ،رد مد او  خ دف  غ ا رطالبااو د س د
 ېامحه چم وهیم : )) لیمو یېو   و دشو  تنهښد  همدا پو  خهڅله ده  ېپرته له د  چ

 یمېکسان وا ېنځر ېده چ هربه ه، دا  رږک ادواهی خهڅور  ېاو ااستو ک وررسن نوځرپه 
 دخالفمت دفم  ا رسم د طالبمااو د ېله طالبااو رسه درسته کو   ق ر کم لایادر ېچ

 د ېچمم وادرممه هربمه  ید یدنلمم شمتون طالبممااو د هلتمه یممې وپ کمو   اممه لمایادر وپ
 . رږک ادواهی تورواو ورته د تهید او ده  پرته ېپل مډا هیلو ااوځرپو  ييلایادر

 لممب رسه بلمه لمه وی اصول يپلودا ډ او  اخ د ګ ېچ لیوو ګورد  ،راو اغرښ
 پمه ارنموقوا والموخیا او اسملدي د ارب يپلودا ډ راد کي  یاځ اپل په ماخ ګ د  

 .لر  یاځ اخیااځ اپل ېک قااون په برش د او  ېک اڼر 
 خمهڅ امخدد ګ ېچم   خ اصول د  او اسلم همدا  ره غوره ک ترهمدا د ااساا

 .ده وپځر ګاو برش داده  ېلډ دد هر  یې تراو ګل د ګهتواو د استازو دصې 
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 ېکم  مهمسم امدهیاجد په  د ېپه ژواد ک وسل، هرهللا عل ید د مد رسول هللا صل
اپمل دوه  یېاو د مد رسول هللا ته  م خ دروغجنه دعوه وک ربمح مدسلمه کذاب د پ

: ېچم لیوسل، ورته وو هرهللا عل ی: رسول صللرږ استاز  ابن النواحه او ابن اثال ول
 واهيګم ږدمو ېچم لیموو یهربمو  ، ی ربمحمزه د هللا پ ېورکوئ چ واهيګتا  پر دا 

وسمل،  هرمهللا عل ید ممد صمل ارمب .ید ربممحمدسلمه د هللا ګل ګلله پ ېورکوو چ
دما بمه تما    یدارم/قاصمدان وژل کرانرسف رتهر: ادنت باهلل ورسله  که چلیوفردا

 1سنن ايب داود  دسند ادام احمد  .وژپ واست مړ دوا
 وژل امه قاصمد متمل ی  الرسمل ېچم راغمر ېکم فیمرش  یحد پورته په ولډدا 

 ((. رږک
 هممدا اسملم: )) يميوا صالح دکتور یخ غ بل وی دف  ا رس د ق ر د طالبااو د
 د ېدخلم خمهڅ اسملم لمه اصل همدا  یوسات یژواد د  نو دصې  قاصد ېچ اصل

 .یشو  ساتل پور  اوسه تر او وو  یشو  ساتل ه، ېک واتواو په ګهالت
 صم ايب دممرن ابمن اومامن ېچم یشمو  تیروا  یدا حد ېد ادام احمد دسند ک

 دا او   خ وکم ورتمه یمې داح  ېسخت او ېترا  یورغ ته ردګد ی پاچا ااورفارس د ېچ
کمه  ېچم لیموه  د فارس پاچما ورتمه وو ېدخل رهډی ښېد دسلمه کذاب له پي همښپ

 .دا به تا  وژپ واست  یدارقاصد وژل ک ایرسول  رتهرچ
او  هرمسموود  عربسمتان  اردن او ترک ولډده  دا  مډا لماید ادر ېق مر کم ېداچم

د    توامهید دود ااویملایشتون لر   هلته پمه ادر ېک وادواوراورو اسلدي ه نوځر
پمه  وادوامورد هربمو ه ېامه بللم هښمپمه زور او اپلمه او  انځرمپو  ييلایادر ېبل داچ

                                                           
)روى اإلمام أمحد يف مسنده أن "ابن انلّوّاحة وابن آثال رسويل مسیلمة جاءا إىل انليب صىل اهلل علیه  وسهلم الهال  1

اهلل علی  وسهلم : آمنهب بهاهلل هلما: أتشهدان أين رسول اهلل ؟ قاال: نشهد أن مسیلمة رسول اهلل, الال انليب صىل 
 (."ورسل , لو كنب قاتال رسوال للتلتكما. قال عبد اهلل بن مسعود: امضب الُسنة أن الرسل ال تُلتل
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 1 .ورغر د  تنهښغو 
 دپممر  یممې ېکمم وډا تي ښممغو  ااویممق ر  یاپلممه اممه د  راغلمم انیمملایتممه ادر ق ممر
  کمه ق مر ید حلودمت د قمااون دخمالف کمار امه يش کمو     خ  زم ک تواهید دود

لمه  یدو  دترصمف د   د ېکم وادرمپه اپل ه انیيش  ق ر یلخ ش یې رتهرب  ړ وغوا
پرته د  ښېله او  یاو اه ه، د دو   یپرته هلته د ق ر بازارواو ته اه يش وتل  ښېاو 

 د هم، اه او يش  یورتل  ته ډدا ااویلایادر د ېک ق رپه  ېچارواک  ړ پو ړلو یهربو 
 .يش یدارک تلښغو  ته  ډا لایادر د اګاز  له وزارت دفا  د پرته ګرنا ن ق ر

د  ېچم ځله  خلپاره ااتخاب ک سونرکم ا روپ ق ر طالبااو د اپل س ېداچ
 ا رد طالبااو د سم ېد مد عمر دجاهد ده، رشطواه په بهر ک طالبااو د درش دل

 : ېوو چ دف  لپاره دا
 د توبډیاواممګ د یهربممو  لممهځ و   اممه ډیاواممګ افربااسممتان د ېچمم وادرممه دا 

 .کو  کار وادړ ا وګټ اپلو د ه، ېک وات په احو د ېسول د کبله له ستوادو
 ېچم وادرمه دا  او .و  اه وادره دسل، ررغ و   دسلامن ېچ وادره وی دا 

 درسمته او براه یدو  د ېک اشربال په افربااستان د ېک وات اوس او واتواو رورت په
 ق مر بمه لخموا درشم د طالبمااو د ېچ و  هڅ دا  ه، اور ېنځر دملن او .و  اه
 ((2 .و  شو  لکخ ور  حرترګ ته وادره

                                                           
ت میه مې موږ ولیدل  ې د ام هکواهې پوځیوانو اډې شوېون لو ي، مګو   یوا هو  هلېوه د رجوب طیوب  1

سوېان څخوه دوه ت موې جورناالن  وې پوه اردتان په وړاندي د پو  مودتواه ناماموه میو ي، او د افغان
مودتاه مې د الس ل لو شک پ ي میدی، د نایو پوځیانو په  وماټ مې راتيل وو، د ت ښېې پ مدوال د 

 دو   په هواهې ډګ  مې نیول می ي او ت م ې ته سپارل می ي.
  شووې وه داپو ېنه هو په امنیېې اداره مې موږ  ی ته ما ل ته راتلو، له هوه ملګ ي څخه  ېمله   1

  ې مله تايس هلېه له طالبانو رسه خربې مويل، هلېه پامسېانیان موجود وو، منه؟
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  ږکيم فلمر ېک ولهټ په وپ  1  رږک داح  ولډ ولډ وادړ ا طالبااو د ه، ارتښر 
 رډی او  خیک کار رډی ېک براه په ۍپلوداسډی د دف  ا رس ق ر د طالبااو د ېچ

 د اراسم ۍنمځدن د او   خ کم ښمې ېلمړیا یمې رسه وادواوره له   خ ک ېي واهاپردخت
 پمه طالبمااو د ېچم ېنښاادي هربه وادواوره ر رل او ددږ ا ېنځر  رېروس وادواو ره
 . خ ک ېکم ای او ر رل ېنښاادي یهربو  د ېچ یشوا یوکو   یدو  درلودپ  یې مړ ا

 یمېتمه  وادواموره لموملبرب خۍد ا ستله ربراه واا یې ېکاافرااسواو ک والوخیا په
 ېچم مخ ته بلنه ورکم استوالوردختلف س یېدانه  خهڅاو د افربااستان  ل خ سفرواه وک

 ېچم فاصمر هربه کتنو همدغو .ور ګو  ېک وادرکوم بل ه ایرسه په ق ر او  یله دو 
 .ورږ ورس ته ېسول او ېاتم ېفاصل ځور  وهی ېچ ده مته   خ ک ېکم و   ځتردن

ډاکټر اور، ځررکترا او دغې دهمې دسئلې ته کتنه او ځواب  پرته له د  چمې د 
زدوږ دلار  دا پوښتنه وکخ   دوږ یې حرران کخو  ښلاریدله چمې طالبمااو غوښمتل 

 .تر ډیره هربو پوښتنو او اادیښنو ته ځواب ووايي چې د دوی په اړم یې الک لر 
 : پړواربا  را دا  داح  ۍوروست حنفي دلعبدالسلم

 امه  حلودمت قودي و ړ ودت غواحل شموله افربان و ړ اا صار  حلودت اه غوا)) 
 ودنمو  بل وی ېدا  چ و ړ غوا وواپی  وحدت او وړ اه غوا توصبسرمه یرد او  ژبني

 ((.وخ وک ژواد ګډ او ولرو  اح ام ته بل وی
***** 

                                                           
1
له ع ب هیوادو څخه مايل  طالبان ځای ورمول شوی،طالبانو ته ا ې چط  مې د ام هکا په خو ه د  

و ته لی ي، همدا  ې طالبان هواځ  سیايس مار نه موي،  م سېه ت السه موي او  یا هې خپلو جنګیال
 لک  مايل رس ینې ه  پ داموي، او دا  ې په چط  مې د میشت طالبانو مصارف ه  ام هکا 

دا ې ځینې هیوادونه تواړي  ې په چط  مې د طالبانو لخوا موازي حکومت او ددوی ورموي، 
 ینې خربې ه  می ي.همدا ډول نورې ځسیايس دفرت د سفارت په  ڼه ومن ، 

زموږ معلومات دادي  ې د طالبانو د چط  سیايس دفرت په سیايس   خه مې ډه  زهات پ مخېګ مړی 
 .او د ع ب هیوادونو رس ريه هې د نوري نړۍ له ځینو مدمو هیوادو رسه  ې اړهکې جوړې مړي دي
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   .الص شو ۶:۱۱پر  نښرشو  د داسپ دږاو رډی دجلس
 هربمه په ېچ لیوو درشااو طالب وپ وشوه  تنهښغو  ستلوراا ورځاا د ه، لځدا
 .وخ وک اکتفا به ورځاا ېپروا
 هځمملاا لمه او ادا ادادمت پمه رسمول درسم خرشم د مګډ په دو ځملوا نښرداسپ د

 .وړ و   ته یاځاړ او لرښ لټهو  د لپاره لوړ او ډۍو ډ د مګډ په وروسته
 یشمو  لخ کم ړګو  درد دږاو وی لپاره ولوټ د ږزدو ېک یاځ اخدااځ په ټورااټرس د
 باامد  درمد پمه هم، ارمب سمتل راا را ااتمهځ مړ اموا ښمېاو  ېاپل د ر ادل هر وو 
   .دپرک داح  واپرکل ېنځر او ا رس ېنځر  ېوکټ ېنځر

 وشممو   انمداو  پموره مړ ا پمه وړ اموا د امموم پمه عمر ام د اخیااځم هربمه عربمو د
 وکمهټ هدشمهور  عربمو د ېچم لیمو ر ادل وهی ستل رراواا لهځ دوه هربه روالارګهاا

 وو یمې ریمو وه  پړامو یمې ډۍو ډ ېچ کله وو  یشو  لمهرد ېک کور کوم ېچ ده
 ام د یمې لمهځ وڅم  یو رموا چموپ انځم به کوربه  ید رتهرچ)اوراک(  عر ام ېچ

 د ېچم وو یشمو  پموه لممهرد وروسمته ارمب ل یمو اه هڅ کوربه راد م خ وک تنهښپو  عر
 .دهاودي 1 عر ام ردنرد کوربه

 د رتهرب مګډ په او م خ ک الصه یې ډۍو ډ ېچ وو کس یوروست ېپل روالارګهاا
 .وړ و   ته یاځ دشو  اخدااځ ته دسجد ېک  لټهو  په لپاره ادا د هځملاا ریاداز

 اوو ځمر ګو  یې سلم ېچ کله شو  دږاو ځملواشو   ېدخل ،ررسول حل درس خرش
 وو   خ کم خدسمت دجلسمواو ولټ ږدو شو  رکوته هځپن ېچ لیوو درش طالب بل کوم

 رکومت ویم ېچ وه کار په وو  ریو تشهد صاحب خرش ېک رکوت ،یدر په ېک اصل
 دوه صماحب خرشم رامد  یوا  خ کم دسمهو  د سمجده او ااسته ۍوروست یې وروسته
 .دلرک رکوته هځپن ولټ ېچ ل خ وک ه، اور رکوته

                                                           
رصو موې موارول او طاچت ل ونکو میوو څخوه جووړ عو ت خووراک دی، ډهو  پوه م ام عيل د شیدو  1

 می ي، په سعودي مې ه  مارول می ي  او په  ع ت هیوادو مې پ دام  ي.
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 .خوک ځملوا فرض ریاداز د رکوته لورڅ رسه ګامعت په ارب دو لځ ،ړدو 
د اپل ادام پر دهمال دمو : ))  لیصاحب ته وو خرش د ردعا وروسته اسد وح تر
 رکوتمو1شو  د دوو  اتیه، ز لهځان تر دوه  ید کول  دا واهځپر اللو ملن لهځدوه 

 ((.خوک ځملوا رکوته ۲ ږدو پر دو یاځپر 

پمه  و ړ تمه و   رمټدارک ددږ ته ام لټلپاره هو  ستلوردهال د توکو او سودا ا امښدا
ادر  ورک وو  هربمه رسه  یاغلښ خهڅ ږساعت زدو ،را د ږ ا ېک تردارک یهربه لو 

  .منح ه، وررسه اه وو ږه، اه وو  او زدو فونرلټ
 ترمفرک توکمو د ېک خۍا بهر په رهډی تر م خ وک سودا رهډی هښ ر ادل هر او لځدا

 افربااسمتان پمه و   دناسمبه ه، یې هرب   رږک پيدا ېتوک ترفرک هښ د او و   هښ
 .يځرا اه باور  خ س د ترفرک پر ېک

 اتیمز رډیمکور تمه ورغلمو   فرعبدالسلم ضو د دل لادځ یاغلښزه او  امښدا ااواته
 درسم ېچم یکمه وشم تلښمغو  ږاوبه وو  وپ د هربه د اح ام پمه اماطر ورغلمو  دمو ېب

د  اامد ړ دموده و 2هربمه درشم ورور  د نمو یوو ېصاحب په کمور کم فراغا ه، د ضو برط
 .وخ وک ېدو فات ه ي تلښوو  غو  یشو  خله ادله د لرټد  رټکندهار پر  ره د دو  –کابل 
 هربمه د وو  درصموف ځور  امن رسه ورااوځرا له اغا برط: ))  لیوو فرضو اغرښ
 ((.د  ااروغان سخت مړ وا ددر  یزو کوچنی  ده د او پلر او دور
  .ناسترک ته ولوړ ګو شور لادځ او دهیو زه و ړ و   ته لټهو  اپل ااواته ېشپ د

                                                           
موږ مساف  وو، په یانځه مې مو چرص ماوو، د مازهګ  یونځ زموږ لپاره دوه رمعېه وو، خوو دا وې   1

امام مقی  وو، څلور رمعېه  ه مو  شپړ له دوی رسه مول، دا ې پنځه نور ه  پکې زهات شول، نوو 
 رمعېه ومړ. ۹یول یال د دوه رمعېه پ ځای موږ  

محمدهوسف اتا له ما ول څخوه منودهار توه روان وو، د د سید محمد طیب اتا مرش ورور مولوي  1
 (۷۰۰۱اګست  ۱موی  د یک  له امله مړ شو )
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د ق ر تمر  ېدرلوده چ لهره ږوه  دو ۍوروست ېدو په ق ر ک ځور  ېد ګمو ېداچ
 ېد ګموم ې( کمعبمدالوهاب بمن د ممد ا دمام دسجد) دسجد ېخیتاراو  یلو  ولوټ

الص  خهڅ وااتااادوګد ادا لپاره د  هځملاا ېکله ااکله د ګمو ېداچ و خ وک ځملوا
کمه دملمن وو او پمه دسمجد  ي ځمدسجد تمه را ده، همد انیبند 1تنه  هځپن دشو 
 .دلروررسه دخ او ودو ل ېک

 عبماس رد مدرشم درشم لمه دف  ا رس د ق ر د ځور  ېګمو د ېچ دو تلښغو 
 مړ ا پمهاو  ېلمیرش وررسه دامح  ېدهم ېنځر او ولرو  داهرل  اخ ااځ رسه ستاالد 

 .واالو ادر یې
تمه د   ړ بمه د بهمر غما  لځ دا ېوه چ  خ رسه ژدنه ک لادځاو فدا له  روالارګهاا

 د رسه واامااوځ لمه ورمکوراد طالبمااو د  ېه، په ق ر ک ېزه دخل ي ځله پاره  ېلرد
 اوبمه دو رورسم تمه ب مر ریادماز ااوامت وه  اشترد ستګا د وم  یتلل ته  ړ غا  ب ر

 وڼمتود پمه للمه وو  ېامول ېدم رس  راد وو  ړو   ېک اوبو په ب ر د و   ېردګ دودره
 .کو  غسل خیس ېچ اوبو( ردوګ ې)اسب
 یصمماحب  درشمم زو  فرضممو اغرښممد  ې  سممهار اممه بجمم۶۱۰۲دممه ۶ سمممحډ د

 هللا حلممت د خهڅ لټهو  له ږدو ېبج لس  یدرته راورس لټهو  فرحلمت هللا ضو
 .خوک حرکت لور پر ب ر د ېک رټدو  په هربه د رسه ګان
 یاغلښ ن رشاه لرسه یاغلښ  رسه پمپ د لورت د ېک  ره په وروسته ددل ږل تر
 .وو ړپه ااتدار و   ږدرسور ه، زدو یاغلښفدا او  یاغلښ  روالارګهاا

                                                           
تنوه  نودهان )مالخیو هللا  ۱ال رسه د ګوانېانوامو ډرسه د ام هکواهې  نودی پووځ   و  هګود طالبانو   1

وثیوق او حواج  محمود نبو   حقخی خوا، مال نورهللا نوري، موال محمود فاضول اخونود، موال عبودال
چط  توه ورسویدل( ، لوه هغووی رسه پوه  ۷۰۰۲جون   ۰م  خو  شوو، او په   ۱۰عم ي( تبادله ) په 

 لیدلو او له چط  هیواد څخه  د  ته وتلو  اندي هې ت  دي مداله ه   ندهز دی. 
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 او د روح لاد ځ ن رشاه) ږدو ستل رراواا صاحب نرشاه ګوس او اوبه ېخی
 او ادمر   یسمتاالد  سیرورمد شموو  سپاره ېک رټدو  په هربه د رسه روالارګهاا( زه

 .شوو ېپات رسه هللا حلمت له ارربخت
 ااسمتو او دجلسمواو رورمت د رسه صماحب نرشماه له ه، ارب پردهال تلو د  ته ب ر

 .یدرک ب   بااد  لنورل وادړ ا ااستو د لخوا لادځ د دله رک تبادله ادر د وادړ ا
 دوه ګورتم له ږزدو  خک ادا ېک دسجد والرکل وهی په ددږ ا ته ب ر دو ځملوا ېګمو د

 ملمده ه، اوس ده  يیار ملهځ ق ر د وو  دشو  بارااواه هښ ېک ق ر په  ااد ړ و يځور 
 .و   ړ و   اوبه ډاډ باران د ېک هوارو ددږ ا رسه ب ر د یاځ اوهر دهیلارښ

 هګڼم ااورلارسم امورو د هلتمه ېچم شموو  لړ ویم ته یاځ دا  مړ غا  پر ب ر د ږدو
 وراربلمو تمه یاځم هربمه وو  یاځم ټپم ر رمل ااورلارس اورو له ګل ېخرب وه  اه هڼوګ
 .کو   دبو ېک مړ غا  په بهر د انرلارس بهرين عام ېچ

 ږدمو ېکم ق مر وپ وه  دشو  مخ س ېک وځور  وروروست په اودح د هوا ېک کابل په
 .شو  مخ س هوا ېچ لیو ارب افربااااو شتورق رد او ده یلارښ پرسپ د هوا ته

 يش  چمتممو همم، یسممتاالد  سیرورممد ېچمم دورمموتواا لاممدځ او دمما لپمماره  دبممو د
 سمفر ولټ په او ارربخت   رږک ېد خی یې لیو  ید شوقي  دبو د ېچ فداښاغلی 

 .،ی ورځرا لیو ه، ادر   یلاريدښ غواد  درور ېک
 .او ښاغر درسور ه، اه غوښتل چې د ب ر په اوبو ورګډ يش روالارګهااښاغر 

 پمه ب مر د ارمب ګمان هللا حلممت او وو  درشم ېدخم له عمر د او صاحب نرشاه
 .لر  ترحساس وررسه ېد یپوستل بدن د ييوا  دبي  اه ېک اوبو نواردال

 خدسم ېکم رس خۍلمود په ه، ارتښر  اوبه کوله   دبو ېک مړ غا  په ب ر د ددر  ږدو
 .شوو عاد  وررسه ارب پړواو ېپل دو ټېغو  ېچ و  
 یکممدور  ېچم لیوو ېد ته ستاالد  او لادځ م خ ک واه لوبه کوده دو ېک اوبو په

 .درکوپ ټېغو  ښې ېد ېک اوبو په  یداررس دي زور که ، ی
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 ااسمت ورمچوک ېلټرپلس پر ددږ ا رسه نرشاه له ېچ دلرل دو ارربخت او ادر 
 .وو خیک روان یې دجلس رمګ او د 

 سیرورمد کماوو  ب م  وامت پمر  دبمو د ېکم ب مر پمه وادړ ا دجلسواو رورت د ږدو
 .دلرول هڅ رډی ېک وګود په هربه د ېد دهال پر سفر د لر   درک ژور یستاالد 

 ېدم ېکم لټمهو  کموم پمه ېچم ئخ وک باور  ید چمتو کباب ېچ لخ ک غږ رادلارو 
 .پړاو ید اه ه، کله کباب ذیلذ دودره
د   سطالبمااو پمه  د رامد و   ږدامو در ډیم ښېغو  پسواو د غدين او کندهار د

 .دپرل ده اه ېپل ېد دده کبابپوخ شود 
 دا ل خ کم  خ سمت ااوامهځ دمو هښ و ړ و   ته  دبو ېک ب ر په ږدو ه، ارب وروسته ږل
 .مخ ک واه ر ادل رارسه ه، ستاالد  سیرورد لځ

 یچما یلمو  په .و  ه، ڼېد او ټېدال له ړ واو ېبج ددو  بااد  هڅ پر دو ډۍو ډ
 ګمل مړ غما  پمر ب مر د وروسته ډۍو ډ تر یچا نرش اوبو دلورشیا سلرو په ېک ګو 
 .شو فارغ ه، لوڅښ یچا له موردق شل او بجو ددر  په درلود  اواد

 تمر وپ وه  بجو  ۲ پر وعده دورل د زدا رسه ستاالد  عباس رد مدرش له ېداچ
 ارمرتادل ېکم ګت واتي رتهرب په ېد صاحب لادځ ش،  اه ااواته دیبا بجو مورا ۲

 ارښم په ه،  ارب .شوو روان را لور په ارښ ېدوح د رتهرب بجو لورڅ ک، ۶۱ په او کوله 
تمه  لټمهو  ږدمو ېدخلم ږلم هځمم ملااښماد دا ېبجم ۲:۱۱په  وه  هڼوګ هګڼ دانه ېک

 .دورراورس
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 رټماکډعبماس سمتاالد  رسه درلمود   رد مدرشم اغرښله  دې دجلس اخیااځ
 .صالح ه، دوګود وو لګددار 
 ولموټشمو  تمر  لمدجلس پ ېک هټدو زدا په کو  ېبج ۵وروسته پر  هځملاا امښدا د
 .هیورته ووا رباممد یو ده، افربان فوال پ ېک و ه وادړ ا ېد سول ېد خیلود

فوال ښاغلی ع اء دا د سولې  ېک کابل په سهار هربه په تل،  ته ق ر زه ېچ کله
 :ورسوه داح  ددر  ېد ته درشااو طالب:  ))لیووهربه راته    یدرول هللا صادق

 .شئ اه داال ته احو ېسول د خهڅدوقف  دله کمدور  – ۰
 .وبا  انځرپو  اپل ېچ  ړ غوا لایادر – ۶
 پمه ېتنښمغو  دولمس بماور  ولس په  ید ده، ات اد او وواپی ېلډطالبااو د  د – ۱

 ((.یاو اپل ادادي قوت له  سه اه ورکول په کار د ولرا ېک ادر
 ېلخموا پمه کابمل کم دادار  وا امد پدویمه احه دې ښاغر عباس  ستاالد  تمه 

 نهښماادي فوما او نموځر ېسمول د په اړه ده د   ي اړواد وهساپ لرال یې یاستاز 
 .يش اه امننیز کار ېسول د س  دغه وا اپ د ېچ درلودله

ااوارال مق احمد   اسمتاد دددمل   لين ګمر قااسم  در)سم ږدو ااد ړ دوده و هڅ
د  خمهڅ( د طالبمااو هګللمشجا  امللمک او  لادځفرض  دنده وحرد  د یحاګي فر

او  انید ګر خۍد ل و ه ېد سول ېپه کابل ک ېوو  چ ېتښغو  ېک کپه تر  کرل وهی
 تممه ق ممر لپمماره دورمل د رسه سممتا  افممره ددر  ېچمم وړ غموالپمماره  ېادروامو د تبممادل

 .وو ر ادل ه، شهراين او یداودز  عمر رارسه ېک انیګر دغه په دريش 
 نهرزد ګرات د ته ق ر و  دملن که ېچ مخ وک وررسه ېد ادواهی دوضو  دهمد د
 .يش دساعده ورته
 د کمه : ))وو ریمو هربمه ېچم وو  رارسه ربماممپ درشم دهم، وهیم د اسملدي حدب د

 طالبمان لپماره دورملیرش ېتجربم حمدب د وادړ ا ېپروس ېسول د رسه حلودت افربان
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 ((.ولرو ااسته وررسه وادړ ا ېپروس دهمد د ېچ وی چمتو ږدو لر   ارتړ ا
 ېچم تنهښمغو  دا واامااوځ نموځر د ېکم اکنوټم ګمېګر  ل و  راتلوالي په ولډ دا

 دسمتواد  لپماره اوداامدااو لروالمو اموم هښ د نوځر د ېک مومس پرتو ر رل په طالبان
 . خ ک اه ړدګو

 . خ وک داح  دپر  ږدو ېچ وو ه، لیدسا اور ېنځر اوا ورها د  له
 صمالح رټماکډ وده ښمو  اروالترل رهډی درش دف  ا رس د ق ر د ېک لوټ نوځر په

 .یو را تښياد دوضوعاتو د بااد  کاغذ ېوکړ و وهی په رسه دقت په
ښماغر  وامدړ ا و مد ه ېد سمول ېپمه کابمل کم ېک 1په تسلسل  وډغوا وا اد پ

 ېوو  چ  خ کسااو د اارو  سفارت ته پروپوزل ورک ېنځر : ))لیووعباس ستاالد  
 یتمه راوسمتل  درمدمذاکراتو د ېګهتواه د سمول لرلښ ولټطالب  افربان حلودت او 

  خورتمه رد کم ږشمو  او دمو کیمرسه رش ږلخموا زدمو وادرهربه پروپوزل د اارو  ه .يش
 ((.استفاده کو  اپله اوم په ېسول د کسان ېنځر

 لخ کم تښاداید ښاغر عباس ستاالد  له احو څخه   دا ېچ ېلټ ده، ېنځر
 :وو ولډ د  په

 ږدممو   خ کمم اعمملن رسه نرتضممم لممه شیدهممالو ااوځرممپو  اپلممو د لممایکممه ادر)) 

                                                           
مې په دوحه مې د پګواش تونډه وشوه، د افغان ګډونوالو ما ول توه تو   ۷۰۰۱مه ۷۱مله  ې د جنوري  1

موه  ۷۱ېه هې همدلېه د سولې ج ګې ت نوم الندي د سولې ج هان پېل او د جوون میاشوې  راتګ وروس
 مې هې رسمې پ انست تونډه په ما ل   ار مې د ما ل سټار هویل مې وشوه.  ۷۰۰۱

ت  ډه ه د عم  داودزي او انوارالحق احدي پوه نووم  تونډهد پ انست تونډې او سولې ج ګې د پېل 
وروسېه د ځینو ځوانانو د ناسمو څ ګندونو، او ه ې تونډه مې د نوهو مسوانو متام شول.  یا او ګټه 

راتګ، ځینې مرشان خفه مړل، ت  ډه ه نیومه ه  پ  خلیل ساپ   اندي میدلوه. لوه همودې مبلوه وو 
  ې هغه ج هان ه  له منځه والړ.

مې نیولو له  هو  ه ج هان وو، چوي سیايس څی ې پکې رایولې شوې وي، ويل د شخيص موخو په نظ 
 امله دته ج هان ډه  ژر له سېونزو رسه م  شو.
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 ((.لوومپ داح  رسه افربااااو له سمدستي
ته له راتمګ وروسمته دمې د طالمب درشم پورتمه امحه لمه ځرنمو کسمااو رسه کابل 

افربان سراستوال د افربان ستوادد همدا يمو ښمه حمل  ره ګڼمي  ډیری رشیله کخم  
که ادریلا د اپلو پوځرااو د وتلو دهالویش اعلن کخ   طالبمان اوربنمد وکمخ  او د 

په د  براه کمې بمه  سولې دخادخ احو ته حارض يش  ځرنو سراستوالو ویر چې
 .ادریلایااو ته د قناعت ورکولو لپاره کار کو 

 تمر .ید کمار پمه دلرمک فیمس، تور 1 ګالو ډید افربان : ))ستاالد  وویلښاغر 
 ((.یشو  ید اه س، فیتور ګالو ډی افربان د ه، اوسه

دار افربان ډیالوګ اپله ښاغر ستاالد  ه، توریف اه کخ چې سم، توریمف بمه 
څه ډول و   دوږ ورڅخه وغوښتل چمې د سمولې روښمااه تاملره یې ددوی له ادره 

 طالبان ه، ولس ته وړااد  کخ .
ادمادي رول امت،  اپمل انربهرا ېچ کلهښاغر عباس د احو په دوام وویل: ))

 .ستواده اه لرو  مړ د شتون په ا ېک وادرپه ه ږدو ېي وادړ د دللي رول ا   خ اعلن ک
ا فربماين تفماه، د  نربم دااتلفمات  يځاپلمن ېک ځد افربااااو دن ېده چ نهړیا

 .ل په کار دهو ړ ګو نهرتفاه، ته زد ېله دخل ېدخل او   ر  حل يش
او د  شید وتلممو دهممالو انځرممپو  ورممدممو د اشممربال اامتممه  د بهرا ېتنښممغو  ېدهممم

 ((.اسلدي ادام راوستل د 
 امحو ېسمول د ېچم وو دا ارامنټر لامدځ اغرښم ولډ  اخ ااځ په او روادل ږزدو
 ېچمم ده اممه حتمممي و خ وکمم رسه درشممااو طالممب لممه اممحه ېلممډ  اممخ مړيدر  د لپمماره

                                                           
افغان ډهالوګ له  ا رسه ؟ د مومو ډلو ت منځ،  اتيل سېانکزي ووهل  ې په افغان حکومت مې دننوه ځینوې  1

لوړ پوړې  اروامې له موږ رسه میناسېيل او هغوی موږ ته وهيل  ې د تن  حکومت د سولې پ وسوه موې د 
ه ل ي، ت  څو  ې د سولې ماام اتو مې موږ ګډون ونه ل و، تو ېنې موو نوه وي اورهودل پ هکړو هالحیت ن

 شوې، د دولت د سولې ماام ات نه شو وررسه منالی.
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 یمې وکڅم هر ېچ   خ وک فلر اودواو پر د  طالبان ېبلل و   د  الک دشخ 
 امخدمړيدر  دو یم د او   خ وکم امحه د  رسه یهربو  د نلګو  ړو لپاره کار س  دد د
 . رږک دلرل ارتړ ا ېلډ

 :لیوو ستاالد  اغرښ ېک وابځ په ېتنښغو  دهمد د
  هممدا لمر  ګراتم ګتم لتمهد او د   ېکم لهړیا په رسه ږزدو ېلډ ۱ ېد سول)) 

 .ید یراغل ټلس ګد رات افربااااوتنو  ۶۱اوس ه، د 
 لمهډ وهیم لپماره ېسمول د شمو؟ یوکتل  ادر په  ړيماخ ته د در  ېلډ دېبه کو  ږدو

 .يګڼ ده، ېک براه د  په ااواهځ یهربو  ېچ د  ېلډ در ډی ېبلل کو   اه کار
 افربمان لمه   خ کم امه اعملن شیدهمالو وتلمو د ااوځرمپو  اپلو د لایادر ېچ وڅ تر

اشمته  کلمه  ارمتړ تمه هم، ا  ېلمډ ېد سمول  ړرماخ در  او کوو  اه داح  رسه حلودت
دخممادخ لممه افربااممااو رسه  ارمماعمملن يش  ب شید وتلممو دهممالو انځرممپو  ورممد بهرا ېچمم

 ((.کوو ېک وادره ولټ په اوربند او لوومپ دسمدستي اح 
سولې د درړرماخ  ډلمې اړوامد تمر  وپ د ښاغر ستاالد  ادر ته اح ام لرمد 

کابل کې د سولې د ه و بملبملې ډلې په اوس او راتلوالې په  دارډیره اړترا شته  
کې د سولې پروسې په ګټه اه ګڼ،  ځرنې پلې د ځرنمو سراسمتوالو ګټمې اوامد  

دد  ر  پرسې ګټل غمواړ   دموږ ځرنمو افرباامااو او ځرنې برا له هم کمدل غواړ   
وپ اترجمه   درد ځله د سولې د بملبملو ډلو د یو ځای کردو او ګډ کار ه ه وکمخم 

 .یې تر اوسه اه ده ورکخ 
دتوکل وايي چې د ګهاد پر دهال به چې هر ځل د دجاهمدینو ګوادوامه رسه ښاغلی 

تمر دد وروسمتی   ګواد پلې زیمات شمو یوځای شول  برا به د ګل کردو په وات کې یو 
 .اوم ګواد د ات اد اسلدي په اوم ه، د همدد ګوادواو د ات اد له ادله راپردا شو

کرمږ  او ځرنمې  لمې راپرمداوات امود ډوات په اوس ه، د سولې په براه کې 
 .پلې اپلو شخيص دواو ته رسردل غواړ 
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 قااواماً  درلمود او اپمل حلودمت ږدو : ))شررد مد عباس ستاالد  وویلښاغر 
پمه  دویمدر امخدګ د ږوپ دمو حق لرو چې د اپل حلودت له ادرسه احد وکمخو 

 ((.ویراتلو لپاره ااو اف ته حارض  ېد سول ېبراه ک
اموم لروالمو اوداامدو رسه د  هښم نموځرلپماره د  اکنوټم ګرګمې د راتلوالو ول  د

اپلمو  ېچم یداکمار امه شمو کمو   ږدمو: ))  لیمسمتاالد  وو اغرښم مړ سهولت پمه ا
  .یس، اه د اراو پلين ب ئسرد پلين اودااد دخه ده ا ېچ ویطالبااو ته ووا

 ېچم امو   خ وکم ېژدنم در ډی ېدخل اکنوټ تر رسه ږدو له ه، غني ارشف رټاکډ
 . خ ک ر ره ېژدن ېاپل یې ارب  یدرورس ته واک
  یکمو  بمدلون ارمب   رږورس ته واک ېچ کله او و  ولډ وی الک ېدخل واک له

 ته ګېګر  ول  یهربو  ېچ وخ وک باور اللو واخ ااځ په ېک سيمو په ولډ هڅ به ږدو
 .کو  اه  بدلون به ارب او  خ ک دارپ  ره

 اوداامد بمل او کمو  امه دداحمت ته اودااد کوم د  طالبان ېچ ده ه، سخته دا
 ږدمو يش  بماوره ېبم دپر  ه، به ولس  دو ړ ګو دستواد  ېک مهمس همهربه په د  ته

 ((.یکو   شو اه خدلت اوداادااو واخ ااځ د ېک مومس نوځر په  ته ګېګر  ول 
د ښاغر ستاالد  له پورتمه ادمر رسه دوافمق امه کابل درشتي سراستوال ډیری 

طالبااو په تررو واتواوکې ترروتنه کخ  چمې ول م ګرګمي او دوی وایې چې   د  
و یتي شوراګااو کې د ښو اوداادااو پټ دلتخ یې اه دی کخی  که ولسې ګرګې تمه 
ځرنې اور ه، ښه اپلواک افربااان راانوتر وای  افربان ولس تمه بمه یمې ګټمه زیاتمه 

و د بهرارم ګوتمو پمه شمامر څمو تنمه وکمرلن د وای  اوس چې پمه ول م ګرګمه کمې 
 .دا یو غنرمت دی له شتون رسه دخالفت لر  پوځرااو 

تنمه همداره  ۰۰طالبااو د یادد ترروتنې له کبله ده چمې د غمدين و یمت څخمه د 
قوم تمه دخمت  کسمان ولسمې ګرګمې تمه انوتمل  او هربموی پمه ښملاره ډول رسه د 

   .ادریلا د ګټو لپاره کار کو 
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 دااسم  د دمو همدلتمه ده رورس ته یپا بجو مورا اوه پر دااس  د ااسته ږزدو
 .خوک رسه ګمي په ځملوا

***** 

ده ارټه ښاغر عباس ستاالد  په دوحه کې د ۶۲ز.کال د فحور  پر  ۶۱۰۱د 
یود ااستې پردهال دا )لرلوال( ته وویل: ))که چرر  طالبان وغواړ  چې له کابل 

او اپله ډاکټمر ارشف ادارد رسه دخادخ احد وکخ   دوږ دستمرامً ورته ویر شو  
غني ه، زدوږ رسه احو ته کرنمي  دا  افربمان دریمامخ  ډلمې تمه اړترما ده چمې 
ادریلا وپوهو  چې د بهرارو پوځرااو د وتلمو پمر دهمالویش لمه طالبمااو رسه دخمادخ 

 احد وکخ ((

 کموم ر رمل خهڅ ااورلارس اورو له مړ غا  په ب ر د ېچ تلښغو  عابد داوود حاګي
 لمه ېچم دلممتواا وامه وه  ځور  ېګموم د ېچ دا  خیک برترت ۍادنښدا همدا یاځ
 لمه ېدخلم وامهیاځاړ او لمهځ يش  برمترت ۍادنښمدا ېکم یاځ کوم بهر خهڅ ارښ

 .وو وپرا اللو اورو ېدخل
 قممار  دو یممودر تمه ېدخمم ۍوداامم امېګ دو یمم د  ېکمم مړ ز پمه ارښمم ېدوحمم د ږدمو

 .ده ۍادنښدا نۍان ږزدو ېک لټهو  دهمد ېچ لیو احمد 
 د افربااسمتان د ېکم ۶۱۰۲ ګنور  په ېچ)روتااا سرټې سنټر( وو  لټهربه هو  دا
 .وه دشو  ېپل مډغوا وا اپ د وادړ ا احو ېسول
 تمه لمور دهممد ېچم مخ کم رااماره تمه ږدموکارکوالې  ديو  هلته واتلو  ته ړپو لورمڅ

 اموړاځي بل وی ږدو لر   اوړاخی  اخ ااځ اپل به یدو   ېچ خوک دو فلر ئ ځر ګراو 
 ېهمهربم ارمب شموو  راسمتااه رتمهرب وو  امه ر امدل ږزدو کتل دو ېچ هلته م خ ک دخه ته

 یمې ګرا په ستا  ېچ کسان اور هربه ېچ لیو یېو اندل  یېو  خک غږ کارکوالې 
 ېچ شوه پوه ردنرد هربه لهځ اندل  ودو د   ااست همدلته یهربو  د   ېګاد
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 .لهیوو یې ااهښا هښ او دنله  اه روادل ږزدو ېداچ او د   الک ېلډ دو ی د
 د درمد یلو  وی وو  ااست ه، کرشان ېنځر ېپل لځدا او درشان دف  ا رس د

 .وو یشو  لخ ک چمتو لپاره لوړ او ډۍو ډ
رسمول  درس خرعبدالسلم حنفي  ش یدولو   یعباس ستاالد  رد مدرش اغرښ

 ن رشماه لرسه یاغلښ روال اردلعبدا حد ګهاا ف رد مد حن نیقار  د ، رحل
دممل زاهممد  ارس یمماحمممد  ارس یممعممامر  یاغلښمم  ګورد  ،ردکتممور صممالح  دکتممور اومم

هللا  اسممتاد  تیدولمو  همدا  درسمور ښمماغلیفمدا  عبمدالرحمن  یاغلښم  یاحممدز 
 رسه ږزدمو هم، واامانځ اور ېنځر او احمد  قار  سادات  دنرر یاغلښ هللا  براج

 .وو راغر ته ښې دخه
 د ېکم وځمور  رورمت پمه ېچم یدرمک ب م  ید پمه رهډی تر وو  دجلس پور  مړ ز په
 ېوکټم ېاتیمز در ډیم اموا ها د  له او و   اه دشو  افه لاماهرد ورغر خهڅ کابل

 .د رک لاپټ
 اتیمرزډی یمې ولټم ږدو ېچ وو وکڅ هربه ارربخت شاپور ېک ۍادنښدا دهمد په

 .کوله یې ادواهی واورپکل اندوالو د فرارش د دونیلوټ طلو  د واندولو 
 ېچم: )) لیموو پردهمال اکنوټم دویولسمرشم د رز رشم اغما لګم ېچ وه دا یې وهی
 ((!د  هڼورو  رسه ردهګ تااهښپ: ېچ یېوا کي فیرش قران په پاک یادا

 هربمو د غنمي ارشف رټماکډ او عبمدالجبارثابت رز  رشم اغما لګ دښاغر بخترار 
 .و   خ ک ېپر دهال ي احو د رسه وررسن ېچ کوله یې اواهی روتنورت لفدي
 د قودنمدان د فرقمي د ېکم همرات په غني ارشف رټاکډ تازه ېک وځور  دهمد په

 تمه واموږ غو  سمواه ېيم دهمال پر دعا د وه   خ ک روتنهرت هیلو ېک دراسمو په ګناز 
 پمه د ولسمرش د دف  رييس  عبدالسلم رحرمي يې ړو   ته ګنڅ او وو   خ ک پورته
 . خ ک تهښک  سواه خهڅ واوږ غو له ېچ پوهو  اشاره
  حسمن حرضت ېچ لیوو ه، دا ېک مډغوا په يرتش اهل د لځ وی غني  رټاکډ
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 !باهلل اووت توبه ادا  اواسه
دتوګه شو  چې ولسمرش غني له  افربااان یر له تلرار  تمروتنو وروسته اوس ډی

  .ابتدايي اسلدي دسایلو رسه ه، اابلده دی
دهم، کتماب بخمار   رډیموروسمته  ثویتر احاد ېچ وو ریو ېي ېتاګلستان ک په

 .ید فیرش
 شماعر دشمهور د پردهمال نایو د بااد  لوړیا ځتردن حلودت او ولس د یې لځ وی

 ربمحاامومپ د ج هللا د بمالوموم ېچ وصف هربه ه یووا السلم هرعل رسه اوم له سود 
 ددرشمه خۍلمود د ېکم اسملم پمه غنمي ولسمرشم . رږک للرل او  ږکي لیو لپاره

 يب او   وه  خ کم تنمهرو رت ه، ېک ااده په( عنها هللا ريض) اطرا بنت هرسم حرضت
 .وو ریو ورته ېي مهراس يب
   خ امحه دررسه وکم  ړ د ور صماحب غموا خرشم ېچم لیموروسته فدا راتمه وو ږل

لمه  ېچم یواشمو کمو   ېد لهځااروغ وم   ږان ل: )) لیوو:  هربه وو خیک یې فونرلټ
تمه  روامراغلو دل خهڅزدا سلدواه اورو د کابل  .براه ولرم ېک ۍادااښتا  رسه دا

 ېعمذر دم ونګمډد اه  ېدراسمو ک ورپه وروست هښله ادله د دخه  ځاو د را ه یه، ووا
   .مخ ک ااد ړ ه، ورته و

 هممدا کمه م خ وکم ادوامهی تمه تما  یمې ارمب مړ غوا زه ېچ د  داح  ېدهم ددر 
 .يش ورسول ته ااوربهرا او افربااااو داح 

 د مدود ېچم وڅ تر ده  دهمه رهډی احه شیدهالو د ااوځرپو  وربهرا د: خیلود)) 
 .یدارمک يش امه رسه دادار  کابل  له داح  ېسول د  یشو  اعلن و  اه شیدهالو

 سمدسمتي ږدو ويش  رسه نرتضم له اعلن شیدهالو د وتلو د ااوځرپو  وربهرا د که
 .لوومپ دذاکرات يځاپلمن رسه افربااااو اواعلاوو  اوربند ېک وادره ولټ په

 ارمعل وادرمه د او در دذهبي  ېچ او د   ژدن طالبان ته ازاد  انرب د: دوي،
 .ور ګ واه انیز ېپل ته وګټ
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 و رږ وتمواا کمه ده  ۍپخواا هربه ه، لرهات ږزدو ااد ړ و په توکو ييه اش د: ،ړيدر 
 ((.سورا دخه قاچاق او تښک د توکو دخدره د

همدا درد ده، ټلي دې تهن ته دا  انوتل چې تر ډیره به دې هرمر امه يش  
لمودخۍ د ده، ټلي وو  او زه باور  ی، که د اخیوالو له اوا د طالبااو او افربان ولمس 

 .ويش  د افربااستان د کشالې ښه حل کردای يش غوښتنې دلتخ
 غ ممد م خ وکم دننمه هم، ارمب سمتاالد  عبماس اغرښم وروسمته لموړ او ډۍو ډ د
 .مخ وک یې ادواهی ولوړ ګو د ااستو ورته اورو د او رګڼو  دور ګټ یې ېااست
 طالمب د اسمتازوپ پمه ا اویماح او شمنوالو د خمهڅ کابمل د ه، لادځ اغرښ

 در ډیم یمې ېااسمت ولډ دغمه م خ وکم دننمه خمهڅ وخ غم لمه ف  د ا رس د او درشااو
 .مخ وک یې تنهښغو  تسلسل د ااستو د او رګڼو  ېدهم
 وږ شمپ تلمر خمهڅ کابمل لمه  ت فمه دشو  چمتو  لخوا ستاالد  عباس اغرښ د

 .شوه لخ ورک ته وهی هر روادل
رسه وه  هربمه  روالارهمدلته له ګهاادخه ښه  ۍستو ور  ېپاداين پر دهال د یادا د

وطمن تمه بمه  اسمت ی هښتا  او   : )) لیوو یېپه کمدور  اواز   یدیلارښافه  ېچ
اپلمو  ئ یموطمن تمه روان  اسمتیبختمور   یاو اپل وطن تمه امه شمو تمل  ږدو شئ ړ و  

داتمه   .((وی ېبرا ېب خهڅله اومت  دوراو اوس دورد ل وادراو د ه ږدو ئ ځدوستااو ته 
د اور کله په شان پمه اولمه انمدا  ېي لځاو دا  دشو  لارهښ ېکډ  لوښله او  ګېس   یې

   .روان شوم خهڅژر ور   یشو زغمل دخ ته کتل  اه دي د هربه  ېد ېه، اه وه  کله چ
 خیکم دتاثره رډی هښ دخه ۍوروست او فراقت روالارګهاا د ه، لادځ ولډ همدا

 اپلمو اسمت ی روان تمه وطمن اسمت ی هښم او یتاس: )) وو ریو ه، یې ته هربه وو 
 ((.وی ېبرا ېب خهڅ اومت له دوراوس او دورل د وادره د او ږدو ئ ځ ته دوستااو

 رهډیم یمې وهیم هر راغلل  ته لټهو  رسهږدو له احمد  او ارسی احمد  درسور  افد
    .کاوو د بت او نهرد اتهیز
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د  ېوه  چم هرټما ممهړدو  سمحډکال  .ز ۶۱۰۲د  و   ېبج لسو و ی ددږ ا ېد شپ
اغما  برمد مد ط درد دف  پخواين درش س ېاو ق ر ک سونرکم ا رطالبااو د س

د اغما   خ المرحمن د طالبمااو د ق مر د دفم  پخمواين غم دیمحمافظ عد ر ادل ددږ ا
د  د ممد کرمهلتمه دولمو  ا و خ وردانه ک لادځ ډاکټر صاحب صاحب کور ته  زه او

 .ااست ؤ خیغ یدف  پخواا ا رد س ېاو ق ر ک ېطالبااو د رهح  شورا  د پوهن
 ېينمخد د اغما وسفی د مد دولو هربه د درش ورور  اغا ه، رادانه شو  د برط درس

  .مخ له کبله دو ورته فات ه وک
د اغما صماحب لمه ادرسمه  واره لمه سم، پرتمه ېدمدد له لادځ د مد ضر فاک ډ

 رډیم پمه صاحب اغا .مخ وک تنهښپو  خهڅور  مړ په ا 1 کرد اپور شو  ل ېدخل اشترد
 :هیووا دا  دده دد تر ارب لهمپ له انیګر طالبااو د ولډ هښ او ډلن

رهمح( رسه  خیعمر دجاهد )د طالبااو دونمو  او لمود د مد کله د دل ېچ زه)) 
 ول ښماو  لیو ارتښر  دواز یهربه به  ېچ دلراو سلکار( وم  دا هلته ل رټکاتب )سلر 

کماوو   ارامنټر لمویو ارتښته په ر  روادل یېاو هر وات به  .لړ بد و یې خهڅد درواغو 
 ارتښر  دواز ی ېعمر کول چ ېک په اپل ژواد ېد رهډیاو تر  دلرهمدا ول ېهلته د

 .د  هښ لیو
                                                           

د نیوهارک یاهمز ورځپا ې لخوا د سیدطیب اتا په نوم هو لیک خپوور شوو  وې  ۷۰۰۱مه ۱۰د امټو    1
  امارت نوم نه مارول، په هیواد مې دننه له طالبانو څخه پکې ځینې تو ېنې شوې وي: د اسالم

د رهربي شورا د تړو شېون، په مايل حسا ونو مې شفافیت، چط ته د هاد دفرت د مرش په هفت د 
 مولوي محمد هعقوب اسېول.

د طیب اتا له هاد لیک رسه دهغه دايس انځور ه  خپور شوی وو  ې ژه ه هوې پکوې لنوډه  وکاري، 
پ  لیک او انځور تیزې نیومې ومړي. اتا  یا ورسېه ووهل  وې انځوور پوه ډه ی مرشانو طالبانو د اتا 

پټه ورڅخه اخیسېل شوی، او لیک هې  شپړ نه دي نرش شوې،  شپړ لیک هې وروسېه پوه   يښوناهې 
 رسنیو مې خپور شو. 
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کوم چا به د راپور ورکولو په وامت  ېعمر ااواد پوه شو چ د مد به دل ېکله چ
 او  یدیلارښم افههربه  به ارپه اصر بڼه راپور به یې اه ورکاوو  ب  کې زیاتوب کاوو 

 .یدرک لارهښ ښاو  رډی به ورکولو راپور ارتښر  په
 عمر د مد دل د وم  اه ه، خیغ سونرکم ا رزه د س ېچ ېکال ک ۶۱۱۱په 

د دسملو لمه  ېدم هلتمه م ړ و   تمه دسملو هګمتو  پمه استاز  د هربه د لور  له دجاهد
وعمده  ېدرسمت ېروسمااو د کمود راد  . خ وک ېداردهمو چارواکو رسه دجلسواه او ل

 ((.مخ واه ک
 کمې پممل شمود و   ۶۱۱۱طالبااو او روسااو سرا  اړیلې کردای يش پمه د 

وپ زدا د دولودماتو لمه دخمې د روسمااو رسه د طالبمااو  کوم چې اغا صاحب وویل  
 .کې پمل شود ۶۱۱۲اړیلې په لودخاۍ دمدداش 

 دچمار  سونرکم ا رد س ېکال ک .ز۶۱۱۲په : )) د مد طرب اغا وویل سرد 
کال  ۶۱۰۱په    برادرااواد د دلصاحب اائب وو دل هربه وات دداته وسپارل شو 

 اتیمز تمه سمونرکم ا رسم ېچ تلښوغو  څخهعمر دجاهد  د مد له دل ېد ېک
 سمونرکم د او ل خ ورکم واکوامه دسمتمل تمه سمونرکم ا رسم هربمه . خ ورک واکواه
 ا رسم د ېچم وو امه دجبموره ودل ښمو   امد  واک ،ردسمتم اپمل تمر یې کارواه

 ((.يش ييدتا لخوا شورا رهح  د د   خ لیپر او راپور سونرکم
لخموا د طالبمااو لمه درشم څخمه د زیمات واک غوښمتنه ددد سمبب اغا صاحب د 

شممود وه چممې هربممه پممه ډاډم زړم پممه سممرا  چممارو کممې پریلممخد وکممخ   ځلممه 
  د طالبااو درشااو ډیره توګه ګامخد تمه وه   د ګاخو د شدت واتواه وو  کال۶۱۰۱

په دغ  یمو حالمت کمې بمه اسمااه هم، امه وه چمې د سمرا  کمرسمون سمرا  
ادریاتو ته د  د طالبااو د درشتابه شورا زیاته پادلراه شود وای  له همدد کبله به 

  چمې سمرا  وه چې سرد طرب اغا له دل د مد عممر دجاهمد څخمه غوښمتې و 
 .کمرسون ته زیات واکواه ورکخ 
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 ااورم  له ګردنمګردني ته تلر و  ېکال ک.ز ۶۱۰۶په : ))ل یطرب اغا ووښاغر 
 ق مر د طالبمااو د ېداچم وشمول  توافممات ېنمځر ږزدمو هښماو  په ااویلایادر د رسه

دخالفممت وشممو  د  یممېکممرز  لخمموا  اغرښمموپ د    رممږه رسمممي دنممل کبمم دفمم 
هم، پمر د   راسممنګدمارک  یاستاز  اخیااځ لایادر دافربااستان او پاکستان لپاره 

او   خد توافمماتو دخالفمت وکم ځتمردن ااویملایاو ادر ږکرز  زدمو ېافه شو چ رډیکار 
 ((.دنلو اعلن واه شو ترد رسم دف  ا رس دد طالبااو  ېبن کاافرااس ک ،یدو

وپ د   دااحه امه دنمي چمې کمرزی د سموپ دخمالف و د کرز  پلویان برا دار 
سرد طرب اغا له احو دولودردله چې د سمولې پروسمه کمې اپلمه حادمد کمرزی او 

 .پاکستان هرواد لوی انډواه وو
کمې د طالبمااو او حمدب اسملدي  لودخ  بمن کمې ترروتنمه دا وه چمې پمه غوامډمپه 

بن کې برا ه، د طالبمااو د ګمډون او په دوړ،   ل شو کخ استازو ته د ګډون چااس وراه 
  .او یا ه، ق ر کې د دوی لپاره د سرا  دف دنلو اړواد دخالفت لویه ترروتنه وه

د کرز  پلویان وایې چې په د  کار رسه کرز  د دوو دواز  حلودتواو دخنروی 
پمه ق مر کمې د طالبمااو د سمولې د دمذاکراتو لپماره پمه دا  حمال کمې چمې   وکخ 

بڼه د دواز  حلودت دونی اه درلودلمه  وپ پمه کمور دانمه د   هرڅ سرا  دف  په
 .واکواه د بلخ د واپ لخوا اناول کمدل  کرز 

 دارمپ وابځمتمه د  تنوښاتو پو  ېد ېکال ک .ز۶۱۰۶چې په  : ))اغا وویلښاغر 
 ېهم، واسمتوله  ودم یعمر دجاهد ته اپله استوف د مد دل یاځو یرسه  کرل کولو

ګمواب امه لمرو  هممدا سموالواه  یمې ږدمو ېد  چم ېنتښدا اته دا  پو  ېچ للرل
 .کو  ه،په بهر او کور دانه افربااان  وال خیا

 اوس دهمال د  یحالمت د يامګن ېچم رږیول رباممد مد عمر دجاهد راته پ دل
تما   و یمبوامت  ېکم ماخ ګ هیلو وهیپه  ږد  سوالواو ګواب کول اسااه اه د   دو

 .يش س، رسه دویررد وات په ت بهدا حالت  ئ خ حوصله وک
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له افربااسمتان  انځربهرين پو  ېکال ک .ز ۶۱۰۲ کله ېچ وو ه، دا دیاادړ و ویزدا 
لمه د   ېد مد عمر ااواد د  دخلم کو   دل او اشربال اامته پيدا ي ځوو  خهڅ
رسه  ااوځرمپو  وټاو اما لایګهاد له ادر ږزدو ېچ   خ کال رايش اعلن وک ۶۱۰۲ ېچ

به لمه اپلمو وسملو رسه و  ېک واویاځاه کو   پخپلو  دواهیبه اور بر واکواهځ ږوو  زدو
د حلودمت  و یم تواليښماسملدي ادمام غو  وهید  ږدو او يځوو  انربهرا وڅاو   تر 

 ېبلم ېکمود ایماو  ګېګر  یېد ولس لخوا د لو ېچ  رږچار  به هربه چاته سپارل ک
يش  د  دولرمږ ول هښمواک د افرباامااو پمه او  ېکلمه چم   رمږک اکملټ خهڅ ر   ړو

 ېدولمت کم ېچم ویمبه اپل وسلوالو ته ووا ارشو  ب مډاډرسه  ګاسلدي ادام په رات
 دامده دا ږزدو ېچ ویولس ته به ووا .يځر ګدادو ته  وراپلو کورا ایاو   رږدنسج، ک

او د اسملدي ادمام  مخ دو داده بشپ دوراو د اشربال په اتم و خ اشربال ات، ک ېوه چ
 .کار کوو مګډلپاره به په 

 او کموئ دعموه ادارت د ه، ارب تا  که ېچ لیعمر دجاهد ته دي وو د مد دل
 ېچم کلمه ولمر   دوام بمه امخدګ و   دشملل به دا ئ ړ غوا کول اعاده ادارت د ارب

 دلتمه انرمبهرا ېچم اوس وو  امه ارام هم، وامت هربمه وو  ملمهځ ۲۵۹ پر واک ږزدو
 ولډ پمه پخموا د ېچم و  دشملله بمه دا شته  ه، انځرپو  افربان وررسه د   دوګود
 .يش ،یقا د  ادارت

 ارمه، سمه اه ده  ب او که تا  له حلودت رسه د واک د رشاکت احه کوئ  دا
بمه  ولډپمه  نویکو   او د دجاهد اخدطالبان د واک لپاره ګ ېبداام شو  چ رډیبه 
بداادي د طالمب پمه  خيیدا تار ې  تر د  چشوبد بداام  رډی لخوا لوواخیه، د ا ږدو

د  ې س پمه رس شممو  اعملن ويش چمم خمهڅلممه واک  ېبمه و  چم هښمم دو ږ اموم پريم
او اپمل وسملوال بمه دمو  و ړ امه غموا ونګمډ ېپه واک کم ږتر وتلو وروسته دو ااوربهرا

واک افربمان شمموله حلودمت تمه  ېچم وڅمترهربه واته فوال و   اوربند به و   تمر 
 (( .وخ تر  سه ک ډاډاسلدي ادام  ديش  او  دولرږ لو 
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هربمه وامت   سرد طرب اغا پورته وړاادیدواه چې د طالبااو درش ته یې  کخ  وه د 
او په اوس وات  کې دا  وړاادیدواه ګڼل کرږ  چې په راتلوالې کې طالبااو تمه 

 .له هر ډول بداادۍ څخه برائت ورکو ی يش
له ځرنو طالبااو او سراستوالو رسه ویره ده چې کردای يش د بهرارو پوځرمااو تمر 

د ګامخد د اوږدیمدو لمه کبلمه طالبمان هم، هربمه ډول د په هرواد کمې وتلو او یا ه، 
اخیوالو لخوا بداام کخل يش  کوم ډول چې د پخواين شمورو  ات ماد د رسو لښملرو 

و لښلرو تر وتلو وروسته ډیمر بمد دمابل کې ګناردوالې دجاهدین د کادرابې او رس 
 .بداام کخل شول

 همدغمه رهډیم تمر شمو  اپمور ېکم واتواو ورستو ور  په چې کرل کوم: ))وویلاغا 
 .و  دشو  یاځ ېپل ېتنښغو  ولډ

 سمتهو ور  توافمق تمر رسه ااویملایادر له دف  ا رس طالبااو د ه، ارب ېکال ک ۶۱۰۱
 .شو لخ وت دف  وروسته ځور  وهی ارب او وشو  دخالفت یې لخوا کرز  د راد شو  الص

تمه  وادرمطالمب اسمتازو کموم ه ږبه زدو ېداالت کاوو  کله چ اتیز رډیپاکستان 
شمو  پاکسمتان بمه هربمه  ړدجلس ګو وادړ ا ېد سول ېک وادربه کوم ه ایاو  خسفر وک

وشو   ګپردخت هښپردهال  وډد غوا ېته احتجاج کاوو  په ګاپان او فرااسه ک وادره
 .کرز  لخوا وشو اغرښد  یو ردخن ډدغوا ېدوالرد ک ېپه ترکمنستان ک راد

 لمه وروسمته او و   همربمږۍ پمه رسه یدو  د  ېه ږزدو ېچ تلښغو  ااورپاکستاا
 د سمتا  بمه وامت هربمه ېچ لیوو ته ږدو رسه ولډ لارهښ په پاکستان و ه روډی
 ږزدممو رسه سممتا  ېکمم انیممګر پممه وډغوامم د ېچمم کمموو اممه دخالفممت امموخ ک ا رسم

 .ولر  ونګډ ه، استاز 
 واک وامت هربمه د طالبمااو د دلمه رک مډغوا در  د ددږ اسلم اباد ته ا ېکله چ

د  خمهڅپاکسمتان تمه لمه ق مر  ېچ لیراته وو 1دنصور د مد اا  دل درش یلروال
                                                           

،  اسالم ا اد ته نو دې د مو ي تونوډه لوومړن  ناسوېه وه  وې د طالبوانو او افغوان ۷۰۰۱مه ۲د جوالی  1
 حکومت اسېازو د پامسېاين اسېخبارايت مارموونکو په شېون مې هو له  ل رسه مخام  لیدنې ومړي.
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 د ېچم وه دا ه مه کلوامه ۲ ددږ ام ږدمو ېچم لیمو ېودم .مرمږ ول  خ دف  غ ا رس
 کسمان اپمل تمه پاکسمتان کمه اوس و خ کم املص انځم خمهڅ داالت له پاکستان

 افموت پاکسمتان د او و یم  امد  فشمار تر پاکستان د ږدو ېچ یدون د  په و رږ درل
 کسمان او ده   خ کم وعمده رسه پاکسمتان لمه دا اوس ېچ لیوو صاحب دنصور .دنو
 ااوامد عممر د ممد دمل د   دولموم واکوامه دف  ا رس د ېچ لیو ېود .مرږ راول
 د ېچمم ،یمم اممه ړا زه .يش لیمموو داتممه د  لخمموا هربممه د او  ید درشمم ،ردسممتم ږزدممو

 وامه کسمان ېد ته  ډغوا در  د ېچ وو همهربه .ودن، ېحتم خدلیپر شورا رهح 
 ((1 .شو رهررابرس ه، اح ګدر  د دجاهد عمر د مد دل د وروسته ارب او ل رږ ل

پاکسمتان پمه د سرد طرب اغا پورته اح  پر ځای و   دموږ ګمرده پموهرږو چمې 
کلنمه  ۰۲ واه دی  ادریلا او اخیوال هم، غمواړ  چمې د طالبماا   ز د  براه کې یوا

                                                                                                                                

ومت لخووا دطالبانو لخوا مولوي عبداللطیف  منصور ، مال محمد عباس اخوند او حاج  ا  اهی ، د حک
محمود عاهو ، فوی  هللا ذمو ، محمود نواطق ، اسودهللا انجنیو  ، حاج  دهن محمود، حکموت مو زی
د طالبووانو د پووالوي مرشووې مولوووي عبووداللطیف منصووور او د افغووان  .سووعاديت او ف هوواد هللا ف هوواد و

جورنال رضووان اخورت دآی اهوس آی لووی د پامسېان حکومت د پالوي مرشې حاج  دهن محمد موله. 
یس، جرنال سجاد علی درئیس معاون، ډګو وال عبودهللا دآی اهوس آی لخووا دافغانسوېان دیولو وارو رئ

 .ل مېقاعد میج  ګل ګډون درلودسنمو ندهار مدطالبانو په وخت مې د  مسؤول او
د طالبانو د مرش مالمحمد عم  مجاهد د م ګ خرب ن دې دوه ملونه پټ ساتل شووی وو، طالبوانو  1

هې دم ګ خرب پټ ساتلی وو،  ې د جګړې شدت وو، ت  څو طالبان موورال  ووهل  ې له دي امله
 له السه ورنه مړي او  ل د طالبانو هف ونه پاشل   .

دوی وهل  ې پنځه تنه  )مالاخرتمحمدمنصور، مولوی نورمحمد ثاچب، مولوي محمد هعقووب، موال 
عبودالجبار عمو ي د مالهواحب لوه عبداینان، مال چیوم ذام ( او دا ډول د مالمحمد عم  اخيشو 

م ګ څخه خرب وو.  هادو پنځو تنو پ هکړه ومړه  ې م ګ  ه يې پټ ساتل میو ي، وهول میو ي  وې 
  یعت هې له مالاخرتمحمد منصور رسه دمرش په توګه ومړ.

شو، ويل دهغه د نیولوو خوربه  لمالعبدالجبار عم ي د جنوري په لومړيو ورځو مې په زا ل مې ونیو 
ز.مال ورمول شو  ې د افغان ځوامونو لخوا په زا ول ۷۰۰۲دحکومت لخوا د جنوري په  دوهمه اون  

والهت م مز چالت  ار مې  دناچانونه وسلې د ګ ځولو په تور نیوول شووې وو، وروسوېه وپېژنودل شوو 
  ې مد  طالب مرش دی.
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راوپ  غمواړ  چمې افربمان ولمس او امخۍ تمه وښمرې چمې   ګاخم تر پوښتنې  امد 
طالبان په پریلخو کمې اپلمواک امه وو او امه هم، د   دوی د پاکسمتان تمر افموت او 

او حلممت رسه د سمولې دمذاکراتو کمې د  تکه طالبان په دهار   د    کنټرول  اد 
دوی پمه اړم  کرمدای يش راتلموالی تماریخ د  پاکستان د افوت دخه واه ارمو ی يش 

چې پاکستان د افربان دجاهدینو په استازیتوب په ژینمو کمې   هربه ډول پریلخم ولر 
  له ډاکټر اجرب هللا رسه د افربااستان څخه د رسو لښلرو د وتلو تخون  سملرک کمخ 

 .ه غواډم کې ادریلا او روسااو ه، ګډون درلودپ
 ېدرلمودل دمو ېتنښمغو  ېنمځر شو  اکلټدنصور صاحب درش و  ېکله چ: )) وویلاغا 

 ((  1.مخ ورک یاستوف ږدو با اره او   خ ک ااد ړ و ورته ه، ولډ لررل په دو هربه او
 حماګي صماحب  دددمل زدمان د ممد)اسمتاد  ږدمو ېکم ۶۱۰۵ سمحډ په لځو ی
 دا تنهښمغو  دهمه زدا: )) وو ریو اغا برط ته( دا او صاحب دنده دروح احمد د یفر
 رورپه ت ږدو ېوه چ دو دا نهښو  او بله اادي تلیو  خهڅدرشتابه له پاکستان  ېه چو 

 پمه درشم د صماحب دنصور د را  د2و    خ پر  ک ېلړیله الماعده رسه ا ېکلواو ک
                                                           

نو له سیايس دفرت څخه اسېعفی ورمړه، هغه د طالبوانو د طالبا ۷۰۰۱مه۲سید طیب اتا د اګست   1
له نوي مرش مالاخرتمحمد منصور رسه د هغه دامی ایؤمنین میدو په توګه  یعت ونه مړ. ځینې 
طالبانو او اتا ته ن دې مسانو دايس ه  وهل  ې طیب اتا وهل  ې له دفرت څخه لی ي میو م، او 

ه همدې املوه  وه داده  وې لوه دفورت څخوه اسوېعفی وه ه ل م  ې پامسېان ته ونه سپارل ش ، ل
ورمړم. مله  ې مالاخرتمحمد منصور د ام هکا د  ې پ لویه الوتکې په   هد مې نوشکې سیمې توه 

طالبانو نوی مرشو شوی  هبوة هللا ویامول شوو، د   ۷۰۰۱مه ۷۱، د م  ( ۷۰۰۱م  ۷۰)  ن دې ووژل شو
تا څخوه وتو وېل  وې د طالبوانو د چطو  د شی  هبة هللا په خپل لومړي وخت مې د سید طیب ا

سیايس دفرت مرشتوب ومن . همدغه وو  ې طیب اتا هو لیک ورته واسوېوو، خپلوې انديښونې يوې 
وررسه رشهکې مړي وي، دا ډول هې وړاندهز مړی وو  ې دچط  دفرت لپاره مولوي محمود هعقووب 

 رسه م سېه موي.د مالمحمدعم  مجاهد زوی دمرش په هفت ورولی ي او اتا  ه له هغه 
ده عود طیب اتا نظ  داوو  ې له القاعده رسه د طالبانو اړهکې اوس مدال تړيل په مار نه دي، القا 1

نړهوال اهداف ل ي، او طالبان د افغانسېان ت  جغ اف ې محدود په خپله جغ افیه مې هوو مسوېقل 
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 طالبمااو د ېکم زابمل پمه دو ولډ دا .خوک اعلن وترب د درش الماعده د دو رک اکلټ
 تنه ۲۱۱ ددږ ا او شول  ووژل نیدجاهد ازبک ررشم وی هلته او وشوه  ماخ ګ ځتردن

 رهیمو ږدمو شمو  امه دولوم چاتهره کربرال کسااو شوو ولر  د ا 1شول ولروا ژواد 
 درشمتابه د صاحب دنصور د یهربو  لهځ .و  شو  تلف ه، به کسان هربه ېچ  لرو

 پاکسمتان د او يش  اتیمز هم، امور بمه افوت پاکستان د ېچ لرو رهیو .کاوو دخالفت
 ((.راوپ  اد  سوال تر استملل ږزدو درشااو طالب پر افوت
د افموت  پاکسمتان د: ))  لیوو ته لادځ د مد ضرف اک ډ او دا لځ دا اغا برط

چممارواکي  يناپممل افمموت تممه دوام ورکممو   پاکسممتا  یوه  او دو  ودپښمم ږدممو رهیممو
 ې  دا ا راماک2  خ ک ړدګو ېلړیله طالب ادادي درشااو رسه ا ېکوشش کو  چ

 وو   خ کم مندښمسخت اادي یې ږو   دو  خ ک لماو پ  خ ک ېي ېاخ ک ولډد   او دا 
 .يش ولروا دخه افوت د پاکستان د دیبا ېچ

 لخموا پاکسمتان د او یدلررسم انیمته ز ی  هربو  خیپر پاکستان باور ک ېهر چا چ

                                                                                                                                

 وه هو  د افغانسوېان د  اسالم  نظام تواړي، مه القاعده له طالبوانو رسه توړيل پواتې  ، نړهووال
 اشغال لپاره همدا اړهکې د  داين په توګه ماروي.

ز. مال مې د طالبانو او ۷۰۰۱د زا ل والهت خاک افغان ولسوايل  مې د نومرب میاشېې لومړۍ اون  1
مالمنصور دادهللا ت  منځ جګړه وشوه، دمالمنصور دادهللا رسه از ک اسالمپاله جنګیايل ه  ملګ ي 

از ک جنګیوايل هو  ووژل شوول. نو دې  دهللا او دهغه ځنیې ملګ يمې مالمنصور دا وو. په جګړه
از ک جنګیايل طالبانو ته تسلی  شول. طالبانو د مالدادهللا منصور او از وک جنګیوالو رسه پوه  ۲۰۰

 تفصیيل راپور خپور مړ. ۷۰۰۱مه ۷۱خاک افغان او ارتنداب مې د جګړې اړوند د نومرب 
حاد رسه دجداد په وروسېه وخېونو مې د پامسېان آی اهس آی د مجاهدهنو له د پخواين شوروي ات 1

چوي چومندانانو رسه پ ته د هغوی د رهربانو په ج هان مې میدو مخام  اړهکې له چومندانانو رسه 
 جوړې مړي،  ې همدته اړهکې د مجاهدهنو د خپلمنځ  سېونزو او پاشل میدو سبب شوې.

ي  ې ورته تګالره د پامسېان اسېخبارات م  م  وړي، چوي او مشدور اوس دايس راپورونه شېون ل  
طالب چومندانانو رسه د مخام  اړهکو جوړولو پ وژه م  مو  وړي،  وې داموار  یاځول مووږ موورن  

 جګړې ته  یوالی  ، او دپامسېان زهات نفوذ ته د طالبانو په لیکو مې الره   ا  وي.
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 1 .شو درشه لخوا یدو  د ه، صاحب دنصور   یشو  وتارګ پر 
هربه حالمت  یېااواد   2 برادر دل دل رمرد پاکستان فشار ته اه تسل ېچ یهربو 

 ((.خک درشه یې 3ااواد  دهللاردل عب  یس، اه د یېص ي حالت  ېته ورساوو چ
                                                           

ډه ی طالوب مرشوان او افغوان سیاسوېوال پو  دی نظو  دي  وې د منصوور هواحب اړونود معلوموات  1
پامسېان د ام هکوا اسوېخباراتو توه ورموړي وو، ملوه  وې منصوور هواحب د پامسوېان پوه نو وت او 

اړخیزو ماام اتو مې د ګډون رسه پ هکون ومړ، پامسېان ام هکا،  وین او افغوان حکوموت  ۲تو ېنه 
شوو وعدو مې  ې طالبوان  وه وررسه مخوام  مینووي، ناماموه شوو، لوه همودې املوه د ته په ورمړل 

پامسېاين اسېخباراتو لخوا د ام هکا اسېخباراتو ته ناس  معلومات ورمول شوول  وې د طالبوانو مرشو 
مالاخرتمحمد منصور د سولې م  مې تټ خنډ دی، او هغه سوله نه تواړي، همدغه وو  ې منصوور 

وا ووژل شو. ويل په هوه خوله طالب مرشان او افغان سیاسېوال واهې  ې منصوور هاحب د ام هکا لخ
اسېقالل پوه فهواء موې سووله هوې تو وېله. د د هاحب د سولې په   خه مې ژمن وو، خو ر ېونې او 

 منصور هاحب ت  م ګ وروسېه د سولې خربې او پ مخېګونه ت  دي مدال په یپه والړ دي.
حمود عمو  اخونود ناهوب وو، د طالبوانو اړونود  وارو موې هوې د پامسوېان مال   ادر اخونود د مالم  1

 ۷۰۰۰موه ۹تو ېنې په نظ  مې نه نیويل، سولې ته ژمن وو، د پامسېان د اسېخباراتو لخوا دفیربوري 
په  کاره د سولې پ وسې رسه د همکاري  په  ۷۰۰۱مه ۷۰سدار مدال ونیول او زنداين شو.  د سپټمرب 

خوشی شو، ويل ت  دې مدالوه هغوه د پامسوېان د اسوېخباراتو ت نظوارت النودي نوم له زندان  څخه 
 دی، هغه ته عصب  ناروت  پیدا شوې ده.

عم  داودزی واهې  ې زه د پامسېاين  اروامو په شېون مې د مجلس لپاره مال  ادراخوند ته ورتل ، 
وموړي، د سوولې پوه اړه  هغه مې ولید، هیڅ خربې هې نه مويل، او  یا  ې مله ما ځینې خوربې ورتوه

مې ورڅخه م سېه وتو ېله، هغه ووهل  ې ت  څو لوه تالمو  څخوه نوه هوو خوالص شووې، سووله نوه 
می ي. ورته مې ووهل  ې د  ا تالم او څوک؟ هغه ووهل  ې موږ هو ځای مې)پامسېان(  له تالمو  

اهوه. هغوه ووهول نه خالهی و، او حامد م زي دوه ځاهه تالم دی. ورته مې ووهل  ې څه ډول دوه ځ
  ې اول د پنجشی هانو تالم دی، او دوې  د ام هکا تالم دی، تالمان سوله نه   موالی. 

ت  مال   دار اخوند مخکې د مالمحمد عم  مجاهد ناهب مالعبیدهللا اخونود وو، هغوه د پامسوېاين  3
نودان موې شودید اسېخباراتو له خوا ونیول شو، او له ډه و شکنجو او زج  وروسېه د پامسېان په ز 

شو. مال عبدالح  مطمنئ راته وهيل وو  ې مالعبیدهللا اخونود وهول  وې مووږ  وه د پامسوېان پوه 
زندانو مې ګ ده مرشان شدیدان می و، خو د پامسېان نفووذ او فشوار توه  وه نوه تسولیمی و، نووي 

 ځوانان او له موږ وروسېه نسل  ه له ام هکا څخه خپلوامې اخيل.
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احو رسه توافمق  پورتهپخواين دجاهدین چې سرا  تجربه لر  د اغا له ډیری 
پاکستان وتواارږ  د طالب قودنمدااااو رسه دخمادخ اړیلمې ګموړد کمخ   که لر ؛ 

طالب درشان به لمه هربمه ډول برالرمک رسه دمخ کرمږ   کموم چمې د دجاهمدینو د 
ګوادواو درشان د ډاکټر اجرب هللا د حلودت پر دهمال لمه ګواښمووالي حالمت رسه 

آی ایمس آی څخمه دخمادخ وسملې تر سمه  دهمو او قمو  قودنمدااااو یمې لمه  دخ وو 
 .کوپ او د ګوادواو د درشااو اطاعت یې اه کاوو

داچې اوسمهال پاکستان طالبااو ته وسلې اه ورکو   او ویل کرږ  چې ادادي 
طالبممان د افربااسممتان پممه دااممل کممي د   د دجاهممدینو د واممت ویممره او ااديښممنه 

کمه وکمو ی تې ه مې وکمخ   کمو ی يش  وپ په د  براه کې به پاکسمتان زیما
 .يش    پر ادادي طالب قودندااااو اپل افوت ولر شی چې 
د طالبمااو واضمح  لپماره لویدسما وامدړ او ا ې هم، د سمول: ))  طرب اغا وویلسرد 

 ړد پممام و ېسمموالواو تممه ګممواب اممه لممرو  او پممه د  براممه کمم یر ډیمم  شممته اممه لرهاممت
 .يش کیواضح او رش هڅهر  دیله ولس رسه با  یشو  یاه د ګپردخت

پمر د  ارز   ولرما ارښمکنمدز  ایمآ ېوه چم دا تنهښمپو  ږشو  زدو ولروا ارښد کندز 
 .يش ژوبل او ووژل ېلورو )کابل اداره او طالبااو( ته پل وړ کسان دوا اتیدودره ز ېچ

 حملمه لمایادر ېچم کلمه امو ده  دسمئله ودلوښمزور  د دواز ی ېاحه و  چ که دا
 بمه ېچم قودنمدااان طالمب دشمهور لپماره ېساتن د کندهار د ېچ د  ادی زدا م خ وک

وه   ېوسمیاو دا ل خ د مببارد له ادله له  سه ورکم وا نډیاا یې به ارب ووتل لورته کوم
 .لر  واه هګټ به ولرا ارښ کومو   د  ېالوتل ااوربهرا دمببارد او  ېاوس ه، چ

 د کنمدز ېچم  رمږیول احموال ېدم تمه درشمااو طالمب شمو  ولرکندز وا ېکله چ
 ېکسمااو د سمول ورماو کورا ورمد بهرا ېچم ئخ   او اعملن وکمئخ ک اعلن درکد ېسول

  او یوا  خ کم بنمد دملمن دوامهیلو بمه هم، برواخیا  یلپاره د دذاکراتو همدا درکد د
 نمهرتمه بمه زد دخمادخ امحو ېد سمول  یوا  خ له ولس رسه ه، درسته ک به کار دد
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 ((.ووتل خهڅ ارښله کندز  رتهرطالبان ب اردا  واه شول  او ب .یوا ددساعده شو 
ځل برا ه، طالبمااو پمه دوړ، اغا صاحب پورته وړاادیدد سولې لپاره ښه قدم و  د 

کې کندز ښار واروی  که برا ځل یې دغ  یو اعلن کخی وای چې د بمرن  ۶۱۰۲
ا فرباين دذاکراتو لپماره کنمدز ښمار د ادمن سمممه ټماکو  دا بمه د سمولې اړوامد ښمه 

پرسپ کې طالبان وتواارږ  چمې ځرنمو و یتوامو  روانپردختګ وو  کردای يش په 
کوم و یت د سولې لپاره برن ا فربماين ادرس  او درکمد ته سموط ورکخ   که برا ه، 

 .اعلن کخ   يو ښه پردختګ به و 
 لپماره ولمورا ارواوښم د ېچ وړاادید وکخ ېدطالب درشااو ته : )) اغا وویل ښاغر 

 ویم د لپاره وځور  وڅ ای او ساعتواو وڅ د ېچ يش  تلښوغو  فتوا خهڅ علاموو له د 
 ؟ېيښطالبان اپل زور و  ېه کار ده چپ  ړ غوا قرباين دودره ېچ ولرا ارښ

 مامخ ګ لمایادر .یساتل  یوااش یېو او شول  شا په طالبان رتهرب ېک انګهلمند او ارز 
 .لرو تواهرلو دسې  لپاره ولس د ږدو را  د ړ دوام غوا  اخ د ګ ېک مهمس په او  ړ غوا

لمه  ورالارمد ګن ېواتوامو کم وروو  په وروست ېطالبان په واک ک ېهربه وات چ
 تمه وامخ کسمان ګ یېګلب له  ر   اه درلودل  د یېرسه دخ وو  او کسان  دستواد 

 (( 1 .وو کسان ولډ هر  ر  له ګلب د او ول رب
 کرمدولمو  اد طالبااو د رهمح  شمورا او ق مر د سمرا  د فم  پخمواای غمخ  

 ګمډ وکڅم همر ېکم لمهډطالبمااو  د ېهمهربه ستواده ده چ اراوس ب: )) لید مد وو
 امور ېيښمو  یمې رډیم او ېيښمو  قمو  صمف اپل ېچ لر  ارتړ ا ه، طالبان او  دشو 
 ((.د  الک ولډ هڅ ېچ ور ګ اه ېپس

                                                           
خلک په زور او د جلب د الري د شامل جګوړو توه  په جنو ې والهېونو مې پ  مدال د طالبانو د نظام 1

 یول میدل، ه  م وندګ  مجبوره وو  ې په هوه مال مې هو ځل د درهو او ها څلوورو میاشوېو لپواره 
 هو تن طالبانو ته ورمړي  ې طالبان هې د جګړې لیکو ته  وځ .

وخت  ه هې درانه تلفات درلودل، مالچیوم ذامو  پوه دي م وندګ   ې له جګړو رسه  لد نه وو، ډه  
مشدور وو  ې د جلب له مسانو رسه ناس   لند موي، او مخام  هې د دوی مخالفو شامل یلوايل د 
جنګیالو پ  لومړهو م  و ورزتلوي. دجلب څخه ولس په تنګ شوی وو، او دته سوېونزه پوه هلمنود، 

 ه.مندهار او زا ل مې ډه ه زهاته لیدل میدل
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سرمې چې طالبان له دولت څخه کودې احه پر ځای وه  دولو  ارک د مد د 
په هره براه   الک وررسه دلار  کو    ار  او تر واک  اد  یې راوپ  د سرمې

داچې په سممو کې   پورته کو   ګټهپه اپله سممه کې  کې د سرمې د اللو څخه
الک اپلمنځي دښمنۍ یو له بل رسه لر   په ځرنمو دمواردو کمې د طالبمااو دغمه 

 .ډول کخاه ااوړم اغردد لر 
د هربمه   چې یو وات د طالبمااو د پموهنې کمرسمون درشم وو  د مد کرا دولو 

پخموا    دیبا ېبراه ک دپه د)) :  لیهربه وو م خ ستوادو ته ه، اشاره وک وادړ ا ېپوهن
 ((1 .یوا داصلحات شو  رډی

ادارت  ېاه وه چ  هښاو  ږوروسته زدو ګصاحب تر در  دل د : )) لیاغا صاحب وو
د واک لپماره  ېچم امه وو  بمل دا طیمپخموا وامت رشا هربمه  د لهځاوم وکارول يش  

لمه د  الصمون امه  و یطالبان  و ی یاځکه هر  ږدو .کار وشو دا رااه کوو  د ماخ ګ
 ېچم لپماره د  د نمدولګر څ ادمر د و یمهمدلته دراامه   یلرو  او همدلته دو قدر د

 د ږدمو او  ید کمي وحمدت پمه قوت طالبااو د لپاره  ااتلف د اه رايش  اصلحات
 ((.وړ غوا وحدت طالبااو

دا وو چمې د دمل د ممد عممر هم، طالبمااو ادمر  امورو ځرنود داغا بللې   یواځياه 
دجاهد تمر دمرګ وروسمته د "ادرراملمېدنرن" پرځمای "ادرمر" او د "ادمارت" پمر ځمای د 
"طالبااو اسلدي ت ریک" اوم وکارو   وپ طالب درشااو برا دلرل وړااد  کاوو چمې 
زدوږ قااوين ادام د ادریلا له اوا له دنځه وړل شوی  د افربان حلودت په دمابل کمې 

قااوين حرثرت لر   که دوږ د "افربااستان اسلدي ادارت" اموم وامه کماروو   زدوږ ادام
پمه  2حلودمت افربان حلودت ته یو ډول د درشوعرت زدرنه دساعده کرمږ   او برما بمه 

                                                           
ز.مال پوري د پوهنې   خوه موې  ۷۰۰۹د طالبانو د نظام پ مدال او  یا د ام هکا ت حملې وروسېه ت   1

طالبانو ګڼې سېونزې درلوديل،  ې  اهد اهالح شوې وای. دا حث  ه زما په راتلونکې مېواب موې 
 ان شاء هللا مفصل وګورئ. 

2
 ان لیکل شوي وو.هادونه: په لومړۍ  ا  مې همدلېه په تی وتنه رسه طالب  
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طالبمان وايمي چمې   اخیواله س  ه ه، دلرل ولر  چې طالبان ادام اه بللې ډله ده 
 .دواو ته رسردل غواړودوږ ډله اه بللې د یو ادام په چوکاټ کې اپلو 

 خمهڅهبم  هللا صماحب درشم شمو  هربمه زدما  خرشم ېکلمه چم)) طرب اغا وویمل: 
 د او وامدړ ا ېسمول د ېچم دمرمپوه زه .ودمن، درشتوب دف  ق ر د ېچ مخ کو  تنهښغو 

 ارمب م خ وکم تنهښغو  یې وارو وارو په .دنله اه ېود .لرو اه لرهات واضح لپاره راتلوالي
 .تښوغو  هڼب ر یت ر په ادر زدا یې

 و  ېتنښمپو  هربمه رهډی  تر رږیول ورته ېد کرل  خک کیوررسه رش ېاپل ادر د
او  والموخیا ېو  چم ېهم، پلم ېتنښماته پو  ۍاو هربه پخواا  یاه و  دشو  ګواب ېچ

 .افربااااو د ګواب مته درلودله شتوربهرد
 ولډ رڅهم او  خ  زغم، دمو وکمدلرمک لیمو هڅمهر  ېچم  خکم اپمور وررسن کرزدا ل

او هربمه    رمږک دامح  مړ په د  ا ېاوس اوس په درشتابه ک .یودښدو واه  ونګغح 
 .خوک ږکار دو درلودله  او دا ارتړ د  کار ګرائت ته ا   رږک لیته و بل ویسوالواه 
 امه امحه دا  ده  دروغ و  ړ ګمو وامدګ یاغما صماحب امو  ېاوازه ده چم ېداچ
 (( 1 .وخ ک اپور ه، یناو رسپ مړ ا د  په يش یدارک او شته 

 ت فمه اخدااځم راتمه یمې لځم همر و  یم ررما د  صماحب د مد کرا دولو 
 اسمتاد و    خ کم هم، یمې برامه روامدل امورو نموځر د ېک کابل په و    خ ک چمتو
 .رو ره اه ېپل ېخرب او دددل زدان د مد
 ټګاکم ویم ویم رهرمرسب ااورشم امورو د لپماره دددمل اسمتاد او لامدځ او زدا ه، یې لځدا
 ېيم ارمامه وو  ب ړګمو هم، صاحب دددل په یحت ېچ وو ډلن دودره او وو  یستراا( ټ)کو 
وو   دیسما هښم رډی ېچ لیوو ېورته د  یوا  خ ک ېد هڅاو به اه وو   ډلن ېچ مخ وک تنهښپو 
 .یانوت ټکله هربه ګاک وږ صاحب په او لادځد  راوو  د ړصاحب بااد  ه، ګو لادځ

 .دورراورس ته اطاقو اپلو ېک لټهو  انیالر رتاج ږدو بجه مهرا وهی ېشپ د

                                                           
د سید طیب اتا لخوا  لیک خپور شو او دا اوازې پکې رد شوې وي  ې اتا د  لې ډلې جوړهدو تکل  1

 (. ۷۰۰۱ډسمرب  ۰۰ل ي، ويل پ  خپلو پخوانیو وړاندهزونو يې یینګار مړی وو )  
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 لپمماره سممفر د دممو ټېغممو  ېاپلمم وو  بواممت لاممدځ او زه ارممب هااواتمم تممر ېشممپ د
 وو  امه بلس یلو  رسه زدا ل ښوک وټپاک بازار  او للوښ له دو انرش یر ډی اروپ رت

 .لخ ک بند رسه ېک یټکر وهی په ېد همدا 
 ېچم ارمب لمرم  اتهیز ستواده اوب د شوم  ېپات یښو ېشپ د پور  بجو مورا دوو تر

 ېپمات یښو هممدا  لمهځ شموم  ښراوي تمه هځمملاا سمهار د ېبجم هځپن بااد  هڅ
 .یوا وتر ته لور رډګ یېهوا ېدوح  د خهڅ لټهو  له دیبا ږدو ېبج ۲ پر ېچ شوو 

 وامهډکار  ګنمډیبور  یمې تمه ږدمو پموره  و  امه   ېبجم اوه دو رورس ته رډګ یېهوا
 پمرواز د ږزدموچمې  لهځ دو ځرر ګو  ددور  ستهیا ږل ېک بازار په رډګ یېهوا د ل خ راک

 لیموو یمې وروسمته ږل ورغلو  ته یاځ ااتدار ېبج اته وو  سهار بجې ۱:۱۱ پر وات
 دپمور  ېبجم ۲ تمر الوتنه کبله له( ېردګنګ او ښتو  اوبو)د  هوا د ېک ۍدوب په ېچ
  ېکمر بمازا پمه ږلم وړ و  ( زه او یسمتاالد    د رموح لامد ځ) لمورڅ ږدو ارب . ډیږنځ
 هملتمه  یراتل اوب رډی له ډینځو  ه، اوره الوتنه ېچ یې لیو راغلو ېچ دو ځرر ګو 

 .شوم دهیو ميردق ۰۵ ددږ ا ېک رډګ ييهوا په
 دانرمد د طالبمااو ېچم دلرمول یې ېک سبوکرف پر ېچ وو افه رډی ر ادل ولټ
 .په دار ځخولی دی ررااجن وانځ وی ېک ولسواپ اباد درس په تیو  ګورد 

تما   ېوو  چم لرراودواه ل د راو وح لادځزدا   ېک سبوکراو په ف نوځر او
 1 .وژين رانرطالبان دلته ااجن راد است یق ر ته تلر 

                                                           
مول د طالبانو لخوا په یولنیزو رسنیو مې ډه  زور واخیسوت، پوه مورنیوو یلوهزونوو  پانيسد انجنی   1

مې پ ې  حثونه وشول. وروسېه معلوموه شووه  وې همدغوه موس انجنیو  فوی  الو حمن پخووا د 
طالبانو رسه ملګ ی وو،  یا وروسېه هې د ما ل اسېخباراتو رسه اړهکې جووړي موړي وي. د ډامټو  

ې ج ګې تړی شی ويل وردګ په ما ل مې ووژل شو، طالبانو يوې پوړه پو  فاروق وردګ ورور د ولس
 تاړه واخیسېله.
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 ولمورا ېکم ادمر په ررترب د وات د .وشوه الوتنه خهڅ یدو له دوح وبج ولسیپه  
 نښمرداسپ د .دورورسم تمه رډګم ېهمواي ۍدوبم د بجمه وهی وات په ۍدوب د ږدو رسه
 .لڅښو  دو ګوس او اوبه ږل  خلک ادا ګامعت په دو واهځملوا
 پمه اتلمو د تمه ېالموتل وشوه  الوتنه ږزدو خهڅ ۍدوب د ېبج دوه ددږ ا نښرداسپ د

 یوکمو   ېپل اوب ېچ يش دارپ ۍچوک دا  ېد تلښغو  وم  تن یوروست ېک وات
 دا  وو  ااسمت کسمان ېک ۍچوک ههر  په وه  هډک ېخرب الوتله ۍدوب یفل  راد .ش،
 .یوا وپځغ ېپل ښېپ  خ س لپاره اوب د ېچ و  اه ۍچوک ېپس پرله ددر 

ه پم لمه ډینځو  ږلم الوتلمه ېچم کلمه وو  سماده رډی ېد خیس ااست ېک ۍچوک په
 تمه  خ سم دهم، کموم: ))لیمو هربمه  دو  دشمو  لخ ت یې ددرواز  ېچ ېک حال دا 
 .کو  ااتدار

 ېاپلم پمه  ید کمي عجمامن پمه ېدم کور ، ی یشو  خوبهرب ېشپ د ېچ یې لیو
 ېکم اشپداااه په ه، زه او ارولرت مړ اوا راته لپاره سفر د ېهرب ، ی رانګ رډی ردنرد

 .دمځرر ګ وررسه
 ډۍو ډ کودمه او و   امه ډۍو ډ هښم امو ېکم ۍدوب یفل  په کوه  ده غ، یې لیو

 ډۍو ډ هښم ېکم کور ېي داته ده  ه، رااهګ رهډی بل ده  اه اوراک د او وی ده  ېچ
 ((.اورو یې به مګډ په   خ ک ارهرت

 انمداو  او دامح  ږزدمو هربمه وو  ااسمت ېکم ۍچموک شماته ږزدمو یسمتاالد  سیرورد
 یکمارکووال ېکم وزارت چارو ورکورا دولت افربان د خیس ااست رارسه ېک ۍچوک  یدیاور

 .وو ېک اباد اسلم په بل او کابل وی عجامن  په کور وی ېي دهال اوس وو  یشو  ررت

                                                                                                                                

د طالبانود سید ا واد د اسوېخباراتو د مسوؤل  وژنه مې  ه دايس فک  می ي  ې د شی ويل وردګ په
ډامټ  می وهس الس وو. انجنی  فی  ال حمن  له ډامټ  فاروق وردګ رسه اړهکې جووړې شووې وي، 

لکه افغانیو په مقا ل مې د انجنی  فی  ال حمن لخووا ډامټو  میو وهس  ۱موي  ې د  طالبان ادعاء
 وژل شوې، او دوی ځکه انجنی  چصاص/اعدام مړ. وهللا اعل 
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 کلمه ېکم وامت اوس پمه قمدر دودمره ېچ لیوو ېد ورته ېچ شو اوشاله به رډی
 یمې امه او  خ کم راپخه ډۍو ډ اه ېي او ته ږدو کو   ر ادل د ژواد اپل د ېردنرد
 امه ورتمه ېدم دروغ وو  دسمافر ېکم ق مر په ږدو ه، ه   خیک خوبهرب رارسه انځ
 یمې تمه کمور کماوو  پمرواز ېالموتل کلمه ېچم سمتله راا هښغو  دن دن به خیس .لیو
 .دشو   خ ست رارسه رهډی پادان  یادا د او اور ېچ  خوک فونرلټ

 یوامخ ت ۍد چموک امو امور ېچم لشمو  یکمو   ږدمو  هشمو  پورتمه تمه هوا الوتله ېچ
 رډیم یې ېردنرد ېچ ه، ارتښر  ستله رراواا ډۍو ډ ېد ر ادل و خ ک الص( ټلر)ب
 ګچمر  د ږل ږل ه، ېد ته ستاالد  او د روح لاد ځ وو   خ ک چمتو ورته مړ اوا هښ
 .مخ ورک خهڅور  هښغو 

 مخ وکم دشموره روامدل تنمو ۲ ږدو دو رراورس ته رډګ یېهوا کابل ۵:۶۱ پر امښدا د
 و  امل دهمر انوتلمو د واوټپاسپور  پر کله ېچ پردهال وتلو د خهڅ رډګ یېهوا د ېچ
 .ویږ ګل ګل به در و یږ به اه در ته غريف دو ی

 غرفمو له دهروهلو د دستواد  له پرته ولټ ږدو  یناادموپ سمدستي یې او  لادځ
 املص بلسمواه اللمو ولموټ د .وو ېکم ااتدمار پمه بلسواو اپلو د شوو  رررات خهڅ

 یېهموا کابمل يش یدارمک ېچم لیمو روادل ېنځر وو  اه هلته بلسواه  ږزدو شول 
 .و  وپځر ګ لپاره تليش او کرچ د یې ېک رډګ
سمتا   ئ خ وکم تنهښمپو  یمې ېسمبا اتمه بجم ېچ لیکارکووالو وو رډګ یېد هوا 

.اه د  راغر خهڅ ۍو   تر اوسه له دوب دپربلسواه به رارس
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 څپرکی دويم
 مرش او امنیت شورا  له غړو رسه ناستې ، د ميل امنیتانوډیپلوماټ امریکا سفارت د
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 پمه رډیم  خوکم فمونرلټ راتمه ارربخت شاپور دهال ریاداز وه  هرټا لوردهڅ سمحډ د
)د  دفم  اپمل پمه لځو ی وه  ردااهګرس  ېد ځور  ولهټ: ))  لیو یېو  یدیلارښ غوسه
 هڅم رسه طالبمااو لمه هلتمه تما  ېچم  یدرک ېتنښپو  خهڅرا ېک( دونیلوټ طلو 

 .د  ریو
 در ډیم مړ ا پمه طالبمااو او سمفر د خمهڅرا ېيم هلتمه وم  یتښمغو  سفارت لایادر د

 .وو براورد دهراد دیتهد ولډ وی   خ وک ېتنښپو 
 ولډ ولډ یممې واممدړ ا طالبممااو او رواممدل سممفر  د تل، ښمموغو  یممې تممه ترممادن دممر

 .کوپ ېتنښپو 
 ژوامد پمه بمه اور او ل یوو ورته ارتښر  ارتښر  هڅهر  ه، دا ېچ لیوو ارربخت اغرښ

 .ش، وراه اواته سفارت لایادر د ه، ېک
 رتمهرب د  طالبمان ېچم تلښموغو  خمهڅرا دادار  دونیلموټ د ږزدمو ېچ لیوو هربه

 . خ ک لمپ استول را احواه او ڼېاحپا ېاپل ته دونیلوټ ږزدو
 دفم  ا رسم د ق مر د ېچم و  دملمن کمه تلښموغو  دادار  دونیلوټ د ولډ دا
 ((. خ وک درکه وررسه خیغ کوم ای او درش
 د اپمل ېچ تلښوغو  خهڅ روادل د لهځ وڅ ېک دوحه په نرشاه لرسه یاغلښ
 . خ ورک ورته منحواه لیدوبا
 اخیااځم بمه ارمب مړ و   تمه کابمل کلمه ېچم لیو یېو  خک واه داکار ارربخت اغرښ
 .مرږ راول ته تا  منح

 تمارربخ د ېدم تمه نرشماه لرسمه او  خورکم منمح نرشاه لرسه د ېد ته ارربخت
 .خورک منح
  خ کم خمهڅور  ېتنښپورته دوه غو  ارربخت اغرښو    دشو  داح  یېوروسته  ږل
  .و 
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د  او وه  دمنر وررسه ولډ دوقمت پمه غوښمتنه خۍلمود یې نرشاه لرسهښاغر 
 .کوو ب   پر  به ېک ېراتلوال په ېچ وو ریو یې ې اړوادمړدو 

 اېااڅماپروامو  د ترمدمه د دمر ادن۰۰پمر  سممحډد  ه، ته ستاالد  سیرورد
 ېتنښمپو  خمهڅور  مړ د ق ر سفر پمه ا ېوو چ یتښغو  یېوو  هربه  دشو  فونرلټ خهڅ

 . خ او دولودات تر سه ک
 اپروامو د ترمادن دمر د ېچم وو خیکم فمونرلټ هم، تمه د روح اسد یې ولډ دا

 .وريش ته اېااڅ
 ورتمه ميیصمد درش اېااڅ اپرواو د استخباراتو د وو  یورغل یستاالد  سیرورد

 وو  تنمه ۲ ږدمو ېچم وو ریمو ورتمه هربمه واسمت  تلر ته ق ر افره وڅ ېچ وو ریو
( د مم  او لامدځ) تنمه دوه واسمت  تنه لورڅ تا  اه  ېچ وو ریو ورته ميیصد

 .وو تلر طالبان دررسه
 .یوراربل ته اېااڅ ېدغ ستخباراتو ا د ه، هیپا تر د روح اسد
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 د ق مر د لخموا طالبمااو د ېکم وررسمن دورولنټ په هرټا اووده پر ېاشترد سمحډ د
 .یدرک دلرل رډی راپور اپور شوی وادړ ا داورل

 لخموا لامدځ د ېک اصل وو  یشو  اپور راپور ه، ا داره هڼپا ېرسم پر طالبااو د
 طالمب و   دشمو  داپمر  ېلنمرل ېکمود وامدړ ا ااسمتو د رسه اسمتازو طالمب د ېچ

 .ويش افهام س، دیبا خهڅ احو له ږزدو ېچ لیو به استازو
 ېکمم براممه پممه اودواممو د وه  ګنجمماپ لنممهرل ځممېور  ېمممیدو د لاممدځ اغرښمم د

 ګممېګر  یېلممو  د ولډ همممدا  ېګملمم ېنممځر واممدړ ا دومماداو د بداشممان د  ېروتنمرت
 .وه دشو  ېپل ادواهی

 او کوو  اه وکهرا لنورل پر ستا  ږدو: ))  لیوو ته لادځ نرشاه لرسه اغرښ
 ږلم که ېک لنهرل په وپ لرو  خهڅ ستا  مړ ا د  په تنهښغو  اخدااځ کوده ه، اه

 ((.و  هښ به دا ويش  دقت
 لرسه اغرښ داپردهال  دوځرر ګرا رتهرد ب خهڅب ر  لهد ډسمح پر دوميه ورځ  

 دشمو  بمه ویمزاو دختلفمو  د کمو   ېلنمرل ویم هر به ر ادل دا ېچ لیوو ته نرشاه
 رامد .کمو  یاځم ېکم لنموربمه پمه ل دواهیاادړ او و دتبرص  ېاپل ور  ګ ته دجالسو

 کمه د   اتیمادر رسممي سمتا  ېلنمرل روامدل د ږزدو ېچ ده اه یدون د  داپه
 تفماه، سموء لمه وامدړ ا اتویمګد د دجلمس د پردهمال کتنو داورل د ېچ ړئغوا تا 

 د بمه هربمه ئ خ وکم لنمهرل وامدړ ا دجالسو ادوی د ه، تا   ی و شو  یو ردخن خهڅ
 .يش لګڼو  دااذ رسمي لپاره وررسن
  دشمو  اپمره ېکم ا دماره هڼمپا بیمو ېرسم په یدو  د ېچ لنهرل هربه طالبااو د

 .دمږ ېک دخ ستا  یې ټد ټک
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۷۰/۲۱/۱۷۲۲ 
 نرشاه لرد مد سه

 اادیو دف  ا رد افربااستان اسلدي ادارت د س
 رټممېا ۱سمممح تممر ډد  خممهڅ رټممېا ۶۱لممه  ېاشممترکممال د اممودح د د ۶۱۰۲د 

 لامد ځد مد  ضراادتو شنووالي او ژوراالستان لله د  م ف وادره رانګد   دپور 
ادمر    عبمدالل رفد م م  د  رمد  م ادر د مد د مم   د م م اسمدهللا وح

دفم   ا رد اسملدي ادمارت سم یسمتاالد  سیروراو د  م د اررد  م شاپور بخت
 ید دو  أمردسمتم خهڅ یله دو  ېهدف دا و چ .ته راغلل ېدوح  لپاره ېداررسه د ل

 .واور  ېوکراو ا ېنیښااد ږه، زدو یواورو او دو  ېوکراو ا ېنیښااد
د  ګمخیو  لرد افربااسمتان همر اصم .یافرباامااو دشم ک کمور د ولموټافربااستان د 

ژوامد  داپلواکي او د اسلدي اصولو  اد وادرهمدا شان د ه . ړ غوا هښراڼ وادره
د غل و افواهاتو او د   ړ  سواه غوا ټ کن پ .ده تنهښکول د هر افربان دسلامن غو 

 آامدو  رو  د ارب رهردولوداتو په اپرولو رسه د ادارت او اورو افربااااو په ت ویشو فیت ر
 افربااسمتان پمه هدف ادارت اسلدي د . خ ک ړګو والواهید دصنوعي ځنرترد افربااااو

 د افربااسمتان رازهښر او سوکاله .د  ولړ ګو ادام اسلدي د او اامته اشربال د ېک
 دد پمه یمې لپماره دمصمد دهممد د او هم، ولمس د او ید ه، هدف ادارت اسلدي

 ده رضور  دا البتمه .مخ ک اپره هراعلد وهی لپاره ېساتن د پروژو در د ېک وروروست
 . خ ک تیرعا اصول ادارت اسلدي د او و  لپاره ښراڼې عمودي د دپروژ  دا ېچ

 رسه لوا امورل او واوراسمرس درشمااو  آامدو   رو  کرادو  یعلام وادره د وړ غوا ږدو
 د وادرمه د ېچم هڅ هربه هر .دوښرږ ک ږغو ته اتویادر یهربو  د .وخ ورک دوام ته داورل

 ده پروسمه دوادمداره وهیم دا .وخ وکم عممل هربمه په و   لپاره دصال و در او اسلدي
 .بولو یې ررا او هګټ په ولس د ېچ
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 توماريف ځور  خیلمود .ددرلمود ډدغوام لمورڅ رسه لمنمورد درامو ورد کابل اه راغل ږدو
 لمنمورد ورمراغل د او ترمهئ اکرټم د ادمارت اسملدي د ېک وډغوا دوو اورو په .وه مډغوا
 همره ېچم شمول یکمول وهیم همر .و امه تید مدود دباامد اګنمدا .وشو ب   آزاد ځنرترد

 لوردمهڅ . خ کم یمې داادړ و لر  ېچ تنهښپو  کوده ای او  خ ک د رح لپاره ب   د دسئله
 .لمهیوو هښم دخه ته لمنورد راغلو اعضاوو او درش دف  یاسرس د ېچ وه مډغوا هرااتتاد

 دامح  ېکم دجلمس پمه .راغلمل   امد ترب   دوضوعات  ادين دغه ولډ عمودي په
 : االو را دډیلن وابواوځ د ترهئ اکرټ د دف  ا رس د دلته ږدو او شو   ررتفص
 د خارجي اشغال په هکله ېن کپه افغا س ا. ۲

 ېپه افربااستان کم ېچ وڅتر  .لو رتشل مړ ګر اخدد ګ ېاشربال په افربااستان ک
 تیمد اارګي عسلرو په دوګود ېچ لهځبه دوام کو  دا  ماخ اشربال دوګود و   ګ

 رانګمهمدف د اشمربال اامتمه او پمه  درلمود ی   اشوازاد او اپلواک ادام  ږدو ېک
او د  ګد پردختم وادرمد ه ېچم هڅمهر هربه  .د  ولړ د اسلدي ادام ګو ېک وادره

دخالفمت امه کمو   اسملدي ادمارت یمې ېو  اه دا چ ېتښارب ښېپل یولس سوکال
د اسملدي ادمارت قموت لمه ولمس  . خ هم، وکم یېساتنه  ېچ یته ژدن د دد ېبلل
 روا ولممس د یدو  اممو .د  زادممن ولممس دهمممد د اعضمما ادممارت د . رږوکټممرا خممهڅ
 .لمر  اراده کللمه کولو عمر د ولر   سمون رسه اصولو اسلدي د ېچ ته تنوښغو 
  مروا انرمداه او  خ کم خدام اوبه اص لح په ېچ  ړ غوا اداره کابل د او رارغلی

 ولموټ دلمت د او ته ولس اپل ېچ  ړ غوا ادارت او .و ال ادارت په تورواه ولډ هر
 پمه ادمارت د وڅمتر   خ کم واضح اهداف اپل شول  لیوو پورته ېچ لله ته آادو  رو 

 ېکم برامه دد پمه او يش واضمح هښمکر  ځنرترد اهدافو د ادارت د او تورواو د الف
 .ايش پاته ابهام
 د ملکي تلفاتو په هکله. ۱

 دتأسمفااه ه، هڅ که .د  ړو ېنیښدللي تلفات د اسلدي ادارت لپاره ه، د ااد
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 یدللم د ادمارت اسملدي امو  رمږک تمه ځنرمراد تلفات دللي کله کله ېک ماخ ګ په
 اداره تهرصملح بما تلفماتو یدللم د انمه د سونرکم ادادي د لپاره و ردخن د تلفاتو

 یدللم د لمر   کمارکووالي ېکم توامویو  ولوټ په وادره د اداره دغه ده  خدک مړ ګو
 دد د او ااورمقرباا د رښمېپ د ي ځمور  تمه یاځم رښمېپ د ثبتمو   هرښمپ همر تلفاتو

 د اشترد هره ارب او ليرل ېک یاداښت ګل په رسه انځ له اودواه نورعادل د رښېپ
 اسملدي د وکڅ که .اپرو  ېک هڼب په راپور د دولودات ولټ هلله په ورښپ وړ اودو

 مماترت م او کمو  وتمهګ پمه هربمه يش  درتلمب تلفماتو دللمي د ېک لورل په ادارت
 کسمان هربه او .کو  راګي یې ته د اکمو ادادي ادارت اسلدي د او کو  ېنځور 
 دانرشمه ېکم مببار او رونډ په اوا له روارغلی ای او عسلرو د دادار  د کابل د ېچ

 تممه ارشمم د ر  لممه اپرواممو چمماپي او لمميرل وارال پممه ادممارت د رښممېپ هربممه شممو  
 لمنمورد ورمراغل د ترمهئ دف  ا رس د ادارت اسلدي د ېک براه دد په .سپار 

 . خ کم کیرش یې به رسه دادار  تلفاتو دللي د ېچ دلیواور دواهیاادړ و او ېنیښااد
 شمان هممدا .دلیمواور  اترتوض ادارت اسلدي د یدو  هلله په ورښپ اورو نوځر د

 بماره پمه تلفماتو ویشمو د اوا له روارغلی او دادار  کابل د هلله په تلفاتو دللي د یې
 .ېدلیواور ېنیښااد ږزدو ېک
 په هکله ېد سول. ۳

 دوحمه په یې لپاره هدف دهمد د .ید هدف ادارت اسلدي د دلرته رس ېسول
 پمه ېسمول د دیمبا خیلمود للمن .مخ ورکم اګمازه تمه دورمک شترد دف  ا رس د ېک
 واقوممي د اشممربال  اممارګي ېکم وادرممه رانګمم پممه للمه يش دولمموم واممهډان داامدړ و

 و  اه پروژم دیبا سوله .رهروغ اا صار قدرت د عدالتي  ېب شتون  اه ادام اسلدي
 د دیمبا امو و  دوګمود ګمدت لپماره ېسمول د که دوه، .و  ن رس ات او هدف دیبا

 او يش املص دفم  ا رسم يش  ستلیوا خهڅ سترتورل له اعضأ ادارت اسلدي
 اصمر داامدړ و په ېسول د که او .نيښرک ته احو لپاره ېاامت د اشربال د لایادر



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 196

 

 شموار وهیم د لپماره قناعمت دوقتي د ولس د سوله او  رږک ولځغور  پاده له واهډان
 .کمو  یچلمرپ   او دو ږاو همدف ېسمول د برامورد ولډ دغه او  رږاستوامل لپاره

 . خ وک کار مګډ په او يش دتوګه ته دد ولس ولټ  ېچ ید دراد
 هکله په قاچاق او کښتد کوکهارو د . ۴

 و دوګمود ېک افربااستان په قاچاق او تښک کوکنارو د ېدخل اه لرد ادارت د پ 
 ېچم کلمه .ه، استوامل او یشو  اتیز ه، تښک یې اوس .و ک، یې استوامل للن

 و دوګمود تښمک کوکنمارو د هم، دهال هربه او ېولروا ېمرس ګنويب ادارت اسلدي
 کوکنمارو د هللا رحممه دجاهمد عمر د مد دل نرراملېدنراد مدررعال درش ږزدو للن

 هامغمه هم، اوس  رپال ادارت اسلدي د .اوهاول دیبند دلمل قاچاق او تښک په
 وروسمته اه اشربال د ېچ نویو ږدو او ؛یراغل ید اه بدلون ېک هربه په ده   رپال
 او ملمهځ افربااسمتان د ېچم اوس . رږاتیمز ېبل تر ځور  قاچاق او تښک کوکنارود 

 اداره کابمل د . رمږک رسه تمر قاچماق هم، ارمب للن ده ېک  س په ااوراارګ د فضا
 د دموادو دخمدره د ېکم وادرمه پمه ېچم لمر  تردسئول وايي  حلودت ته انځ ېچ

 . خ ک ته ځنرراد لیبد عائد د او  روا دخه قاچاقو
 هکله په مدد تعل. ۵

درشمااو پمه  ولموټد ادمارت  .یدخمالف امه د ،رد تولم ېک وادراسلدي ادارت په ه
 یمې خمهڅ نویله دجاهد .خیک ارانټر ترپه اهم ،رد تول ېک ربادواورپ دویاپلو اا 

 ،رتولم عرصم  او نميید د ېسماحو کم دد اسلدي ادارت تر  س  اد ېچ تيښغو 
 د ېچمم دد د رسه همم، ېکمم واممت پممه ادممارت اسمملدي د . خ کمم برابممره نممهرزد لپمماره

 د تمه نورد صمل یحت و  فوال پوهنتواواه ولټ و  یکمدور  توان داپ ادارت اسلدي
 رسه اصمولو رشعمي د ادمارت اسلدي .دلرک ورکول دصارف اتیز اسبت په طالبااو

 د . خ کم تیمرعا پمرده رشعمي دیمبا امو لمر  امه دخالفمت رسه ،رتول له وښځ د س،
 کراتمو پمه ادمارت اسملدي .ید کمار  سمواو وټپ اورو د ورااول ای او سوزول وځروواښ
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 .ید یغندل ېک وراارب او وراعلد په عمل مړ ااو دغه
 هکله په  آ اد د اندد ړ. ۲

 پمه .ید یشمو  خهڅ نید دبارک له اسلم د ااذ ۍآزاد د انرب د ېک مترپه حم
 .د  شمان پمه ېژبم او واموږ غو و ګسم   د ېولنټم دو یم د د بوعمات ېکم لوټ ساده

 د .رسمو  تمه ېولنټم دولودمات دغمه ارمب او دلیاور ه، او کو  دلرد بوعات ه، ل
 يځمرا ېکم فیمرش  یحمد پمه .د  کول وتهګ په داو ررتامرا حلودت د کار وررسن

 وررسمن د دا .د  کمول احه حق د داادړ و په حاک، ظامل د ګهاد یلو  ولوټ تر ېچ
 اڼمر  پمه نمورقواا والموخیا او ومتیرش د او  خ ک داادړ و قیحما ته اللو ېچ ید کار

 .لله  خ ک یې تیرعا دیبا ېچ لر  ه، اصول هڅ ېرسن ېک
 .به د در دنافوو الف کار اه کو  ۍاول: رسن

 .کو  افشا اه به ارسار در: ،یدو
 .کو  پورته اه امګ به الف استملل د وادره د: ،یدر
 .و  اه به الف دذهب د: لورمڅ
 املف اسملم د ۍرسمن دیبا دلته او ید وادره اسلدي وی افربااستان ېچ هانڅ

 :او  خ وک هڅ دیبا ۍرسن ېچ دا بل .ییوا واه هڅ
 . خ وک دفا  خهڅ حموقود  اللو د دیبا: خیلود
 . روا ېک ادر په دصالح در: ،یدو
 رسه تمر یمې ېکم برامه پمه دلت د ېچ داو ررتامرا هربه حاک، ای بادشاه د: ،یدر

 . خ ک اه لارهښ یې خړ ا شخيص او  خ ک لارهښ دیبا هربه  خدک
 ا رسم د رسه ژوراالسمتااو او شمنووالو ویشمو نامدلرپ نموځر وادره رانګدا و د 

 .شو للرول ولډ پورته په ېچ دډیلن احو د ترهئ اکرټ د دف 
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 لخموا سمفارت لایادر د رسه ېلډ له ږزدو ېدخل چارواکو او ادارو دولتي افربانله 
 .شوه ولروا لهړیا

 خیلممود لخمموا کممارکووالي افربممان د سممفارت لممایادر د ۶۱۰۲دممه ۵ پممر سمممحډ د
 پمر سممحډ د  خمهڅ کرنالښمبري ېرسم اپل له یې ارب او فونرلټ ته لادځ اغرښ
 .وه  خ ک تنهښغو  ااستي دده ۱

 اتموامه  وامت رډیم ېګموم او پنجشمنبه په وه  ځور  ېپنجشنب د امته سمحډ د
 .و  ېدارل دوستااو د او ودواه
 ددراسم، هم، پمه هممد لموخ ت اخۍتنو حافدااو د پ ۱۰د   ېد افربان ددرس لځدا

حفمظ  ېپمه افربمان ددرسمه کم ېتر امت، يم لمله پ ېدا  حافدان چ ۲۱وو   ځور 
له اورو ددرسمو همدلتمه ورتمه راغمر او  ېهربه حافدان وو چ ارب اور ۱۰وو  او   خ ک

 .وو خیک خبشپ یېحفظ 
 ټبسم ېددرسم د  یوا یورغلم ته ډدغوا لوخ ت اخۍپ د حافدااو د دهمد دیبا زه

 بلنمه کمه وه  دشمو  لخ راکم بلنمه هم، داته او  ید فرضو دلعبدالسلم یودوالیښا
 .یوا یتلل هلته دیبا ااه ی یوا

وو  د   شو  ولردراس، ا دپور  مړ په ز ۍد حافدااو د دستاربند ېددرسه ک افربان
شم،  وپ  ړرا و   ېچ یدراه ک مړ ز ېد رڅوو  ه دپور  مړ په ز دلیاور ریعلاموو د تمر

 ېنښمماو اادي ېتنښممتممه د افربااممااو غو  ااویمملایادر ېوو چمم ترلو دسممې  یلممو  ویممهمم،  دا
  .دخادخ ورسوو

 لیموو ېدم ورتمه او تلهښموغو  اګمازه  سهار ۰۱:۰۵ پر ېد خهڅ فرضو اغرښ له
 .مخ وک اګازه ه، هربه لرو  دجلس ږدو ېک سفارت لایادر ان ېچ

 او د رم  استاد اسد وح لادځد مد  ضرف رټاک ډ  ددږ ا رسه د ر  لورڅ زابق د
 وامدړ زدما د اموم ا ېکم یاځم رولټکن خ لود انوتلو د ته سفارت شوو  ر ادل رسه زه
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 دواز ی ېک ټوو  او زدا د افربان پوهنتون کار  یشو  للرد سفارت لخوا تخل  ل ېچ
د سمفارت افربمان در  ژيب  دو ډیمنځو  ږوو  دمو یشو  للرل خهڅاوم پرته له تخل  

تما   ېچ لیته وو د راستاد اسد وح لاداوځد مد  ضرف اک ډ لهځ وڅ ر ادل
وروسمته  ږاو لم و رمږ رلو  رتهرکسااو ته ب تيرادن حرد د م  د اوم تص  ږشئ  دوړ و  

 ږلم و ځم یاځمو ی ردهګم ږدمو ېچم لیمورته و لادځد مد  ضرف اک ډ رابه درشو  د
 سمفارت له واليکو کار  افربان سفارت د ه، ارب  یراغ ه، یستاالد  سیرورد وروسته

 روان کمار باامد  حرتصم  اموم د م  د ېچ لیوو وروسته راب و ېپس پرله تر رسه
 د چستمه کمه مخ وک مخ پريل روادل دانه ېک رټدو  په راد .ئځدر  افره ددر  تا  د  

 بلمه کودمه ېچم وړ غموا وبه او و   اه ېک دجلس هربه او و  دشلل ېک اوم د م 
 .شوهو  مخ لیپر همدا .وخ وک دجلس رسه سفارت له ځور 

تنمه  ددر  یدو  ېچ مخ وک یې تنهښاو غو  یراغ لځارب یالد سفارت افربان کارکوو 
کمه د د مم  : ))  لیورته وو لادځد مد  ضرف اک ډ راد ي ځسفارت ته انو  دد

 مګمډ پمه تمه دجلمس ارمبمه ب ځده  که اه و  کوده بله ور  هښد اوم ستواده حل يش  
 ((.کوو اه دجلس ېک شتون اه په د م  د ېچ خک پوه ېي هربه راشو 

 ېچ یې تلښغو   خوک فونرلټ لادځد مد  ضرف اک ډادر  ته ه،  عبدالل رف
کلمه  و ځماه وو  له د م  پرته دجلس ته اه  یاځو ی ولټکه  ېچ  خ هربه ه، پوه ک

تمه امه  سمفارت یدو  خمهڅپرتمه لمه د مم   ېپوه شو چ ید سفارت کارکووال ېچ
شمما لورتممه  خممهڅ دسممفارت درواز  دممخ همم،  د رټاپممل دممو  د لاممدځ اغرښمم  يځممور 
 ېپسم پرلمه پمه خمهڅ لخموا يکارکوال افربان او کسااو تيرادن د سفارت د اوو ځر ګو 
 .ئځرا وئ ځر ګراو  رټدو  ېچ دو  داار  ولډ

 ود ښمپري ورتمه دمو رټدمو  م خ کم وامه یمې تمليش ږزدمو  یدرمک فلمر ېچ ولډهربه 
 یمې وروسمته ږلم وو  ااتدمار هلتمه سمتلویانو ته یاځ بل وی یې ږدو الش  ددرواز 

 .کوله ااوربهرا اپله تليش همدا ئ رږاو  ته رټدو  ئځرا ېچ لیوو
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تممه  ۍودراوو  وداامم رټدممو دممو  ېکمم دممخ ۍد وداامم ۍر اسفارت/کواسممل لمماید ادر
شوو  او له  ررت خهڅدروازه وه  هلته ور  ييناښبري رولټد کن ېرسه په  ره ک لدورداا
تمه تم،  روامامورو دل ېچم لیمو ېوو  ودم ړو   والیوتلو وروسته افربان کمارکو  داز و در 
افربمان   USAID رامګمپرو  یېارمد پردخت لمایهم، راووتمل  هلتمه د ادر یهربمو  و رږ ک

 یمې ارماو ب  ېکمول درسه امح  لادځد مد  ضرف اک ډهربه   یه، راغ یالو کارکو 
 .ومبرد  ه، توم ېک سبوکرلومل  ف دد ېلنرل ېچ لیداته وو

 رسه ږدمو لمه دلتمه هم، الردرست اادیو د لوړیا عاده د کاار نیکو یاغلښاوس او 
 ((.ید کي کابل په سفارت یلو  لایادر د ېک خۍا ولهټ په))  لیوو  هربه وو  ړو  

 .ید اتیز رډی تراهم افربااستان د ته لایادر ېچ ېيښو  ېچ وو دا هدف نیکو د
 ات ماد شمورو  پخمواين د وامت ویم ده  پور  مړ ز په ېچ لیورته وو)لرلوال(  دا

 .وو یلو  رډی ېک افربااستان په دلته پرتله په خۍا داور  د ه، سفارت
 پمه ېدخلم ااویملایروسان ه، تمر تما  ادر ېوو چ هدف دا داح  ېزدا له اپل

  امد  واک اپمل تمر افربااسمتان او ولر  سفارت یلو  دلته ېچ وو راغر ترا د 
 بمه افربااسمتان ولمرئ  سمفارت یلمو  ودرهڅ هر ه، تا  که دل رتواا واه او راوپ

 .يش رااه  اد  واک تر ستا 
 او لمایادر د لمهځ ید دهم، افربااسمتان ېچم ورږ پموه ږدمو ېچم مخ کم ېدم اتهیورز

 .لر  شتون سفارتواه یلو  رېروس
 ډلممه لنمم  یدرش/کواسمملر همم، راغمم لمموړیسممون د عادممه ایډوډی ټرممر  وروسممته ږلمم

 لمه ېداچم و خ تمه دانمه کم ۍوداام ۍر ا/کواسملسفارتد  ږدو یېوروسته  لو ګناد مپ
 وو  ااسمت هم، انرمبهرا ېکم ټورااټ  هلته د سمفارت پمه رسموم یانوتل رسه اۍلوا
 ېچم لیمو ېودم ور  ګم درتمه او یدو  ېچ لیو ستاالد  سیرورد کتل  یې نوځر
 .وی اه راتره ده  ګاده سمه ږزدو ګاده دا يش  ک، تواهرحساس ېچ ده هښ! هو

 ړو   افربمان ویم سمتل راا مړ اوا ښېاو  اپل د ر ادل هر او ستلرقابواه راواا ږدو
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بمل کموم  ایاو  یجېور  یداه ښېد هربه د او  یې  ته ر ادل هر  س په کاچوغه او وو 
 ېودم ، ی یېبه  ینادلمدملن پ  خوک خاوپ روغب ژبه د توښپه پ یېدارسه  .اچول هڅ
زدما قماب  یې ټېو ټ ښېاو دوه  م خ ته اشاره وک هيدا هربه د   مړ اوا هښ کوم ېچ لیو
 .اچوله ېپه قاب ک هټو ټ وهی یېاورو ته  ېچ دلرراته واچوپ  دا ل ېک

پمر رس د همر  درمدوو  د  یااتخماب شمو  درمد اخیااځملپماره  ږزدو ېدندل ک ،یدو
 لمورڅ .شول لورڅ ولټ راغلل  ه، انیلایادر اور دوه وو  لررکاغذ ل پراوم  ر ادل

 وهیم وو  ااسمت دلتمه هم، افربمان هملمار رسه ييلمایادر همر له کوم فلر وو  افربااان
کتمل  او زدما دخمادخ ااسمت  رځرم رځرمپمه  رډیمرسه داتمه   خ لمه لمود یمې ييلایادر
 .استخباراتو کس به وو واخ ااځد  یفلر کوم د دو  ييلایادر

 ېکم دروازه پمه ېچ شو  لمپ لهځ وروسته ساعت وی وات اکرټ له دجلس ږزدو
 .شو لمپ دجلس ځېور  د ېبج ۰۶:۱۱ په وه  ستواده تخل  د زدا
او  ه یمراغلسمت ووا هښمدرش  Public Affairsچارو  دورولنټسفارت د  لاید ادر 

 .واور  داح  ږزدو ېچ تلښغو  یېو
 م خ کم لمپ احه دشوره په روادل اورو د لادځ د مد ضرف اغرښ یخ لود ولوټتر 

 انرب کمواپ  د وژاو دللي واد ړ ا ېسول د رسه طالبااو او ېدارل د ېک ق ر په هربه
 ېنمدواګر څ طالبااو د   خ وک داح  مړ ا په شیدهالو وتلو د ااوځرپو  بهرايو د ازاد  

 .ریوو ورته رسه ولډ ډلن په ېي
 او دوامهیاادړ و اپمل لپماره ېسمول د طالبمااو: ))  لیوو ستاالد  سیرورد اغرښ

 کمه يميوا طالبمان د   دخمالف حضمور ادادي د لایادر د یهربو  ود ښو  چمتوواپ
 او واامر  س امخدګ لمه هم، بمه طالبان  ېيښو  شیدهالو ااوځرپو  اپلو د لایادر

 د ېچم وړ غموا ږدمو م خ کم اتمهیز ستاالد  .يش برابره نهرزد به ته تفاه، یا فرباا نرب
 ((.واورو مړ ا د  په یځدر لایادر

 و یم انټمپلوداډی ږدمو)) : لیمکولمه وو یمې ددرش  ېااست دهمد د ېن چډسو و ډی
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 ږاپلو درشااو ته رسموو  دمو ېچارو وزارت ک ورد بهرا یې ارب او اورو  ادرواه ستا 
 ((.یل یاه شو و وابځستا  لپاره سمدستي 

کابل کې د ادریلا سفارت له کارکووالو څخه زدوږ متمه تمر د  ډیمره لموړم وه  په 
دوږ هرله درلودله چې کردای يش د افربااستان د سولې اړوامد لمه دوی څخمه کموم 
 پمربام تر سه کخو  وپ هربه کار واه شو  یواز  يې زدوږ احد  واورید  او لمه اپمل

 .لور  څرګندواو کې یې له پوره احتراط څخه کار اارست
 :درلود رباممپ  اخ ااځ کوم طالبااو ېچ لین ووډسو و ډی

 : لیوو ورته لوالردا ل
 :درلود ته حلودت لایادر د ولډ دا او ولس ييلایادر او افربان رباممپ لارهښ رډیطالبااو 

لپماره  ااوځرمد اپلمو پو  دیمبا لمایادر ېچ لیرسه و ولډ لارهښ: طالبااو په خیلود
ا فرباين دمذاکراتو تمه  ره  نرب وڅتر  . خ رسه اعلن ک نرله تضم شید دود دهالو

 بمه طالبمان ږدمو   خ کم اعملن شید وتلمو دهمالو ااوځرمد پو  لمایهواره يش  کمه ادر
 .وخ ک لمپ دذاکرات ېسول د رسه لور  افربان له او اوربند سمد 

 اسمملدي دیممبا ېکمم ازاد  انرممب د راممد  ید حممق هرچمما د ازاد  انرمم،: د بړممدو 
 د ولډ دا .يش وامه نرتموه ېپلم تمه( سمنت او)قمران  اصوص ويش  پام ته رویشوا

 .يش واممه یسممپلاو  یهربممو  د او نرتمموه ېپلمم لپمماره تواورشخصمم علمماموو  بمماافوته
 .و  یدرااو  ېپل ته دودواو قودي او کلتور  در  دذهبي 

 ږدمو و رږ وتمواا ږدمو کمه او  ید یمځدر یپخمواا ږزدمو مړ ا په توکو اشه يي د: ،ړدر 
  امد  رولټمکن تمر حلودمت د اوسممهال ېداچم بنمدوو  ېکم مومس ولوټ په کوکنار

 دا ولمس پمه ږدمو اوسممهال ېچم ده سمتواددنه   رږک لهمکرک کوکنارو د ېک مومس
 . خ ک بند تښک کوکنارو د ېچ ودنو

 ه دښممنيلمه دلمت رس  لماید ادر ېچ وړ غوا اه افربااان ږدو ېچ م خ ک ېد اتهیور ز
لمه بمل رسه  ویماو افربان دلتواو هملار   ييلاید ادر ېچ وړ غوا ږدوادداره وساتو  دو
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دلتوامه  ېچم یمو مډاډ رامد  دو ړ ګو ددوام ولر   حلودتواه ستواد  ېک ېپه راتلوال
 .دا  اه د  ارب

 رسه ااویملایادر لمه امور ږدمو ارمب ي ځموو  انځرپو  لایادر د خهڅکه له افربااستان 
 ېلمړیا کټرمپلوداډی رسه ږزدمو والخیما او انیلایادر ېچ وړ غوا ږدو پالو  اه ېمنښد

 ېکم استخراج په دوداو د او راعتز  پوهنه  په رسه ږدو له یاځپر  ااوځرپو  د وساش 
 . خ وک درسته
رسه روااه ده  کمه  لایله ادر ماخ د طالب اه ده  د افربان ولس ګ ماخ رسه ګ لایادر

  یوا دشمو  امت، اوس دملن یهربو   ید اه اتیدودره ز یهربو   یوا دواز یطالبان 
 هځمکمو   او د ولمس دماتول او لمه دن ماخ رسه ګ لایله ادر ېچ یهمدا ولس د راد
 .ید یااشوا لړ و

 وادرستا  ه انځرپو  وادرکه د کوم بل ه استیه، همدا   انیلایتا  ادر
 ان یملایادر دواز یمافرباامان امه  ږاو دمو  یاه يش زغمل  یېدلت  لایته دريش  د ادر

 دلممک لړمد افربااسمتان ا ېو  چ ردسلامنرغ ایکه هر بهرين وسلوال که دسلامن 
 .یيش دنل  یېاه   ړ وغوا

پلوه کسان ااس، دولودمات درکمو   لایاو ادر لتيدو  افربان( ته ااویلایتا  )ادر
 .کوئ خدلیپر ېااسمو دولوداتو پر بنا تا  ه، ااسم دهمد او د

درتمه  غږ د افربمان ولمس  وڅتر    خ ته بلنه راک ږتا  ان دو ېچ ،یاوشاله  رډیزه 
شمتون رسه افربمان  يځلمه پمو  لاید ادر ېپه افربااستان ک و یدرته ووا قیورسوو  او حما

 .یدارپه زور کارولو رسه دغه شتون اه يش ساتل ک او واخ ګ په  یولس دخالف د
 یهربمو  ېچم یدرلمود   ېدا  کسمااو رسه ااسمت ېنمځرکا  تا  پخموا هم، 

 يځاو ستا  د پمو  داح  ږداو ستا  په ااطر درته او  ييووا قیتا  ته حما
  .ييواه وا ارتړ شتون ا
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 ېچ لیه، وو  1دااوبا ید   داشئ یل ګټه،  یېاه لر   او اه  یالو ګټ ماخ دا ګ
 پلودما ډیاو  ېد سمول یاځمپر  امخدد ګ ېده چم دا هښ  یدارطالبان اه يش دات

 .يش لړ وی دخلې ن رس ات
 او دا اسمت ی انیملایتما  ادر خړ اصمر ا وی اخدد ګ ېده چ بله ستواده دا وهی
  دا ئخ اتممه امه کم یمېرسه  ترلو او دسمې   ولډکه پمه سم،    خ ک لمتا  پ ماخ ګ
 ړيمامخیدر  د تما  کمه يش  یل ګټ یې اه او یاتمو   يش اه دولت افربان ماخ ګ

 .سمه اه ده دا ئ ړ لوبول غوا 2رول
 ېلمړیا ښمې رسه خۍا ېولټ له پالو  اه ېمنښد رسه چاره ږدو ېچ یيطالبان وا

 ېکم کولمو ېپل په پروژو در د او ارغواه رب په رسه افربااااو ږدو له دیبا والخیا و ړ غوا
 ږدمو و   امه به ادام دختلط ېچ لیوو طالبااو ېک براه په ېپوهن د  خیوک درسته

 افربمان  د ته حمواو واارکوچن او ردنورد د ولډ دا و ی اه دخالف  خ ک زده د ردنورد د
 .وی ژدن رسه دراعتولو په کلتور

                                                           
مه نیټه   د نیو رسنیو د ام هکا ولسمرش او اموا  هغوه خوربې خپو ې ۲ز. مال د ډسمرب  پ  ۷۰۰۱د  1

مه يې د پوځیانو هوې تونډې ته مړي وي. او اموا وهويل وو: مووږ طالبوان ۱مړي  ې  د ډسمرب پ  
 مات نه مړالی شوای.

ن واهې  ې موږ د جګوړې مله  ې د افغان حکومت او طالبانو ت منځ د ماام اتو خربه می ي، طالبا1
د خېمیدو او سولې اړوند خربې مخام  له ام هکا رسه موو، ام هکاهې  اروامې وايې  وې طالبوان 
 اهد له افغان حکومت رسه د سولې خربې ومړي، موږ د افغانسېان په مورنیو مساهلو مې موار نوه 

د لوهوو پ هکوړو واک نوه  ل و. حال دا ې په افغانسېان مې د ام هکا له خو ې پ ته افغان  اروامې
ل ي.  ه مثال هې د  اګ ام زندان څخه د زندانیانو د خو  میدو خربه ده، د حامد م زي وخت 

وي،  اهد خو  شوي وای، مګ  ام هکاهانو له  واګ ام  يشو  ه ندهان  ې دوس ې هې فیصل ۹۲مې 
 زندان څخه خو  نه مړل.

ه  د جان می ي پوه وسواطت جووړ شوو. او ملوه اوسنی د ډامټ  تن  او ډامټ  عبدهللا ګډ حکومت 
مال مې د حامد م زي او ډامټ  عبدهللا ت منځ په یامنو موې د درتلیوو اړونود نانودرۍ  ۷۰۰۹ ې په 

 روانې وي،  یا ه  د ام هکا د  د نیو  ارو وزه  جان می ي د دوی ت منځ سېونزه حل مړه.
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دملمن کلمه  طالبمااو وه  سمار  ېبم ااسمته ږزدو رسه طالبااو ېک کلواو ۰۵ رورپه ت
 ولډلممه د   دا  ېرسه لمه اممورو کسممااو رسه دخلمم لرهم، پممه دودممره وضمماحت او تفصمم

 شمنوالو او ااوټژوراالس د دخادخ طالبان ېچ ید لځ خیاه و  درلودپ  لود ېااست
 وامدړ ا دجلمس د رسه طالبمااو ېچم ید لځ خیلود  ييوا وابځ ته تنوښپو  او نوښاادي

 پمه مړ ا پمه ااستي د ه، طالبان ېچ ید لځ خیلود او   رږک ورکول ته وررسن ېلنرل
 .اپرو  دډیلن احو د ااستو دد د ېک)ا داره(  هڼپا اپله په ولډ ېرسم

 دوررسم تمه ېسول او دورکم په اخدګ د ېچ وو کسان دا  ولډ ېتنښپه ر  ږدو
 ویموا امه ږدمو .يش ولټ وادهره له ربرټ اخدګ د ېچ وړ غوا و ی کوو او خیک ارانټر دو
 ویم رسه صداقت په به ربادواهمپ لورو لوملښ د ېبلل شو  یراوستل  سوله به ږدو ېچ

 .شو یورسو   ته بل
 ېچم وړ غموا ږدمو  درلمود  ربماممپ تمه لمایادر او ولمس افربمان طالبااو ېچ لیو ېود

 دجلسمواو راتلموالي لمرئ امه واک یمې تا  که  واورو  رباممپ ورته ه، خهڅ ستا 
 ېچم خوکم ارانټر دو ېک براه  د  په او واورو خهڅدر  هڅ مړ ا په ېچ ده مته یې ېک

 .ولرئ هڅ وی دیبا تا 
پوهرږم چې زدا امحد بمه دوی تمه څمه ډول ښملارید   وپ ښملاریده چمې اه 

 .په غور غوږ ارولی وواحو ته یې 
طالبان که د بران : ))  لیو یېو م خ وک تنهښپو  وادړ ازاد  ا انرکوار د ب ييلایادر

 ((.کاوو دیبر کووالو کار په دونیلوټد طلو  ژدن وای برا به یې وپ  ازاد  ته
دا  فلمر کموم  (لرلموال) طلو  ټلویدون له درشااو رسه تر ااستي وروسمته زهد 

چې ښاغر بخترار به ادریلایااو ته ویر و  چمې طالبمااو د طلمو  ټلمویدون اړوامد 
 .سختې څرګندواې درلودلې او د طلو  ټلویدون کارکووالي یې د برید هدف د 

 د ازاد   له انرب د یدو  ېچ لیوو لارهښطالبااو په )) : لیورته وو لادډاکټر ځ 
اسملدي  دمر او  دیمهم، با ۍرسه سمتواده امه لمر   وپ رسمن کۍاپلموا لمه وررسن
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طرفمه احوامو او  ویماو  ولموالمه تهممت ل دیمبا ۍرسن . خ دراعت ک تواهښارز  ۍافرباا
 اررمشماپور بخت اغرښمطالبمااو لمه  مړ پمه ا دونیلوټد طلو   . خ وک مډډ خهڅ وخ لیپر

 ا رسم دونیلموټ طلو د  ېچ لیصاحب ه، وو تارربخ م خ احه  وک لررسه په تفص
طالبمااو پمر اجوامو  ېراپمور چم وامدړ د کنمدز ا ېکم درمد دردګم( داح  د)تود ب  

   .خیرد ک ږدو  خیک یر رګن  ت
 ېچم خکم یر رمل دیبند هربه خهڅ دونیلوټ طلو  له طالبااو ولډپه درشوط  ید دا

 کمه .اسمتو  ورتمه ېاعلديم او احوامه وروسته د  له استول  اه ورته یې به احواه
طالبمان لمه همر  ېسممون راوپ  دملمن  چم ېک لروالو تاپ په ه، دونیلوټ طلو 

 ((. س په رس يش خهڅادادي عمل  ولډ
 طالبمااو د او م خ وکم تنهښمپو  ېد راب  ځن د طالبااو او داعش تردنډسو و ډی لځدا
 :تښوغو  مړ ا د  په یې ادر

چا ښه پوهرمدی چمې د طالبمااواو  دوږ باور  یو چې ښاغلی ډیوډسون تر بل هر
داعش تردنځ ګاخد شود او یمو لمه بمل رسه سمخت اامتلف لمر   داچمې د دوی 

 تردنځ د راب ې پوښتنه یې وکخم  زه پوه اه شوم چې هدف به یې څه وو؟
: )) د سمون او بدلون د ددين ټولني درش ښاغر د ممد اومر، روان راتمه وویمل 

رو دلتوامو د دوږ د ددين ټولنو استازو پمه افربااسمتان کمې د دلامکال کې  .ز ۶۱۰۲
هایس، رسه په ګردیمد کمې ااسمته  لولسرااستازوپ دف  )يواادا(  له عمودي درش 

درلودله  هربه د همدد ااستي له پاره له کابل څخه راغر و  دوږ ته ویمل شمود وو 
 .چې د ول  ګرګې په راتلوالو ټاکنو بااد  ب   کرږ 
 دلتواو د دف  درشم ښماغرکله چې غواډم پمل شوه  په افربااستان کې د دلارو 

هایس، تر ټولو لودخۍ پوښمتنه داوه چمې تما  د داعمش پمه اړم څمه فلمر  لولسرا
 کوئ؟ هربوی څودره قو  د ؟

ښاغلی روان وایې چې دوږ د دلامرو دلتوامو د دفم  درشم تمه وویمل چمې داعمش 
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 .کودې وسلې کارو   هربه په افربااستان کې پخوا اه د  لردل شو 
نه وکخم چې تا  څه فلمر کموئ چمې دا وسمر لمه کودمه هایس، پوښت لولسرا

 .چې پرته له ادریلا له بل چا رسه به اه و  و شود  ښاغر روان ورته ویر
هایس، وویل چې دا سمتا ادمر د  او کمه د امورو اللمو هم، دا ډول  لولسرابرا 

احه ده  ښاغر روان ورته وویل چې زدوږ د کر همر سمخی پمه د  پموهرږ  چمې 
 .چا لخوا دلتخ لر داعش د 

ښاغلی روان وایې چې غواډم همدودره وه  اه يې د ټماکنو امحه وکمخم او امه هم، 
هایس، بررته کابمل تمه روان  شمو  او لمه هممدد دجلمس  لولسرا .کوده بله پوښتنه

وروسته برا زه د ددين ټولنې په استازیتوب د دلارو دلتواو دف  لخوا کودې غواډد 
 ((.ته اه ی، ورغوښتل شوی

 ېطالبمان پمه د  ادمر د  چم)) : لیموو ډیوډسون تمه ادر  عبدالل رفدکتور 
 مخ کم اتمهیادمر  ز . رمږک خدلتم یمېلخوا  ااوراه ده  د بهرا لارادهښ ينداعش افربا 

د  ېلمډ در اتره داور  ېک مهمداعش او په س ېعام افربااان په د  ادر د  چ ېچ
پممه واسمم ه اپلممو  لمموډ دد همممد  ړ غمموا لممایرسه لممر   ادر ااممهځلممه  خدلتمم لممایادر

 د ېک اربر  لةګبه  النرص  ېک هیپه سور لایادر .ورسو  انځاهدافو ته  لوینرس ات
 .کو  خدلت خهڅ لوډه، له ورته  ېک هیعراق او سور  ېلډ توالوښغو  کياپلوا
 ااسممو د ااویملایادر سمتا  . رږاتیمز خله طالبااو رسه د ولس دلت ېتر بل ځور 

 لهځ کوو  خدلت طالبااو د او وی شو  ړا ته خدلت طالبااو د ولس ږدو کبله له لروات
 افربااسمتان ېچم  ړ غموا اه او کو  ماخ ګ هګتو  ېتواښر  په رسه لوډ رواتره له یهربو 

 .و   اد  واک تر چا بل د دد
برامه  دکمو   پمه د ماخ شتون پر الف ګ يځد پو  لایطالبان د اشربال او د ادر

امه يش  وکڅمادادي حضور دلتمه  لایشته  د ادر خله طالبااو رسه د ولس دلت ېک
 (( .یاو زغمل  یدنل 
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وو چې پورتمه امحد د اهمل تشمري د همداره تموک، څخمه ډاکټمر ادمر  ورتمه ښه 
وکخ   که زدوږ له ډلې کوم بل یوه دغه ډول سختې او ښلاره احد ادریلایمااو تمه 

 .وای  طالب ټاپه پر  وهروای  هربوی به س، له واره د   کخ 
هربموی بمه ډیمر ځلمه   په دجلس کې دوه افربان همداره وروڼمه هم، ااسمت وو هلته 

ادریلایااو ته ویر و  چې طالبان د یو ځاااخ  قوم پور  تمخاو لمر   او طالبمان د 
 عبمدالل رفاهل تشري او ځاااخ  ډول هداره توک، رسه دښمني پاپ  او د ډاکټر 
کرمدای يش   ادر  امحو چمې د اهمل تشمري  او همداره تموک، د اکرثیمت ادمر دی 

ادریلایان ه، له ډیرو پوښتنو رسه دخ کخ  و   او د څرګندواو په اړم به یې تر ډیمر 
 .وات پور  غور کو 

 .خوکم دخالفمت ادر د ادر  عبدالل رف دکتور د ولډ دهرقهراد رډین په ډسو و ډی
 لمایادر: ))  لیموو هربمه  دشمو  ېمتاد ېدرا دپر  داح  ادر  عبدالل رف دکتور د

د ادریلا پمه  ېلډ ېنځراه کو    هااو ان خدلت ۍر اد تره ېک خۍپه افربااستان او ا
 خد داعمش دلتم لایادر ييوا  ېپوچه ادعا ده چ وهیکو   دا  ډنګدرواغجن پروپااړم 

 .و   اخ مريش ستا  دولودات ا یدارک م خ ک اتهیهربه ز .کو 
 او وادوامهريف هیمتل ا امور رسه ږدمو لمه دلتمه  یکمو   درسمته داعش د لایکه ادر

 ((.یوا دنر دا کله به یهربو   شته  ه، واکواهځ
داه، پټمه امه ده چمې ادریلما پمه امخۍ بمادار   الک په د  ه، پوهرږ  او دار

 .چلو   او له دوی رسه راغر دت دین یې د کخاو دخالفت کله ه، اه کو 
 هګسم   هښم پمه ېک افربااستان په ته ااویلایادر ېچ دنو ږدو: ))  لین ووډسو و ډی

 هربمه   خ وکم ېروتنمرت یېلمو در ډیم ېک دهرلس مهړاو په طالبااو راد   رږک کتل اه
 لمهځ امو وژپ افرباامان رډیم ېکم وامخ ګ پمه طالبمااو  یرو  رمه يش امه افرباامان ه،

 ((.لر  کرکه خهڅور  افربااان
  ه، په ترروتنه کمې د   هربمه کسمان چمې پمه رښمتواې ډول افربمان ادریلایان 
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ولس ورڅخه کرکه لر   دوی یې تر شا و ړ د  او په افربان ولس یې د حلودت پمه 
 .بڼه کې تپر د 

ښه بملاه یې د ولسمرش لمودخی درسمترال عبدالرشمرد دوسمت، دی  چمې د همر 
، لاردلی دی  وپ برا ډول ګردواو رسبرره دادی اوس پرد د ګن  ځورواو تور ه

هربوی ه، په واک کمې د  چمې د ه، د ادریلا په درسته د هرواد دوړ، سخی د   
د اوس   ځرنې اور دثالواه ه، دموږ لمرو افربااااو په رسواو کې یې درخواه ټک وهل  

 .لپاره یې د ادنرتي ستوادو له کبله تکر اه شو کو ی
  ید منښمد ږداعش زدمو ېچ ييطالبان وا : )) وویل  لادځ د مد ضرف اک ډ
 اپارمداعمش ګن ېچم لیو یهربو   خورک یېدثال  نرکوو  د اچ ماخ وررسه ګ ږاو دو

 خمهڅ ږقودي اللمو لمه دمو ېک نرپه اچ راد ستل رواا ېپس ېک مومپه اورو س دو
او لمه  يځمرا واکوامهځافربان  ېچ لیو یشو  دو  ر رل خهڅ ېله سيم ېچ تلښوغو 

افربمان  ېکله چم  دودښپري هښپه اپله او  ېورته سيم ږکو   دو ماخ داعش رسه ګ
او  م خ واه کم ماخ ګ تلښولس غو  ېچ ولډد داعش رسه هربه  یراغلل  هربو  واکواهځ

پخوا له طالبمااو رسه و    ېته ه، راغلل چ مومهربو س اپارداعش ګن ېتر د  چ
 خدلتم ېيم اامد ړ د داعمش پمه و ېچم  ړ له طالبااو غموا لځاراوس د ولس الک ب

 ((.دباوره شو  ېپه دولت ب یهربو  لهځ . خ وک
د    خ ک پلې دپروژ  یېارپردخت یر ډی ږدو ېک افربااستان : ))  لیکوار وو اغرښ
 دمو يځوواښاه دو رغوپ  او پوهنتو    خ ک ړدو ګو کواهخ ورغاوو  س اربند دو ب ېکجل
 د ېکم خۍا ولهټ په لایادر  خیک کار رډی دو ېک براه په حمواو برش  د   خ ک ړګو

 ږزدممو همممدا ده  ژدنممه لپمماره راوسممتلو ترممادن ثبممات  او ېسممول تواو ښممارز  ااسمماين
 ((.کوو کار ېک خۍا ولهټ په ېک براه د  په او د   تواهښارز  ړلو لپاره ااویلایادر

د امه کموپ  هربموی پمه دللمي ادریلایااو د ګاخد د ډګر د پردختګ اح داځل 
د دوی له احو  ادرواو او ااسته کې له چلند   اپلو درستو یادواه کوله د  براه کې
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څخه ښلاریده چې په پټه اوله یې په افربااستان کې پمه ادمادي برامه کمې اپلمه 
 .داتې دنر ده

 وامدړ ا ېسمول د حلودمت افربان او اسلدي حدب د ېچ مخ وک تنهښکوار پو  اغرښ
 ؟ید هڅ ادر ستا 

 سمهرک ولمهټتما  پمه  وادړ د حدب اسلدي ا ېچ لیوو ډلن رډیورته  )لرلوال( دا
 د رسه حمدب د کموو  ب م  دوضموعاتو نموړی  وات ته په کتلو رسه پمه ائرږپوه هښ

 .ده سهرک مړ ز دذاکرات ېسول
 You are very expert person:  لیکوار وو
 ایمم(  کمموئ دامح  او ېنممدواګر څ ېدسمملل ر ډیم) تمما   یدا  د یممېدفهموم 

 (استی تن تخص /درکځر رډی)تا   دا 
 .شو واه ه، ب   اور وادړ ا دذاکراتو ېسول د اسلدي حدب د او
 ئځ اد  شته  را  ،یکر سیآ هښ رډی لیوو سنډو ډی اغرښاتمه شوه   ډۍو ډ

 اودس ېچ لیوو ته وانځ افربان وهی دا ل ړ و   ته ړپو کښته  دلار  الو  یېراوا ېچ
هربمه  ېک ۍوداا ۍر ا/کواسلسفارت د یې زه م خ وک درسته رارسه هربه کوم  ځملوا او
دانمه  ېوو  او په سمفارت کم یاځهلته د اوداسه لپاره دناسب  ېته ورسومل چ یاځ
 ېوو  هلتمه پلم یشمو  اخیااځمادا کولو لپماره د دسمجد پمه اموم  هځاطاق د ملاا وی

او  ېپمه دسمجد کم وااانځدوه اور   خادا ک ځفرض ملوا ېارام د رډیوه  او په  یدصل
کولمه داتمه د دسمجد د  یمې وواهښمزدا  ر  ېچ یر اهربه دل راد .ه، اودس کاوو وهی

 .بااد  دنتدر وو
 سیمآ برامه زدما روامدل زدما ست رواا رسه انځ له ه، یچا نرش لسګر وی ږدو

 .شو لمپ دجلس .وو ړیراو راته ه، ،یکر
 او طالبمااو د چمې ولډ کموم: ))لیموو تمه ااویملایادر لامدځ د ممد ضرفم اک ډ
 لمه هرروسم د   اه ددږ ا او ګنټر ه، دودره روابط دا   رږک احه رواب و د رېروس
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 ((.کو  پورته هګټ پوره خهڅ د 
وپ په کار دا وه چمې د طالبمااو او روسمااو اړیلمې   رښترا احه ورته وکخم ځلاد 

ډیر ده، او اږدد ښودل شو  وای  حتی دا ه، ویل شود وای چمې کمه ادریلمايي 
کردای يش روسان د طالبااو رسه د الوتلو او   افربااستان څخه واه وځي پوځران له 

چورللو ویشتلو راکټواو کې درسته وکخ   تر څو ادریلایان دتوګمه شمود وای چمې 
 .روسره غواړ  په افربااستان کې ادریلایااو ته ستوادد   زیاش يش

د توغنمد  د منوين په ډول هوا ض ځرنې پټ دا  راپورواه ه، ورکول شود چې 
د روسااو لخوا طالبااو ته دملن د ایران په واسم ه ورکمخل شمود و   ځلمه پمه پلترما 

 .ګرټ الوتله د پردختلر راکټ پواس ه را اسلوره شود وه ۰۲ –کې د ادریلا ایف 
پممه د  کممې شممک اشممته چممې ادریلمما او افربممان حلودممت د طالبممااو او روسممااو 

لمه امحو او څرګنمدواو یمې لمه ورایمه اږدړوالی او اړیلمو سمخت وارا ما کمخ  د   
 .ښلار  چې ااديښنې لر 

 ټېد کمو  ېدرلمودپ هلتمه پلم ېااسمت ږدو ېچ ېق ر ک: )) لیوو لادځ اغرښ
 .برامه درلودلمه ېپمه دجلسمواو کم یمېرسه  ږوو  او زدمو  خ تنمه غم ۲)رهح ( شورا 

 خممهڅ دهمممد لممه یممې تردرلممود او واک او صمملح یپوهمماو  لویپممر دسمما یهربممو 
 ((. رږدولود
 هڅم مړ بمه د افربااسمتان پمه ا لرهات ردپټ ډواالډد  ېچ مخ وک تنهښپو  )لرلوال( دا

 .او که بدلون به ولر  و یپر دخ  لرهاو   هربه به د اوبادا ت
 . خ وک کارواه اادر يش  یدارک و ی اوشاله ګرات په ردپټ د ږدو ېچ لیه، وو ېد دا

 او رغموين د درسمتو  د ېک براه په ۍر ګسودا د رډی برا ه، ااوټپلوداډی ييلایادر
پمه  ېپه ادمادي برامه کم یکوپ  دو  داح  ېپه براه ک ېاو پوهن پروژو دينړیګو

 ېپه دللي براو ک ېبلل م خ وال ادواهی خهڅ واوړ د  ادادي  سته راو ېافربااستان ک
 .کوپ داح  واوړ د  سته راو لاید ادر ېي
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 د ده  ايبرممکاد لممایادر د يبا رممکاد افربااسممتان د: ))  لیمموو ټيپلودمماډ ييلممایادر
او د  اپمل وپ و ی اه واليړ ګو لرهات ږدو ده  ارتړ ا ته ګپردخت ېک براه په ېسول

 .کوو ااد ړ ته و والوړ ګو لرهات دواهیاادړ اورو و
 لرهامت ۍبهرام ولډ هڅم ېچم ورږ اه پوه   رږراته اه دولود لرهات ۍبهرا ردپټد 

 .و  لرهات مهملورته اه بللي دستم ر او ک ښي ېده چ دا هښ . خ به غوره ک
 یلمو  ږوات زدو ویو    دو   ستواد  اخدکاله دخلي ګ ۵۱ ېک وادره ارکوملب

 ترمادن ده  سموله هلتمه  ید یښمیپمر  ا ااویلایاوس هربه ادر را  دوسفارت هلته 
 کاروامه ارغوينرب د دلته او ولرو افربااستان له یردسو  وات وی ېچ لرو دراد ږدو  ید
 ((.و  روان رسه ولډ هښ په

د دولوداتو له دخې چې کرمدای يش د ټردمپ اداره تمر ډیمره د بمې )لرلوال( زدا 
پرلوټه الوتلو بریدواه پر طالب درشااو زیات کخ   او طالب درشان تمر بریمد  امد  

زیماش کمخ   امه ښملار  چمې د  راوپ  دا ډول شپنۍ چاپې به په افربااستان کمې
  .سولې دخادخ احد د  له طالبااو رسه پمل يش

 مخ وکم تنهښپو  دا  ه، طالبااو له ږدو : )) خ ک لمپ داح  د روح اسد اغرښ
 هګټم دوام د امخدګ د او ده  لپماره وګټم د لمایادر د مامخ ګ ېچم ييوا ولس عام ېچ

 کوئ؟ ماخ ګ وررسه طالبان تا  به کوده تر   رږرس ته لایادر
 ييوا اوبادا  ید الف لایادر د ترتهن عام ولس افربان د ېچ ویتا  ته ه، وا

 .یداتو   شو اه طالبان ېچ
 د هم، ترتهن عام ولس افربان د او  ید  ردات يش اه ېک ماخ طالب په ګ ېداچ

 رسه ولمس افربان له شته؟ ه،  ره بله کوده کوئ؟ هڅ تا  اار و   الف لایادر
 کوئ؟ هڅ تا 
 ملنميځ د   قیحمما ملنميځ بل د   لیو او داح  وی ېچ لیطالبااو ته ه، وو ږدو
 اللمو ېدللم د است یوا یې تا  ېک لویدسا نوځر په ېچ لر  ررتوپ رسه هربه له قیحما
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 .لر  وګود دستواد  ېک مترحم په ېک رډګ په ېپوهن د او دسئله ېژوبل ګدر  د
 لمایه، امور د ادر ۍرسن يښد او  لایاو ادر پلو  لایادر د ېچ ویتا  ته ه، وا

 ترالف تهن لاید ادر ېپه ب ثواو ک  یو  ټاه يش پ ترالف د افربان ولس تهن
   . رږک دلرل ېب   ک ا رپه هر س ددږ ا

 ویم اخدګ د لایادر کو ؟ هڅ لایادر عمل لپاره ېسول د ېک حالت ویپه دغ  
 ((.اشته طرحه کوده ای او ګپردخت کوم ه، وادړ ا دذاکراتو ا فرباين نرب د .ید خړ ا

 یاصمر لمور  امخدد ګ ږزدمو ېچم يميطالبمان وا )) :مخ کم اتمهیورز لادځ اغرښ
 (( .ید څی سپو  یده  افربان حلودت د دو  لایادر

 رډیمتمه  ېدسمئل دد مړ اه غوا)) : هیووا وابځ کټرپلوداډی ولډ ډن په لنډسو و ډی
که طالبان د افربان حلودمت رسه د  .کوو خدذاکراتو دلت ېد افربان سول ږدو ، ځانو 

 دغ م د لمایادر يش  حمارض تمه امحو ېسول د او ېنښرک ته دردذاکراتو د ېسول
 .کو  خدلت دذاکراتو ېسول

 افربمان د لړ و پمردخ دمذاکراتو ېسمول د او  یافربان حلودمت قمااوين حلودمت د
 ((.ید حق حلودت

 تمر یمې قمااون  ید اه قااوين حلودت افربان ))  :لیوو لادځ د مد ضرف اک ډ
 ورمبهرا د لمایادر د  یشمو  ید امه یدراماو  تمه قااون اسا  دلته  خیک  اد  وښپ

 قمااوين کموم ږدمو ېک اصل .خک ړګو یې حلودت ګډ او یراغ ر رک ګان ریوز چارو
 ((1 .لرو اه حلودت

 تما  وپ ارب او و   اه قااوين حلودت افربان که)) : لیوو ټيپلوداډ ييلایادر
 درشم ترادن در د امتر  فرحن د مد درش شورا تر  وپ د ادنئلر  ېااست وررسه

                                                           
 ، ځینو ومیالنو او سناتورانو، د  لو  رسپ سوت دولسې ج ګې رئیس ا  اهیم ، لومړي م سېیال ظاه  چده 1

وايل عطاء محمد نور، ډامټ  انوارالحق احدي او نورو ډه ی سیاسېوالو ځینې وخېونه  وهلی  وې اوسونی 
 حکومت چانوين ها مرشوا حکومت نه دی.  لکې د جوړجاړي له مخې جوړ شوی دی.
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 ((درلودل؟ دذاکرات ېسول د او دجلسواه رسه اسلدي حدب له ستاالد  دوصوم
يش  له حدب اسملدي رسه  یدارچا رسه ک دجلسواه له هر)) : لیوو لادځاک  ډ

 ((.وو رشط ېپل ادر لایشته  او د ادر ده، ستواد  ېپروسه ک ېد سول
حلودمت  یدودمره کممدور  ېک خید افربااستان په دوارص تار ېچ لیوو )لرلوال( دا
امه شمو  حلودمت  ړپر بنا حلودت ګو اکنوټد  راد  دوشو  ېاکنټ  یشو  دلرل یاه د

 اکنوټم دویولسمرشم وخیلود ېچ ید دولودات دا ږشو  زدو ړګو هښپه او  ر رد ګان ک
 ورږ او پموه .هربه ته واک وامه سمپارل شمو را  د 1عبدهللا عبدهللا وو رټاکډ واليګټ ېک
 .يځرا ېک سأ ر  په به خیس ښېاو  د لایادر د   رږک ې سوهن ېک اکنوټپه  ېچ

دغ م  دملمن د ېچم لیمتمه وو ااوټپلوداډی ييلایادر ېد ېپه وروستي وات ک
( د سمبوتاژ لپماره حلودمت او ېلمه طالمب اسمتازو رسه ااسمت ېکتو )دوحمه کم داورل

 ېکاافرااسمواو کم والموخیا ېد ګاپان او فرااس ېکله چ لهځ   خ کار وک خۍک ېنځر
 دخمه کماافرااس دواليرمک د ېترکمنسمتان کم  وشمو  ګپردختم  خوک ونګډطالبااو 
 .ولهروا کرز  ولسمرش پخواين

                                                           
بدهللا ګټيل وي، د یولټامنو د خپلواک موثق معلومات دادي  ې لومړی ځل یامنې ډامټ  عبدهللا ع 1

و،  وې  یهد مویوال د ولسمرش دفورت توه لی لوممیسون د شکاهېونو مرش ضیاء الحق ام خیل جاو
یامنې ګټيل دي. جاوهود مویووال  ۱۲۵ولسمرش حامد م زی خرب مړي  ې عبدهللا عبدهللا ن دې 

م زي ته خوربه رسوولې وه،   ې د ولسمرش د دفرت مرش عبدالک ه  خ م ته داخربه مړي وه، هغه
وهل می ی  ې م زي ورته وهلی وو  ې څه ډول مو خو ه وي، ها خو هې دا وهيل وو  ې یامنې هې 

 ګټيل نو اعالن دي مړي.
خ م  یا جاوهد مویوال ته اهل خربه نه وه مړي، ورته هې وهلی وو  ې م زی واهې  ې یامنې دي نه 

همدغه وو  ې په یامنو مې السووهنه وشووه، او دوېو  ځول اعالنی ي، ت  څو عبدهللا وړونکی نه  . 
 یامنو ته خربه والړه.

ډامټ  تن  پوهیدی  ې لومړی ځل یامنې عبدهللا ګټيل، همدا ډول په دوې  ځول یوامنو موې هو  د 
د عبودهللا عبودهللا  ه هوې ډامټ  تن  په ګټه ډه ه السوهنه شوې وه،  فک  می ي  ې له همدې امله 

 وي. یړ مړ رسه ګډ حکومت جو
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 ېکتنم ېدارمل رسه وخ غ د دف   ا رسفر ق ر ته او د طالبااو د س ږاوس ه، زدو
 کسمااو وړ پمو ړلمو لمه دولمت د دملن وکتل  ه، دو رسه ستا  ید دا  و   دور ګټ

 داورمل دغ  د ېچ ئخ ک ادیور ه، ته چارواکو حلودت د تا  که  ورو ګو  ه، رسه
 .يش واه و ردخن کتنو

 ېچم ييلمایادر وهیم  دلهرورس ته یپا نښرداسپ ۶:۱۱ پر ااسته ساعته دوه ږزدو
:  لیوو یې داته او مخ ک ورګل یې زه وو  به یکارکووال استخباراتو د دانګو  غالب په
 ((؟ید هڅ یې علت کو   درسته طالبااو د یاځ پر دولت د الک وپ)) 

اللمو   المک ارام وو    ید کمرز  حلودمت راغم ېچ ېکوات   خ : لودلیو ېود
 تمه کمرز  اللمو روډی ېکال ک.ز ۶۱۱۲س، ادام به رايش  په  وی ېمته درلودله چ

 .یاکټو  ولسمرش یې هربه او مخ ورک هیرا
 واک پمه سما راناګن پخمواين یې رتهرب ېچ ده ادله له لروات ااسمو د لاید ادر

 وو  یشمو  یر امدل رسه طالبااو له ولس پرضد یهربو  د ېچ الک هربه  راوستل  ېک
 .یوسپار  ورته واک رتهرب لایادر

 وربااد  ېچاپ ۍشپن شول  ودلښ اه پر  ارام په ېک کورواو په طالبان ولډدا 
 پمه چا هر اوم په راتره د .شول ودلښپرين ېک ورکل او کورواو اپلو په  دشو  ووهل

 .کول فرتلل
 وشمو  یسمپلاو  تمه رویاسلدي شموا  ر رسه بلد اه وو کلتو له  اوافربااا د انیلایادر
 ېچم د   دلوامه همدا  شول   اد  وښپ تر حمواه اللو د وشو  یسپلاو  ته کلتور
 .د  ر ادل رسه طالب الک

 طالمب د الک ېچ د  هڅرشوت هربه  ېد اکمو ک  پراخ فساد  ېپه حلودت ک
 .ورکو  حرترګ ته اررتادل رسه
 وررسه هم، هملاران افربان یهربو  د راغلل  رارسه ددراوز  تر انیلایادر رسه لورڅ
 .ولرو ېااست ولډ دا ه، ارب يش یدارک ېچ وويل یدو  وو 
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 دکتممور صمماحب  د رمموح اسممد اسممتاد صمماحب  لاممدځ د مممد ضرفمم اکمم ډ
د  بجممو۱:۶۱پممر  نښممرد داسپ یاځممو ی مړ وا ددر  زه او صمماحب ادممر  عبممدالل رف

 .ته ورغلو یاځ ميرحل اغرښد  ۶۱۰۲ده ۰۶پر  سمحډ
د  نمو رد اسمتخباراتو لمه درشم دوصموم سمتاالد  رسه ک ږدمو ېله د  چ ېدخل

 .درلودله ااسته ږدو رسه ميرد مد قاس، حل اغرښ   خ غ لهشورا  ترادن
 ترمراغلسمت  ادن خمهڅکله تا  لمه ق مر  ېچ : )) لیوو ميرد مد قاس، حل

 کسمااو  لمه دفم  ا رسم دتلر کسان د طالبمااو  ېچ مخ احه وک دا ېد ېشورا ک
 .د  منانښد ږزدو ېچ ده اه یدون دا را  دولر  ېلړیا به  رسه

 .یو  امه منښمد رسه لمور  کموم لمه ېچ يش یدرلودا رول وکڅهربه  ېسوله ک
 .و   رفهمب ېچ ده دا هښ

 .ده ېک کابل یې نهګاستو  ه، ارله طالبااو رسه ااسته کو   ب ېق ر ک یکه دو 
 ېتنښمپو  او ادروامه  ې: هربمه طرحملیمو یمېو و خ دخاطب کم ږمي دويحل اغرښ

 د مرح یوا امه واضمح ولډ دا دولمت دملن   خ ک د رح رسه طالبااو له تا  ېچ
 .ده  خ ک ګې ندهید دلت منا تا    لیهربه وو .خیک

حلودمت د   ېچم لیوو ېد ېک مډشورا غوا ترد ادن ېچ لیوو ميرحل اغرښ
 هڅ دل؟یواور هڅ تا  ېچ  خ وک خهڅور  دد تنهښپو  او کښمنيوررسه  ستيسمد
 . خ وک یېحلودت  ېاو کوم کار ده چ  خ وک یېطالب  ېکوم کار ده چ ل؟یدو وو

 لخموا سمتا  کمول تبادلمه ولډ ،رردسمتمرغ ربادواهمپ حلودت او رباممد طالب پ
 .وړ غوا کول هڅ ېک ېراتلوال يش  یدارک ګپردخت هښ

 حلودمت   هللا هبم  خرشم لين ګمر احممد درسم ررپ د د  سوله ېچ ده اه نهړیا
 .يش یولوبو   رول هښ کسان همدا دملن ويش  لخوا چا بل ای او طالب ادادي
و   غلمط عممل او دولودمات غلمط دسماعد نمهرزد تمه وخ لمیپر ېسمول  سممر  ربماممس، پ
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 . رږک ېک صورت  په رباممپ غلط د ولرا ،ربرابرو   او غلط تصم نهرته زد ولورا ،رتصم
 ېچم ید کار په کول فلر د  په .يش یورسو   رباممپ سامل دملن وااانځهمدا 

 .شو یکو   هڅ رسه یدو  له ږدو
 :یيوا حلودت لیو ميرحل اغرښ
 .کو  اه طالبان سوله – ۱ .وی دته دجبوره شو  ګګن -۶ .سوله کوو – ۰
 ځد دوو کسااو تردن ېپه کندهار ک ېچ یېوا  یه، د وکيټ رډی ېمرحل یاغلښ

 ولډبمه هربمه  ،ړمورتمه کمول  دو  لځلنښم ولډبمه همر  ېچم وهیموه  دا  ېتښاحه او 
ده د  د ځېوایم لمهځ   خ وک هڅ ېوو چ رانرکس ح خیورته کول  اار لود لځلنښ
 لځلنښ ېچ لیورته وو یېوروسته  وځلنلښ روډیاو  ږتلرار ورته کو   له ل لوځلنښ

  .وخ رسه وک ګګن ېچ مخ ک بدل
 بدلمه  ره ېسمول د ېچم لیمو ېدم ېکم ترمادن یشورا ېچ لیو ېمرحل اغرښ

 .شو داال ته ېسول ېچ ئخ ک
 د ولډ اخدااځم پمه او طالبمان م خ وکم هم، وکمهټ دوامت طالبمااو د بلمه وهیم هربه
 پمه .ورکماوو اوامد فاتویترشم روډیم هم، امه او کموپ اه داح  در ډی طالبااو کندهار

 تمه طالمب کنمدهار  ضرفم احممد ضرفم سررئم کلتور اطلعاتو د ېک تیو  غدين
 .وو لو دسې  ويش د توکو دوالوځرسو  او رااسپورتټ د طالب هربه وو  ورغر
 رډیم هللا داشماء طالبان ېچيې   لیو  خک لمپ صفت طالبااو د ورته ضرف اغرښ

 هښم رډیم او لمر   قودنمدااانښمه  رډیم لمر   رهمح  هښم رهډی د   روان دخ په هښ
 ید دا ول رموا ېپس بل په وی تواهیو  یې ژر رډی لر   طالبان کووالي ماخ ګ يرد 

 ېچم کاوو ورته صفت طالبااو د همدا ضرف اغرښ .د  دپررس ه، ته ارښ دانرد
! هیمژر راتمه وا  رښراوکم د  افمس ویل یېو ورته شو  ګتن الق طالب کندهار  د

 !يګلر  که  ړ تيل غوا
 ایم لمورت د اصل راد دادار  در ډی او داح  در ډی وادړ ا ېسول د دولت د ه، اوس
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 .ده ېپات یاځ پر احه تلوښغو  وګرلر 
 ید امحو لپماره پملو  ېچم یرسمول پمه کمار د ربماممپ طالبااو تمه د حلودمت لخموا دا

 وکڅم شمو در  ږدمو ېچم نو رک رسه رتهرچ نو ررسه ک  ئځرا .ورږ درول ږدو یېکه  ئرږرال
 .رسه چارواکو وړ پو ړه، د لو ایکوئ؟  عاد   دتوسط  دپه کوده س  ه اح   ئ؟ړ غوا

 خیسم حلمودتي ده  طرحمه حلودتي اه او  یدجلس حلودتي اه د یاوسن ږزدو
 .،ی اه ضدطالب  د راد ، ی

 ېاحه و   په هربم هږ ښبه واورو  که ل داح  ی: د دو لیوو ېشورا ته د ترادن د
 .و  هښبه  ه، ويش  دا ګپردخت ۰۹ که .وخ به فلر وک

 .ئخ لپاره ه، وامت ورکم ېد سول عتهسا ۶ و ی اارل ېک ګپه ګن  عتهسا ۶۲ ږدو
 .ئخ احه د رح ک س  ه دا دهمهاو  مړ په لو
د ق مر  ېچم لیوو ېهربه ته د د   اررتادل د ېلړیا ېدوصوم ستاالد  رسه د د

  که دف  ته درشمو هلتمه ور ګدررسه   ېکور ک ېراغر کسان دف  ته اه بلل خهڅ
 . رږک داور  اح  ارب

 ېکم ه ه ولډپه هر  ېد حلودت له لور  د سول ېچ مخ ژدنه وک ېمرحل اغرښ
 .ئخ کار وک ېپه براه ک ېوپ هربه لور )طالبااو( ته تا  د سول  ، یدررسه هملار 

لمه  ااورمبهرا: د دولمت او لیمو یمېو ېشوه چ هښاو  ېاحه د دا ميرحل اغرښ د
 ((.الئګلپاره و  ېه، د سول نرتوه ئ خ واورئ  حالت ت مل ک داح  ېاوا به سخت

 : لیوو لادځ د مد ضرف اک ډ
 دمو تمه طالمب و  ړ )ق ر( سمفر لمه ادلمه دشملل ګمو دبه د همد ئخ ک ېنځر)) 

 ردهمه ده  حل  ره سوله ده  کما ېش یاد ه، وژغور  ژو  کس دللي وی د ېچ لیوو
 .به ورته کوو
د  ېچم  پمه کمار د کول دارپ دا و رږ ک وژل ېپل ږدو ده  ۍپرد ماخ ګ ييولس وا

 ؟کو  ماخ ګ وکڅلپاره  ویپرد
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 د ؟ وکڅ دخالف و   ېتواښلپاره ر  ېد سول ېچ یغني او دوصوم ستاالد  رټاکډ
د  و   ېتنښمپو  سمختي دپ رمامه لدو رب ثواو د ا رد س ېک دواویلوټ پهتا  

 .حلودت له پلوه ګواب اه و 
 وژلوامه  سرو  دمر پمولددر ار   ېچ لیطالب استازو ته ه، وو ېپه ق ر ک ږدو
 .رايش یکموال ېک ماخ ګ په يش 
 اجوامو د ولډ همر ېچم ېک لۍولسوا زابل د اوبهار ېچ لیو روالارګهاا اغرښ

 .حلوو دستواد  ورته ږدو وه ستواده که   خ ک د  الص و  دلتب هللااو ای
 داح  ي ځرا رسمي ررامترغ فراو حن یدوصوم ستاالد  ېچ لیوو ه، دا یهربو 

 . رږک ېهلته ااست يځته ه،  وادورطالب استاز  اورو ه .وررسه کوو
ادلان اه  ېهربه چ .وګټ ماخ ګ ييوا دولت راد   رږطالب اه دات ېچ يياوبادا وا

 ((.بله  ره اه طالب او اه حلودت لر  ېلر   پرته له سول
 کلمو ۰۱۱ د مامخ ګ لایادر ېچ لیطالبااو ته دو وو)) : لیوو د راسد وح اغرښ
 دسملاماان تما  ېچم لیموو یهربمو  کموئ؟ هڅم تما    ړ غوا ېک مهمس په لپاره

 دمو باامد  ګدمر  سمورپول دمر اردو  دمر په .کوو ماخ ګ وررسه کاله ۰۱۱۱ است؟ی
 ((.ورږ ک افه کربرال وروستي په یهربو  د لهځ   یږبد اوا رهډی

 :ېيش چ لید حلودت درشااو ته وو ېوه چ دشوره دا ميرقاس، حل اغرښ د
د افربمان حلودمت   یکم ااد ړ و ته طالبااو دو هربه  خسه کتر   رباممد دلت پ ږدو – ۰

 .یاو تر سه دو اه ک تښدو غو  رباممپ
 امه ایم وشمو  قناعمت ېداچ ل خ ورک یې ګوابواه واوريد   ېتنښپو  ږطالبااو زدو – ۶

 ت ممل يش امه امحه .لر  اه ت مل دویاور احو د حلودت راد ده  احه لهمب
 .یکو  

 انځم له ه، رباممپ ستا  وړ غوا  خیاو ګواب دو تر سه ک رباممپ لخوا طالبااو د – ۱
 .ولرو رسه
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 روان تمه درک شمش لپماره دجلس د رسه ستاالد  دوصوم درش له استخباراتو د
 د ېبجم ۵ ږدو وه  هڼوګ هګڼ رهډی روټدو  د  ره په  ړیو   ېک رټدو  پخپل وی هر شوو 

 رارسه هم، یستاالد  سیرورد همدلته دو رورس ي تهدخ ۍلیحو د ستاالد ښاغر 
 .شو دلرل واه ه، ارب ارربخت شاپور  وشو  پوره ر ادل هځپن شو  یر ادل

 وی  وته دانه شو  ۍلیحو ول ځر ګو  فواواهرلټ ردوګ ږزدو یې ېپه غرفه ک ۍ شات د
د    عابمد  عبرمداګمل  درش الرد استخباراتو درست ېسالون ته انوتو  پل ستهیاښ

 شمورا ترمد ادن مي یصد حسرب هللا اادیاستخباراتو د د بوعاتو او ارشاتو درش او و
  .ااست وو نیلود ،رقس خیاو د ادنت شورا غ ميرحل خیغ

به وروسمته دجلمس  ارکوو  ب ځملوا خیلود ېچ لیو ودو  و وات هځملاا امښدا د
اممو   رډیممدااممو  ېچمم لیمموو ېتممه دمم اممدل ځ ل ړ راو یممېمنازواممه  یاممو  ګمما و خ وکمم
 !پر  کو  ځاو کله ملوا یدو  ېچ لینامزواه د   هربه ویګا

پمه  مميرقاس، حل دواز یرسه  ږدو  یاه و راغل یدوصوم ستاالد  ېپه د  وات ک
 .تنه ووتل دهربه اور در   خوک ځګامعت همدلته ملوا

او  د رماسمد وح اغرښم د ېلپاره ووتلم،  چم کولو اودس دتر ملااځه وروسته  زه
تمما  داتممه احمموال  ېوو چمم ریممورتممه و د رمماممحه راغممر وه  وح ځتممردن ميیصممد

 .یکو   یاشوا ېدرش،  ود ېوو چ یلرږ رال
 پرمږ درل احموال دمو کمه پ رمږ درل د  امه احوال ږدو ېچ وو ریو ورته ميیصد

 1 .رږیدرل درپ  رټدو  دو ارب راغر  واست اه تا  او یوا
 ميیهم، د صمد یسمتاالد  سیرورمد ېدخلم ځور  وهیمګنجاپ شو  وه   ږاحه ل

 .وو یشو  تلښته غو  دادار  ترلپاره د در ادن تنوښپو  دلخوا 
                                                           

  یموو  وپولیسود ه وای راتلی،  یا مو د هدهق  هدف دا وو  ې مه زموږ له احوال رسه سمدسې  ن 1
 درلی ل او په زور مو حارضويل. مې پولیس درپيس
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 همر کماوو  خروغبم رسه وهیم هر له هربه  یراغ ید استخباراتو درش دوصوم ستاالد 
 دم رمل یمېو شمو  دتوګمه کله ېچ  خراک  س وی ه، ېي داته ورکاوو   س یې ته وهی
 یې! ته دا خهرش يې لیو وله ځر ګو  رابااد  ېي رږغ

 ضرفم اک ډشو    لمدجلس پ ږزدو امښدا ۵:۶۱وروسته  په  ۍلو ګناد مپ ډدد لن
 : لیوو لادځد مد 
 خمهڅ ید هربمو  وهیمهمر  ېلمډلمه  ږزدو دل رول ېله طالبااو رسه په ق ر ک ږدو)) 
 ه مښد دوسهي پ . خ دو ورته وک داح  ېنځر .درلودپ ېتنښاو غو  ېتنښپو  ېاپل
  پمه  1ووژل شمول ېدللي کسان پلم بالرد وال  ېچ همښپ لورا ی ید  ېک لارپلت

 دا م؟خ وکم چما هګټم ېچم هښمپي ولمورا د کنمدز د  ېد دللي کسمااو وژام ېدجمو  ک
 . خ دو وررسه د رح ک داح 

 دا ېچم لیموو ږدمو و   هانڅ به کار دا ېچ لیو یهربو  اپروپ  ه، لنيرل ږدو
 رامد  وو   خ کم هښمپه ا واهیاځ ېنځر ېک لرلنهبه سهار  یپاره دهمه ده  هربو ل ږزدو
 ارمامه کماوو  ب ېدخالفمت يم لنمورل د ږزدمو وپکموپ   ېلنمرل ښمېاپل د او  ږدو

 ږامو دمو .خپه کولو اپمور کم ېلنرد ل یځدر ېطالبااو ه، اپل رسم ېهمهربه وو چ
 .خوروسته طالبااو راپور اپور ک ګله رات ږاو زدو  خ ک اه سااسور ېلنرل ېاپل

 ((.وو دشو  ساتل ټپ سفرواه راه، تلر وو  د ېد حلودت پلو  دخل
د سرا  دف  له غمخو  وطالبااد د ښاغر ځلاد پر احو باید ور زیاته يش چې 

دوبۍ او ځرنو بهرارو هروادوامو کمې د افربمان حلودمت کسمااو لرمداې   رسه په ق ر 
 .  وپ هربه ټولې پټې پاتې شود کتنې درلودلې د

په لرداو کې د سولې په تخاو پردختګ ه، اه دی شود  همدا  دمل بمه و  چمې 
 .لرداې پټې ساتل شود

                                                           
د پکېیکا په هحی خیلو ولسوال  مې د والیبال لو ې ته والړو ننداره موونکو منځ مې ځامن ګ    هد  1

 زهات پکې زخمیان شول. ۱۰زهات مسان مړه او ت    ۱۰وشو،  ت   ۷۰۰۲نومرب ۷۱په 
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 رسه لمه طالبمااو دمو امحه وژلمو د سموراو پولد در اردو : )) ویلښاغر ځلاد و 
 .هربه واه وژل يش يش وپرژواد  وا ېم  چخ وک

 مترق ړپه لو انیبند دشو  ولرا ېک رډګپه  اخدګ اپل د ږدو ېچ لیو طالبااو
 .کو  اه تنهښپو  يااوځاپلو بند  پو  دحلودت  راراالصوو  د

زه    خ املص کم يځوواښم ولډزابل واپ د  هر  د ېچ لیراته وو روالارګهاا
 .وه، اپرو  هراعلد ېک براه د  په .ویدخالف اه  ېپوهن دوررسه هملار  کوم  

 سممرتلخموا پمه ر  والموخیدف  لرو  که  د ا لپاره احو د لېسو  د ېچ لیو یهربو  
 .و  ګپردخت هښ وی به داادل يش پمن و

 ۰۱۱۱وررسه   ږدوکو    ماخ کاله ګ ۰۱۱ لای: که ادرلیطالبااو و مړ اوربند په ا د
  دشملل بمه  اکيټواه  شید وتلو دهالو ااوځرپو  وربهرا د ېچ وی اررته ت اخدکاله ګ

پرتمه لمه د  اوربنمد  .وړ اه غموا ۍ  چوکوړ غوا شی  دهالو و  ېپات یاځپر  همدا 
  .یاه د یشوا

  لمه هربمه و نیدولو  قلم، المد یځسخت در ولوټتر  ږزدو ېاحه ه، کوله چ دا یهربو 
 ؟یدارکاه يش  وزارهګ هانڅ یې رسه ږدو له ار  بيش یدارک وزارهګ ېپه کابل ک  هرس 

د ممد دنصمور  دمل اام  او امدد ممد عممر ااو  دمل ېچم لیه، وو د ور دا خرش
  ید خیسم يځپمو  یعباس ستاالد  د مد ررش   یطالبان وو  دولو  هب  هللا عامل د

 . خ درسته اه ده ک ېاو ولس په د  براه ک  خۍحلودت   ا و ړ غوا رربه ا رس ږدو
 روسمان للمه ده امه دا  رام  دد  خمهڅکال  ۶۱۱۱دو له  ېلړیرسه ا سيېرو 

 . اه کو  ماخ لپاره ګ سيېطالبان د رو  .يیوا ېچ
 د .وو  اوس دو هدف د اشربال اامتمه ده لړ و هځهدف د رش او فساد له دن ږزدو

 .ید ده، شیدهالو ااوځرپو  وربهرا
 ((.لېدرلود ېلړیا ېله دوصوم ستاالد  رسه دخل ږدو ېچ لیه، وو دا یهربو 

پاریس غواډم کې دولو  شهاب الدین د ور او دوصوم ستاالد  یمو لمه بمل رسه د 
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 .لردپ وو  او کردای يش په دوبۍ او اورو ځایواو کې ه، ورته لرداې شود و 
بااد   لنورلخوا په  ل ږزدو وه  هښ هرروح ېک دجمو  په)) :  ښاغر ځلاد وویل

تمر  ت ښموغو  ېد ااسمتو دوام يم م خ کم اپره لنهرل اپله یدو  راد و خ اه ک دیتهد ېي
  .دساعده يش نهرد باور فضا ته زد وڅ

يش   لدنامموپ  ترپمه رسمم ېدف  يم ې  او چيځور  وکڅ طالب ته هر ېچ دا
 و ؟ هڅستواده به 

 حلودمت د ېچم یمې لیمو طالبمااويش   مړ  ره وررسه ګمو وهیمکه  وادړ ا ااویبند د
 .يځته  اخده، ګ یهربو  دوږ پري انیبند
رسه  ااورمملممه  بهرا او ډدغوامم ېيلپمماره لممو تلوښممغو  شید دهممالو ااوځرممپو  ورممبهرا د

 .دخادخ اح  د  ويش
 ته خواپیتاوتر دذهبي ېچ ورکو  اه اګازه چاتهره ېچ لیوو لارهښ په طالبااو

 ((.ووهي ملن
 : ویلودې   خراک اوبت ته )لرلوال( دا روادل

 ااوځرپو  وربهرا د یهربو  ورسوو  چاته هر ولډ س، په او ډلن رباممپ طالبااو د مړ غوا
 . ړ غوا رسه نرتضم له وادواوره ویلو د شیدهالو د دود وتلو د

 افربماين او اوربنمد سمدسمتي وروسمته اعملن لمه شیدهمالو د ېچم يميوا طالبان
 .لوومپ دذاکرات

 لیموو هم، ېيم دا و ی چمتو ته ۍهملار  لو ډ هر ېچ لیوو یې ېک براه په ېپوهن د
 .و  ېک سأ ر  په وزارت دغه د کس  یلمااپي او  یو  یلرمااپ دیبا وزارت ېپوهن د ېچ

 وپ د دمذهبي  دمر  و یمورتمه ژدمن  ږدمو ېچم لیموو ېيم مړ پمه ا زاد  ا انرمد ب
 .یحتمي د ېپل یدرااو  رویکلتور  او اسلدي شوا

 ده  ۍپخمواا یمې لرهامت ېچم لیمو طالبمااو وامدړ ا ددبارز  دتوکو رسه  اشه ييد 
 واک تمر حلودمت د ېچ یکو   ااته يش اه لهځ ېک ماخ ګ په انځ رسه ولس وپ
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 . رږک لهرکرک کوکنارو د ېک مومس  اد 
د   ېطالبمان پموهن: ))  لیمهربمه وو د رادمر   تمه ورسم عبدالل رفدکتور  اوبت

 .ته ژدن د  دویدر وښپه پ واوټاو د در بنس ګپردخت وادره
دفم   ا رد س ش ید وتلو دهالو ااوځرپو  وربهرا او د  یته ژدن د ېطالب سول

 .و  ېدهم ېي ښتنېغو  دورک ر رد طالب درشااو د اودواو ل خهڅ ټاو تورلس
دموقتي د مور   امه د ورد ور وګود ولر   حلودتي  ېده چ نهړیلپاره ا ېسول د

 .شته ارتړ د ور ته ا ېاه  بللي بااعتامده د سول
 وامخ ګ ابتيرمد ا ېوپ په کار ده چم لر   ېلړیا رسه وادوره له ېمرطالب د س

 .يش ولروا دخه خهڅ
يش   کمه  یحلمو   درسه سمتواد  ولمورا ېپمه ادمر کم وګټمدمر  تفاه،  د افرباين
 ((.ید یشوا ګو    پردخت اروالتره، ل ېحلودت ک

د  یمې انځموو   خیاا ارادمه کم ېاډنڅ وتګ ميید صد ېچ د راسد وح یاغلښ
 :لیوو  هربه وو خیک رولټاحو پر دهال کن

 پمهول ډدا  ل خ ګد  ااتمادوامه وکم یهربو  پر ېد ېله طالبااو رسه په ااستو ک)) 
 .درلمودطالمب ګمواب  ر یم  حلودت ګواب اه د  وکوو ه، ااتماد یحلودت بااد

 .وو اه کووالي قااي یې وابواهځ ېنځر .وو کوواليقناعت  ېي وابواهځ ېنځر
کوو   داعلن يش  اوربند کوو  اح  شیدهالو ااوځرپو  وربهرا د ېچ لیو طالبااو

 .وړ ادام غوا وادړ ا ېتنښد افربااستان د اللو د غو  و ړ ادارت ادام اه غوا د
 ي ځموو  واکوامهځ ييلمایادر ېبه و  چم سخته رهډی ېچ لیوو ورته )وحرد (  دا
بمه دوام  مامخ و  ګ انرمبهرا ېچم   خ درصمف کم الرډ اردهرلردوه زره د ددږ ا لایادر

درلمود؟  دولتمي دمادور  اوخ رسه کموم تم وتلمو له ااوځرپو  ييلاید ادر ولرکندز ا .لر 
 وپ ووژل شول؟  ېاو دللي کسان پل دیبر ېک لارپلت ده؟ ارتړ وژل کوده ا

 لیمدا ورته وو  .ورکو  ادلااات لایافربان دولت ته ادر ېوو چ طالبااو ګواب دا د



 225  | امریکا سفارت او چارواکو سره ناستېدویم څپرکی / د 

 

علمام   تما ، یمفمارغ  يځپموهن اتورمزه لمه ادب .یاه د عرتلپاره درشو  اخدد ګ دا
 .اه وو ړد دوام  استدال د قناعت و اخدګ د است ی

 راغڅم نرشم ې  کله چکوو اعلن ېساتن د ژوکله  د در پرو ېچ لیه، وو دا طالبااو
حلودت له لمور  علمس الوممل  د  وادړ پروژو ا واټولټاو اورو در او  اپيټلله د  ورکوو 

 .هد هګټ ېد پاکستان په ک ېوشو  چ لهځاعلن  وادړ ا دپروژ  اپيټد  ېدا و  چ
 ورکو   راغڅ نر  شارا امګدثبت  وادړ ا واو اورو در پرژ  1 نهرطالبان د اق که

 .يش لیو واه ګواب دنفي لخوا حلودت د ېچ ده دا هښ
   خ دمو د مرح کم لیتوامد دسما ېچ مخ دي ک س: احسامخ ک اتهیز د روح اغرښ
 .لیابواه په حوصله راته وګو  یې طالبااو وپ

 لمه وحشمت  امخ ګ د و   بمه هښم   خ ک اح  دوام پيدا کهاه ده   اتهیفاصله ز
 ((.ید کار په لړ و هځدن

 رسه طالمب له لید طالب دسا)) : لید اپلو احو پر دهال وو  ستاکد  سیرورد
 د ېدا  کس اشته چ ېک لهډپه  ږله حلودت رسه د   زدو لید حلودت دسا او
   .2و   یدتاثره شو  خهڅ لبله ادله له طا ېپروس لېسو  سنۍاو 

 .وړ غوا هڅ او شو یکو   هڅ و خ وک هڅ ږدو ېپر د  فلر ويش چ ېده چ دا دهمه
 او دمېدرلود  ار  دراغ یېکوردانه  پهالومل دتفاوت وو  علس  وادړ ا ااستو د ږزدو
 .د  دشو  داح  دتواد

د پنجماب  لبطا ېچ ييوا حلودت  یغلم د یلاد ادر دتحلو  ېچ ييطالب وا
  شو؟ یکو   هڅ ږدو ېک حالت وی دغ  په  یغلم د

                                                           
مه  ې د اچینه  نودر پو وژه د افغانسوېان او ت ممنسوېان  ولسمرشوانو لخووا پ انسوېل ۷۹نومرب  ۷۰۰۱د 1

ده، طالب اسېازو وهل  ې هوه اون  مخکې يې خپلو یولو وسلوالو ته وهيل وو  ې د هادي پو وژې د می
 افېېحاح د م اسمو لپاره په سېمه مې امنیت ونیيس، ت څو په دي ور  مومه ناوړه پېښه ونه  .

هوه ور  وړاندي می وهس سېانکزي ته هدهق  وهيل وو  ې سېايس ډلوه لوه طالبوانو څخوه ممکون  1
 ېاث ه شوې وي، ځکه  ه اوس د طالبانو په پلوي نظ هات ورموي.م
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 ولډ دواز یمکمار پمه  دا حلودمت امه شمو  یکو   یې اه  یسوله اشو راوستل  ږدو
 .ده دسئله هټغ او دهږاو سوله .يش یکو  

 لویدسما دشخصمو ديش   یدارمرشو  کمي ااو ماف ک پمه  شته لیدسا مړ وا نيځر
 اپمره هراعلد وادړ ا پروژو واټولټ او در د طالبااو ېچ ید لځ خیلود اعلديه  وادړ ا

 . خ ورک هربه ه، دملن اعلد  ېپه براه  ک بيېتر  ،رتول د   را یځارم در رډی او
پمه    پوره د   یېاو په وس  ېک اکد افربااااو په و  ېچ لیدساهربه  لرو  باور ږدو

 . 1 رږک یېبه  ه   په ګهتواو د دنلو ه رږبه احه ک لویدسا همهربو
 نمهررسه رسمي ااستو ته زد یبه له هربو  نادلمپ ترد ق ر دف  په رسم طالبااو د

 . خ واه ک انیز ېپل یافربان لور  ېورکوو چ حرترګ تهحالت  سېدا ږدو   خ برابره ک
 ېد سمول ولډ ېتواښپه ر  کهشته   نیدنتمد و ه وادړ ا ېد سول ېهر لور  ک په

 لمهډاو هممدا  ېلمډ ېلمملبمب ېد سمول  ېولنټمدمدين   شمورا ېويش  د سمول  ېه
 .يش یکو   هڅ رډی وااانځ

 پمه کممواپ د ېکم مامخ ګ په او ستېاا وادړ د دوقت اوربند ا   یږاه در ماخ ګ که
 ((.يش یدارک  ېه او مړ ا

چې ددوی د کمر ښموواځی  زغ، ځلمه امت، شمو  حلرمي د مدقاس، اغرښد 
 :لیووتخلی پاتې دی  ویې 

کمر  پمهدلتمب شمته زدما  ېکر ک پهد هربه   ید ېمرد س ږعدت هللا زدو دل)) 
 . ړ اه غوا یېطالب  راد و یکاافرااس ته حارض  والخیا ولډهر  ږدواشته   ېک

 وادورمه دياسمل  امورو  لمه خطالبااو وک دهمد ،ید کاافرااس ت ر ېدله دلره ک
 ((.وراه يش ېچ ښتله، وغو  ېي

اه وه چې ویل یې دوږ هر ډول اخیوال کاافرااس سمه احه  د ښاغر حلرمي دا
حادمد کمرز  د  وپ پمه ځرنمو دمواردو کمې یمې پخموا د  ګډون لپاره چمتو یو  کې د

                                                           
 د پوهنې او روتېیا په   خه مې د امنیت، خوندهېوب او اسانېیاوو   ا  ول. 1
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پمه اخیوالمو غوامډو کمې د حلودت پردهال   واکمنۍ پر دهال او دا ډول د ډاکټر غني
 .دخنروی شویطالبااو د ګډون 

د ولسمرش غني له ډیره واته همدا پملن وو چمې پمه سموود  عربسمتان کمې د 
اسلدي هروادواو د علاموو لویه غواډم ويش  پریلخم ويش  او یا ه، وویل يش چمې 

 .د افربان حلودت رسه ګاخم ګاید اه ده
دخای سفر هم، دلمې دلردمې تمه وکمخ  د ډاک  غني له واک ته رسردو وروسته لو 

اپل واک په دوو کلواو کې یې ه ه داوه چې د اسلدي هروادواو د علاموو غوامډم 
په سوود  عربستان کې ويش  د سموود  عربسمتان چمارواکې چمې د غوامډد لمه 
ادله په سممه کې دحساسمرت درک کمو ی شمو  لمودخی وامت کمې چمتمو امه وو  

ه کې ااسمته ويش  د امادولودو د یلمو لمه کبلمه د افربان حلودت وغوښتل چې ترکر
لمه ډیمرو هلوځلمو وروسمته پمه رسمنرو کمې  .ترکرې چارواکو ه، دثبت ګواب وراه کخ

راپورواه ورکمول شمول چمې د اسملدي هروادوامو د علماموو اخیموال کماافرااس بمه د 
کال له اتمردو دخلې  د سوود  عربسمتان پمه .ز ۶۱۰۲ه  د نافربااستان په غوښت

 ۶۱۰۲طالبااو  د غواډد له کرمدو دخلمې دفصمله اعلدرمه د  .ښار کې کرږ  ګده
ده ارټه  اپره کخم  ويې ویل چې د ادریلما بلمه اسمتخباراش ه مه ده تمر ۱اودح پر 

 .څو په افربااستان کې اپل پوځي حضور ته د یل پيدا کخ 
وامو لمه طالبااو یواځي په اعلدره اپرولو بسنه وامه کمخم  د ځرنمو اسملدي هرواد

استازو رسه یې وکتل او له هربوی څخه یې وغوښتل چې په غوامډم کمې ګمډون وامه 
د افربااستان ګوټ ګوټ تمه يمې اپمل اسمتاز  ګرمدو او دشمهورو علماموو تمه  .کخ 

ولرږل او له هربوی څخه يې ه، وغوښتل چې د ګدد د اسلدي هروادواو د علاموو 
په اخیوال کاافرااس کې ګډون واه کخ   همهربمه وو چمې یماده غوامډم د طالبمااو د 

 .دخالفت له کبله واه شوه
رشعمي  امحه(  تلوښماو  خمهڅ نیمارتداد ) لمه د دچې  : ))  ښاغر حلرمې وویل
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 ېمنښمالمک د ېچم ده سممهستا  له اوا وشوه کمه امه؟   تنهښپو  دسئله ده  دا
 ((.بل د ارتداد حل، اه کو  او وی په راکو   د

هربوی د ارتداد امحه ردولمه  ویمل یمې    په د  براه کې وضاحت درلود طالبااو 
 .د   د ګاخد قرباينچې دواړو لورو ته دسلاماان او افربااان 

د طالبمااو  وپ ر یمژ نر رو دسافر  اجوين  سپ د: )) ښاغر حلرمي زیاته کخم
 او هلمنمد ور مښمپ  ټېق ر دفم  د کمو  ېچ استی د م  ودرهڅ ؟رږیک وژل لخوا

 .يش یکو   توبیطالبااو استاز ورالارزابل د رسااالصو ګن
 اپمرول هرماعلد وامدړ لخوا د پموهني ا طالبااود ښاغر حلرمي داه، وویل چې 

بمه  ه مه لمورو روامت تلمه ادلمه و   د  دورد دوس، را رس هوا خداو س ديژ  د دملن
 ((1 . و 

که د پوهنې څخه د دلتخ په براه کمې د طالبمااو لمه اموا اعلدرمه وپ دوږ وایو 
لمه د اپلو غلوو او فساد   اپریږ   دا یو دثبت قدم ګڼو  او حلودتي چارواکي د 

 .ادله په د  براه کې د طالبااو د اعلدرو دخالفت اه کو 
 او  دو  دهاربراا سوال ته روادل نوځر ږزدو ېندواګر څ ولډ دا ېمرحل اغرښ د
 قصمد  په ېمرحل دملن وو  ااست ه، عابد  الردرست ترادن در د هلته ېداچ

 .و   خ ک داح  ېسخت پورته ولډ

                                                           
د افغان حکومت  اروامې ادعاء ل ي  ې ه  مال د ژم  سوړ موس  په را رسیدو د طالبوانو رسه د  1

وس  مې پ  طالبانو د حکومت لخوا جګړهز   هدونه سولې د خربو اوازې زور اخيل، ت  څو د ژم  م
ونه  ، ځکه په ژم  مې طالبان په سړه هواء مې د جګړې توان نه ل ي،  ل دا ې پوه سوېمو موې 

 ونې پا ې نه ل ي، مښېونه وچ وي، د طالبانو لپاره پټنځاهونه ه  نه وي.
په جګړه موې مو  توه ځو ، ويل  طالبان په ځینو سېمو مې په مښېونو او ونو مې د ژر پټیدو له مبله

داخربه سمه ده پخوا  ې د طالبانو په واک مې ډه ې سیمې نوه وی، دوی د ژمو  پوه سوړه هوواء او 
وطن د و وايل له امله جګړه نه شوای موالی، ځکه د  د نیو الوتکو او د افغان ځوامونو د یوانکونو او 

 توپونو نښه په اسانه ګ ځیدای شوای.
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  د دامه وه را اسمتول شمو  اډاګنم اخدااځمکودمه تمه  ږدو)) : لیوو لادځ اغرښ
کسمان   ږزدمو   ړ فشمار راو یباامد ږدمو پمر ېچ لیوو  طالب درش وهی وادړ پاکستان ا

 ډورامډیپاکسمتان لمور تمه  د ېچم لیمورته وو ږدو را  دلړ وی ېي ته زادان ول راو  یې
د پاکسمتان   دد پاکسمتان د ر  وپ و ځو  یاځو یرسه  ورله اپلو کورا خهڅ دااور 

 .تر افوت او فشار  اد  له افربان حلودت رسه احه اه کوو
د  طالبمااورسه ااسمت وو   ږدموحمارض وو   ېکسمان هلتمه ق مر کم ۲ یر شمو  ټېکو  د

د ګمرم  ېچ يې لیو م خ درلودو احه وک د ېد ادادي د لم وادړ ا و ردللي وژاو د دخن
 .طالبااو ه، عمر کو  الوارقصاص  پر اپلو ګن وروسته حدود او د هڅخد ثبوت 

 لماید ادر کماافرااس دا ېچم لیموو یمې وادړ ا ډدد غوا ېسوود  عربستان ک په
رسه طالبمااو  دویماو اور سمتلوراا  د سموود  عربسمتان لمه اموم کممده هیمحام لخوا

 ېبم بمل په وی او اشته  ېلړیا یې رسه سوود  له ېچ لیو یهربو   درلود ترحساس
 ((.شته ه، دباور 

طالبااو د ادام د اخیدو پر دهال پمه سموود  د ( دولودات داد  چې لرلوالزدا )
ځرنې طالب درشان وارمول شمول  زامداين شمول  اوسممهال هم، پمه عربستان کې 

 .سوود  عربستان کې د طالبااو ځرنې غخ  بندیان د 
وړااد  پخواين ولسمرش حادد کرز  له سوود  عربستان څخه وغوښمتل کلواه 

کې درسمته وکمخ   سموود  هرلمه درلودلمه چمې د سمولې چې د افربااستان سولې 
اړواد طالبان او افربان حلودت دوی ته د پریلخ  واک ورکخ   که همر ډول پریلمخم 

 .یې وکخم  هربه به دواړم لور  دني
درلمودل  دا   داچې سوود  عربستان د پاکسمتان هرمواد رسه ډیمر امږدد اړیلمې

د اړیلمې درلمودلې  طالبمااو د ډول یې له افربمان حلودمت او ادریلما رسه هم، امږد
سولې په براه کې د سوود  عربستان دا ډول غوښتنه د سوود  د دخ شود پاچما 
دلک عبدهللا په وات کې واه دنله  همهربه وو چې د سوود  عربسمتان او طالبمااو 

 .تر دنځ اړیلې اورد ه، ترینار شو 
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پمه ق مر تمه  طالمب درشمااو  هم، د راسد وح اغرښد دللي اللو د وژاو اړواد 
حلودمت کمول  امامورتی او وډرام و ډپه کوام: )) آیا تا   لیووکې د ااستو پر دهال 

 ((. رږوژل ک ېک واخ الک دو په ګ لهځ ئ؟ړ غوا
 وډغوام وامدړ ا ېد سمول ېکم قراکستان او ترکمنستانپه  ېچ لیوو  ه، دا اولباطا

 .خدخالفت دولت وک
 پمه وروسمته دویماور لمه احو د ږزدو  دوصوم ستاالد  اغرښدرش  تردر ادن د
 :خوک لمپ احو اپلو په رسه ولډ ارام او اواز ټرټ

 ولنوټ ووعلام د  ولنوټ ا رس .تلر هځاو اګام  له دن دشو  شلیو ولنهټ ږزدو)) 
 هښم انځم امهړ لمه رشعمي ا ولنمهټاو  خیس هر .پدررضبه ل یې ولوټ  ټولنوددين  او
 . ړ ل غوابتو ثا

ل  اولمه شمو  يیضما فرصمتواه رډیماو ادن  ېسول د   خ ک مړ ګو ګګن فضا ولډدا 
 درمهم، تنم تو  د بوعادلهربه کله ه، ک ېاحه چ ېد سول ېک واتواو اولو  درحله

 1  ؟رږکار ک اوپ د ې  چیکو 
پمک ټو مږ ( د افربمان پمه اوویماه وو برابمر  همر چما )پرد ترعام تهن ېوات ک هربه

 ((.اژموربااد  و  یېاو  اپل بل ورور  وو خیورک
د  براه کې ډیره پخم په ښاغر دوصموم سمتاالد  هم، اچمول کرمږ   ځلمه په 

دوی د سولې شورا له ادرسه په درلرواو ډالمر   درش و  هربه د سولې شورا د دار اشاء 
 .کوده  سته راوړاه یې اه درلودله  درصف کخل  وپ

ده  دلتمه  ړد دنلمو و ېله دخ ټازاد  د چوکا انرب د: ))ښاغر ستاالد  وویل 
 . رږفیت ر قیدانه قودي او د ر توصبات  شته  حما ېک وادرپه ه

                                                           
ز.مال پوري د سولې ه ه هڅه  ې  ه میدله، په ما ل مې ځینو ډلو، سیاسوېوالو او پوه  ۷۰۰۰ت   ۷۰۰۰د   1

ځانګړې ډول د می منو یولنو  ه منف  تربګون  ودی، وهل  ه هې  ې لوه طالبوانو رسه  اهود د سوولې 
 وړل  .خربې ونه  ، هغوی چاتالن او جناهېکاران دی، هغوی  اهد د جګړې په زور له منځه ه
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  دشمو  ر رملمه بلمه ل ویم  ګمخ و  ېکم ولنمهټلر    دونیلوټشخيص  دو استوالرس
 ((.ده ماخ ااتلف  درز او ګ

وپ ښلار  چې دښاغر ستاالد  او ښاغر حنرف امتر په وات کمې د برمان 
پخمواين ولسمرشم کمرز  د ازاد  او رسنو په  اړم د دودیتواه ورځ تر بلې زیاترږی  

د ډاکټر غني د   وپ  په وات کې د بران ازاد  په براه کې ډیر د دودیتواه اه وو 
براه کې د دودیتواه وضي شمود او حلودت پر دهال په کور دانه د بران ازاد  په 

له رسنرو غوښمتنه کرمږ  چمې ځرنمې دسمایل ورباامد      ه، دا لخۍ ګریان لر  
 .ګح  کخ 

زدا په ګډون شنوالې او په رسنرو کې څرګند کردوالي اشخاص په یو او بل اوم 
په غرر دستمر، ډول د حلودت لخوا ورڅخه غوښمتنې کرمږ  چمې د   ویرول کرږ  
 .دهال باید ډیر احتراط ويش څرګندواو پر

 ددتضاد  ېک هرپه ګربراف وادرد ه ږزدو خۍاو ا مهمس: )) ښاغر ستاالد  وویل
 .يځه، را ېک ولنهټپه  یېلر   ااولاس  ګټې

 دسمتواد  هم، ېکم ولنهټپه  ږزدو   لر  دستواد تې ایزه او له حده زااددولت کايف ا
د وتلمو لپماره  خمهڅله دغ  حالمت   دشو  لرده  په افربااان ت م ۍپرد ماخ شته  ګ

 رهیم ډامحه  وواپی او ات اد اواااه  د افربا دده  احساسات او اح  ارتړ صح او زغ، ته ا
 .يش یستل و را یووالیولس ات اد او  افربان دسوله   یږ ودر ماخ ګ ېدهمه ده  چ

 ېچم رږدکوهل  اپهټچا  ویپه  لار  ښ هښاو شخ  ته اپل داحول  ېلډ دهر 
 وهیماو شمخ  باامد   لمهډ ه  په همر  رږوهل ک اپهټد ګاسوس  ارداعش او پر بل ب

 .دوهل شو  ېاپټ ولډ ولډ( ه، کسااو تلر ۲ ته)ق ر  سې  په تادل شو هو  اپهټ
 .یدارطرفه ايش ک ېب ارشخ  ب ای لهډ کوده   و سوالواه ر ډی ار  بوروګو  ېد اورو له ادره چ

 لارهښم دپور  مړ و   تا  ته به په ز دشو  رهرت هښااسته به دو  خۍرسه لود لبااوطا
امحه  امو واورئ   دامح  دبه تلمرار  یله هربو  نئ روررسه ک لځ ،یدو کهو    دشو 
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 ((. اه د    راته او ید ییلو یېداته   ړیراو تا  ېچ رباممپ کومبه وااه ورئ  
له طالبااو رسه درد ورځې پرله پسې ااستې درلودلې  په ډیرو دسایلو تنو  ۲دوږ 

وپ د   ب   وشو  د هربوی رسه ااستې ستخد کووالې اه ود  بللې دولودماش ود 
او اه ه، دوږ کموم واضمح در ادنرت له درش رسه ااستې دوږ ته هرڅ ه، رااه کخل  

 .پمربام ورڅخه تر سه کخ
 ۶۱۰۲لمه   واد ړ ا شید وتلو د دهالو ااوځرپو  وررابه د: )) ښاغر ستاالد  وویل

  یوا ېپمه  سمفارت کم یهربو  د دیبا انځرپو  ۰۱۱۱ دواز ی  لایکال وروسته د ادر.ز
 ((.کمه يش ماخ ګ دلته ېچ يځو  وات هربه به انیلایادر

پمه هربمه وامت کمې هم، افربمان دار پورته احه اوسمهال ځرنې چارواکې کو   
او دا ډول  سرا  دف  د الصردو دخالفت کاوو  حلودت په ق ر کې د طالبااو د

 .یې په اخیوالو غواډو کې د طالبااو د استازو د ګډون دخنروی کاوو
 انیلایووتل  ادر یبهرين عسلر وو  هربو  رډی ېک هلمند: ))  ستاالد  زیاته کخم

 . خ وررسه ک یې داح  ناستل ررسه ک اپله ه، له طالبااو
رسه  ئځمرا ېچ  ید  ب   شو  پر  درسمي اعلاواه شو  لخوا حلودت افربان د

 ((.ويش احه بااد  شیپر دهالو ااوځرپو  وراو د بهرا نورک
ډیمر ستواددنه ده  چې د ښاغر دوصوم ستاالد  پورته احه د  ودنمل يش  ځلمه 

ځله افربان حلودت له ادریلا څخه غوښتي چې اپل پوځران لمه افربااسمتان څخمه وامه 
اورو پوځرااو د راستولو غوښتنه یې وات په وات کخ   برما بمه څمه ډول با   بللې د 

د  چې دوی ه، غواړ  د بهرارمو پوځرمااو  د افربان حلودت پر د  احه څوک باور وکخ 
 .  چل  فریب او د وات ضرا  به ویز احه وکخ   یوا دهالویش  پر وتلو

برما بمه یمې د ډاکټمر  که افربان حلودت د بهرارو پوځرااو پر وتلو عمرده درلود ی
غني حلودت د اپل واک په دویمه ورځ لمه ادریلما او اماټو رسه ادنرتمي تمخون کلمه 

 . سلرک کخی وای
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افربان حلودت د ادریلا له ولسمرش ټردپ څخه غوښتنه کخ  چې افربااستان تمه 
لممه دد رسه  .اممور اضممايف ادریلممایې پوځرممان د طالبممااو د ځپلممو لپمماره راواسممتو 

ادنرممت شممورا غوښممتي چممې د طالبممااو د درشمم  شممرخ هبمم هللا ولسمرشمم غنممي لممه 
د ولسمرشم غنمي دا  .ااوادزاده اموم د بنمدیدواو پمه تمور لرسمت کمې ورزیمات کمخ 

   .غوښتنه د ډړرو شنوالو له اوا امد شوه
 وامهرشط ېاحو دخل تر راد و خ وک داح  ېچ ئځرا)) ښاغر ستاالد  وویل: 

 و   حمل هڅمهر  کمه و خ کم دارمحمل  ره پ د د  د امحو د  ر  د سمتواد  به  امه و 
 .اشته ارتړ او احو ته ا ارب و   اه دستواد 
)طالمب  لمورو وړ دوا له ده رږ ک یې رس په درد د مړ راو اډاګن ېچ ویطالب ته وا ږدو

 پمه رسه دلمت لمه ،رحل  ر  تصم دد   اراو ب کرنيد  کسان   خهڅاو حلودت( 
 .يش ولروا لهیرش

 ترمفوال لپماره ېد سمول دامور  ېنځراو  2  استاد د مد زدان دددل 1 لرحمنګد قايض 
 ((.رږیطالبااو لخو همدا تلرار  احه ورته ک د  استاز  ق ر ته  تلر لوډکووالو 

کمه تلمرار  امحه کمو  یما امو   دامر د طالبمان ښاغلی ستاالدی ښه پموهرږ  چمې 
افربان حلودمت لخموا یمې تمر اوسمه هم، ګمواب امه دی شموی  طالبمان وايمي چمې افربمان 

                                                           
د سولې او نجات په نوم یولنه  ې مرش هې چاه ګل رحمن دی، ډه ی علامء، د پوهنېون اسېادان  1

او د ولس د مخېلفو طبقو مسان هې تړهېوب ل ي، وهل می ي  ې ددې یوولنې تو  شوا د پخوواين 
 ولسمرش حامد م زي الس دی.

لوومړی وزهو  انجنی احمود شواه د  د نیو اډو پ  ضد د ميل هوووايل جبدوه  وې مرشو هوې پخووانی  1
احمدزی او م سېیال هې پېژندل شوې جدادي شخصیت، لیکووال او د سوولې فعوال محمود زموان 

او تیو  دولېو  مسوان  مزمل دی. هاده جبده د اج ائیه شورا اته تړي درلودل. دوی لومړنې وليس
رسه هې د مخالفوت اواز  دي  ې د  د نیو پوځیانو د وتلو او هغوی ته په افغانسېان مې د اډو ورمولو

مسوانو ج ګوه وموړه او پوه  هغوې  ۲۰۰۰ز. مال په ما ل مې ن دې  ۷۰۰۱مه ۰۰جګ مړی دی. د نومرب 
 مې يې ام هکاته د پوځ  اډو ورمولو مخالفت  کاره مړ.
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   .ځرنې دسایل باید له ادریلایااو رسه دخادخ د رح يش  حلودت د پریلخو واک اه لر  
د وتلمممو د دهمممالویش داعممملن دا ډول طالبمممان وايمممي چمممې د بهرارمممو ځواکوامممو 

امر افربمان حلودمت د د  پمر ځمای چمې د طالبمااو لخموا یمادد د   د يغوښتوال
احد ته دثبت ځواب او یما قمااي کمووالی ځمواب ووايمي  لمه ادریلما او اماټو څخمه 

 .غواړ  چې د طالبااو د ځپلو لپاره اور پوځران ه، راولرږ 
 : ید دا رباممپ ږزدوښاغر ستاالد  وویل چې 

 هیمماځ ویمم  تممر  خ اممحه دممو کمم تررسممم ددفمم   ا رد ق ممر د سمم طالبممااود )) 
پمه  لصممدد طالبمااو لپماره د دفم  ال  ېکم وادرمه ړمي،  وپ په در یشو  ګپردخت
  .اه لر  مړ پور  ا حلودت افربان

 ((.ید وی رغرافربااستان ب واحد ادام شتون ولر   د وی ېک وادره ېچ ید دو دا هدف
پمه  اوس ه، عملًځله همدا   اه ده سمه  تر ډیره احهپورته  ښاغر ستاالد د 

پمه  ااو ډاکټمر عبمدهللا ( لخمو  هرواد کې د حلودت چارد د دوو کسااو )ډاکټر غنمي 
دساویااه ډول پر دخ وړل کرږ   سخی ویلی يش چې دوږ واحد ادمام هممدا اوس 

 .ه، اه لرو
رسه   ئځمرا   ړ لمر   ب م  غموا طیرشا دلمدف  الص ا رته د س طالبااو)) 

کودمه  ېچم ورږ بمه وپموه ږدمو   خ وکم درسه دخمادخ امح  ږکه طالبان لمه دمو نو رک
 ((.وخ هملار  وک

رسمامً ودنمل يش    دفم  د   طالبااو غوښتنه دا ده چې د دوی د ق ر سرا د 
ښمماغر سممتاالدی او افربممان داچممې   تممر څممو د سممولې دممذاکراتو تممه  ره اواره يش 

وايي چې د دف  د الصردو په رشای و به احد وررسه کموو او بمل ځمای  حلودت
او اپلمه   د سولې اړواد دخلې له دخلې رشایط باید اه و    برا همدوی وايي چې

 .برا په ق ر کې د طالبااود دف  د الصردو لپاره ه، رشایط وړااد  کو 
لپماره اراده امه  ېد سمول ېدهمه ده  چم اراده ا رس : ))دوصوم ستاالد  وویل
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 ئ خ امحه وکم خمهڅلمه ادرس  افمر وهیمد حلودمت د  تما ستواده ده  کمه  و   دا
 یهربمو  پدرمتما  ل ېده  کموم  طالبمان چم هرمتوط ېاحه کم دد په ييطالب وا

 برامه ېسمول د ېچم  ړ غوا یهربو   د  او  تجربه لر  انټپلوداډید    افتهی ،رتول
 ((.يش حل  ر  د احو د ستواده افربااستان د ويش  ګپردخت ېک

تولمر، یافتمه وو یما امو   لخوا لردل شو  طالبان هر څموک وو  تنو ۲ زدوږداچې 
همدغه کسمان د طالبمااو لخموا د سمولې د دمذاکراتو لپماره ټاکمل   دیني عاملان وو 

شممو   دا اممو   ښممه ده چممې پممه اممحه ډیممر پمموه کسممان د طالبممااو لخمموا د سممولې 
 .په کار ده چې په دثبت ادر ورته وکتل يش  دذاکراتو لپاره ګودارل شو 

 اشممتو ردجلممس لپمماره  پممه د ویممکسممااو طالبممااو تممه د  ږزدممو : )) سممتاالد  وویممل 
 .ينرله طالب رسه دخادخ احو ته ک وڅتر  ستریااتدار ا اشتورد

وه  دامحه شمو  دا  يش  امه دد ررسمن داح  ېچ درلودله  رهیو وررسنله  طالبااو
 ېچمم لیمموروسممته طالبممااو و ارمم  بيشل رکممخ دفمم  همم،  و  ا رتممه سمم طالبممااو ېچمم
 .ناستلرک وررسه ه، انیلایادر  دنله ودو ني ر  رارسه کد انیلایادر

 ېسمول د راد يش  یو  ړ ګو یبهاين هر لور  وادړ ا واوډد ان ېپه دخ ک ېسول د
 ((.ده ارتړ صداقت ته ا هلپار 

وپ ق مر تمه تمر  به له ښاغر ستاالد  رسه ودنو چې تما  سموله غمواړئ دوږ 
( او ځلاد واه توااردو چې له ځمان رسه د دوی پمربمام ولمرو   لرلوالتګ دخلې زه )

 .او اه یو توااردپ چې د افربان حلودت ښلاره پمربام تر سه کخو   دو کخ  ه ه
اګتامعمي فشمار پمه  ېامحه چم دا یستاسمښاغر دوصوم ستاالد  وویل : ))  

 د/ګهاد بنده شو ګد ګن یفتو  ېده چ   دهمه دالورو رايش  دوموله احه ده وړ دوا
 رتمهرب یعبدالرووف د حلودت رسه د ګهماد فتمو  یاو دولو  ،رعبدال ل خراه و   ش

امحو  ېحالت کم ویپه دغ    خ غ سونرکم ا رطالبااو د س د ستي راا  اه و 
 ((.یناستلرته ايش ک
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  ښماغر وايي چمې د بهرارمو پوځرمااو شمتون د ګامخد  دمل دی  دموږ لمهطالبان 
  او افربان حلودت څخه غواړو چې راځئ د طالبااو دغه بهاامه وراتممه کمخو   ستاالد 

 .له ادریلا څخه وغواړو چې د اپلو پوځرااو د وتلو د دود دهالویش اعلن کخ 
دا ډول طالبممان همم، بایممد اخیوالممو تممه تضمممرن ورکممخ   کممه د بهرارممو پوځرممااو 

بمرن ا فربماين دمذاکراتو تمه چمتمو و   امه دهالویش اعلارږ   دوی بمه اوربنمدا او 
 داچې د ګاخد د  ر  به کابل ته انوځي.

ښلار  چې دولو  عبداالرووف یو ازاد دیني عامل دی  او هربه د طالبااو رسممي 
 استازی اه دی. 

 خمهڅد دنفمي  ېچم وخ غور وکم یپر د ئځرا)) ستاالد   د احو په دوام وویل : 
دنمابي پمه کموم  ږزدمو   رمږک يیافرباامان ضما ېک ماخ شو  ګ یتل  ولډ هڅدثبت ته 
 . یږررت اه هڅدو   ېک پولوپه  وادرد  ه د   ېحالت ک

 یلمو  وادرپردهال دو اپل ه واخ ګ د  یشو  یکوچن وادره ږزدو ېک ماخ ګ ههر  په
 .لر  ګټې ېاپل خهڅ اخدد افربان ګ وادواهره  ډاواګ  یاه د خیک

 س دغه  یلو  پهيش   لړ وی ېپروسه دخل ا ردوموله س وهی ېده چ ستواددنه
 . رږاراب ېپروس ولډ

دانمه  ېک وادرپه ه دلته اره يش  باپر دماله  ېک هڼپاځور  ييلایادر مدیاټ ارکیورا په
 . رږک وهل ملن ته اواوړ ا دنفي یاځ پر دثبت د . رږپر  ب ثواه ک يځور  ددر 

او    يب يب ان  ان یسم راماشمته  د ټچوکا دلتهازاد  شته   ېافربااستان ک
 .اپل اهداف لر  یې ویهر  رهیالجد

 ږزدمو ېاصل کم په راکار کوو  د هګټ په وادرد ه ېفلر کوو چ ږواتواه دو ېنځر
 .و  انیپه ز وادرد ه اهخ هربه ک
 هر لپاره دویبند ېافربان وژا د دو یبند اخدد ګ  ېد ساتن وګټ در وادرد ه ږدو
 ((.ویوا یته هرکل اقدام دثبت
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او پممه زاممدااو کممې لممه   د شممپې چمماپې غوښممتنه بهرارممو پوځرممااو د زیاتواپد وپ 
سمولې تمه  کو  چمې د افربمان دولمت لخموا بندیااو رسه بد چلند د د  ښلارادويي

 .او ګاخد ته ملن وهل کرږ   ژدنترا اشته 
او لمه   چې د سولې لپاره کار کو  سمتوادد او انډوامه ورتمه پرمدا کرمږ  هربوی 

همدا دوږ درد تنه )ښماغلی ځلامد  ښماغلی وحرمد  او زه(   کرږ  تهدید رسه دخ 
د سولې له ادله په کابل کې له تهدیدواو رسه دخ یو  ډول ډول دوسرې راته  ډیرکله

 .ګویږ  تر څو بداام کخل شو او یا او زادان ته یوړل شو
 لمورو لوملښم پمه ېچم ده کار په او  ید ور ګټ ېااستچې  : )) ستاالد  وویل

 .دذاکراتو ته  چمتو يش ېد سول وڅيش تر  لړ فشار راو یدثبت رواا
 د  ېيښمدوموله  ره و  دورته د رس ېسول  ېده چ ارتړ ته ا ېلډ رړرماخدد دا 

 ((.ولر  ېپه ادر ک ګټې در وادره
چممې یممو  ډیممر ځلممه لممه افربممان حلودممت څخممه غوښممتنه کممخ  )د سممولې ډلممې(  دمموږ 

تر څمو د حلودمت او طالبمااو تمردنځ پمربادوامه تبادلمه  باور وکخ     درړيماخد ډله باادی
 .يش  وپ تر د  دهاله اه افربان حلودت او اه ه، طالبااو چمتووالی ښودلی دی

په افربان حلودت کې دانه ولسمرش غني د سمولې د امحو اپمل ځماااخی ټمر، 
لری  دوصوم ستاالدی او حنرف امتر اپل ګوړښت لری  اکمرم اپلمواک او ځرنمې 

برا بله ډله ده چې د سولې لپاره په ااهمږغي رسه کار کو   او شامل ټلواله اور یې 
 .یې دخالفت کو 

تمه  ربنمایز ږزدمو  ده ېچلممپ هر ډیافربااستان دسئله  د)) ښاغر ستاالد  وویل: 
 ېکم مموردق ۵  وپه هر   1  رږبارا کخ س ررق ېاو هلمند ک انګارز  په   رږرستاوان 

                                                           
لښک ګاه پاخه سړمونو، په ځینو   خو  –ز. مال په نېامهې مې د مندهار ارزګان او مندهار  ۷۰۰۱د  1

و له سړک څخه چی  لی ي مړی، ت څو په هاده نقطه مې موی ان خپل رسعت مو  موړي، مې طالبان
 او طالبان هې وڅاري.
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 دسمئله ګګنم په ي ځ هځله دن دو هیدر رسدا   رږک هښدانه يوه پي ېک وادره په
 .ده سوله حل یاز وای دستواد  د   رږک حل اه

شم،  ړ دف  د الصون په دواه به زه اپله ق ر ته و   ا رد ق ر د س طالبااو د
 د ېچم کمخ  نرتوم هرئمت د  طالبمان ؟کموو هڅم به ارب  يش او که دف  الص 

 .وخ وک دذاکرات ېسول د وروسته دورالص له دف 
 څلمور( شمورا)رهمح   شمورا ټېکمو  د طالبااو د ېک ق ر په استیوا تا  ېداچ
کووالو طالبااو په شتون  ماخ ګ دده  او  فضا ولډ وی ېک ق ر په وو  دوګود کسان

طالبمااو تمه  شمتورطالبمان ق رد ېکم لورپه ل اخدد ګ ده  ولډفضا بل  ګناي ېک
 ((1 .یيوا لبانطا ييلایادر

وه چمې زدموږ بماور د طالبمااو ق مر درشمتو  دوصموم سمتاالد  ه مه داد ښاغر 
استازو باادی ک، کخ   هربه څه چمې زه یمې د سمولې دخمالف کمار ګمڼ،  وپ دموږ 

ل کمخ پوهرږو چې د سولې دذاکراتو له پاره په ق مر کمې درشمت طالبمااو تمه واک ور 
م ۶۱۰۲ان پمه  .لمر  حضمورشوی  او هلته د طالبااود رهح  شورا قوی غخ  هم، 

                                                           
د فداهې محاذ په نوم د طالبانو د هوې ډلوې لوه ادرسوه   هښونا پا وه موې چطو  میشوېو طالبوانو توه  1

وي، ام هکاهې طالبان وهل می ي، د فدايې محاذ مرشوتوب د وردګوو والهوت مولووی نجیوب هللا مو
هغه په لومړيو وخېو مې د طالبانو رسه ملګ ی وو. مولوي نجیب هللا او ملګ ي هې د طالبانو لخووا 
په هوه نیول شوې  د ين  اندي پد ه وو، طالبان شک لو ي  وې هغوه  د نوی د مولووی نجیوب هللا 
لخوا پامسېاين اسېخباراتو توه پوه الس ورموول شوو، خوو مولووي نجیوب هللا وردګ وهول  وې هغوه 

له دي وروسېه طالبوانو  تښېیدی، وهل می ي  ې دوه میلونه ډال  مولوي نجیب هللا ت  السه مړل.و 
تو ېل  ې هغه ونیيس او محاممه هې مړي. وهول میو ي  وې مولووی نجیوب هللا پوه م ا و  موې 
اوسووی ي او د پامسووېان لووه آی اهووس آی رسه نوو دې اړهکووې لوو ي. طالبووانو د پامسووېان  لو سووېان 

 ر ته ن دې د مولوي نجیب هللا ورور وواژه.اهالت،مویې  ا
دمالمحمد رسول اخوند ت  نوم الندي ډله  ې وهاند هې مالعبداینان نیوازی دی، هغووی هو  چطو  
مې میشت طالبانو ته ام هکاهې طالبان واهې. دايس راپورونوه هو  ورموول شوول  وې مالعبوداینان 

 ړهکې ل ي.نیازی ما ل ته تګ راتګ موي، او دافغان حکومت رسه ا
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کال کې ادریلایااو له طالبااو په  س کې د اپل اسرر رستممر  د الصمون لپماره 
  .له همدغو طالب استازو رسه احد اترد وکخد

 و خ کم اررمع دیبا انځ رسه راتورله ترب خۍاو ا ېمرس دښاغر ستاالد  وویل : )) 
 .ورسوئ ورته رباممپ ه، تا  شته  یار رلخوا له طالبااو رسه د ب   لپاره ت ږزدو
 وهیمافربمان حلودمت  رسه پمه  ږدمو ېوو چ یلیو ی  هربو  خ ک احه دو رسه لادریا

  ید حلودت قااوين راته همدا  ینادلمپ تررسم په دو حلودت   خ ک مخ هوک احه
 (( . 1 وواک یې خدلت دذاکراتو ېسول د رسه طالبااو له

ستواده داده چې افربان حلودمت د سمولې دخمادخ  امحو کولمو غوښمته کلمه لمه 
ده چمې ادریلما د  دااصمر سمتواده پاکستان او کله ه، له طالب څخه کمو   وپ 

ی دوريف کو   په دا  حال کې چې د ګمرړ  ړرماخ افربان سولې په اړم ځان در 
لرت رسه و او پمه دسمې  ادریلا ګاخم پمل کخ   یو اصر او ده، لوری اپله ادریلا ده 

 .باید همدا ګاخم اتمه کخ 
که له ادریلایااو څخه پوښتنه ويش چې کله دوی پر افربااستان حمله کولمه  دلتمه 

او  که ډاکټر غني لخوا رااسملور شمو   آیا هربه حلودت د حادد کرز   د چا حلودت وو 
ن واسمت چمې ډول واک ورته تسلر، کخ؟ او همدا تا  ادریلایما په قااوين  یا او یې

ت  د طالبااو ادام دو رااسلور کخ او پرځای یې تا  کرزی او برما ډاکټمر غنمي راوسم
 .دنلو وړ اه دی ولس ته او اوسنی ادام د  که اوس ه، ادریلایان اه وی 

د طالبااو لخوا د صل  ووژل شمو  همر  ېک ګورد  دانرپه د: )) ښاغر ستاالد  وویل 
چماره د صمل  ېاو بم نردسل ویهربه  راد شوه  ورهډاډ احه  خاتهام وارد ک وادړ هربه ا چا د

ژر  یداسم لپمارهاعمدام  د هربمه ګمرم ثابمت او د هربمه د ېچم دلرمطالبمان وتواا ولډ هڅو  
 )).د صل شو یېګنجال وو  او قرباين  ۍکورا دو ی د .2 یوحشت د وی  دا  خ وک مخ لیپر

                                                           
 مټ مټ هغه ډول خربه وه  ې د ام هکا سفارت مې موږ ته ډهوډسون ومړه.  1
د  اتيل سېانکزي هدف انجنی عزهز الو حمن وو، مووم  وې طالبوانو د دوی د سویمئیز اسوېخبارايت  1

مسؤل د چېل په مقا ل مې اعدام مړ. طالبوانو اعالمیوه خپو ه موړه،  وې هواد انجنیو  د مويل امنیوت 
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د طالب په تمور ځرنمې زده کمووالي او د  ډیر ځلهښاغر ستاالد  واه ویل چې 
ده کمخی   پوهنتون د صلرن د حلودت لخوا وژل شود  دار چا یې پوښتنه ه، امه

ولسواپ کمې د کابمل  غد غدين و یت په قره با له پورته پيښې دوه دراشتې وروسته 
 .تور ووژل شو چې پلر یې له طالبااو رسه اړیلې لر   د صل په د   څخه ورغلی

کندهار پوهنتون له لرلرې څخه د صل یوړل شمو  او برما یمې دمخی پمه دا  د 
 .حال کې پردا شو چې سخت شلنجه شوی وو

بل اوا ه ه کرږ  چې ځرنمې زده کمووالي او د صملرن د پټمو اسمتخباراتو لمه 
اوا په دادو وګودارل يش  کله چې هربوی ته ستواده پردا کرږ   رسنۍ یې په یموه 

کموم د صمل چمې د حلودمت لمه اموا لمه سمتوادو رسه دمخ اوله غنداه کو   امو 
 .د هربه په اړم رسنۍ پټه اوله و   کرږ  

پمه  دامح  ېپمه دثبمت او اپلم دامح  دنفمي: )) ښاغر ستاالد  دوږ ته  وویل
 .تيښمغو  ویمامه  ږدمو طالبمااووپ  ېچم يميوا ارمالمک ب ېپمات دا ئ خ ک ېعادو بدل

  وه بمهارا  مډاو غوا کار دا  یزه اه وم تلل ېچ ييد   وا داح  ه، دا ېحلودت ک
 .ئخ کاه اپل اعتبار له  سه ور  ېدتوګه اوسئ چ تا 

 هګټمولمس  ېچم و خ وکم داح  ئځوپ کوئ  را دواهیبر ېچ استیووا ته طالبااو
 ((.ته دهیاز  ه، داينګو بد  ځحلودت او طالبااو تردن د   خ وک

پمه لموی  س افربمان حلودمت او   کمخو برا وايي چې کله دوږ بریدواه کم، طالبان 
 .اخیوال زدوږ الف تبلرربات کو  چې طالبان کمدور  شو 

دار دوږ ولس له افربان حلودت څخه ه، غواړو چې بریدواه کم، کمخ   زادااوامه 

                                                                                                                                

وو. ويل افغان حکومت دا نه من ، هوه ډله د جګړې ضود ځوانوانو څیړنوو دا  وودله  وې  مارموونکی
انجنی  عزهز ال حمن د ميل امنیت موارموونک ، او د پووهنې د پخوواين وزهو  فواروق وردګ رسه هوې 
ن دې اړهکې درلوديل. د دوی څیړنو مې راتيل وو  ې انجنیو  عزهزالو حمن د فواروق وردګ د وررو 

 ګ د م ګ په تچ مې د طالبانو د سیمئیزو اسېخباراتو مسؤل ډامټ  می وهس وژلی وو.شی ويل ورد 
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کمې  شمپنرو چماپو وهلمو رسه د  پمهبهرارمااو لمه او  د  په افربان ځوااااو اه ډکمو   
   .درسته اه کو 

 :لیوو لادځ د مد ضرف اک ډدوصوم ستاالد  تر احو وروسته  اغرښ د
 ئ ړ لمورو )حلودمت او طالمب( ول م فشمار راو وړ په دوا ېچ لیطالبااو ه، و)) 

 .اه لر  یوالګټاو   رږیافربان وژل ک ېک ماخ ګ
 ېکم ږطالب په غو وهی  خوک ځملوا ریاداز د ېد کله ېچ مخ وک ه، احه دا لادځ

 . 1 عام ولس پوهول په کار د ولډپه  ااد ګد  ېچ لیراته  وو
ادمادي کسمان  ېچم  خیرشو  کم مینمډطالبمااو رفر ېچ مخ احه ه، وک دا لادځ

 ((.2 يش دساعده نهراحو ته زد ېافربان حلودت رسه د سول د ېچ  خ اګازه ورک
 دامحه ده   هښ دا: ))  يې لیمتاده شوه  و هښاحه  بااد  دا  دوصوم ستاالد 

 ((.کوو کار مګډلپاره به په  دد

 :لیهربه وو  یو راحو اوبت وا ه، د ارب  ميرقاس، حل اغرښ

افممره طالممب اسممتاز   ۲ لځممد طالبممااو دفمم  د دممذاکراتو لپمماره و  اول  ېق ممر کمم پممه))
 ((. خ چا اه ده ک ېک حلودت پهاحه  دوید بند دف افره د   د  ۶۰ورغلل  اوس  هلته 

فلر اه کوم چې ښاغلی حلرمي به تر اوسه ه، پر د  امه و  امح  بللمي ښمه امح 
 .د ق ر د دف  د رسمرت دخالفت په ډاګه رسه د افربان حلودت لخوا کرږ دی چې 

که  او لوولو ټد درستو  ېچ  خ د  واضح ک طالبانچې  : )) ښاغر حلرمي وویل
                                                           

د هند ګاندي وتوانیدی  ې د هند ولس د   هېانوهانو څخه د ازادۍ اخیسېلو لپواره رسه هوو مووی  1
مړي، او له   هېانوهانو څخه له هند څخه په هوه خوله د وتلوو تو وېنه وموړي. ګانودی وتوانیودی 

 میشت د  ېال ېلو مااهبو او دهنو پريوان د هند د ازادي لپاره هووايل ته راو ويل.  ې هند مې
په دوم ه رصاحت رسه د طالب اسېازو څخه ما )لیکوال( داخربه وانه ورهده، مه  اتيل ځالند توه هوې  1

په ځانګړې مجلس مې مړي وي، نه ه  خرب، خو طالب اسېازو وهول  وې تو  څوو د ام هکوا لوه خووا د 
 کاهې پوځیانو د وتلو مدالوه  نه وي اعالن شوی، دوی له افغان حکومت رسه خربو ته نه مین .ام ه
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 ((.یکه دف  الصو   احو ته رضورت د   ړ د دذاکراتو دف  غوا
عمرب هروادوامه لمه افربمان حلودمت ټول د پورته احد اړواد باید وویل يش چې 

افربان حلودت کو ی يش د ډیپلوداټرلو اړیلو پر بناء اپلمې  رسه ښې اړیلې لر   
ااديښنې لمه عمرب هروادوامو رسه رشیلمې کمخ   دامر دا د حمل  ره امه ده چمې د 

 .لې د دذاکراتو دف  د  تخلی پاتې و طالبااو د سو 
 درسه امح  ږلمه دمو  رتمهراو چ وامت هڅمچې طالبان  : )) ښاغر حلرمي وویل

طالبااو رسه ااسته درلودلمه(  یې ېق ر ک ېچ یکو ؟ د دولت لخوا به تا  )هربو 
 ((.اه شئ ټرټېرس 

یواز  د وات تررول وو  د احو پر دهال د یو بل په س ګو کې اماور  شمرندل 
افربان حلودت ته په واضمح ډول د طالبمااو دا پمربمام ورسماوو چمې تمر څمو د   دوږو  

بهرارو پوځرااو د وتلو د د مدود دهمالویش اعملن امه و  شموی  طالبمان لمه افربمان 
 .کسان دااحه کله ه، اه اور حلودت رسه احد اه کو   دار د افربان حلودت 

د  دواز یمبق  د ما خدد هموک دیمو   هربمه با تنهښکه د دف  غو )) حلرمي وویل: 
 .1لپاره وکارول يش  اه د اورو کارواو لپاره  تواورفوال ا رس

دا ګمل     یږدمو پمر  بمد مړ ز ېده چم ېحتمم  ؟یږاه بد مړ طالبااو ز پر ږزدو ایآ
 .اد  د ا  رو  یهربو   د  ر ادل ږکسان زدو ف دسئله ده  د د

  د طالبااو د ق ر دفم  پمه کول ر رل اودواو د درشااو طالب د خهڅ لسټ تور د
 ((. رږد احو د  ر  ک اکلټ شیدهالو واکواوځ وربهرا داو  نادلمپ تررسم
 لیموو سمتاالد  دوصموم درشم ترادن در د و   ېمردق ۰۵ او ېبج ۲ امښدا د

 یاغلښ الردرست یې وررسه او یستاالد  د   دنتدر راته الک لرم  دجلس بل ېچ
                                                           

افغان حکومت مې لوړ پوړي  اروامې شک موي  ې په چطو  موې د طالبوانو اسوېازي د طالبوانو د  1
ډلې لپاره مايل م سېه له ع ب ش خانو او اسالم  نړۍ څخه رایولوي او  یا هوې خپلوو مرشوانو توه 

  ي، ت  څو د جګړې په شدت مې ورڅخه مار واخیسېل  .لی
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 .ووتل خهڅ سالون له دجلس د ه، ميیصد اادیو او عابد 
 اغرښ د راو استاد اسد وح لادځد مد  ضرف اک ډ وادړ ا  ميیصد اغرښد 

انمدا  دهرممتسمخر اد ولډ ویم ېک انید دجلس په ګر: )) صدیمي  لیته وو ېمرحل
 ((.کوله یېاعتنا ېب یېکوله  دجلس ته 

د دجلمس پمر دهمال دوه  ميیزدما رسه د صمد: )) پمرون  لیموو ستاالد  سیرورد
له طالبااو رسه پمه دجلسمواو  ولوټتا   ېچ ېي لیو ېداچ  و  ېااسم یې داح 

 ېو چم ریمو ېق مر کم په د راسد وح اغرښ ېچ بل دا  خدپلو  ک یهربو  د ېک
  ددا  احه اه ده شو  ېچ لیورته وو دا وپ  یکفر  حلودت د ېک افربااستان

 ((.کاوو دیتهد ولډ وی ميیاو صد
 تم، هم، لپماره وات اور ږل د همدلته تنهښغو  په ېمرحل اغرښ د مړ وا هځپن ږدو
 ېچم  خ امتر داده راک فرد مد حن اغرښ درش شورا ترادن د)) : لیوو هربه شوو 
 امو تما  او ږدمو نمو رک دررسه نی، لمودرقسم یاغلد ادنرت شورا بل غخی ښزه او 

 ((. خ وک احه به نیلود یاغلښ  خیک دجلس
ته  لادځدا او  ولډ اخدااځته او په  ولوټ  ږدو نیلود یاغلښ  خ شورا غ ترادن د

 ېيم وامدړ ا ږزدمو ېچم دورمپوه ویکنا په هربه د ږدو  کوپ داح  ييکنا ېووالښواګ
 .کوپ داح  ېااسم او ېووالښواګ

عماپ  ېسمول کلوامه د پنځه ېدوصوم ستاالد  رسه د اغرښله  : ))  لیوو هربه
طالبمااو  لمهدمو  لمهځ رډیلرو   ېتجربه په د  براه ک کايف .ید خیکار ک ېشورا ک

 .ید یشو  رډیکار  د   دا دپررسه په کوردانه او دبااد  ل
 ((.ولرو زغ، وادړ ا لویدسا او ومښپ د ولرو  ادر واحد ېچ ده کار په ته ادوا  رو   ږدو     

د ښاغر لودین له احو دولودردله چې اه او د سولې په برامه کمې تجربمه لمر  دار 
 .او اه ه، زغ، لر  او اه ه، د اورو رو  اادو په ډول له دسایلو څخه پوهاوی لر 

کمو    ېنمدواګر څ ېااسمم ېپس ږالک په دو ېک کابل: )) ښاغر لودین وویل
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المک دا   ېينمځکمو    ېمنښد ېد سول یر ډیواحد ادر او واحد دوقف اشته  
 دا خهڅ لۍولسوا رادياب له کابل د راانبا   ګېامنر ځ ته ارښ کابل ېچه، د  

 کاروامه دا ېچم المک هربمه لمر   نهرسم پراامه حلودمت ه، ارب راد   رږک کارواه
 ((.اار کار خهڅ زغ، له حلودت ه، ارب او نينمپ یې هښ کو  
پردختګ پر ځای د سمولې د ب ثوامو سولې ب ثواو کې دغه ډول څرګندواې د د 

 .د دخنرو   دل ګرځي
له ښاغر حلرمي وغوښتل چې که برا ځل دجلس کردی  هرلمه  وروسته دوږ برا

 .ده چې قسر، لودین په دجلس کې ګډون واه لر 
 ړاپمل لمو ېافربااستان کم په اهو وادره ېنځر )) لودین په هربه ااسته کې وویل :

 هڅماو ادمن لپماره هربمه  ېسمول د وادربه د اپل ه ږ   وپ دولر  فاهدا  اخ ااځاو 
 . رږک دو خهڅ توان له ېچ کوو

احو اصر  د ېچ یبه و  هښولر    تراحو صلح ېه، د سول ارتښکه طالب ر 
 .ته داال يش ید تو 
   دمذاکراتو ادرس د ېد سمول ږدوحه زدو ېچ  خ د  اعلن وک ېلډ ېولټ اوطالبا د

ته د اپل درشم امحه  ږدو ېچ ييوا ېنرطالب رسچ ېنځر ېک لهړیرسه په ا ږزدو لهځ
 ((.طالبااو احه اه دنو د ق ر د و ید حلودت رسه دذاکراتو ته اداده  ږ  دو1دهمه ده
کسان چې افربان حلودت د طالبااو په اموم وررسه اړیلمې لمر   دوی ه مه کوم 

کو  چې همدا اشخاص د ډلو درشان وښيي  وپ په اصل کې ټول پموهرږ  چمې 
 .طالبااود سولې د دذاکراتو ادرس په ق ر کې دید 

 ارامنټر دورمک رسممي په دف  د ځله طالبان ېق ر ک: ))لودین دااحه ه، وکخم

                                                           
ممکن هدف هې دا وو  ې طالبان څو ډلې دي او د طالبانو د چط  دفورتد ګو دو طالبوانو ادرس نوه  1

دی. هو ځل د مال محمد رسول ډلې له ادرسه مال عبداینان نیازي ه  وهيل و  ې موږ لوه افغوان 
 (.۷۰۰۱ومرب ن ۹حکومت رسه د سولې خربو ته  مېو هو)
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 دورمک ېپمات د ېکم ق مر پمه طالبااو د لپاره کلواو دوو د ېچ ید دا یې  دل کو  
 ق مر طالبمان   امور بمه د رمږقرارداد پوره ک کلن دوههربه  یې  اوس وه دشو  مخ هوک

لممه د  وروسممته  دطالبممان د همممدا ېچمم يمميوا وادرممق ممر ه   رممږرساوشممته ک ېبمم
 ((.1يش  تلښوغو افربااستان ته 

ښماغر لمودین دا امحد د ښمماغر حلرممي لمه اممحو رسه ټلمر درلمود  ځلممه د 
ښاغر حلرمي ویل چې په ق ر کمې د طالبمااو د دفم  د بنمد سماتلو لپماره افربمان 

 .حلودت ستواده اه ګوړو 
دولودات دا د  چې که د سولې دذاکرات کادرابرږ  او یما ااکمام  پمه ق مر زدوږ 

کې درشت د طالبااو د سرا  دف  استاز  به هلته هستوګن و   او ق مر هرمواد 
وه کله چې طالبااو د اپلمو سمرا  اسمتازو او   همدا هوکخم هربه وات وررسه دنر

 .سولې دذاکراتو لپاره ق ر هرواد ودااه
  .مخ وررسه دوافمه واه ک ۍدوب راد ت ښدف  وغو  ا رس  ېک ۍپه دوب طالبااو)) : لودین وویل

لمه  ېچم يميوا اربته رايش  یاحو اصر د تو  طالبان د وادړ ا ېد سول ېچ کله
 ((.2 ئخ پاکستان قااي ک ئ اوخ پاکستان رسه احه وک

ډول بمې دسمېولرته او دروغ څرګنمدواې د ښململو ګهتوامو دغه د ښاغر لودین 

                                                           
مال مې چط  ته تليل دي، دا  ې دوه ملن هومړه لیک له چط  رسه ل ي، د منلو نوه  ۷۰۰۰طالبان په  1

دی، او دا  ې په چط  مې میشت طالبان  ه افغانسېان ته د چط  څخه تو ېل می ي، دا خربه ه  
 موم اساس نه ل ي.

ولسمرش تن  د چط  هیواد د  د نیو  وارو لوه مه  د ج من  هیواد په مونی   ار مې ۰۹فربوري په  ۷۰۰۲د 
وزه  څخه تو ېنه ومړه، مه طالبان ت  راتلونک  پرسيل )هووه میاشوت وروسوېه( پووري لوه افغوان حکوموت 

 رسه د سولې ماام اتو ته  مېو نيش، د هغوی د چط  سیايس دفرت فعالیت ه   اهد  ند مړل  .
هللا پوه  ومت له نړهوالو و تو ېل  ې د شوی  هبوةپه مونی  مې ت  امنیې  تونډې وروسېه افغان حک

 ل مړل  .ماد ملګ و ملېونو په تور لسټ مې شګډون د نورو طالب مرشانو نومونه ه  
ما ته دا خربه ناسمه  کاره شوه، ځکه طالبان  ه ملوه هو  دا ډول ناسونجیده خوربه ونوه موړي، او افغوان  1

لګوي. مه طالبان دا ومن   ې له پامسېان رسه خوربه حکومت دی  ې پ  طالب د پامسېان د تالم تور 
 اړخیزه ناسې  پ  ځای اچدام و او  اهد نېیجه هې ورمړي وای. ۲و ،  یا خو 
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تردنځ فاصلې اور  ه، زیاتو   اه او عمل او اه ه، دن ق دني چې طالبااو بمه دا 
 .ډول احه افربان چارواکو او یا ه، افربان سراستوالو ته کخ  و 

اصمر امحه طالمب  ېسمول د ېچم لیمغني ته وو رټاکډ ږدو)) لودین زیاته کخم: 
 ((.پاکستان رسه ويش دیه، با احه ده  رسه پاکستان ماخ رسه اه ده  ګ

افربان حلودت یوه لویه ترروتنه همدا وه چمې طالبمااو رسه د دخمادخ امحو پمر ځمای د 
دوی یمواز  ولسمواه   یې له پاکستان رسه د سولې د دذاکراتو پر دخ برولو ه ې پمل کخ  

 .وغولول او وات یې ضایي کخ  د سولې براه کې هرڅ ډول پردختګ یې واه کخ
 تمه ېسمول ېلمډ اخدااځم ېک حلودت په او غني ولسمرش: )) لودی داه، وویل

 .ده هالمب هښ یې ونخ ت ېسول د رسه اسلدي حدب او لر   اراده  ګد
ولسمرشم حادمد کمرز    پخمواينکاله  دو د  ۲ ېچ ييحدب اسلدي استاز  وا د

  دهرورسم تمه شمورا ترمد ادن پروسه ېبه چ کله   خ وک داح  ېسول د ېپه وات ک
 .دبه له بن بست رسه دخ شو  داح 

تمه هم،  خدوپ هموک  خدوام وکم اتودمذاکر  اشمتيرد اتلمسحدب اسملدي رسه  له
 تميرادن ګنمټراو   خ کوروامه ورکم ټدو دوه غ ېک ارښپه او   ارښکابل    ددورورس
 .د  وپرا ورته دو ررتداب
 ریموز د چمارو ورمبهرا د   خ ورته برابر ک طیلپاره دو ترااسپورش او امر وسا دوځرر ګ د

 د ېچم یشمو  اسمتول کرمل تمه رټمېکم دواویبنمد والموخیا د دلتوامو روادل د  کر سل په
 ((.يش ستلیوا خهڅ ټلس تور له اوم اررحلمت نیلبدګ اغرښ درش د اسلدي حدب
ده ارټه د دلارو دلتواو لخموا  پمر حمدب اسملدي ۱کال د فحور  په  .ز ۶۱۰۱د 

لاردپ بندیدواه لرر  شول  او د دغه ګواد د درش ښاغر ګلبدین حلمترار اوم د 
 .دلارو دلتواو د ادنرت شورا له تور  لسټ څخه لرر  کخل شو

ولرمدل  پمر یې لربامن کې د حدب اسلدي له ځرنو پخواارو غخو او اورو کسااو رسه  ۶۱۰۱اپریل  ۶۱
.وینا وکخهده ارټه یې په کابل کې ۲او د دئ دراشتې پر  ده یې په ګلل اباد۱۱ده یې په لربامن  پر ۶۲



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 څپرکی يمېدر 
 کابل غونډه –پګواش 
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له ښاغر دوصوم ستاالد  څخه تر دجلس وروسته زدموږ )ځلامد او د مم ( د 
پاوا  ادارد له درش ښاغر پاولو رسه د لردو وعمده وه   د کابمل ښمار کااټرننټمل 

ورسردو  له ښاغر پاولو رسه دو په داښادنۍ کې د بجې   ۱:۱۵هوټل ته داښام په 
 .درلود سبا ورځ پاوا  غواډد او اورو دسایلو اړواد ب  

ځمل د  غوښتل دمو ق مر یما کموم بمل بهمرين هرمواد کمې دا: ))وویل ښاغر پاولو
ق مر فلمر کموم چمې د پاوا  غواډم ګوړم کخو  او حلودت وررسه دخالفت کمو   

اګمازه ورامه  د غوامډد دصمارف او هلتمه د غوامډد ګوړیمدو هرواد ته يې ویمر چمې
ځمل يمې  اارسمتي وو  داترر ځل د غواډد ټول دصارف ق ر هرواد پمه غماړم  .کخ 

  .واه دنله
تابرا واروله  سبا به غواډم کوو  او تورن اسمامعرل  اډدغو د کابل کې په ځله دو 

 ((.اان ه، رارسردلی دی  اوس لږ وروسته وررسه ګورو
داچې ستاالد  وویمل چمې د  دوږ ورته  د دوصوم ستاالد  رسه د ااستي وویل 

د سمولې  : پمه کموم بهمرين هرمواد کمېلویم سولې ه و دلتخ کو   ښاغر پماولو و
افربمان حلودمت اګمازه امه  چمې طالبمان هم، پلمې ګمډون ولمر   دغ  ااستو تمه

   .ورکو 
داځمل د غوامډد غوښمتنه د تمورن اسمامعرل : )) ښاغر پاولو داه، وویمل چمې 

 ((.اان لخوا شود وه  چې په کابل کې دغه ډول ااسته ولرو
  ق ر کې د طالب اسمتازو او  وکخ  داح  ږ رسه د سولې اړواد انډواو بااد  دو

  .وکخمیادواه  ادریلا سفارت کې د لرداو اړواد دو ورته لنډم 
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د دل عبدالسلم ضورف کور له کابل ښاره وتلی په بارادۍ کې دی  که له اپل 
ګڼمې کور څخه د کابل ښار ته سهار د واتمه را راون امه يش  برما د دموټرو د زیماتې 

  .ګوڼې له ادله ښار ته راتګ ډیر استه کووالی و 
سهار چای دوږ او ښاغر ضورف  یوځای وڅښی  همدا ځای کااټرننټمل هوټمل 

 .ته اږدد وو
  د سممهار تممر لممس بجممې دخلممې د رسممنرو کممارکووالي ۶۱۰۲دممه ۰۱د ډسمممح 

  کااټرننټل هوټل ته رسردپ وو  تر لسو بجې پورد د غواډد ډیری ګډواوال ه، پمه
 .اسبتاً وړوکې هال کې دانه ااست وو

د غواډد ګډواوالو پریلخم وکخم چې رسنرو ته د  د غواډ   تر اتمرمدو وروسمته 
 .د د بوعاش کاافرااس په ډول دولودات ورکخل يش

چې د پاوا   هو  اصل کې اګنډا داغواډم د قران کری، په تلوت رسه پمل شوه  
وړاادید بااد  ب م  ويش  وپ  یرد داده ۰۲ادارد لخوا په چمتو شود د سولې په 

 .دا  واه شول  عام ب   وشو
 : د غواډد ګډواوال وو

ااوارال مق  ډاکټمریواس قااوين  د مد عبدالسلم ضورف  تورن اسامعيل اان   دل
صمادق دمدبر  اکمح ښماغلی پماولو   د مد عممر داودزی  حماګي دیمن د ممد  احد  

 کمری،  عترمق هللا سماپی  د ممد ادمرن فراهمي  عبمدالخالق متر، اورستاای  سوادش 
 بماا  ادمرن زی  ضمراال ق ادرارمل  اسمدهللا االمد  فریمدون دودنمد  ګوفر دهدو  

سمناتور شماغا     ځمدرا   ځلاد  حماګي روح هللا  الرمل سماپی فرض د مد ډاکټر
 .او زه سناتور عبدالصمد شاغا   دولو  عبدال لر، دنرب  ډاکټر فاروق اعد،

 وکخ   هربه وویل: کوټا رادوسرنو پاولواحد د پاوا  ادارد درش ښاغر  د پمل
واک  اوریدل چې طالب اا صمار امه غمواړ   دله طالبااو څخه و  دوحه کې دو)) 
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 .1 رشاکت غواړ 
ه رسه یمو  يۍپمښور کې دو طالب درشااو رسه دجلس وو  ویې ویمل چمې پمه تنهما

 ((.2 حلودت اه يش کو ی  ډله
د اا صمار امحه سممه ده  وپ د طالبمااو رسه د لرمداو کتنمو پمر  ښاغر پاولود 

دهال دوږ کله ه، له هربوی څخه اه د  اوریدپ چې په واک کې رشاکمت غمواړ   
 .بللي وايي چې په هرواد کې افربان شموله حلودت غواړ 

د یود ګمل ااسمتې پمر دهمال برما وروسمته دما )لرلموال( لمه ښماغر پماولو څخمه 
ه طالبااو څخه اه د  اوریدلې چې هربوی پمه واک کمې رشاکمت وپوښتل چې دوږ ل

غواړ   ښاغر پماولو وویمل : )) زدما همدف دادی چمې طالبمان د واک اا صمار امه 
 غواړ   دا دونی چې په حلودت کې د واک ویش ته چمتو د .((

  امه يش ز حلودمت یمواکودمه ډلمه هم،  دی چې  هدف دا: ))پاولو وویلښاغر 
 .ډلې به په ګډم په حلودت کې عاد اه واډد ولر بللې سرا  کو ی  
لمو کمخ   د ټو ترمب دمادد تر  ۰۲ د سولې اړواد چې ګاخم پای تمه ورسمرږی  دوږ

د دو اوریدپ او راټول کخ   برا دو پر  کار کمخی  تمر څمو  ادریات سرا  ګهتواو
 .کخو حل  ره پردا

                                                           
 ز. مال. دوحه مې د پګواش تونډه. د طالبانو اسېازو په مې ګډون درلود.۷۰۰۱مه ۷۱جنوري  1
ش تونوډه وشووه. ډامټو  انوارالحوق مه اسالم ا اد می ټ هویل موې د پګووا۷۱-۷۷نومرب پ   ۷۰۰۱د  1

احدې ووهل  ې موږ ته د پګواش ادارې لخوا وهل شوې وو  ې د طالبوانو د موویې شووار دوه تنوه  
. د طالوب اسوېازو رسه د لیودو لپواره ي ه ه  هلېه د مانف انس له خې  وروسېه له موږ رسه  ګوور 

، مووږ هو  تو وېل  وې د مه د نوومرب هغووی رارسوی ي۷۱راته ووهل شول  ې د  دارشنبې ور  
طالبانو د مویې شورا مسان وګورو.  یا د پګواش ادارې مسانو ووهل  ې سبا پنجشنبه رارسوی ي. 
 اتلی احدې واهې  ې زه ورڅخه ما ل ته راتلو . ممکون  واتيل پواولو پوه همودې سوف  موې پوه 

و داه  ووهل پېښور مې له ځینو طالبانو رسه لیدنه شوې وي. پ ون شپه ما امن  مې  اتيل پاول
  ې پېښور مې د طالبانو رسه مجلس مې د افغان حکومت مسانو ه    خه درلودله.
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 سمتا   کمووب م  پمر  دموږ او تما  ده   امه ييدادد دسوده ده  اهما ۰۲دا 
دو امورو ټلمو کو او  س،  ټلي کومګورو چې په دسوده کې   لووادریات او تجربې راټو 

داده یرده دسموده  ۰۲چې کله دو ادریات راټول کخل برا به په همدد   ته اړترا شته
 .بدلون راوړوکې رغنده 
ډیمری سمرا   حمل  ره ده  چمې د ده چمې دوقمت حلودمت یموه ښمه  دهمه دا

 ((.درشااو او ډلو ویر د 
لمه   د پاوا  ادارد په وړاادید کې د لنډ دهالمه حلودمت غوښمتنه شمود داچې 

همدد ادله ده چې افربان حلودت د پاوا  ادارد رسه په د  برامه کمې سمتواده 
کابمل   لر   افربان حلودت د لنډدهال حلودت د ګوړیدو د طرحې دخالفت کمو  

رش په راتګ کې ه، ستوادد ګوړو   د پاولو د ترر ځل راتمګ ته د دغې ادارد د د
څخه وروسته دموږ تمه د یمود ااسمتې پمر دهمال ښماغر عممر داودز  وویمل چمې د 

دوه ځلمه دمې د هربمه د   پاوا  ادارد درش ته د افربااستان حلودت ویده اه ورکوله 
 .ویدد ورکولو په براه کې له ښاغر پاولو رسه درسته کخ  ده

  چې د لنډدهاله ادارد د ګوړښت او بهرارو پوځرااو د دهال ویمش دا  ښلار 
 .اړواد به ښاغر پاولو له ادریلایااو رسه ه، احد کخ  و 

دهمالویش د  غوښمتنهاسما   لبمااوطاد : ))  پاولو د احو په دوام وویملښاغر 
 . وتل د ارو پوځرااوبهر د ابق د 

  سمرالرمدلور  څخمه څمه ډول طالمب لمه ادمادي دا ه، ډیره دهممه ده چمې 
 .کار دی  دار د ب   وړ دی سخت ډیر  ته رايش ځښتاو 

 .و  څه ډولپوښتنه دا ده چې د حلودت ګوړښت به   کوود دوقت حلودت ب   دوږ که 
 ادر لروالمو اشخاصمو د یواز   یدولتي داا سمي اور اادجلس زدوږ د ان ورځي 

وړااممدید کممې بایممد د ټولممو ګهتواممو ادرواممه  پممه د    او ادریممات اارسممتل کرممږ
 .واارستل يش
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د ټولمو امواوو  غمواړو دختلف دجلسواه ګوړوو دوږ په بملبملو واتواو کې داچې 
 .له ځان رسه ولروادریات 

د دهمو سرا  شخصرتواو او دولتي کسمااو د ادریماتو راټولمول دهم، د   دموږ 
 .به و   بللې ب   پر  کووادریات را االو  په د  دونی اه چې اهايي ادر 

لمه   یموښمه راغلسمت ورتمه وا   وړاامدید ولمرئ تا  که اوس یا وروسته هر وات
 ((.ادریات رارسه رشیک کخئ ه، کو ی شئ چې اپل رغنده وروستهغواډد 
سولې په برامه کمې د ښاغر پاولو ته دا ه، ویر چې د بملبملو ااستو پر دهال دوږ 

ادریات ډیر ده، د   په د  براه کې فلمر کرمږ  د پاموا  د ولس د رښتواې استازو 
اداره اه ده توااردپ چې ځرنو غواډو ته د هرواد دو یتواو او لرمر  پرتمو سمممو څخمه د 

 .ولس رښتواې استاز  راوغواړ  او د هربوی ادریات ه، له ځان رسه ولر 
لتی دوسسمه پاوا  غرر دو )) پاوا  ادارد او راپور اړواد ښاغر پاولو وویل: د 

به اوټ  ټلي  ده، په راپور کې اه راځيټلي په ټلي به  ستوایا تا  ده  څه چې
د راپمور پممه ډول دموږ یممې امحه کرممږ   ادریمات دهمم، د     کرمږ   او پممه هربمه بممه

 ((.کوواه  او یادواه پلېاودو او د  راټولوو  عمودي راپور ورڅخه ګوړوو
چې اپله امحه کمو  او د امورو امه  په افربااستان کې د سراستوالو ستواده دا ده

اور   د ولسمرش پخواين درسترال یواس قااوين وغوښتل چې تر ټولو لودخی اپل 
 .ادر وړااد  کخ   ځله برا بل ځای بل دجلس ته ځي

 : وویل اس قااوينیو 
 ((.1د ښځو ځای ااپ دی په انني دجلس کې دتاسف ی، چېزه ډیر ))

زړم احه وه  غواړ  چمې پمه دغمه ډول  دا د فلر اه کوم چې د ښاغر قااوين به
څرګندواو بهرارو کخیو ته پمربام ورسو  چې دوی د لویدیځ غوښتنې پمه هرمواد کمې 

 .دنلی يش
                                                           

 د پګواش ما ل تونډې ته می منې نه وي راتو ېل شوې، ممکن چصدي  ه دامار نه وي شوی. 1
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اهمرت د سوپ سوله زدوږ ورکه ده  در رضورت دی   : ))  قااوين وویلښاغر 
 .ټولو ته دولوم او  تل  یې کوو

دا اه دی چې دوږ سوپ ته اړترا لرو  بللمې د سمولې  ر  کمودې  اسا  سوال
 .د ؟ څه ډول کو ی شو چې عاد اه او تلپاتی ادام ولرو

غمواړو   عاد اه سولهدوږ تلپاتې  .له د  ه، زیاته ده لروالترا د افربااااوسولې ته 
او  و   دموږ دغوامډد سمولې کمودې  بهر چې څخه له هرواد   سوله اه  غواړو قتهدو 

 د حمل  ره د سمولې دمذاکرات ګنګ د حمل  ره امه ده   یر چېو په ګډم طالبااو
 ((.ووپردختګ او ښه  احه دثبتهد   دا 
چې طالبااو د ښاغر قااوين په ګډون غوښتل له اووه تنو افربان سراسمتوالو کله 

رسه لرداه ولر   تر ډیره فلر کرږ  چمې یمواس قمااوين بمه پمربمام پمه سم، ډول لمه 
 .شال فهر، رسه اه و  رشیک کخی  او ده اپله ه، پلې لروالترا اه درلودلهدار 

 او وړ ښمې  همرد او ثبات شورا  سولې ته د رسمردو د ستحراد : ))وویل قااوين 
 ((.ه، حامیت کووورځي د سولې ه ې څخه ان د کو   اناه  ر  
ښاغر قااوين پورته احه سولې ته ادردواه پيداکو   د حراثت او ثبمات شمورا د 

 په اپل ګوړښت کې د سولې کمرټه ه، زیاته کمخ  ده  او د سمولې لپماره فوالرمت 
غواړ   وپ په ټوله کې په یاده شورا کې ډیری هربه کسان راټمول شمود چمې کول 

ه اوښوله  او سمولې تمه یمې په تررو واتواو کې یې د سولې پر ځای د ګاخد تالر 
 .تر ډیره ژدنترا اه درلودله

چې د یادد شوار غخ  سولې تمه ژدنترما ښميې یموه ښمه پردختمګ دی  وپ د دا
ادمر فلمر کرمږ  دا  دی چمې هربمه  اسمتاد سمراف حراست او ثبات شورا د درش

غواړ  طالبان ه، د افربان حلودت براه يش  او دا  سموله ويش للمه لمه حمدب 
  .چې حلودت د سولې هوکخم  سلرک کخم اسلدي رسه

ټلمي   دختلمف حه دمې ولوسمتلهطر  داده یردد ۰۲شود  وړاادید : ))وویل قااوين 
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  .ده، دی وربااد    د حلودت ادر اارستل ځرنې حساس د او ځرنې دثبتد   
 ضملي ړيممه  طالبمان او در وړاادید دې دا دی چې د سمولې پروسمه کمې حلموت

ضملوي  دردځمای  پمهد دوو لمورو  .زیات يشور ددين ټولنې ه،  او احداب سرا 
 .متثرل يش پلې   چې د اللو استازیتوبيش

دی  غرمر رسممي دمذاکرات بمه هم، لمه حلودمت رسه  بنسمټرسممي  یو حلودت
 .به هرڅه غرر عمر و څخه رکت دشاد حلودت له  پرتهرشیک و   

طرح اشته  حلودت د  اپلمه طمرح توریمف  د سولې   د حلودتهد اړترا اګام  تهدر 
 (( )طالب په حلودت کې ددغممدل( غواړ  یا سوله؟ دجدددغام اود  وايي چې کخ   
او ثبات شورا له ادره دا  در اګمام  غمواړ  چمې د افربااسمتان د  ستحرا د

راتلوالي ادام په اړم پریلخم وکخ   او دوی ه، په کې غوښنه براه تر سه کخ   تمر 
 .ډیره ددغ  اګام  او ښاغر قااوين له احو رسه اور سراستوال ه، ادره اه د 

دوږ باید پوه شمو  : )) یل قااوين د سولې او ادغام توریف وغوښت  ويې وښاغر 
یمف کمول پمه کمار تور د ادغام بااد  باور لر  دجدد یا سوله  طالبان په ادغامچې 
 .طالب ادغام ته چمتو اه دی  توهرن او حمارت يې بوپدی  

 همو ګمواب که ؟دی چمتوحلودت آیا د واک ویش و   سوله دا  ود چې که 
 (( .متو دید واک ویش ته چ په کوم درلااردم  و   حلودت

د سولې پمه برامه کمې لمه وامت  دهال واک د ویش احه اوسد ( له ادره لرلوال)زدا 
دخلې ګڼ،  ځله طالبااو کله ه، لمه حلودمت رسه د واک د ویمش امحه امه ده کمخ   او 
بل داچې په افربااستان کې دانمه سمرا  احمداب او د حلودمت رشیلمان هم، د واک پمه 
ویش رايض امه د   یمو لمه بمل رسه سمتوادد لمر   دا دی د ګمورمت اسملدي د کسمااو 

ع اد ممد امور غمواړ  چمې د ګمورمت اسملدي   دخ پمه زیاترمدو د  تردنځ ه، ستوادد 
 .او د ډاکټر عبدهللا واک اناو  وکخ   1 براه بااد  له ډاکټر غني رسه سرا  دوادله

                                                           
1
 (، له عطاء نور رسه هې سیايس جوړجاړی ومړ.۰۱۹۱وری  ۷ډامټ  تن  مزار  ار ته ورتی )  
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اوازد دا ډول د ولسمرش لمودخ  درسمترال عبدالرشمرد دوسمت، پمه اړم ډول ډول 
فشمارواو لمه ادلمه  د  چې اخیواله ټولنه او ولسمرش غنمي غمواړ  هربمه د بممل بملمو

 .دجبوره کخ  چې له اپلې دادد استوفی ورکخ 
او د روښممااه  د طالممب لخمموا همم، روښممااه طممرح اشممته )) قممااوين وویممل: ښمماغر 

د سمه ده چمې اوریدل شود  و  هرله  ز د طالب له ادرسه یوا طرحې لپاره اړترا ده 
 .ردل دهم، د لرر  ک د طالب درشااو د اودواو تورلسټ څخهله بندیااو الصون  

  .کارواو ته ه، اړترا شته دهمواورو دار 
   دل دشمابهمرين هروادوامه دلتمه   د افربااااو اه دی  ز یوا دشللد افربااستان 

 .افربااان قرباين شو  وپ
دلتخ  اخیوال او سرمه یردچې  ته اړترا ده درلااردم طرحه او دا د سولې لپاره 

 .ګهتواه دوږ ګاخد ته کشو  ين  بهر  که دا  اه و ولر   
شمود  اوسه پروژم ده  پروسمه  ب   تر د سوپ طالب رسهافربان حلودت لخوا  د

 .  وپ حدب اسلدي رسه د سولې احد پروسه شودده اه
د حراست او ثبات شورا د تلپاتې او عاد اه سولې غوښمتوالې ده  پمه د  برامه 

هروادواو ادرواه اارستل ه، په د  برامه کې درسته کو   د اخیوالو او سيمه یردو 
 ((.کې ده، ګڼي  تر څو دخادخ احو ته زدرنه برابره يش

کمال د  ۶۱۰۶د  ويش   کودمه بمه د ښماغر قمااوين پمه دغمه ډول امحو بماورتر 
ګو ی دراشت کې چې په ګاپان کې د سولې اړواد غواډم وه  او د طالبااو اسمتازو 

ورځې وړااد  پمه فرااسمه کمې د سمولې غوامډم پلې ګډون درلود  له د  څخه څو 
وه  د فرااسې غواډد ته ښاغلی قااوين ه، بلل شموی و  کلمه چمې دموږ لمه ګاپمان 

  ورغلم،  لمه یڅخه را ستنردو د دوبۍ په هوایې ډګر کې دې ښاغلی قمااوين ولرمد
روغبخ وروسته دې ورته وویمل چمې تما  ریاسمت  وزارت  د ولسمې ګرګمې درشمد 

چې اور د سولې لپاره قرباين ورکخئ   د چارو واګې ځموان اسمل  وکخ   بس به و 
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او د سولې لپاره تا  د هربوی تر شا ودریږئ  وپ په عمل کې ولرمدل   ته پریږد
 .سولې ته ژدنترا واه ښودل شوهد دوی لخوا  شوو چې په تررو کلواو کې 

 :ه وویل  هربواارست اسامعرل اان دوړ، اوبت د بریښنا او اارژۍ پخواين وزیر
ګاخم پر دوږ ت مرل شود  سولې ته اړترا ده  د افربااسمتان د کشمالې د حمل  ))

ت مرمل یموه ګامخم رواامه ده  چمې  کرمږ  کاله  ۲۱اږدد   ره پردا کول په کار ده 
 ((.يې افربااان د  ارانشود ګاخم ده  قربا

 د وزیر اسامعرل اان احه لږ تصرح کول غمواړم  سمتواده دا ده چمې ګامخم دزه 
عادت ګرځردپ چې کله ه، په حلودت کې براه  )ځرنو پخواارو دجاهدینو( دوی

واه لر   دوی حلودمت ګواښمي او د دجاهمد لمه کمارټ څخمه کمار اامر  هممدا د 
حراست او ثبات شورا د سولې پمه دوامه  امه  بللمې د د  لپماره ده چمې څمه ډول 

 . دوی په واک  کې پاتې يش  او په کوردانه افربان حلودت اناو 
کموم چمې د سمولې  څخمه دننمه ادارد د پاوا : ))اسامعرل اان وویلښاغر 

کرمدای  طرحه یې وړااد  کمخ   د ب م  لپماره دخلمې لرلمل شموی دسمودهاړواد 
 .چې ب   پر  کردای يش لرو)ادرواه(  ډیرڅه اور اه ده   وروستۍ   يش

 .کو  درشان پيداورته  هرواد اوسنی رضورت دی  د حل  رد  سوله د
طالب وسرله دی چې ګامخم يمې بللې افربان دلت رسه اه شته   طالب ګاخم د د

 ((.ده کخ  ولس ت مرله زدوږ پر 
سمولې امحو تمه  د او یو پر بل تورواه لامول دغه وروستۍ احهاسامعرل اان د 

  طالبان برا وايي چې د ادریلا تر چ   اد  یوه ډله کسمان وو چمې د زیان رسو  
کې ودریدل او د ادريلا د ګټو  اوادیتوب لپاره له افربان ولس اپل ولس په دمابل 

 .رسه په ګاخم بوات د 
چمې وګمورو   ګاخد لورو )حلودت او طالمب( تمهد )) اسامعرل اان وویل: وزیر 

 .سخته ښلاری چې ستواده به په اساای رسه حل يش
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ت د د ډاکټر اجرب هللا له حلودت څخه د واک سوله یرد ااتمال لپاره د هربه وام
د سولې طرحمه عممر امه  سروان بمنند افربااستان لپاره د دلارو دلتواو د استاز  

د افربااسمتان   شمته ګامخد تجربمې لېاخیموا یمېدو او د لودخۍ شوه  زدوږ دخلې 
 ((.کخو پرداباید یوه د حل  ره کشاپ ته 

د سولې د طرحې د عمر کردو دخمه پمه   سروان بمننشواهد دا  د  چې د 
وات کې د ګبل الرساج ایتلف واروله  په ګبل الرساج کې د شمورای ادمار د هربه 

درش احمدشاه دسوود او پرچ، ډلې تمردنځ  هموکخم وشموه  چمې د ډاکټراجرمب هللا 
حلودت به اسلورو  او واک به په  س کې اار  همدا  یمې وکمخل او ښماغلی 

 .ګڼل کردی تورن اسامعرل یو له دهمو قودندااااو د ګمورت اسلدي څخه
ده ه، د هرواد په لویدیځ د هرات و یت کې واک په اپل اا صمار کمې وارموی  

 .پښتااه یې وځپل او  ااادنرو ته یې زدرنه دساعده کخم
هربه دهال چې طالبان راپردا شول  برا ه، د سولې پرځای دوی له طالبمااو رسه 

وژل شمول او پمه سختې ګاخد وکمخ   او پمه زرګوامو افربمان ځواامان دواړو لوروتمه و 
 .زرګواو اور ژوبل شول

پاموا   ااوارال مق احمد د او  در ګبهې درش  د  دالرې پخواين وزیر ډاکټر 
 غواډم کې وویل:

قااوين وویل چې د ښمځو غرماب ښاغر کوم  رسه  په دثبت ادراپل پمل  زه )) 
 ښمه ترکرمب دی   تومادل پمه ادمر زه وای، چې د غواډد د ګډواوالو امرصه ده  دار

په زه فلر کوم  چې ده چې د ټولو اواوو کسان حارض و    دشللهکې ارول شوی  
 .درواد ب   دی د ان ورځې ب   یو قصد  ډول به څوک اه و  پاتې شو  

راشمئ  طالبمااو تمه یمې ویمل  چې دا وه پور  د حلودت تالره کال.ز ۶۱۰۱تر 
 .احه کولهتا  اه تومربوو  وسله کرږدئ  طالب ته یې له قو  دوقف اه 

 هممدا امحه وکمخم  چمې هم، حلممت کمرز  د اوسلو غواډم کې یو کال دخلې 
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  . رشکت وکخ  طالبان د  رايش او په حلودت کې د 
له افربان حلودت رسه احو ته حمارض امه یمو  غمواړو دخمادخ لمه  طالب ويل چې 

 ((.ادریلایااو رسه احه وکخو
دمه ۰۱-۰۲ګمون دراشمتې پمر  کال د.ز ۶۱۰۵لرلوال د دولوداتو له دخې د زدا 
د زیماتو هروادوامو اسمتازو  ۵۱ې د اارو  هرواد په اوسلو کې غوامډم وه  تمر ځدوه ور 

پلې ګډون کخی وو  د طالبااو د ق ر د سرا  دف  درش سرد د مد طرب اغما او 
وررسه اور طالب استاز  د یادد غوامډد ګمډواوال وو  د افربمان حلودمت لمه لمور  

ین د مد  حلمت کرزی  د مد د ممق  ډاکټمر ااوارال مق یواس قااوين  حاګي د
 .کاافرااس کې ګډون کخی وو ۶۱۰۵احد  او ځرنې اورو د اوسلو فورم 

د اارود هرواد د بهرارو چارو وزارت یو لوړ پوړ  کمارکووالې راتمه وویمل چمې پمه 
یاد کاافرااس کې د طالبااو د ګډون یو عادمل داهم، وو چمې د طالبمااو د سمرا  

رش او ادریلايې چارواکو تردنځ د غوامډد پمه څنمډو کمې ااسمته ويش  دواړو دف  د
لورو دنر وه چې دخادخ احد به کو   طالبمااو او ادریلایمااو پمه کماافرااس کمې 
ګډون وکخ  کله چې د ااستې لپاره چمتوواپ ارمول کرمدی  ادریلایمااو وویمل چمې 

ه کماوو  هربموی ویمل چمې د طالبان د  د ااستي غوښتنه وکخم  او طالبااو داکمار ام
اارو  هرواد په وساطت ااسته ده  او دوږ له ادریلایااو څخه اه غواړو چمې همدلتمه 

داتمه   .رارسه کښيني  بللې د دواړو لورو غوښتنه ده  همهربه وو چې ااسته واه شوه
داارو  هرواد د بهرارو چارو وزارت ډیپلوداټ وویل چې دخلمې ادریلایمااو داامحه 

ې طالبان د  دااسمتې غوښمتنه وکمخ   بللمې دمنر یمې وه چمې لمه اه وه کخ  چ
 .طالبااو رسه دغواډد په څنډو کې دخادخ احو ته چمتو د 

د اممارو  : ))ډاکټرصممالح د طالبممااو د ق ممر د سممرا  دفمم  غممخ  راتممه ویممر وو 
کاافرااس څخه دخلې په ګاپان کې ه، دا ډول ااستې لپاره هر څمه ترترمب شمود وو  
دوه تنه طالب استاز  ګاپان ته و ړو  کله چې دااستې وامت راغمی  ادریلایمااو وویمل 
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چې طالبان د  د ااستي غوښتنه وکخ   طالبااو برا ه، ویمل چمې د ګاپمان هرمواد پمه 
 . ((سته ه، واه شوههربه اا  .نه د دواړو لورو څخه دهوساطت کرنو  او د ااستې غوښت

ادریلا دغه غوښتنه هربمه وامت وکمخم چمې : )) وویل  دا )لرلوال( تهګاپاين ډیپلوداټ 
کله طالبان ګاپان ته راغر وو  او د ااستي وات لنډ شوی وو  د طالبمااو رسه د غوامډ  

 ((.ل غوښتنه اه وه کخ د احو دچمتوواپ د احو په ګریان کې ادریلایااو دا ډو 
(  پمر دهمال ۶۱۰۲په ق ر کمې د پاموا  غوامډد )ګنمور  : )) احد  وویلښاغر 

 .  او د ب   وړ ټلي د رشطواه وړااد  کخل  ښه وو  فاصله زیاته وه لبااو دردطا
دهمال    اوسپه اړم یې احه وکخم چې څه ډول به و  رژی، داهرت  راتلوالي د – ۰

 .دهډیموکرا   د رژی، داهرت
ااتخابمات هم، کرمږ   یو ډول اا صار اه غواړو  چې د واک ویل لبااو دا ه، و طا

 .ته ورته ادام دی یتګمهوراپله  ادارت 
 .ب   کخمد ااتمال دوضي د ااتماپ دورد ب   وو چې  طالبااو د واک   – ۶
 .طالبااو لخوا  بهرارو پوځرااو د وتلو غوښتنه وه د – ۱

  د راتلموالې ادمام يميطرحه یو ډول همدد ټلمو تمه ګمواب وا د پاوا  اوسنۍ
 .پلې شته څهپه د  براه کې یو    او برا ه، هد  ارماخ )طرحه( کاغذ  ااړواد د

کمه  ./دسمایل  تکمر شمو او امور غمټ ټلي ټاکنېد ښځو حمواه  په وړاادید کې 
 .شوين د يش  توافق ته رسردل  پملدذاکرات د سولې صادقااه 

یمې امه  )افربان حلودمت( اوسنی اداماړواد زدا په فلر چې  حلودت د لنډ دهاله
ویره د اوربند اړواد چې کوم ټلي د پاوا  ادارد په طرحه کې تکر شود  غواړ   

دې ده چې که د طالب سيمه کې طالبان او حلودت سمممه کمې حلودمت  اوربنمد 
   .اعلن کخ   دا به تجدیې ته  ره هواره کخ 

کرمدای   کايف وامت دیکلواه ویل شود   ۱ تلو دهالویش و  بهرارو پوځرااو دد 
 .بهراران ه، دملن پاتې کردو ته لرواله اه و  يش ک، او زیات يش 
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د دولمت دصمارف دهمال اوس  پمر د  هم، وشمو چمې زدوږ ب م  له طالبااو رسه 
 په طرحمه کمې ن ورکو   که دوی  ړ يش دا دصارف به څوک ورکو   دلتهګرااار 

 دوام و ؟چې له بهرارااو رسه به د ښو اړیلو یې تکر شوی  
 اود طالبما شو  په د  برامه کمېکو ی احل ښه  ره  پيد دڅخه اور ه، له د  

 .چې لږ دثبت و او ادر ده، دی  
بمه  يش  داو  له د  وروسمته  یا او شود و  رشیله طالب رسه یاده طرحه له  که
 (( .ده  طالب رسه احد پر  ويش دسئله بنداور  د دثلو   ښه 

سلنه لمه طالبمااو  ۱۱ډاکټر احد  په دختلفو ااستو کې ویر چې د سولې واک 
رسه دی  که طالبان د سولې په اړم اپله تالره واضح کخ   دوږ کو ی شو چمې د 
فشار د  رد یې پر حلودت ودنو  او اخیوال هم، دجبموراً غمواړ  چمې د افربااسمتان 

 .ستواده حل يش
د بهرارممو پوځرممااو د وتلممو دهممالویش او لنډدهالممه اداره ښممه وړاادیدواممه د  چممې 

 .سولې ته د رسردو حل  ره کردای يش
 :  دغواډد بل ګډواوال وویلباا  ادرن ز ډاکټر 

سوله د ولس غوښتنه ده  طالب او حلودمت چمتمو د    ټمول دلمت د سمولې )) 
 .لپاره لروال او غواړ  يې

تمر پور  زدوږ ډلې د افربااستان د سولې دمر ګرګمې  ۶۱۰۲څخه تر  ۶۱۱۲له 
امه  اړیلېه ې وکخ   دلتواه رسه وروڼه د   دا اوم  اد  په در او اخیواله کچه  
 .شلرږ   د اعتامد فضا ته اړترا ده

  او ادام هملمار  امه کخید سولې لپاره کار اللو حلودت کې د حادد کرز  
 .ادردوار  دهواډم د سولې براه کې غپاوا  د  .بللې شک یې کاوو  ده کخ 
وپ  .لروالترما امه لمر د سمولې لپماره   دوګموده اداره  سولې ته دنتدر د ولس

 .ولس سوله غواړ 
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د سمولې اه بللې په عمل کمې ره حرکت د  د د دودد دودد لپاد سولې دغه 
 .لپاره کار وکخ  ت برقرشای و د 
 او .ته دو ورکمخ  وه درکد  دف   د دلارو دلتواو لهدرلود حهطر د سولې دوږ ه، 

 .و رارسه هملار  کا آی ډپه کابل کې د دلارو دلتواو استازی 
دا  دموږ  چې  کله ددلو د در اډغو د سولې اړواد  مګډدلارو دلتواو رسه دو په 

ن عمل ا په کابل کې د دلارو دلتواو د استازوپ دف  یواادادرحلې ته ورسردو  چې 
 .يش وتلمو  ره او درلمااردم ګموړڅخمه د ل او د ب مران راټمو افربااان   ۱۱۱وکخ چې 

ګوړم يش  تابرا دو ارولمه چمې  ن کې کمنستاتر افربااااو غواډم په  ۱۱۱غوښتل دو د 
 ((.ادام يې دمناعت وکخد حادد کرز  

ډاک  باا  ادرن زی یو له هربو کسااو څخه دی چې ښلاره ثبوت وړااد  کمو  
 .دخالفت کاووچې پخواين ولسمرش کرز  د سولې 

کتمماب لرلمموال  1پممه اسمملم ابمماد کممې پخممواای سممفرر  لممه طالبممااو رسه زدمما ژواممد 
 : دلعبدالسلم ضورف  احد پمل کخ 

ولمس لمه   د سولې راوستل د اللو دمر اردمان دی  ولمس ګنمګ امه غمواړ )) 
 .ګنګ څخه دترضره دی

                                                           
 ۰۱د  اتيل ضوعیف مېواب دی،  وې تو    My life with the Talibanد طالبانو رسه زما ژوند   1

 زهاتو مشدورو نړهوالو ژ و ته ژ اړل شوی.
پنځوه هغوه ، Oxford University Press (OUP)د امسفورډ پوهنېوون رسه د توړيل خپ نخوونې، 

موال د پوهنېوون د انېشواراتو اوونو  او د  ۷۰۰۱مېا ونه نومولې  ې واي  نړۍ ته يې تغ ري ورموړ. د 
میاشوت مال پوه نوومرب  ۷۰۰۱د اماډم ک مېاب اوون  په مناسبت، د امسفورډ پوهنېون خپ نخونې 

له لورې د پنځه ت  یولو اتېز ښونکو مېا ونو نوملړ خپوور  Hurst Publishers  مې د ه سټ خپ وونکو
لخوا خپوور شووی، د موال عبود السوالم  OUP  يسد هغه راپور له مخې  ې د امسفورډ پوهنېون پ .مړ

ضع ف مېاب ))له طالبانو رسه زما ژوند(( يو له دتو پنځو نړۍ  دلوونکو مېوا ونو څخوه دی. دا مېواب 
موې د  ۷۰۰۰ت  عنوان الندې د لوومړي ځول لپواره پوه  My Life with the Taliban په انګ ېزي مې د

 .ه سټ خپ وونکو لخوا  ا  شو
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و کمې کمخی استازیتوب الک اه په د  غواډم کې او اه ه، په اورو غوامډ ولس د
 . 1او یا کو 

تصمر، ايش ارو ی  د حما تو تماضما بمه  او پوهرږ هربوی دلت اادو  دی  
 .و  ډول دا

 د ادمر او اپلی ز ولس په استازیتوب دوږ یو ه، احه اه شو کو ی  یواافربان د 
 (( .ويشد اح چې  روااو حا تو لپاره د حل  ره باادی 

ځای ده  ډیمر وامت پمه غوامډو  ااسمتو او د ښاغر ضورف پورته احه ډیره پر د 
ټلویدون په ب ثواو کې ځرنې افربااان ادعا کمو  چمې دوی د ولمس پمه اسمتازیتوب 
احه کو   دا کار په کابل کې د ځرنو سراستوالو عادت ګرځردلی  او ځان دا  
ښيې چې ګواکې د ولس له ادرسه احه کو   پمه دا  حمال کمې چمې ولمس پمر 

 .دوی بې باوره دی
بهراران په د  براه کې لویه ستواده لر   هربوی ته ه، د ځرنو توکموامو  ځرنمو 
ډلو او ځرنې سراستوال د ولس لمه ادرسمه امحه کمو   هربموی فلمر کمو  چمې دا 

کلوامو کمې  ۰۲الک به په رښترا ه، د ولس استاز  و   همهربه ده چمې پمه ترمرو 
 .ترروتنې کو  بهرارااو په افربااستان کې لویې ترروتنې وکخ   او  ه،

ااتو پلې ګټمه حروا د  ده هرچا ګټه سوله کې د: ))  عبدالسلم ضورف وویلدل 
 .ده  د سوداګرو پلې ګټه ده  د هرواد  سيمې او اخۍ پلې ګټه ده

څوک ځان پمه حممه ګڼمي  چې ت مرر دی  دا بللې ااترار  اه اوسنی ګنګ
 .اه ځ،احو ته    د څوک له ځان رسه قضاوت کو  هللا ته دولوده ده  هر

   د لمر ګنګ د حل  ره اه ده  زدوږ لپاره ګټه اه لر   د بل چا لپماره بمه ګټمه و  
 .افربااااو په ګټه اه ده

                                                           
 .ځینې مسان په تونډو مې واهې  ې دخپل چوم ها ولس په اسېازهېوب خربې مويډه  وخت   1
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اللو ته ګاخم  ډول   استمرار په ګټه ولر   دار  د ځرنو لپاره لږ واتګاخم به 
هربوی ته ه، ګټه امه کمو  چمې فلمر کمو  پمه ګامخم کمې یمې ګټمې ګټه اه کو   

 (( .اربښتي د 
کلواوکې د ګاخد له ادلمه ځرنمې  ۰۲ښاغر ضورف دااحه  سمه ده چې په تررو د 

افربااان درلواران شول  شتمن او واکمن شول  د واک او ځواک څښتنان شمول  هربموی 
 .د اپلو شتمنرو  چوکرو او ځواک لرل د بهرارو په شتون کې اواد  ګڼي

 دمل یمې  الک ګمورو  اوادرو  دختلفودلته ان د  داچې)) ضورف وویل: ښاغر 
 سموله يميامن واوپ برما هم،  ټلروامه راغمر د  په تررو واتوامو کمې  ګاخد د  

 .ولس ته ښه زیری ورکو که دا یې د زړم احه و    .د حل  ره ده یوازاۍ
ترغرمب او پمربمور دی  لمه  زدوږ لپاره یمو ډول   د  د تمدیر وړه ې پاولو ښاغر د 
عوادمل بمه   راځي او اللو رسه ګور   برا هم، دموږ اپلمه امه رسه کرنمو ليې څخهایټا

 .ته پريږدوو )بهرارااو( اور  د سولې راوستلو ګریان چې دوږ  ده اه ه، و   او دا 
 .حلرږ  بااد  دسئله ادر رشیلولود م به ااتلف و   ارد په درلاد سولې 
 .وو یوځای  دوږ کاافرااسو کې یودر فرااسه کې په   وکخ  داح  ښېقااوين ښاغر 

غوامډم  یممهدوپمه امه وو   لبمانطا ل ځل غواډم کېحاګي دین د مد ه، وو  او 
همرد  حلودمت کسمان هم، وو  د افربان داو په درړمه غواډم کې طالبان او وو  کې 

 .  یو ښه پردختګ ووډلې دوضو  رااږد  شوه
د غواډو او په ځاااخد ډول درړمه غواډم کې چې رسرږو  به چې حل ته وو ادرد 

ګذبمه د پاریس په چااټر ښمار کمې وه  هلتمه د ښملرلو ګهتوامو د ګمډواوالو لخموا 
ګریمان  هربوی چې په سوله کې یې ګټه اه وه  ه ه یې وکخم چمې  کنټرول اه شوه 

 (( . 1يش  او با اره د هربه ډول ااستو ګریان ات، شو ات،
                                                           

موې  وې د طالبوانو اسوېازو او د شوامل یلووايل مسوانو ( ۷۰۰۷ډسومرب  ۷۷-۷۰) د پارهس په  وانټيل  1
مخام  هو  ل رسه خربې ومړي، ډه  ن ديوالی راتلی وو، د طالبانو اسېازي او د شامل یلوايل مد  
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د فراا م تمر کماافرااس وروسمته ښماغر ت ه، دادی چې ( دولودالرلوالزدا )
قااوين په  ځرنو دجالسو کې د پردختګ څخه یادواه کخ  وه  هربه ویر و چمې لمه 
طالبااو رسه یې په احو کې فاصله زیاتمه امه وه  هممدا  دمل و چمې پمه کمور دانمه 

د اپمل  کرز  د شامل ایتلف او طالبااو د اندیلت له ادلمه ااديښمنې درلمودپ  او
واک لرل او ساتل یې د طالب او شامل ټلوالې پمه دښممنۍ کمې بالمه  ځلمه یمې د 

 .په هربه وات کې واروله و دخهاورو اخیوالو غواډ
دا ډول دجلسمواه زیمات پمه ګټمه  چمې ده  دشوره دمې دا: ))وویل ښاغر ضورف

ه یدالماو تامخۍ   تر افربااااو د مدوده امه ده  سمرمه یواز  ګاخم استاند   د افربا
 .یې ګټه دهيش چې د افربااستان سوله کې  قااي باید هروادواه ه،

  د هربوی ادر دهم،  به اه و    حلودت دستمر، استاز  دد ان ورځې غواډم کې 
اسمتازیتوب امه شمو کمو ی  د  يمېاه لر   دوږ  ه، په غواډم کې شتوندی  طالب 
 .ده، دی ه، هربوی ادر

سمولې تمه د    حلودت او طالب تهچې د سولې لپاره کار وکخ  د غه ډول اګام 
 .ورکو ی يش رسردو او ګاخد پای ته رسردو لپاره قناعت

  دوږ وایو سوله د ولمس ارمر ده  ده اوښې سوله ارر د دوی د ييدت به واحلو 
ډول و   سولې ته بایمد کمار وکمخو او راوسمتل يش  تمر څمو وینمه تویولمو  که په هر 

 .قتلواو او ظل، څخه دخنروی ويش
تمر څمو د افرباامااو    کمو ر امه و فاتو ته لودخیتموب ااتل    اپلوګهتواه دسرا  

 .يش اه تویه وینهاوره 

                                                                                                                                

ين له تونډې او د تونډې په څنډو مې مخام  خربو څخوه خووښ  وکاره میودل. تړی هونس چانو 
دهغه وخت ولسمرش حامد م زی  ې د طالبانو او شامل یلوايل د اسېازو له ن دهوايل او پوه خوربو موې 
پ مخېګ څخه خرب شو، وه ه هې درلودله مه طالبان او شامل یلواله موافقې ته رسه ورسی ي،  یا دده لوه 

 نه پاتې می ي، همدغه وو  ې په ت ممنسېان مې د راتلونک  تونډې مخه هې ونیوله.پاره واک 



 265  | کابل غونډه  -درېیم څپرکی / پگواش 

 

امحه وکمخو  د  صمداقت د سمولېپمه لو ته په کار ده چې ګډواوا د غواډد دوږ او
د سولې اړواد دجالسو کمې پمه  وپ  شک اه لرم  زه پر چا .صداقت احه ګټه کو 

 .وکخ  د زړم احهد سرا  ګهتواو پورد تخپ الک بای
د رودرمت او د چې عدالت امه و    په کار دی  ترڅو د عدالت لپاره فشار راوړل

 . 1ه د لودرت فضا د سولې لپاره انډ د
دهمممه دوضمو  ده  بهرارمان تمر یممو وامت پماتې کرممدل  پوځرمااو شمتون د بهرارمو

د ده  کمه حلودمت  په ټلمر کمېرسه  لېسو او د بهرارو پوځرااو پاتې کمدل    غواړ 
  دولمس او هرمواد پمه ګټمهد حلودت پمه د پيسو لپاره قبلو   بهرارو پوځيااو شتون 

څلور لمورو تمه ګاوامډ    زدوږ واهعرب هرواد ګټه اه ده  افربااستان دا  اه ده لله
 .دخالف د  هروادواه په افربااستان کې د بهرارو پوځرااو له شتون رسه

یمو لمه بمل رسه درسمته  عممر کولمو  ژو پهاد  پرواقتصافربااان او بهراران د  د 
 .کرږ رسه اه عمر په پوځي زور وکخ   او اقتصاد  پروژ  

له بهرارااو رسه ډیپلوداټرک اړیلې او دلارترا د دتمابل اح ام په لرلمو رسه اړیمن 
 .کردایپوره  دلته ايشاردان په درلودلو رسه د بهرارااو اډو  وپ د پوځي  د 

اقتصماد  پمروژ  د    پمه سمممه کمې اصر امحهاقتصاد  ګټې او د بهرارااو 
ته هم،  ارااوافربان حلودت قااي او بهر په کار ده چې په کار دی  وررسه  تفاه، کول

 .کخل يشقناعت ور 
هم، پمه سموله  لروالترما شمته  د حلودمت  ولس د سولې لپاره  افربانلبااو او طاد 
 .کار کوو د سولې لپاره ارر دی  په ګډمکې 

 (( .دترضر ايشه ه د  ويش چې کوم لور  پلې   هلپاره ارر د لو ګهتواوسوله د ټو 

                                                           
 اتلی ضعیف هدف داوو  ې طالبان محکوم  او مح وم دی، ت  څوو  وې د سوولې تونوډو موې د  1

محکومیت او مح ومیت خربه وي، سېونزمنه  ه وي  ې نېیجه ورمړي.  ل لورته حکومت نړهوال 
 وري.مالتړ ل ي او ځان چوي ګ
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یمو تمن پلمې دمخ  برید وشو   (۶۱۰۲ډسمح  ۶۱)د دلعبدالسلم ضورف پر کور 
ځرنې شنوالې په د  ادر د  چې کردای يش د ښاغر ضورف د سولې پمه  شو 

 .براه کې د ه و د دخنرو  له ادله به د هربه پر کور وسلوال برید شوی و 
  : وویل حاګي دین د مدد سولې شورا غخ  

ااسته اه ده  چې داتمه بمه دې لودخۍ او وروستۍ دوضو  ده  دا   په زړم پور )) 
دا ه، د اورو ااستو په ډول یموه ااسمته   هد ده،چې  وای، ه، اهپه زړم پورد و   دا

  ډیمر ادردوامه و   برما وروسمته بمې ځله دا ډیر دا  دجلسواه درلمودپ د ده  
 .اترجې پای ته ورسرږ 

ازاد افربان په حرم   د یو حلودت او سولې شورا په استازیتوب اه ی، راغلی زه د 
 .دې په ااسته کې ګډون کخی دی

اسملدي تمردنځ د سمولې  ګمورمت  اسملدي او حمدبینو  د دجاهمدلبااو او د طا
ږ بمه ویمل دامر دمو  اللو ویل سموله امه راځميلپاره ګرځردپ یو  هربه وات به ه، 

 .بله  ره اشتهچې 
اوس داعمش وو  ف طالب ر لر   دوږ ټول دترضر یو  یو ط څوکد احد حق هر 

او درړي، لوری ه،  ولمس   ده ټولنه شو  بل لوری حلودت + اخیوالهپلې راپردا ه، 
 .شویدترضره  لخوا لور دی چې د هر 

ولس ته په کار ده چې یمو ځمای او  وکخ    داح په ګاخم کې ښلمل لور  د  
کمې  اترجمه پمه د فشمارتر څمو حرکت وکخ    ولس د   پر ښلملو لورو فشار راوړ 

 .ګهتواه ولس ته د زړم احه وکخ 
غوامډ  ويش  امحه منایيشم راځمي   و څخمههروادپروژد ه، له ځرنو د سولې 
 .الصه يش

  د سولې دذاکراتو کې دې د یوه لور  درشمد کولمه  امحد او او در  اسېفراد 
دذاکرات وشول  وپ ځرنې ګهتواه شته چې تر څمو د هربموی سمتواده امه وی حمل 
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 .  سوله دشلله ښلار 1شود
پاکسمتان لبان په لر   طابودواه ه، بااد   هرواد څخه د دد افربااستان دسئله 

ستوادد ورتمه پرمدا کرمږ    کې اوسرږ   که د پاکستان د رایې الف احه وکخ  
بنمدیان  یمې ورتمه وروڼمه چې له پاکستان رسه پر یوه  ره امه تلمی  د هربمه طرب اغا

 (( .کخل  پاکستان د سولې په دذاکراتو کې اپله واډم غواړ 
  هربه پمه د  ادمر دی تمر څمو چمې د د حاګي دین د مد اشاره پاکستان ته وه

 .پاکستان غوښتنې په ادر کې اه یې ارول شود  سوله به ستواددنه و 
پر حاګي دین د مد تور پور  کرږ  چې د پاکستان له اسمتخباراتو رسه امږدد 

 .اړیلې لر   او د سولې په براه کې د پاکستان ګټې اواد  کردو ته به ژدن و 
اسلدي حدب په اوم ګواد ه، رسامً په کابل کې ثبت په وروسته وات کې یې د 

 .کخ  اوس ځان د دولو  اال  بابا د اسلدي حدب د ګواد ځای ااستی ګڼي
هربموی امرک او  دطالبان چمې د   ق ر کي ااست  )) دین د مد وویل:حاګي 

 .اخیوال  دصارف څوک ورکو ؟
 حلودت لور  درصف څوک ورکو ؟ اخیوالافربان د 

او بهرارمان  کمه افرباامان اپلمو کمې رسه کرنمي  بمه چمتمو و  لیواپاکستان یا اخ
 .  تر څو ښلرل اړاواه توافق ته ورسرږ یږدوپردوږ یې ووايي چې 

 سمته  کلوامو ۰۵  د پمه کوردانمه کرمږ  پمه تلمرار رسه کرمږ  چمې احه چې دا
ډول  لمرو  دااړترما  دموږ دغمه ډول امحو تمه  کوده ځایه    ترباید وساتل يش راوړاې

 . لپاره دلۍ د اوشا پردیود  داح 
پممه د  غممور ويش چممې د سممولې اممحه لممه کودممه ځایممه رشو  يش  د طالممب او 

                                                           
له جدېونو څخه هې هدف ممکن هو د پامسېان هیواد وي،  وې لوه افغانسوېان رسه د ډهورنوډ مسوئيل  1

حل تواړي، له همدې امله د افغانسېان سووله موې سوېونزې پ وداموي، او ممکون ځینوې نوور  دو ين 
 هیوادونه ه  د افغانسېان له سولې څخه خپل امېیازات ت السه مول وتواړي.
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حلودت تردنځ وساطت افربان ولس وکمخ  او کمه د اخیوالمو لخموا وسماطت ويش  د 
 ((.داعش دسئله پلې او  ده

حلودمت همر سمخی پمر د   حاګي دین د مد په ګمډون د دا لویه ستواده ده  د
چې طالبان اه غواړ  په رسمي ډول له دوی رسه د سمولې امحد وکمخ   پوهرږ  

وپ افربان حلودت په هره ااسته کې وایې چمې طالبمان سمولې تمه اراده امه لمر   
 .ځله هربوی د پاکستان تر افوت  اد  د 

دا ډول  .ااسممتو اترجممه وراممه کممخم واړارممد  څلممور : )) دیممن د مممد وویممل ښمماغر 
 .دوام لر  اترجه يې اشته الوراهر ک  ۲ له  دجالس چې غههمد

  د ګمډون امه لمر ښمځې په ااسته کمې ویل  صاحب  قااوينزیاته کخم چې هربه 
د پموهنې وزیمر وم  اامدواردیا تمه پمه  پمر دهمال حلودتد  يناستاد برهان الدین ربا 

الې وه  فلر کردی چمې امو  بمه و رسمې سفر روان وو  د الوتلې یوه ښځرنه کارکو 
کممخ  وه  د دجاهممدینو د حلودممت پممر راتممګ د الوتلممو د ښممځرنه يممې داممده پمممل 

یمو ډول   .کارکوالو یوارفورم بدل شو  هربې چې وکتل دلتمه دجاهمدین ااسمت د 
 .دراه ورته متادردله

هربې د الوتلې ښځرنه کارکووالې ته دې وویمل چمې پخمواای لبماس ) د ډاکټمر 
  )دجاهمدین(  د  وات( ښه وو   که اوسنی لباس؟ هربې وویمل تما اجرب هللا د

 .ادای ج اپلو دنځو کې رسه ګوړ کخ   دوږ به برقې )چادرۍ(  پر رس کخو
  فوردولټي ده چمې ښمځې د  پمه ز که سوله رايش دوی ه، اوشاله کرږ   یوا

   .ااسته کې دوګودد و 
دترضمره دی  دامر د فشمار  له دواړو لمورو طرف اه دی  هربه ګنګ اه لر   ولس

 ((.هاه د سمه   او د سولې د طرف په عنوانهد سمه د ولس احه لپاره
حاګي دین د مد پورته احه به څودره ودنل يش  په حمرمت کې هربمه لموری د 

قو  و  چې ولس یې دلتخ کو   دا امحه ډیمره روښمااه ده چمې افربمان ولمس پمه 
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هرواد کې د بهرارو د شتون رسه دخالفت لر   او په اپلو سممو او کورواو کمې یمې 
 .الرو ته ځای ورکخ  دیطالب ګنار

د سمولې دختلمف : ))دین د مد وروسمتۍ امحه دهممه وه  هربمه وویمل ښاغرد 
پمه کمار ده چمې د سمولې ه مه  لمر   او وړاادیدوامه طرحميد سولې د    اهحرکتو 

اطمراف چمې پمه ااسمتو کمې د قضمري  .کووالې ډلې اپلو دنځو کې تفماه، ولمر 
 چمې دغمه ډول ااسمتې وکمخ دا  امه چمې حلودمت فلمر به و   و  ښه  حارض

 ((.  د دوقت حلودت ګوړولو طرحه دهز یوا
 ته اوبت ورسرد  هربه وویل: ګوفر دهدو د ول  ګرګې غخ  

پمه کمار کم، د    دوه افرباين لمور طالب او حلودت سولې دذاکراتو کې د د )) 
د سمولې  ضملوي دردسراسی احداب ه، چې د سمولې پروسمه کمې ګمډ او ده چې 

 ((.ه، د سولې په پروسه بااد  اپل تاثرر لر  شی   اخیوالګوړ  احو ګوړښت
په کابل کې تمر سملو زیمات  د وړاادید په اړم ااديښنه ه، شته    ښاغر دهدو د 

سرا  ګریااواه ثبت شود  هره ډله یې ځان د ولمس اسمتاز  ګڼمي  ادعماء لمر  
چې کورای او بهرای دلتخ له ځان رسه لر   هممدا سمتواده ده چمې ځرنمې کسمان 

 .غواړ  په راتلوالې کې د رح يش
د ادریلا لخوا ه مه رواامه ده چمې زاړم قمو  ګهماد  ګوادوامه کممدور  يش  او 
کمدور  کخ  یې ه، د   ادریلا په ځوااااو کار کو   تر څو د پخواارو زاړم پمالو او 

 .اسلدپالو ډلو ځای وار 
سملنه  ۱۱ – ۱۱ برامه لمواخیواسمولې پروسمه کمې د  د: )) دهدو  وویل ښاغر 

او  لېسمو تمر څمو د  سملنه ګمڼ، ۱۱ – ۶۱ په د  براه کمې د افرباامااو برامه  ګورم 
 .خ کار وکلپاره ادنرت 

  په کار ده چمې د سمولې دمذاکراتو څلمور ادنرت ارايب لور ته روان دید هرواد 
 .احداب او اخیواله ټولنهسرا  طالب  حلودت   ضور يش  
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او د هروادو استاز  شمته  افربمان حلودمت او سمرا   قوتواهدلته په هرواد کې 
ورڅخمه طالب توریف اشو کو ی  یو دشخ  فه، او شمناات  ډلې ه، شته  او د

 .اه لرو
غوښمتوالې ډلمه ده؟ ادمادي تجدیمه آیما دا تصور س، دی؟ آیا طالب ترهار دی  

 ؟ځواک دی ادادياو یا ه، بهرای  دلرشه اپلرسد
تاملره  ځماااخ  طالب یوه سرا  افرباين ادادي ډله ده  چمې یموهاو یا داچې 

 ((.اه لروورڅخه ک توریف دش  باید واضح کخو  تر اوسه ه،  یفلر   تور
دهدو  غوښتنه د طالب د توریف اړواد پمر ځمای ده  ځلمه د طالمب  ترهامر  د 

سولې  شهرد او دجاهد توریفواه دلته په هرواد کې دانه ډیمر ګوامګ د   بهرارمااو 
یې یو ډلو توریف له ځان رسه لر   افربان حلودت بل ډول او طالبان برما لمه اپلمه 

 .اړاه ورته توریف لر 
د سولې دمذاکراتو  دی  لوریحلودت د سولې رسمي  : ))  دهدو  وویلښاغر 

 درشموعرتد ت لمر   دشملل  حلودت اپل   رسه دی حلودتد  سلرک  واک له 
 چمې  يميواهم، طالب او   اه دراعت کولوستواده یې شته   د قااون اسا اړواد یې

 . و ځای په دغه ډول حلودت کې به کله ورته 
سملنه المک ورباامد   ۲۱چمې  د حلودت د در درشوعرت اړوامد رسود ښميې

 .باور اه لر 
امه  پر  پرته له ادریلا هرڅ یو باور  په اړم درشوعرتله کچه د حلودت د اخیواپه 
هروادواه له طالبمااو رسه اړیلمه کمي د   ځلمه  ایران  ترکره او   چرن وسرهر  .لر 

 .طالب واضح پمربام لر   بل لور ته افربان حلودت کې د ظرفرت د اشتون احه ده
  ترڅمو چمې اپل توریمف لمر  سوله د اهعاد ګاخد ات،  ه،  یا سولهعاد اه 

ژوره احه اه و  شود  عاد اه سوله اه کرږ  او سخته به و  چمې تلپماتی ادنرمت 
 .رايش
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د اورو هروادواو د داالت او افوت د دخنرو  لپاره ځاااخ  تاملره او فماردول امه 
واک دی  کمه ترهامر یمې ځم ديادمااو   اطالب سر چې ووایولرو  واقورتواه باید 

 .کرږ ګڼو سوله اه 
  کمخودرک  بایمد  واقورتوامه کرمږ اه  سولې ته لودخیتوب او په د   ره کې برخم

لمه حلودمت  ظرفرت او درشوعرت اه لر   کمه طالمب د سولې لپاره حلودت افربان 
 ((.توافق ته رسرږ   برا به تلپاش سوله و  کرني رسه 

 وویل: اسدهللا سوادشد ول  ګرګې غخ  
ځرنمې دوضموعات  د پاوا  ادرد لخوا په ترترب شود د سمولې وړاامدید کمې))

  .حساس د 
ځرنې براې او یا  دنو که اه؟ احه د  آیا همدا اسا  قااون  اسا  قااوند  – ۰

يش؟ که تومدیل راځمي  کموم دمواد بایمد تومدیل يش   پمه اسما   تودیلټول 
ې د داشودااو حمواه ه، تکر شمو   کمه تومدیل کرمږ   آیما دملمن ده قااون ک

 .و چې تر د  ه، ښه 
رسمردو  ره  تمه د سمولې بلمېد  لمه آیما پرتمه حلودت غوښمتنه ده  د ااتماپ  – ۶

 .ولت په زیان دی ا کار د دتګ دملن دی  د )شاته( شته؟ یونی صفر ته
 .په اړم احه او توافق دسئله ده داهرتد د ادام  – ۱
 الي سلح کمدل؟  ادغام دجدد یا د وسلوالو دخالفرنو – ۲
امه داغمټ دشملل بختا  بدتمه اړترما ده عاد اه ویش د اقوادو په تناسبد واک  – ۵ 

دی  بایممد روښممااه ب مم  ويش  چممې قممودي ګنجممال دی  قممودی سممتوادد غممټ 
 ((.دشارکت د رح يش

چې د اهل تشري درشان فلر کمو  چمې پمه   ښلار  ښاغر سوادش له احو د
کلواو کې دوی تمه د ادریلایمااو  ۰۲حلودت کې د دوی واډم کمه ده  وپ په تررو 

او بهرارااو لخوا ځاااخ  توګه کردله  له د  رسبرره د ایمران اقتصماد  او تولرممې 
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 .درستي یې ه، تر سه کوپ
عممودي دم  ګموړ د سولې اړواد یو اه بللې  تګدیا: ))سوادش وړاادید وکخ پاولو ته

 ((.په د  کې د ګدیاتو ځای کردل به پوښتنې او ااديښنې پيدا کخ کخ   
ضممرا ال ممق ادرارممل اوبممت د ټمماکنو د کمرسممون د شمملایتواو پخمموااې رئممرس 

د سمولې د ډلمو پمه  تر ډیره د سولې پر ارزښت او رضورت يې احه وکمخم   ارستوا
 .احه وکخم  او سوله یې دافربان ولس لپاره اړینه وګڼلهیې  ږغيیوواپ او هم

 :  احد پمل کخ   هربه وویلعمرداودز د کورارو چارو پخواين وزیر 
  ه مو سولې د همد پاولو دی ادای ج دسلامن کخ   چې هللا ج دښاغلی )) 

 .اګر ورکخ 
   دشموره شمود طرحې اړواد یې له دموږ رسه هیرد داده  ۰۲د ښاغر پاولو لخوا د 

دا  ټلمي شمته  ځرنمي او وررسه دوافق اه یمو   دوږ د  ټلي پلې  ځرنې ا ر 
 .چې باید په طرحه کې ځای کخل يش

 .دوږ اد  دنر  ب   دو پر  کخی   داد  ودنل يش ۲ ۰سمه اه ده چې دا  دا
سمه امه ده  دمر دشمارکت حلودمت   او  زده راتلوالي ادام اړواداداره د  قتهدو 

 .کو  اه پيداه، ستواده  ينقااو  او ښه اص لح ده
و   حوصمله  دشللهبه  استوفی ورکخی  دا لسمرشچې و حلودت اړواد دوقت  د

 (( . به واه لر 
په سراستوالو په سختۍ باور کردای يش  عمر داودزی هربه څوک دی چې زدوږ 
رسه په ااستو کې یې د لنډدهاله ادارد د ګوړیدو دلتخ کاوو  کلمه چمې وپوهرمدی 

لنډ دهاله اداره کمې ده تمه واک امه ورکمول کيمږ   اوس د لنډدهالمه ادارد چې په 
 .راتګ قااوين ستواده ګڼي او د در دشارکت احه کو 

دمادد وه د  ۰۱ې همدغه طرحه چې هربه وات کې سپټمح دراشت ک ۶۱۰۲د 
ښاغر پاولو لخوا د سولې ګرګمې دفم  )وزیراکحامان( کمې ولوسمتل شموه  او پمه 
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ه عمر داودز  رسه ه، رشیله شود وه  هربه وات د دوقت حلودت ځاااخ  ډول ل
دخلمې لمه  اږدد درد دراشتېعمر داودز  له د  غواډد  .اړواد چا اروکه واه کخم

رسه د دجلس پردهمال وویمل چمې کمه  )لرلوال( او دا ښاغر دلعبدالسلم ضورف
دز  عممر داو  .طالبان پر دوقت حلودت رايض يش  د سولې لپاره ښه چمااس دی

ه ه کوله چمې کمه دملمن و  دوقمت حلودمت باامد  طالبمان او افربمان حلودمت  
دوافمي ته ورسرږ  او ددوقت حلودت په رائس کې هممدی رايش  ادریلما تمه یمې 
سفرواه وکخل  پوه شوی به و  چې ادریلایان دحلودت په رائس کې دده له راتمګ 

دد شمخ  یمې رسه ځله دوافق اه د   چې پخمواين ولسمرشمحادد کمرز  تمه امږ 
دمه دما )لرلموال( او اسمتاد د ممد زدمان ۰۲سرد اس ق ګرلين د ډسمح پر  .ګڼي

دددل ته وویل چې داودز  به ځله دا ډول امحه کمخ  و   د ډاکټمر غنمي لخموا د 
 .سفارت ژدنه وررسه شود

د   ولس طالب او  دې دا ده چې حلودت زړم احهد )) داودز  وویل: ښاغر 
 .د سولې پروسه کې ګډ کار وکخ 

وامت کمې یمې ځرنمې دا  پمه  افمه دی  د اپمل ادمام ولس له طالب څخه 
دشمارکت طالبمان پمه حلودمت کمې چې دلت ورڅخه ااراضمه دی  کمه کخ  کارواه 

 .ورکول کرږ  لله پخوا چې دوی درلودله اه او براه  حق ډول کو   هربه
 تولمر، واارینهد دی چې تولر، وکخ   دوږ ګرنلۍ واه لرد طالبااو په وات کې 

 هم، د ااجنرر په ځمایکولو ستواده وه  ځله  لپاره د کار لرواليتولر،  د  ک، وو ه،
 ((.طالب دمرر وو

دا  دولودات شته چې د طالبااو د ادمام پمر دهمال چمې کلمه عممر داودز  د  
درلمودلې او دلارو دلتواو په دف  کې کار کاوو  طالب درشااو رسه یې اږدد اړیلې 

د اسلم اباد سفارت رسه  یې په ځرنو دمواردو کمې هملمار  کمخ  ده  ادروامه یمې 
ورکخ   او وړاادیدواه  یې وررسه رشیک کخ   اه پوهرږم په هربه وات کمې بمه کموم 
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 . دل و چې هربه یې د طالبااو رسه درستي کولو ته لرواله کخی وو
 لمه طالمبپه دوحه کمې د پاموا  غوامډد پمر دهمال دمو : ))  داودز  وویلعمر 

 .ښې احد واورید  څخه دود
 .افس اسا  قااون دني – ۰ 
ولممی   يشتسمملر،  غوښممتله چممې دوی تممه حلودممت سممولهپخمموا یممې دا    – ۶ 

 .1 دشارکت غواړ  اوسمهال په حلودت کې
ادمر اپمل  شخصماً   کرږ  د بهرارو پوځرااو د وتلو احه ااديښنه دې دا ده چې 

 ئهربه وات غمواړ    آیاکاله دخلې حالت  س ګو ته دریږ  ۰۲ سمدستي دې لرم  
 .قااي کخم چې له دوګوده ادام اه ښه ادام درته ګوړوم لودخی دېکه اه؟ 

د  او واحد دوقمف  ګرګې اګام د اه بللې پک   په ټوز بهرارو پوځرااو وتل یوا د
 .په اح ام يې راصت کخو چې غواړو  رد

 دموږ وایمو چمې و   دلته چې بهرين پوځرانکو  ګاخم واته تر هربه  ييطالب واکه 
سمخته  ؟ کله چې د کورارو چمارو وزیمر وم  دموږ تمه بمه ډیمرهګاخم کې څوک وژل کرږ 

  او برما بمه دمو هربمه تابوتواه راتلملد پولرسو   ۱۱ څخه تر  ۶۱هر ورځ به  دوږ ته د   چې 
 .وسمهال هره ورځ سل تابوتواه ورته راځيتابوتواه د هربوی کورارو ته سپارل  ا

 بمل اړخ دا ائ؟وپ يې وژ و    که ګرم اه ؟ اواردو درلودل ګرم دی او پولرسآیا 
 .  دار ان احه په طالب ده لر  دشللته،  )حلودت(

پخموا او اوس يمځ دولوم شمو  د حلودمت در  دریځ او لږ لبااوطاسولې اړواد د د 
 .م بله تالره  لر ښااو دا اه دی دولوم  سهار یوه تالره

 .2چې راشه سوله وکخم ييچې زدریان یو اورو دو  بله ورځ برا وا ييیوه ورځ وا
                                                           

دا ې طالبانو په حکومت مې د رشامت خربه د پګواش تونډې موې موړي وي، د پګوواش تونوډې  1
 نور ګډونوال هې نه تاهدوي.

ما ل تونډې څخه هوه اون  مخکې ولسمرش تن  افغوان ځوامونوو توه د وهنوا پ مدوال  ووهول  –د پګواش  1
 همدې خربې ته اشاره وه.خورو. د عم  داودزې  )طالبان( د من ې موږ )حکومت( زم هان هو،  او 
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  ځلمه د کي دی  ارده احه د عسلر له ادلمه امه يش کمو ی په دوه  رددولت 
 لې تمهسمو  کمو  کمه د ګامخد امحه  عسلر دورال او دوقف ته يې صدده رسمرږ  

 . زیان کو 
د  امه رشدرمږو چمې طالمب رسه سموله کموو    دوږ په  ره سوله ده زاۍ د حلیوا
عمر یې څناه او رسه کوم  ور افربان ورور دی  سوله او دشارکت ااراضه  دو طالب

 .ت ول راغلی فلر  لوی   په طالب کېخوک
 ترروتنهپخواين حلودت   ادرس ورکولو دخالفت ده کوئ دد سولې د احو لپاره 

د  کمو  چمې ترروتنمهق ر دف  يې بند کخ  اوسمنی حلودمت  چې د طالبااو د وکخم
په ق ر کې د طالبمااو  بایدزدوږ دشوره دا ده چې   يق ر دف  اه دنلپاره د  وطالباا
 ((.اقدام وکخ  ارتۍ دولت او طالب د ارکيش   الص دف 

په لودخ  ځل چې د طالبااو د ق ر د دف  د الصردو دخالفمت ښماغر کمرز  
وات ښاغلی عمرداودزی د ولسمرش د دف  رئرس و  که هربمه وامت یمې وکخ  هربه 

تهنرت ګوړوامه کمخ  وای  او کمرز  تمه یمې یمو ډول قناعمت ورکمخی وای چمې پمه 
 .ق رکې د طالبااو د سرا  دف  د الصردو دخالفت ده کوئ  ښه به وای

ګوااتااادو څخه الص شود بنمدیان پاسمپورټ غمواړ  دامر د : )) وویلداودز  
 . 1چې پاسپورټ درکخو  دمابل کې یې تا  څه رارسه کوئ ييلودت ورته واح

د  پمه  ړاامده راکټوامهامويش کمخ    ن یاطالب د  ځرنې کورين او بهرين بند
راکټواه يش   اچول بند مبواه سرمو اه وراويش کو   د دولت او بهرارااو لخوا د 

 ((.ګهاد اه دی ول اوویشتل او په ځاااخ  ډول په ښارواو بااد  یې وراويش ک

                                                           
تنه خو  شوې زندانیان  ې چط  مې میشوت دي، تو وېل هوې  وې د  ۱دګوانېانامو زندان څخه  1

عم ي حج ته والړ  ، ددې لپاره د پاسپوریونو اړتیوا وه، افغوان حکوموت د پاسوپوریو ورمولوو پوه 
ت  دي مدالوه  پوریونهپاساو مقا ل مې ورڅخه سیايس تو ېنې درلوديل، داخربه  یا رسنیزه شوه، 

 نه دي ورمول شوي.
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کله چې ښاغلی عمر داودزی د کورارو چارو وزیر و  هربمه وامت پمه ځرنمو سمممو 
د  کې د افربمان اردو او پولرسمو پمه راکټمي بریمدواو کمې دللمي کسمان ووژل شمول 

هلمند و یت سنارن ولسمواپ کمې د واده پمه ورا د دمر اردو راکټمي بریمد کمې د 
زیمات  بمې ګنماه دللمي کسمان  ۱۶دمخه او تمر نمه ت ۵۲درردنو او داشودااو په ګډون 

ژوبل شول  د دردان وردګ سرداباد ولسواپ کې د دمر اردو لخموا د راکټمي بریمد 
سممخ  ووژل شممول  د غممدين و یممت درکممد تممه څرردممه د  ۲داشممودان  او  ۱لممه ادلممه  

والربال لوبه کووالو بااد  د راکټ لاردو له ادله درګ ژوبله واوښتله  دا ډول اورد 
پمه دوقمت ډول د پخمواين ولسمرشم  اللمو شملایتواه وکمخل  ښې ه، شود د   پم

لویمو توپوامو د دردرمو  دمر اردو لخموا د کرز  لخوا د اللو د استوګنو پمر ځمایواو د
دادی تمر امن پمور  د ویشتل بند اعلن شول  وپ د کرز  پریلخه عمر اه شموه  

راکټمي بریدوامه کرمږ   او حلودت لخوا د اللو پمه اسمتوګنرده ځمایواو کلمه ااکلمه 
 .دللي وګخو ته درګ ژوبله پلې اوړ 
 ګرلې درلودلې  هربه وویل: دکتور فاروق اعد،د پاوا  د تررو غواډو ګډواوال 

  داهم، غنرممت دی   ی  بل څوک دمو راټولمو ااپله اشو راټولرددوږ افربااان )) 
همر   هميو  هم، د سمولې امارد له هر څوک غواړ   هربه چې اه یې غمواړ  هربمهسو 

 .يشو رڅخه باید استفاده و څوک چې د سولې د غوښتلو ږغ کو   
 پمه  د زړم امحه د درلماادمښململ لمور  درلااردم دهم، دی  د سولې احو لپاره 

 .اصر احه اه کو اوس وات کې وات کې کوی  
 یمې سولې شورا د ادغام دجدد لپماره ګموړم وه  ځلمه کادرابمه امه شموه  المکد 

طالمب  او د دولت د سولې لپاره .یوویل بې طرفه  به یې برا او تسلرمولحلودت ته 
 . کار وکخ  یواز  د سولې لپاره اشته چې په ځاااخ  ډول کوده اداره لخوا 

د ګامخد د  دموږ   وات کې ګنمګ وو ين د حلودت پهربا  برهان الدین د استاد
کمخل   کسمان دمو راپرمدا بماافوته قمو  ۵۱ګرځرمدو  د هرمواد و  ښلملو اواوو تردنځ
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سراف دو ااډیوا ن وو  واضح دو ورته احه  او استاد حلمترار ښاغلی  ينربا استاد 
لږ کادرابمه وو   هربه وات اسبتاً  دلک زدوږ دی  دوږ ه، دجاهدین وو  کوله  چې دا

امه درتمه څنامه ورځمې  اپمل اهمداف هربوی ته بهرای شتون د رح دی   او  اوس
 .ه شوددسئله دشلل يي  له همدد کبله ده چې وا

 امه راځمي  پاموا  راتمه کسان ۵   وکخو له ااستو کسااو څخه ږغ  که دوږ هر یو 
 .ه  دوږ یې رسه راټول کخ  یود ښه   اداره 

او درشممان یمما ااجوګمماد څممه ډول ځممان متثرممل کممخی  برچمماره شمموی  ولممس بممه 
 يميوابمه راپورتمه يش  و بمه دلمت داچمې د دلت مناینمده یم،   يي چېواکارکووالي 

 پمه دد برامه کمې هم، پریلمخم وکمخ   بمه عاد امه ادمام لپماره داو  ګنګ بس دی
 .   ولس ته د ږغ پورته کولو حق اه ورکول کرږ دشللت د

 دوه وړاادیده لرم:
افربااان یمو بمل دوږ   تشلل ګوړ او اخیوال یې دلتخ وکخ چې د سولې اړواد یو  – ۰

 .اورورپسې ودریږ  وټاکو او ودنو  یو درش
  هحتممي د د ډلمهدنځامخ د سمولې   کمار ويش دلارترا په  ادارو رسه لواخیواله  – ۶

 ((.اه کرږ سوله د  له پرته 
د سولې په براه کې ډاکټر فاروق اعد، ځمان د درشمتوب دسمت ق ګڼمي  کمه د 
سولې هره ه ه کرږ   هربه وایې چې په د  براه کې یمې ډیمر کمار کمخی  بایمد د 

او که دری، ګخی ګروپ ټاکمل کرمږ  هم، بایمد  سولې د ه و  درشتوب ورکخل يش 
 .درشد یې ده ته ورکول يش

کله چې د سولې شورا پخواای درش استاد برهان الدین رباين ووژل شمو  ډاکټمر 
  .فاروق اعد، ډیره ه ه وکخم چې د سولې شورا درش يش  کرز  وررسه واه دنله

ګڼمي  هربمه وایمې  د لنډ دهاله ادارد د درشتوب لپاره تر بل هر چا ځان دست ق
زه پخواای دجاهمد یم،  د اللمو پمه وینمو دمې  سمواه رسه شمود امه د   دینمي او 
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 .عرص  زده کخ  لرم  کو ی ش، هرواد له ب ران څخه الص کخم
همدغه ستواده ده  چې  هر څوک د درشتوب او واک تر سه کولو لرواله د   ځله 

 .نلی او اه ه، زغملی يشاو په هرواد کې ادن او سوله اه راځي  یو بل اه د
 : احد پمل کخ  فریدون دودندد ولسې ګرګې وکرل 

  پاولو ترهربمه دمه دسملامارږم ترڅمو چمې سموله امه و ټوکه یې وکخم ویې ویل: )) 
ااجنرمر و  ځرنممو کسممااو ورتممه وویممل چممې  کادممه کممې ګاپممااید انارهممار پممه  .شمود

ړږدئ چې د کمواخ پمر سمرند د پر  دسلامن شه  اورو ورته وویل چې ترهربه واته يې 
 .  که دسلامن شو  برا به رسبند پاتې يشګوړ کخ کادي رسبند 

افربااان سوله غواړ   ااست دجلمس یمې ثبموت دی  طالمب  حلودمت  دجاهمد  
  د ګاخد لپاره یوځل یوه او دلته ااست دی  دار ګاواډ  هروادواه سوله اه غواړ 

 .برا بله ډله پيدا کو 
 بلمه ډلمه بمه برما بهمرين هروادوامه ني  پاکستان  ایران او امورود لبان سولهکه طا

  .کو  چې ګاخم وکخ  پردا
  طالب  حلودت او ااټو  څوک اه کو  زيتوباستا ولس  د ولس بندی شوی دی

هربه څموک هم، وژين چمې دلت وژل کرږی   او د دوی تردنځ ګاخو کې   د تواهقو 
 .د ګټو دخالف احه کو  دوی د 

طالب  حلودت او ااټو په اوربند باامد  قمااي يش  ولمس تمه د  په کار ده چې 
 .واک او ااترار ورکخل يش  او دا کار د  وکخ 

طالب پور  دربوط اه ده   چې د بهرارو پوځرااو وتل د   په غوښتنهدا د طالب 
غمواړو  ټمول  هم، وتمل ګرااواار  د دلارود طالب رسه دوږ افربااااو غوښتنه ده   دا د

 افتخمار بمه د د هرواد د ازادۍ او لمه هرمواده د بهرارمااو د وتلمو .وځياارګران به و 
افتخمار امه دموږ هم، دا ډول  دوږ ګوډاګران دوريف کمو   البدلت و   که ط افربان

 ((.دنو رسه بل به یو  که ورور  کو   شو ورکو ی
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فریممدون دودنمد پممه داوړو اممواو کمې افتخممارات غمواړ   ځرنممو کسممااو د ښماغلی 
وځرمااو دوتلمو کلواه دلارترا وکخم  اوس مته لر  چمې د ادریلمایې پ ۰۵ادریلا رسه 

 .کې دوی ته ورکول يش يویاړ ه، په راتلوال
ښماغلی فریمدون هم، لمه  همدغه ډول ادعاء د ډاکټر اجرب هللا پلویان ه، لر   

هربمموی وایممې چممې روسممان لممه افربااسممتان څخممه د دوی پممه د  ګملممې څخممه دی  
د دوی دی  په دا  حال کې چمې دوی د روسمااو رسه  غوښتنه ووتل  او دغه ویاړ

په ګډم د افربان ولس  پمه وړاامد  ګامخم کولمه  اوس هم، هربموی چمې د ادریلمایې 
پوځرااو رسه په ګډم یې د افربان ولس رسه ګاخم کوله  وپ غواړ  چې د ادریلایې 

 .پوځرااو د وتلو ویاړ د  دوی ته  ورکول يش
طالمب  )له حلودت رسه یوځمای کرمدل(  ه راتللادام ت : )) دودند وویلفریدون 

 .ر دی  یوځای کردل به دشلل و پمربو ته 
 دوقمت حلودمتدرد کاله وروسته چې د افربان حلودت وات پای ته رسمرږ    
 .ګوړ يشد  

 وامور د سملنه برامه غمواړ    ۵۱دشمارکت اشمو کمو ی  طالمب په حلودت کمې 
 ((.به څه پاتې يش او لپارهقودو 
یما لمه د  څخمه د کم، او  ۵۱احه سمه اه ده  کله ه، طالبااو د دودند پورته د 

زیات واډ  غوښتنه په حلودمت کمې امه ده کمخ   هربموی وایمې چمې د دوی لپماره 
 .لودخیتوب د بهرارو پوځرااو وتل او یا ه، د هربوی د وتلو د دهالویش اعلن دی

رسه دی  سمرا  درشمان دموږ  ولمس لمه ييطالب او حلودت وا: ))وویل دودند 
 .چې څوک غواړ   دلت ته ورکخ  د رسه دی  حق چې ولس له دوږ وایي 

چمې د  د  درردنمو حموامه دا  تودیل دوږ ټول غواړو  د په اسا  قااون کې
شوی  لویدیځوالو د اارینه وو حمواه پلې له دنځه وړ   د ولسمې پلې ورک  حق ار

   حمقرایې اامر زره ۰۱سخی او رایې وړ    ۱۱۱یوه ښځه ګرګې د وکالت لپاره 
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 ((.تلف کرږ  پلې
سملنه ده  پمه دا   ۶۵په ول  ګرګه او و یتي شموراګااو کمې د درردنمو حموامه 

حال  کې چې اپله په ادریلا کې درردنو ته دودره سلنه حموامه پمه کمااارس کمې امه 
د ادریلما  لمه اامااو امحه ده  دا یواز  د دودند اه  بللمې ډیمری افربد  ورکخل شو   

ګوړیدو تر ان ورځي ادریلایااو درردني ته دا حمق ورامه کمخ  رایمه یمې ورامه کمخم چمې 
درردن د  د ادریلا ولسمرشه يش  ښه بملاه یې درردن هرلمر  کلنمټن ده  چمې یمو 
ځل یې د تور پوستي اوبادا په دمابل کې داتې واوړله او بل ځل یې د ډواالمډ ټردمپ 

 .کې داتې واوړله  هربه ټردپ چې درردنو ته په درااو  قایل اه دیپه دمابل 
د اسا  قااون د تودیل لپاره لویې ګرګې ته اړترما ده   : )) دودند وویلښاغر 

او د قااون تودیل د درشااوګرګې وکرلاو صلحرت دی  دا کمار حلودمت او طالمب 
 .اه يش کو ی

   .بهرارااو د وتلو پریلخم کردای يش په قااوين لویه ګرګې کې د ټاکنو  حلودت او
ګامخم ده  د  پاکستان او   ایرانسرې  رو  یلاادر اصل کې د  ګاخم په اوم   افرباند 

  .دوی سفرران د ګاخد او په افربااستان کې د داالت په اړم احد او پریلخد کو 
اسمتوفی هللا  اجرمبډاکټمر   او پمه یوازیتموب رسه کمو ی شموایسموله افربااما که
 . کخ پمل  ددجاهدینو اپل دنځ کي ګاخ  او ورکخم 

طالمب فتموی بمل    او ځموانامو د ااست دی   ان ورځ په کور کې طالب ایپخوا
دراګومه ښه ادر اه لر   د سولې لپماره ولمس تمه  ډول ده  د ااست طالب اړواد ه،

 ((.ده کول په کا ر
وس هم، اه کوم چې دا  به و  لله چې ښماغلی فریمدون دودنمد وایمې  افلر 

درشان د   او ځوان طالبان ه، د سرا  او پوځي هربه پخواين طالبان د طالبااو 
 .پخواارو درشااو طالبااو ډیر اح ام کو 

بنمد   ( ۶۱۱۱دمئ  ۱تمر  ۶۱۱۶اګسمت  ۶۶)  د ګوااتااادو څخه اويش شمود
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 : وویل   وکرل حاګي روح هللا
کالمه وګنارمدی   ۰۵حلمترمار ښماغلی دلت سوله غواړ   طالب افربان دی  )) 

  .ييوا رورو  د حلودت الک ان ورته
 اووررسه دلاممر  یمو  د افرباامما ږکمالو راهر مم لارما دی  دمو ۲لممه  لوپماو ښماغلی 

 . ادریات یې راټول کخ 
ښمه الفما  دواړو لمورو تمه ګرګمه یمو  د سولې  هداف د   دوږ ااپل  هطالب رس 
 .کار ويش د  پيوستون لپارهد    د رکارول په کا

دررت هوټمل کمي ااسمته وه  د آی ایمس په  اسلم اباد کې د پاکستان پلزدرنې 
او   شمود قمااي شموو چمې ا ماهربموی    او پلمې ګمډون درلمودکسما ۰۵آی او پوځ 

 ((.غل ه وه یې تالره دافربااستان اړواد
لممه حلودممت رسه د حممدب اسمملدي  د سممولې د دممذاکراتو د پمملو  درشمم ااجنرممر 

 : وویل ادرن کری،د مد 
چې سمولې وړاادیدواه دا  تو لپاره دذاکرا د تلپاتې سولې د له حلودت رسه)) 

 .پراسرپواه لرو  رستارس  سوله غواړو د سولې لپاره  شو  ته رسردای
 .یو عمردش لردلوری دی او بل ه، سرا  دوقف دی

  ؟دنځو کې ژواد وکخ  اپلوکو ی يش چې  اواهعمده ګریاآیا درد 
دا   تفلمرسمنتي  ي او(   اموی اسملم ګرایمله لوړدیځ دتاثرافراطي ) ييتجدد ګرا

 ژواد وکخ ؟یو ځای دملن ده چې درد رسه 
  کرمږ  کمېافربااسمتان  په   دلته عمل ګوروروشنفلر  اسلدي او  ييتجدد ګرا

 .براورد او ګاخم کو  تفلر ادادي سنتي وپ
 .ورته اه لر ه،  ف توری او اه لر  ااص ترور  طالب د اسلدي ادام اړواد

 امارګيلمه  طالب )حق د هربه چا لپاره دی چې غالب شوی و (   ال ق ملن غلب
رسه دذاکره غواړ    دار له حلودت او د افربااستان لمه اللمو رسه ګامخم کمې  )ادریلا(
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 .دلته بهراران اه  بللې افربااان وژل کرږ   د افربااااو تر دنځ ګاخم ده .د 
 ((له اا صار څخه  س واار؟ د واک آیا طالب حارض دی چې

ځرنو کسااو د ښاغر ادرن کری، پر احو له د  کبله اروکه درلودلمه  چمې ده تمه 
په کار و چې د اپلې ډلمې حمدب اسملدي اړوامد یمې امحد کمخ  وای  ځمان یمې د 
طالب دمابل اه وای ښود ی  او یا او د طالبااو د ادر او فلر احه یې اه وای کمخی  

 .حدب اسلدي د ادریاتو او تفلر اړواد  څرګندواو بااد  یې اکتفا کخ  وای بللې د
که ااجنرر ادرن کری، طالبان له افربان ولس رسه په ګاخم کې بوپ  دامر حمدب 

کاله د افربان حلودت   ادریلا او اماټو پمه ضمد د ګامخد  کولمو  ۰۵اسلدي  ه، دا 
 .بریدواو پخم یې ه، په غاړم اارستلهادعاء کوله  او په کابل کې د ځرنو ځامنرګو 

کلواه حدب اسملدي لمه چما رسه ګامخم کولمه   ۰۵ااجنررادرن کری، واه ویل چې ترر 
 .ارټه  سلرک شو   ده۶۶کال سپټمح .ز۶۱۰۲ له حلودت رسه د سولې تخون او د

ددد پرځای چې د حدب اسملدي او حلودمت تمردنځ د دمذاکراتو پمه اهمرمت او 
 .احه وکخ   وینا یې پر طالبااو ااتماد  بڼه درلودله سته راوړاو 
  اریااااروزټلویدون د ااجنرر ادرن کری، د درکې یوه برامه ۶۱۰۱ده ۶۶د ګنورد 

وسمملوال ګنارمماپ لممر   او د افربممان  ۰۱۱۱۱دا  وویلممه چممې حممدب اسمملدي 
حلودت رسه به د ادنرت په راوستلو کې درسته وکخ   پمه ټمول افربااسمتان کمې بمه 

په د  دونی چمې دحمدب ګنارماپ بمه د حلودمت رسه  .سلنه ادنرت ښه يش ۵۱
یوځای د حلودت د دخالفو وسلوالو رسه ګاخم وکخ   یوه ورځ وروسمته ااجنرمرآدرن 

 .کری، وویل چې دده احد ت ریف شود او د طالبااو رسه ګاخم کول اه غواړ 
 او حلودمت تمردنځ د دمذاکراتو د حمدب اسملدي : )) ادمرن کمری، وویمل ښاغر 
 .وو صلهادرد تجربه کې 

 ګهمت چمې یمو ګهمت طالمب او بمل يمي  دار طالمب وادذاکرات برن ا فرباين – ۰ 
تنمازل ښمودلی   لبمااو هم،طا  .دلت په ادر کي اه دی ارول شوی  اارګي دی
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   .د ټاکنو په دسئله کې  پخوا یې ټاکنې حرام ګڼرلله 
طالب دست ق دی چمې د بهرارمو پوځرمااو د دوضو  ده   تلوو  ارو پوځرااود بهر  – ۶

دسمت ق دی چمې امحه هم، حلودمت    دا ډول وتلو اړواد دمذاکره وررسه ويش
امه ده ښمودپ  د باور ګوړولمو کودمه اښمه طالب   په دد براه کې وررسه وکخ 

 ((.دسئله ستواددنه ښلاری دا  واه دني یې ترڅو چې دلت
ده چمې د حمدب اسملدي د سمولې پمه لودخینمو ااجنرر ادرن کری، امحه سممه د 

رشطواو کې د بهرارو پوځرااو د وتلو دوضو  شادله وه  وپ وروسمته حمدب اسملدي 
له یادد غوښتنې څخه په شا شو  ځله ادریلا امه غوښمتل چمې پمه د  برامه کمې 

 .د  افربان حلودت له حدب اسلدي رسه ب   وکخ 
ران وتل غواړ   او بهرين پوځران پمه دوږ باور  یو چې افربان ولس د بهرارو پوځ

افربان حلودت کې د واډد اارستلو او افربان حلودت کې د ګډیدو په اترجمه کمې 
 .اه وځي

حدب اسلدي رسه دذاکراتو کې د ولس لخموا د حلودمت : ))  کری، وویلښاغر 
  .ااتخاب او د بهرارااو وتل د دذاکراتو ګد دی

اعملن دهالویش او د وتلو لپاره د  دومول د بهرارو پوځرااحه چې  دالبااو طاد 
 .داښه احه ده  حامیت باید ورڅخه ويش يش  

که طالب غمواړی چمې  وویل: ګان کرر د ادریلا د دت ده ایا تو د بهرارو چارو وزیر 
 ((.احد د  وکخ  لله د حدب اسلدي په شان بهراران له افربااستان څخه ووځي 

وریاد کمخم چمې د حمدب اسملدي درشم ښماغر چې ښاغر ادرن کری، ته غواړم 
کې شمتون ولمر   دموږ ه حلمترار به ویل چې تر څو یو بهرای د افربااستان په ااور 

به ګاخد ته دوام ورکوو  طالبان وضاحت کو  چې تر څو د بهرارو پوځرمااو د وتلمو 
دهالویش اه و  اعلن شوی  له افربان حلودت رسه احد اه کو   ځله پمه ځرنمو 

 .کې افربان حلودت د پریلخو واک اه لر  دواردو
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کله چې ډاکټر عبدهللا عبدهللا د حمدب اسملدي رسه د  سمولې د تمخون  سملرک 
کول ځنډول وغوښتل د ادریلا سفارت له اوا په یموه داښمادنۍ کمې هربمه وپوهمول 

 .شو  چې باید د حدب اسلدي رسه د سولې تخون زیات واه ځندول يش
او ددااله امه وای کرمدای يش چمې دحمدب اسملدي که د ادریلا سفارت اوښه 

 .رسه د افربان حلودت د سولې تخون    ډیر وات ځنډیلی وای
 د شموار دی  طالممباسملدي او عمدالت د حممدب  یومترش: )) کمری، وویمملادمرن 

 .اور توریفواه لر  ۰۱۱اړواد  یوترش دي حاکمرت اواسل 
 .د واک اا صار باید اه و  – ۱
   .د ادام دالک دوږ افربااان یو چې وویل يشلبااو ته ښلاره طا – ۰
 .د اسلدي ادارت څخه طالب ترر يش – ۶
 ((.د بهرارو پوځرااو د وتلو ویاړ طالب ته اه بللې ولس ته و  – ۱

رشعمي ادمام غمواړ   دنو چې حدب اسملدي  له ښاغر ادرن کری، رسه یېدوږ 
ډول  حدب اسلدي د رشیومت او عمدالت دار د بهرارو پوځرااو په شتون کې به څه 

ترڅمو چمې بهمرين پوځرمان پمه  .غوښتنه وکو ی يش او یا او به عمر ګنبه ولمر 
افربااستان کمې شمتون ولمر   همر څمه بمه د دوی د امويش د مابق کرمږ   امه بمه 

 .اسلدي حاکمرت رايش او اه او به عدالت او د ولس حمواه ورکخل يش
دا  ادام غواړ  چمې اپلمواک و    او افرباامان طالبااو په وضاحت رسه ویر 

پلې د پریلخو واک  ولر   هربوی ویر چې د واک  اا صمار امه غمواړو  وپ داچمې 
برا ه، هربه ډلې چې د بهرارو پوځرااو شتون یې په یو ډول د اشلالو په افربااسمتان 

ه کې دنر و   او که چررته د افربان ولس د فشار په اترجه کمې بهمرين پوځرمان لم
هرواده وتلو ته دجبوره کرږ   او برا دوی دغه ویاړ کې ځان رشیک ګڼمي  دا امو لمه 

 .افربان ولس رسه ګفا ده
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 :  وویلډاک  فرض د مد ځلاد د سولې براه کې فوال 
کوو  چې د دغسې ااستې زدرنه  څخه دننه 1 او ادرر صاحبادارد له پاوا  )) 

 .یې برابره کخ  ده
و کمې د داد ۰۲د طرحېاه کخو  بې طرفه احه وکخو   ئاو بل بر  پخ یچې یو لور 

 .سولې وروسته دسایل ګډ وډ د د او  کې سولې ګریاند سولې دخلې  
اسا  قااون تردنځ  عمرمدش تموپرر بمه امه  سنياو او  هللا د وات اجربډاکټر  د

 .لر    اقتصاد  توپررز   یوا و 
 .هربو ااکادو تجربو تلرار براځل واه يش  د رسه وپ سوله واه شوههللا اجرب ډاکټر 

درشمان د ګامخد اصمر   سموله غمواړودموږ رښمتواې ځوااان بماور امه لمر  چمې 
 .ګاخم اتمه کخ  او لرت ودنيو ل د   باید دسې و دسې 

 ((.یر په ګهتواو راوستل په کار دفشاول  سولې ته د رسردو لپاره 
پمه د  ګمروه د  چمې د یاتوم چمې ډیمری ځواامان زښاغر ځلاد پر احو ور د 

ګاخو لپاره ملن پخواين درشااو او سراسمتوال وهمي  هربموی پمه ګامخو کمې اپلمې 
 .ګټې او واکواه اواد  ګور 

 اادرد څرګندواې درلودپ  هربه وویل: سناتور عبدالصمد شاغا 
دننمه کموم چمې دغ م یمود ااسمتې تمه یمې له پاوا  او ادرر صاحب څخه )) 

 .زدرنه برابره کخ 
د بهرارمو طالمب اوسمنی   د کمې غمدر شموی غوامډم بمند لودخ  ااو رسه طالبله 

 .دلت غوښتنه ده ا دوړاادیدده، دی  دپوځرااو د دهالویش 
 تمر واک  امد سلنه اماوره  ۱۱هر و یت کې تر کې ټول افربااستان  لبان پهطا

                                                           
د جداد پ  مدال په جنوب لوهدهځه حوزه مې تورن اسامعیل خوان د امی هواحب پوه نووم هادهوده،  1

اوس ه  د هادې حوزې خلک او ځینې مسان هې امی هاحب، ځینې هې وايل هاحب او ځینې هوې 
 وزه هاحب  ويل.
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وامت کمې پمه  ینودجاهد روسااو او افربان کمواسټااو رسه د ګهاد پردهال د د .لر 
 .حلودت رسه دیله درکد او طالب رسه اطراف له   حا ت همدا ډول وو ه،

 لې رښمتواېسمو د رسه اسملدي حمدب  ه، له  اه او طالبله  ت اهحلودکرز   د
 .احد کوپ

 پښمتااهټمول طالبان دش ک کور دی   د ټولو عدته سوله غواړو  افربااستاندوږ با
 وه  عدالت یمې  س  اد  ر ت هسلنه اارو  ۲۵طالب د   هرڅوک پلې شته   اه د

د طالبمااو پمه  مهال ه، په لوګر کمېدا اوس پرښودلی  اوس یې ه، ښيې  ته  اللو
عریضمه کمخ   طالمب راتمه ټلرفمون کمو  چمې راشمه عریضمه  د لمه کمې یموه تمن

 (( . 1د دربااد  شو 
د افربمان دولمت اړوامد د ماکمو کمې د د اکمو اړواد د سناتور احه پر ځای ده  

زیمات دی  دا  عماد  دوسمرې شمته چمې کلوامه کلوامه کرمږ    هم، فساد ډیر 
پریلخم  اه ده شود  تر ډیره په د اکمو کې د اللو څخه د پرسمو غوښمتنه کرمږ   
له دواړو لورو )دعوه کووالي او دته،( څخه وات په وات پرسې اارسمتل کيمږ   

 .وپ پریلخد یې قاطي او پر وات اه و 
اوسممهال د فسماد او اامتلس امحه امه شمته  پمه  د طالبااو اړواد د اکمو کمې

 .چټلې رسه پریلخم کو  او تر اپل واک  اد  سرمو کې یې عمر کو  ه،
 ډاکټرغنياله دی  لموا ته  لېاوسنی حلودت سو چې  : )) شاغا  وویلسناتور 

هربه ده چمې  دوږ وایو چې اصل تروریسټ .طالب تروریست اه دی  سوله کوم ييوا
 .د طالب ادام يې له دنځه یوړ او مبواه غورځو 

                                                           
وليس خلک پوه حکوموت موې د فسواد لوه مبلوه خپلوې مورنیو رسنیو څو ځله راپورونه ورمړي  ې  1

 ۷۰۰۲ه  موارچ  د اروپاهې یولنې سفی  ف انز ماهکل میلینب ع ههې د طالبانو محاممو ته ور وړي.
مې ووهل  ې د حکومت په عدلیې او چهاهې ادارو مې د فساد له امله خلک د  طالبوانو محواممو 

 دوسیې ور وړي. اړوند شخړو خپلو ته د
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واک  منمح حلودمت کمې دویم، د  امو پمهپه وینه  سمواه رسه ه، د دجاهدینو 
   طالب وپ په ادام کې ايش دنل کردای؟لر 

پردا کخ؟ کمه د طالمب درکدیمت دوګمود و   زدموږ کې داعش چا را و یت غورپه 
طالمب او  اه زه او ه يې تګردو په ګټه دی  که د داعش درکدیت ګوړ يش  برا به اه 

  .ودنو رسه راځئ یو بل حلودت دواړو ته به رساوږی و  
 ((.ولر  او اوربند ته  ره هواره يش ادرسد تلپاش سولې لپاره په کار ده چې طالبان 

 : اوس او دا )لرلوال( ته اوبت ورسردی  ودې ویل
ته ډیره اړترا لردل کرږ   تمر څمو د  ول  فشار په اوس وات کې د سولې لپاره

 .ګاخد پر ښلملو لورو فشار راوړ  چې سولې ته غاړم کرږد 
د سولې دخ کې لوی انډ د بهرايو پوځرااو شتون دی  په کار ده چمې د بهرارمو 

 .پوځرااو د وتلو د دود او دومول دهالویش وټاکل يش
ه  لمه بهرارمو او پردیمو د دلت پور  اړواد ارزښتواه او دودواه سماتل زدموږ دامده د

 .څخه الصون د دلت کادرايب ګڼل کرږ 
 .په دجالسو او رسنرو کې د ښلملو لورو لخوا د ښو الفاظو کارول فاصلې لنډو 

روااه  ډیری ځواامان  پمربلمې  داشمودان  زاړم  ګاخمپه هرواد کې کاله  ۲۱اږدد 
د    درشان د  او واړم دو شهردان  ژوبل او دهاګر شوو  ولس له ګاخو ستخی شوی

 .یږ   پر دوی څوک باور اه کو رد ځوااااو ترشا ودسولې اړواد ه و کې 
 بهراران دووکخ   د سولې د ه و دلتخسرا  او قودي درشااو ته په کار ده چې 

   .  بللې ولس دو له بهرارااو څخه ساتلی يشاه يش ساتلی ل ولس څخهله اپ
 ينطالمب  حلودمت  دجاهمد  پخمواد یو بمل دنمل  زغم، او حوصمله پمه کمار ده  

  ټول باید په یوه دا  حلودمت توافمق تمه ورسمرږ  چمې چپران  ټول افربااان د 
 .افربان شموله ادام و 

دا اممن همم، دملممن ځرنممو د اپلممو پممه اممحو کممې رښممتينوپ ډیممره اړینممه ده   هممم
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لمه واک او شخيصم سرا  اهدافو له ادله د زړم احد اه و  کخ   د سولې لپاره 
 .په کار د  ګټو ترریدل
د سولې راوستلو لپماره چمې بهمرين پوځرمان هم، د وتلمو لپماره  حلودتلنډدهاله 

 .لروالترا وښيې یوه ښه بدیل کردای يش
  د حمج او اوقمافو درسمترال وزیمر  رشمد یمود شمااې د اسلديااملب د حرکت 

 وویل: دولوی عبدال لر، دنرب
پماولو رسه  ښماغر دمې لمه وړاامد کلوامه  ۲کوم   دننه ادارد څخهپاوا  د )) 

هوا راتمه ښملاریده  اوج د غمو  د  د سولې دا ډول وړاادید ولردل  هربه وات کې
کالمه وروسمته پاموا  کمې  ۲ ید دامر دا .طالب  حلودت او ادریلا راته دولموم وو

 .دختلف الک راټول شو  یو
چې سموله قربماين ويش طالب او حلودت بااد  ږغ پر سوله دو در اردان دی  

له اه سو چې قرباين او اراده اه وی    هغواړ   د سوپ لپاره قرباين ورکول په کار د
 .کرږ 

د د حمرممي و   سموله بایم  ده لوبمهاستخباراش بڼه یوه سوله د ادغام دجدد په 
ځي واک کمې پو او سرا   ورکول اړین دی  دا ډول طالب ته پهس ر ادلپاره طالب 

  .هزدنره چمتو کول په کار ددشارکت  د
  هلته بهمرين پوځرمان والی وم  د اروزګان اارګی دوګودیت هرڅ افربان اه دني

یوه یې پوښتنه وکخم چې زدوږ دوګودیت ته په کوده س ګه ګمور   ودمې  دوګود وو 
ايش  ستا په هرواد کې د وسلې رسه  چې ته دې  تاته راګي کوم لد اسواویل چې 

 .دن،دنلی زه دو څه ډول و 
 (( .ادر لرم د دنلو وړ او د ځرنو ټلو په اړم اپل ځرنې ټلې کې ه طرحهیرد داده  ۰۲په     

سموء س، پموه امه شمو  چې پښتو ود  وپه اح  )لرلوال(  اان زداتورن اسامعرل 
 .تفاه، وشو
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)) : وکمخم یمې امحه دازه دخاطمب کمخم او د غوامډد پمه ورسمترو شمربو کمې هربه 
 .یبمه اوس اوف واد اموم لمه اامر رسه   ستاعدالت توریف کخئ  که دوږ اه وای 

 ((.دلک به اوس ازاد اه وای که دوږ اه وای دا
چې که دجاهدینو د پخواين شورو  رسو لښملرو تمه دماتې امه وای په د  دونی 

 ادد هرمواد وای  او د افرباامااو  ورکخ   افربااستان به د پخواين شورو  ات اد  س
د اودواو په وروستۍ براه کې به ه، لله د دنځنۍ اسرا د وګخو له اودواو رسه چمې 

 .اوف ویل کرږ   دا ډول اوف به وررسه یوځای وای
  زدما امحد پښمتو و   تما  للمه سوء تفاه، وشمو چې تورن صاحب لودې وی

 .چې س، پر  پوه اه شوئ
برا وروسته زه او تورن اسامعرل اان د هوټمل پمه لموی سمالون کمې رسه دخمادخ 
شوو  روغبخ دو وکخ  ورته دې وویل چې زدا احد د دجاهدینو الف امه و   درشم 

 ۶۵دخادخ ګاخم کې زامی شوی او تمر ورور دې د روسااو رسه د ګهاد پر دهال په 
 .ځله زیات عملرات شوی  اوس یې ه، زامواه کخو 

 وروستۍ احد دا  وکخ : پاولود پاوا  ادارد درش ښاغر 
دی چمې  پروسمه ده  عممودي پرربمام دا یوه اه  دا طالب دنر یا طرحه داچې)) 

 .دثبت ادر دوګود دی
 .یبند دملن اه در دذاکراتو او   دارپرته له او اړین د  و  دذاکرات به

 .    چې د سولې دلتخ وکخ ده ه، دهمه کمرت دسئلهحاپه ادادي کسااو د  لبااوطاد      
ده  اسما   حلمهدر  ګۍدذاکراتو وات به د دود او لنډ و   برا د ادماد سولې د 

 .اداره ده  هرله ه، شته قتهدوضي دو 
 . شو رسه حساس  بهرارااون د ااافربااو له کبله یرغلو  او دګاخ  کلنې ۲۱دلته د 
اه پوهرږ  باید پوه يش  ب م  دوی    کو  تنېد لق قوت اه لر   تررو  بهراران

 .وررسه ويش
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هربموی   و  طالب رسه سمخته ده چمې د سراسمت پمه هللمه وررسه ب م  شمو 
 . شو تې دندو  پا

 ؟شودوږ څه کو ی  چې کخود رح رسه  د ادسایل باید له طالب او هر چا
لمه  دترضمریږ   لمه ګامخد څخمه او ځرنميتر سمه کمو   له ګامخد ګټمه ځرنې

 .اه د ه لسولې ته اوشا اليکوو تر  سه  فایده  ګاخد څخه 
د سموپ پمه اړم که لروالترما رسه وکخو  دش   احد هر چا باید ب ثواه وکخو  او دا

یوه پروسمه ده  دا د سولې  ال يش اکې د سته، غواړ  سرا لبانطا   ځرنېشته
 .  اتایج دا د  چې دش کات دوګود د لر  به اشته  دوام پلې او اه هو

بجې پای ته ورسردله  تر ملواځ اداء کولمو او ډوډۍ  ۶:۱۱غواډم د داسپښرن پر 
 .اوړلو وروسته د بوعاش کاافرااس ورکخل شو

  داده ایده طرحه دا  ده: ۰۲د پاوا  ادارد لخوا چمتو شود 
 کې پاوا  کنفرااسواهپه ساینس او اخیوالو چارو 

 کال د سولې اخیواله ګایده ۰۲۲۵د 
ښت: دواږ  ادد ځرنمې هربمه ټلمي وړاامدد کموو چمې د افربااسمتان د الودخای یاد

دولت او د طالبااو د اوځښت تر دنځ په یوه شوين تخون کې په پام کې ارول کممدلی 
دغممه ټلممي سمماده او ارماممخ  د  او   زیمماتې څرګنممدواې او پممه عمممودي ډول  .يش

دواږ سپارښتنو  دشاهدو  څرګندواو او د اورو ټلمو شممولرت تمه  .غځواې ته اړترا لر 
د  .دواږ په قوسواو ] [ کې ځرنې شوين اضايف/ بدیل ټلمي برمااوو .ښه راغلست وایو

 ښتواه زیات شو  د ادیا  اجمنو ستوادو د ښوولو لپارهځرنو احتامپ 
 

 د افغان سولې پروسې د شوين تړون اتو وه لدهې ټکي
کاله ګنګ ګاخو )او بهرارو یرغلوامو( څخمه وروسمته د  ۱۱د افربااستان الک له 

د دولتي  .ټول الک له ګنګ څخه ستخ  د  .سولې برا راتلو ته ډړرد هرلې لر 
ور  “بمرد”ځواکواو او طالبااو تر دنځ پرلپسې ګناواه به همڅ یوه پلمو تمه بادفهودمه 
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له همدد ادله یوه برخين ګوړګاړ  او تخون ته عاګلمه اړترما لرمدل  .په براه اه کخ 
کرږ  څو په پاد کې د افربااستان په ټولمو سمرمو کمې وسملې پمر ځملمه کمښمودل 

وړاامدد کرمږ  چمې د دغمه راز یموه تمخون پمه  ادد ځرنې هربه لودخين ټلي  .يش
 .ترشړح کولو کې باید په ادر کې وارول يش

د تخون د  سلرک کمدلو پر وات باید پمه ټمول افربااسمتان کمې اوربنمد رادمنځ تمه  .1
د تخون په وات کې باید طالمب ځواکوامو تمه پمه اپلمو ځمایواو کمې د پماتې  .يش

وه توافمق تمه رسه ورسمرږ  څنامه کمدلو اګازه ورکخل يش څو برا پخلینې لپاره ی
د قلممرو د کنم ول پمه اړوامد  دوه اصمر لمور   .چې یې  ادد یادوامه شمود ده

)اوسنی افربان دولت او طالبان( د افربااستان د قلمرو په همربږ  دمدیریت باامدد 
د اوسنې دولت او د طالبااو د اوځښت تر دنځ د ااتمماپ حلودمت  .دوافمه کو 

پمه ملمخين  .1ړم هم، بایمد پمه دناسمبه توګمه پوهمه تر سمه يشلپاره د وړاامدید پمه ا
  .دملنه فرصت کې د اور بند تادرن د افربااستان د ټولو اللو دش که هرله ده

د اوربنمد پمه  .د اوربند د تصدیق لپاره باید یو دناسمب دملماامدم رادمنځ تمه يش .2
پ تصدیق کې ځاااخ  رول  ځماااخو دمر کممټمو و یتی کمرټمو او پمه احمتام

  .توګه دلارو دلتواو یا د اسلدی کاافرااس سازدان ته ورکول کمدد يش
تخون کووالې دواړم لور  به یو ځاد کار وکخ  څو د افربااستان پمه ټولمه اماوره کمې د  .3

   .توکو او د اللو د اوځښت او ګرځمداې د بشپخد او چټلې ازادۍ ضامات وکخ 
طالبااو له اوځښمت یما لمه کموم واه باید له دنځه یوړل يش چې د ټهربه تور لس .4

 2.بل سرا  اوځښت رسه د تخاو لروالو اللو ګرځمداه د دودو 
                                                           

د چودرت د وېو  پوه اړه پوهېدنوه هووه حساسوه موضووا ده. د انېقوايل حکوموت  موې په حقیقت 1
 تشکیل، موده او دچیق رول  اهد په مناسب ډول ترشېح  . 

 UNSCد ملګ و ملېونو په پ ېکړې د تورو لیسېونو له منځه وړل د ملګ وملېونوو امنیوت شوورا هوا  1
پ ېکړې ته اړتیا ل ي. د تړون لوري موافقه موي  ې د توورو لسوېونو د ژر تو  ژره لوه منځوه وړلوو 

 لپاره  ه چوي هڅې ومړي. 
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په هربه صورت کمې چمې د تمخون ټلمي پمه ښمه ارمت رسه پمر يش  د تمخون لمه  .5
 سلرک کمدو څخه وروسته د دری، کال په پاد کې به د بهرارو پوځي ځواکوامو 

هربه ځواکواو ته به استثنا ورکخل يش چمې  .شتون ته د پاد ټلې کمښودل يش
رلو دممادوریتواو ټیپلودمماډپممه افربااسممتان کممې د بمممل بملممو بهرارممو هموادواممو د 

   .اوادیتوب کو 
توب واه کخ  چې له کوم بمل هممواد   افربااستان به هم لله د هربو اللو کوربه  .6

و په ځاااخ  ډول د دختلفو سرا   دذهبي او اقتصاد  ګوړښمتواو درلودوالم
ټمولې امواود پمه د   .هموادواو رسه اخیوال ګنګ ته د ودد ورکولو دواه ولر 
  .براه کې د هملارۍ کولو لپاره په بشپخم توګه ژدن د 

د طالبااو د اوځښت ]یا اورو وسلوالو ډلمو[ ګنارماپ  چمې اوسممهال بنمدیان  .7
د   پممه احممتامپ توګممه د بښممنې د اوسممني قممااون ]او دوافمممه شمموو توممدیلتو[ 

په د  بخښنه کې به د دللي وګخو د اخیموالې وژامې  زبمر  .ابق باید ازاد يشد 
  .زاا یا اورو شخيص تاوتریخوالو اړواده قضرې تر پوښښ  ادد واه ارول يش

ټول هربه افراد چې له طالبمااو رسه بنمدیان د  بایمد آزاد يش  پمه هربمه صمورت  .8
د اممورو ډولواممو کممې چممې د قتممل د ګممرم  زبرزامما او یمما د شخيصمم تمماوتریخواپ 

 .درتلبرن شو  و   باید د د اکمې لپاره د افربااستان دولت ته وسپارل يش
هر دللمي وګمخد  .د تخون دواړم لور  باید د بران او ادر د ازادۍ تضمرن وکخ  .9

د برش  حمواو او په ځماااخ   .به قااون ته په درااو  د وینا د ازادۍ حق ولر 
ويش او دغه درااود باید د قااون له لور  ډول د ښځو حمواو بشپخ درااود باید 

  .تضمرن يش
افربااستان یو اسلدي همواد د  او د افربااستان قواارن دغه اصمل تمه دراماود  .11

البتمه لمه هرچما رسه بایمد د دختلمف دمذهب یما یمود ځماااخد سمرا   .کو 
د اسملم څخمه  .ادریې درلودلو له دخې تبورض واه يش او اه سدا ورکمخل يش
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به اګازه وراه کخل يش او د اوس پمه څممر بمه د  ته د ادیااوسپلاو  واې اوخ رسغ
 .رسغخواې په صورت کې دجازات يش

په اساسی قااون باید له رسه برا کتنه ويش  اود اسا  قااون به د د  تمخون  .11
 .له  س لرک څخه یو کال وروسته افربان ولس ته د تصویب لپاره وړاامدد يش

پر کردو لپاره ټول اړین دمواد او امور هربمه دمواد  په برا کتنه کې باید د تخون د
شتون ولر  چې په احتامپ توګه د افربااسمتان د سمرا  ډلمو او اوځښمتواو 

ټاکمل شموی اداره ) لویمه ګرګمه( کمولې  .له لوری یی په ګډم سپارښتنه کرمږ 
يش د اوسممني افربممان حلودممت او طالبممااو لممه لممور  اممور ځمماااخ  وړاادیدواممه 

 .کخ تصویب او یا رد 
په اسا  قااون کې باید پمه همر حالمت د ګمنس  امناد   دمذهبي او سمرا   .12

و ټرنامار ويش  څمو المک د امټولو افرباامااو پمر حمو  باورواو څخه په ازاد ډول د
ډړرد لوړد کچې پوهنرد سرست، ته  رسسې پردا کمخ   )قمااوين( اقتصماد  

رکولممو او رایممې فوممالرتواو تممه وده ورکممخ   ټولممو دولتممي دنصممبواو تممه د رایممه و 
اامستلو  د شخيص دللرت اړواده یو شان حمواه او همدا راز عدالت  طبروي 

  .زړردو او روغترايې اددتواو ته یو شان  رسسې ولر 
دواړم لور  دوافمه کو  چې افربااستان به د اقتصاد  ودد  د طبروي زړردو د  .13

تممه ښممه  دممدیریت او د چاپمریممال او کلتممور سمماتنې لپمماره اخیمموالې هملممارۍ
افربااسمتان بمه د امخۍ لمه امورو هروادوامو پمه ځماااخ  ډول لمه  .راغلست وایې

د هربممو  .اممږدد او لممرد ګاواممډیااو رسه دوسممتااه او د هملممارۍ اړیلممي ولممر 
بهرارااو شتون ته به ښه راغلست وویل يش چې د افربااستان پمه براګوړوامه او 

   .پردختګ کې درسته کو 
یط برابر کخد يش چی پمه کمې ټولمو اتبماعو تمه د افربااستان ته باید داسی رشا .14

ټرااسپورټ  تولر،   روغترا او د اورو اددتواو په شمول اسنتراود برابرد کمخد 
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 .يش  البته دا کار د اخیوالې ټولنې په درسته شواې دد
د طالبااو د ت ریک ګنارالرو د برا یو ځاد کمداې او پخلینې یوه پروسه بایمد  .15

ځماد کممداې پمه یمادولو رسه  دموږ پمه ځماااخ  ډول لمه د برا یمو  .توریف يش
وسمملوالو ځواکواممو او دممر او و یتممي پولرسممو رسه پممه اپلممه اوښممه د پخواارممو 

  .ګنارالرو یو ځاد کمداې ته رګو  کوو
   .د ااقااواه اشه یې توکو د کراې   پمر او پلور دخنرود باید ويش .16
عمودي ټولټماکنې  1ات کېد تخون له  سلرک څخه وروسته به په یو دناسب و  .17

د ټولټاکنو د پروسې دناسمبه څارامه  .)په دواړو در او و یتي کچو( تررسه يش
له ټولټاکنو څخه وروسته به د همواد اداره په بشپخم توګه او  ټاکمل  .باید ويش

ګټمموالې ګوامد یمما د ګواممدواو ایممتلف بممه پممه  .شمو  حلودممت تممه وسممپارل يش
 .اسا  قااون کې د ټاکل شود دودد لپاره د همواد چارد اداره کخ 

د دغمه اصمل د پمر  .د همواد قواارن باید د رشیوت لمه احلمادو رسه برابمر و  .18
  .کولو لپاره به د ااتخاب شوو او بې پرد علاموو د یود ادارد پنځول اړین و 

د  کولو د پروسې شواترا ه، باید په پام کې وارول يش  چې د قدرت د غرر درک .19
دملن الک دا فرصت ولر  تر څو دنتخب والران او و یتی شوراګااې وټماکي او 

 .هربوئ د در قواارنو د ابق د و یتي قواارنو د تصویبولو صلحرت ولر 
  کله چې تخون اهایي يش  هربه ټول هموادواه بمه د دغمه تمخون د دمادو د دراماو 

لپاره راوغوښتل يش چې په افربااستان کې ځماااخد علقمه لمر  او د دغمه تمخون د 
  .برياپ پلې کمدو لپاره به د ښه ارت له دخې او تر اپله وسه هملار  وکخ 

*****

ز.کمال د  ۶۱۰۱د یادد غواډد په پښتو کې چمتو شوی راپمور ښماغر پماولو د 
 دررسه رشیلوم.دارچ په لودخۍ ارټه راته راکخ  کټ دټ يې 

                                                           
 ها زهاته موده څنګه  ې د ادارې لوژهسېیک  محدودوهېونه ورته اړتیا ول ي. 1
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 ۶۱۰۲سمح  ډ ۰۱

 پاولو کوټا رادوسرنو
امټه پاوا  دوسسمې د کابمل پمه ااټرکااټرننټمل  ۰۱سمح په ډکال د  ۶۱۰۲د 

 ۲۱پمه کمې شماواوا  څخمههوټل کې یوه غواډم تر رسه کخم  چی د بملبملو اړاوامو 
 .سرا  درشااو ګډون وکخ
ه پممه افربااسممتان کممې د سممولې پروسممې پممه اړم د بملبملممو د غواممډد اصممر دوامم

ادرواو) اادواو( څمخل او د حدب اسملدي او افربمان حلودمت تمردنځ د تمررسه شمو  
بریاپ تخون په رڼا کې د طالبااو رسه د ورته احتامپ هموکخد تمه رسممدل و  البتمه 

ری سرمو واک په دد توپرر رسه چې حدب اسلدي د طالبااو په پرتله د همواد په ډړ
اممه درلممود. د دد ترڅنممګ پممه افربااسممتان کممی د سممولې پممه اړم د پامموا  اخیمموالې 

د پاموا  د .داده ایده طرحه ه، د ګډواوالو د ب   یوه دهمه براه وه ۰۲دوسسې 
سولې طرحه یوه کار  او عمر طرحه ده  چی   ډړر وضاحت ته اړترما لمر   چمې 

افربااسمتان کمې د بملبملمو سمرا  درشمااو او په راتلموالې کمې بمه دغمه پملن پمه 
 طالبااو د ادرواو په درسته   پسې غني کخای يش.

ټولې اواود په دد ټرناار کمو   چمی افرباامان پمه اپمل هممواد کمې د تلپماتې 
کلنې ګامخد  بهرامۍ  ۲۱سولې غوښتوالي د   دا ځله چې په افربااستان کی د 

و بهرارمو قمواو لمه اموا تپمل شمو  ګنمګ  سوهنې او په دغه همواد باادد د بملبمل
ږدد دمودد لپماره د بهرارمو قمواو      سولې ته یموه هرلمه را ټوکمولې.د دوی پمه آامد د او

شتون د دغه همواد لپاره اه ګټور او اه ه، قااي کووالی و او بهمرين هموادوامه چمې 
پمه هرڅودره زر کمدای يش  له دد ااورد باید اپل ځواکواه وبا . افربااان باید 

کې له ټولو هموادواو رسه د یو سوله یرد چوکاټ په ترکرمب کمې هملمار   يراتلوال
وکخ . په افربان ټولنه کې سوله   داقتصاد  پردختګ او د ټولنرد االشاف بنسمټرد 
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دوی زیاته کخم چی دابه س ه ارماخترا و   چمې د طالبمااو څخمه دد د .اصل دی
ې افربمان حلودمت څمو ځلمه پمه سمل  تسلممدو غوښتنه ويش. په تممر وامت کم

طالبااو غږ کخی و  چې اپلې وسلې په ځمله کمږد   پمه داسمی حمال کمې چمې 
طالبان یوازد له ادریلایااو رسه د احو غوښتوالي وو. په هر حال   په واک کمې د 
طالبااو ګډون د افربان ااورین د حل یوه دهمه برامه ده او دا بمرن ا فربماين امحد 

پمه یماده ااسمته کمې یادوامه  .براه کې به ګټورد متادې يشاترد د  چې په یاده 
وشوه  چې د افربااستان حلودت ه، باید اړ کمخای يش  تمر څمو پمه دد برامه کمې 

یمالوګ هم، پمه ډځاااخ  تندل ته چمتو او . په دد ااسته کې د افربان حلودمت 
 څرګند ډول ده، او ګټور دی. 

پرتمه بمه د سمولې امحد اتمرد هممڅ  ېدیو ګډواوال په وینا  د حلودت له درست
پایلې واه لر  او دا ه، وویل شول چې په بې پلو  ډول د حلودت له درستې پرتمه 
ه، د سولې ه ې ډړرد اړینې د . د ځرنو ګډواوالو په ادر د افربااستان حلودمت 
دا دهال تر ډړره بریده په بهرارو درستو تلره کو   کوم چی ښمايي د ډړمرد دمودد 

و اه کخ   ځله او له همدد ادله غوره ګڼمل کممږ   چمې لمه طالبمااو لپاره پایښت 
رسه دد احو اترو ته  ر ودوادل يش.  د یمادوای وړ ده چمې پمه دد غوامډم کمې د 

 سولې پروسې رسه د اخیوالې ټولنې درستې اسا  اصل وګڼل شود.
ان واه ګڼمل يش  بللمی دوی د افربماين ټمولنې ټطالبان باید په ټوله کې تروریس

څخه یوه راټوکمدلې سرا  براه ده.  طالبااو څو ځلې رصاحتاً ویر چمې دوی د 
په عرن حال کې د قدرت  غواړ  او لوښتوالي د  او په واک کې رشيلمدسولې غ

دوی ټولو برش  او د ښځو حموقمو تمه ژدمن د   چمی دا یمې تمر  .اا صار ه، ردو 
رشیلمداې درلمااردم څمه ټولو دثبت اقدام ګڼل کمږ    او دا چی په قدرت کې د 

ډول توریف يش  یوه ځاااخ  پوهاو  ته اړترا ده  چې باید ورغمول يش. دا چمی د 
داده یده طرحه کې د دوقت حلودت یادواه شود   امو د بملبملمو  ۰۲سولې په دد 
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ړری ګډواوالو د پوښتنې  ادد راغله. آیما د لنمډ دهمالې  ډ  دلواو له ادله دا احه د 
مدا ده  چې دوږ دد له صفر څخه پرل وکخو ؟  آیما دا بمه دنموالې  ر ادارد  دااا ه

و  ؟  د لنډ دهاپ حلودت دوده )چې د اویو ټولټاکنو اه دخلې به تررسه کممږ  (  
ه، یوه پوښتنه را پورته کمو . او بلمه دهممه پوښمتنه داده  چمې د اوسمني حلودمت 

کاټ کې دواږ یموازی دواړم د لنډ دهاپ حلودت په چو  یاادریځ به څه ډول و  ؟ او 
حلودت پر ځای یمو  اړاواه ) طالبان او حلودت ( د غور  ادد ارسو؟ د لنډ دهاپ

حلودممت" غوښممتنه وکممخم  اممو ددغممې اصمم لح دقرممق  دشممارکت ګممډواوال د "دممر
 توریف ته اړترا ده  چی په سمه توګه باید ترشړح کخای يش. 

ی مو څخمه دی  چمې د طالبمااو او د هر ګډواوال له ااده اوربند یو لمه دهممو رشا
اورو افربااو ډلو تر دنځ دښمني د سرا  رقابت په پدیده بدلمه کمخ   کموم چمې د 

وروسته بمه طالبمان پمه زور  څخهسولې پر لور یو بنسټرد ګام بلل کمږ .  له اور بند 
دد تممه اممه اړ کمممږ  چممې د دوی تممر کنټممرول  اممدد سممرمې دد لممه هربمموی څخممه 

ی ګډواوالو په دی اړم یو ځاااخی دریځ درلود  چی ګمواکې واارستل يش   او ډیر 
دغه کمار بمه د بملبملمو ډلمو پمه  س د افربااسمتان ګربرافرمه پمه لموی  س وړمش او 

بشپخترا یو ګډ هدف دی  چمې د ټولمو  نۍځمل ستانجدیی ته برابره کخ . د افرباات
تان کمې د افربااس چول يش. ه د توافق له دخې باید په همڅ صورت په ا ر کی واا

یوواپ راوستل او په ځاااخد توګه په دد همواد کې د  قودي درزواو دخنروی کمول 
هربه څه د   چی د ټولو افربااااو په سم و لودخیتوبوامو کمی شمممرل کممږ . دټولمو 
افرباين قودواو د حموقو ساتل د سولې په براه کې اسا  عنرص دی. دا هربمه څمه 

 شود. د  چی په یاده غواډم کې پرد احد و 
د بملبملو ګرګو د ګوړولو د ادلاااتو په اړم ه، څو ځله یادواه شمود  امو سمرمه 

ددد ترڅنممګ د  .ييممدد او دممر لممویې ګرګممې تممه پممه کممې لودخیتمموب ورکممخل شمموی
تمنرني لویې ګرګې د ګوړولو  یادواه ه،  وشوه   کوم چې په اسا  قااون کمې د 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 298

 

  .ې دا دطالبااو هرله ه، دهاحتامپ تربرر څخه ب   کو  او په ډړری براو ک
درس ولمر   تمر څمو لمه دوی رسه پمه اړیلمو ارولمو کمې اطالبان باید یو سمرا  

زاد تګ راتګ او له افربااااو ااو په عرن حال کی دوی ته باید د آسااترا رادنځته يش 
دماده یمده طرحمه پمه  ۰۲رسه د احو اترو زدرنه ه، برابره يش. د سولې په اړم دغمه 

یو ښه درلماامدم وګڼمل شمو  کموم چمې بایمد   پسمې واضمح   سم،  او عمودی ډول 
امټې د غواډد ګډواوالو د سولې  ۰۱کال د ډسمح د  ۶۱۰۲د  .تص رح کخی شی

ددغه پلن او ادریاتو د   څمخلو دلتخ کو . د سولې له احو اترو څخمه د طالبمااو 
ربااستان کې د سولې افپه دلتخ ه، یو له دهمو ټلو څخه دی  ځله  د دوی له اوا 

  پمه غوامډه کمې  دا هم، وویمل شمول  هد هاو دهم هیناړ هر یلټول ډ هپه دواه حل  ر 
چې په افربااستان کې د داعش د شتون په وړاادد د طالبااو دخمالف دریمځ  ګټمور 
او اغمددن پریوځي او  له همدد کبله طالبان باید په قااوين ډول یوه سمرا  ډلمه 

 وپمنادل يش. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 څلورم  څپرکی
 کندهار او د سولې چېغه
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دممه وه  د داښممام ملااځممه وروسممته حمماګي ع مماهللا ۶۵کممال د اممودح  .ز۶۱۰۲د 
صادق  حاګي اان د مد اس اقدی او حاګي فاروق اان زدموږ کمور تمه راغلمل  د 
سولې اړواد ه و ب   وشو  دوی د شپې تر ااواته همدلته پاتې شوو  د سولې پر 

 .اړترا او د ولس پر غمردو دو احد کوپ
په زړم پور  و  هربه چې له ادریلما څخمه تمازه راغمر و   د ښاغر صادق دجلس

ول  کسااو د یود لمویې غوامډد پردهمال  ۵۱۱۱ویل یې چې له کندهار څخه  د 
د افربان ولس لخوا څخه د سولې ږغ پورته کوو  زدا څخه يې غوښتنه وکمخم چمې پمه 

 .د  براه کې وررسه دلارترا وکخم
رسه ولردل  ښاغلی صمادق امح و چمې بجې برا دوږ  ۰۰ده سهار ۶۱د اودح پر 

ق ر ته سفر لرم  هلته طالب استاز  ګورم  یو لنډ پمربمام یمې د طالبمااو د سمرا  
  . 1دف  درش ته راکخ

د ق ر له سفر څخه تمر راګرځرمدو وروسمته برما هم، ښماغر صمادق رارسه اړیلمه 
 .واروله  هربه په کندهار کې و  د سولې اړواد غواډد بااد  لارا وو

دمه کنمدهار تمه د سمولې لمويې ۰۵څخه یې غوښمتنه وکمخم چمې د ډسممح پمر  زدا
غواډد اړواد په دخلنرو ااستو کې د ګډون لپاره ورشم،  هربمه دا هم، وویمل چمې امور 

 .دلار  ه، اح او وه وم چې کندهار کې د سولې په لویه غواډم کې ګډون وکخ 
م او امازړم وم  پمه زه اپله په کندهار کې په دغ  ااستې کې د ګمډون لپماره زړ 

غواډم کې د ګډون لروالترا دې درلودله  وپ ویره دې لرله چمې د کنمدهار د ادنرمه 
قودندان عبدالرازق لخوا به ادنرتې ستواده راته ګوړم يش  ځله په کندهار کې همر 

 .ډول واک د ادنره قودندان رسه دی  هربه د کندهار ټولواک دی

                                                           
 د  اتيل هادق لخوا طالبانو ته د پېغام ذم  په مخکنیو پا و مې شوی دی.  1
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له کخم  هربه داته د ټلرفمون پمر کرښمه ښاغر صادق رسه دې اپله ااديښنه رشی
اطمرنان راکاوو چې په کندهار کې به هرڅ ډول ادنرتي سمتواده سمتا  لپماره امه 
و   هربه دا ه، وویل چې د ادنره قودندان رازق اان اوس ډیر تربرمر کمخی  هربمه د 

 .سولې پلو  دی  هربه د سولې په غواډم کې له دوږ رسه دلاری دی
ر صمادق رارسه اړیلمه وارولمه  هربمه وویمل چمې د د شمپې ااواتمه براځمل ښماغ

کندهار واپ هامیون عدید  رسه دې ستا  د راتګ احه رشیله کخم  همرڅ ډول 
 .ادنرتي تشویش ده کوئ  تا  به د و یت په ځاااخ  درلمستون کې اوسرږئ

سهار واتي حاګي فاروق چمې د ښماغر صمادق دلامری او وررسه هملمار دی  
کوټه کې ااست وو  هربه ه، ټرناار درلود چمې دموږ بایمد کنمدهار  زدوږ د درلمنو په

 .ته ورشو او د سولې په د  لویه غواډم کې ګډون وکخو
له ځرنو دلارو رسه دې کندهار ته د تګ اړواد دشوره وکمخم  او د ښماغر صمادق 
لخموا د ادنرمت پمه اړم د ډاډ راکولممو امحه دمې همم، وررسه وکمخم  دوسمتااو او دلاممرو 

 .کخم چې کندهار ته و ړش،رااوښه 
ښاغر صادق د اورو دوستااو ترڅنګ د ځرنو درشااو اودواه یاد کخل کمه هربموی 

 .بلنه ودني  دل عبدالسلم ضورف  دولو  وکرل احمد دتوکل او حاګي اکحاغا
دتوکل صاحب د اپلې ااروغۍ د دردلنې لپاره هند ته تلی  او ښاغر ضورف د 

اځه وروسته د ولسمرش غني رسه د دجلس وعمده وه  ده د ګموې ملا۰۲ډسمح پر 
ده دوه ورځنۍ د سولې غواډم په کابمل ۰۵ده او ۰۲حاګي اکحاغا برا د ډسمح پر 

 .کې درلودله
ښاغلی د مد زدان دددل  ښاغلی احممد وحرمد دمنده  اسمتاد دوږ پنځه کسان )

دمه ارټمه د ۰۲او زه( د ډسممح پمر  ادمر  عبمدالل رفاسد وحرد   ښاغلی دکتور 
بجې له کابل څخه په اریااا الوتله کې کندهار ته روان شوو او کندهار  ۲دازیار پر 
 .بجې ورسردو ۵ته اږدد 
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د الوتلې رسه اږدد د کندهار هوایي ډګر کې حاګي ع اهللا صادق زدوږ د ښمه 
، او ښمماغر  راغلسممت لپمماره و ړ و  پممه همممدد الوتلممه کممې رسدارد مممد اممادر اوممر

 .د مود ه، وو
کله چې د هوايي ډګر د تردنرل ودااۍ ته  ور انوتلو هلته یموه ډلمه ځواامان زدموږ 
ښه راغلست ته و ړ وو  روغبخ وشمو  د داښمام ملااځمه وامت وو  دموږ اپلمو دلامرو 

 .همدلته د هوايي ډګر په ودااۍ کې په ګامعت رسه ملواځ وکخ
خه تر وتلو وروسته دوستااو زدوږ ااتدار کاوو  د هوايي ډګر د تردرنل له ودااۍ څ

ځوااااو ااځورواه اارستل  درد دردۍ ضد کروزین دوټرواه و ړ وو  یمو د کنمدهار د 
واپ او دوه د ادنره قودندان دوټران وو  دوږ د کابل څخه ورغر درلاماه یمې پلمې 

کوربمه پمه کرنولو  دغه ډول دوټران اپله د برید هدف و   او وایي چمې درلممه د 
 .واک کې و 

داچې په کندهار کې اسبي ادنرت و  له هممدد ادلمه وه چمې پمه دغ م دموټر 
کې لوړم درګه ویره رارسه اه وه  وپ دوږ په د  ه، پوهردو چې د ادنرمه قودنمدان 
او واپ دوټران پمه کنمدهار ښمار کمې ډیمری کسمان پممنين  طالبمااو تمه هم، ادنرمه 

 .قودندان ډیر لوړ هدف دی
م پورد دا وه چې په دریو رسه دوټرااو کې یواز  چلووالي رسه وسمله وه  او په زړ 

له دد دوټرااو دخلې او یا وروسته کوم د وسلوالو راجر یا بل دوټر امه و چمې بدرګمه 
 .یې کخ 

  زړم دې درد وکخ  شمپه وه امو څراغوامه بمل امه 1دوږ په یو تراره ښار وردانه شوو 
هار ځوااان د عرنو دمنې څخه د ښار پمه لمور پمه وو  داچې د ګموې ورځ وه  د کند

                                                           
دهار ته   ېښنا د هلمند د مجکې  ند څخه راځو ، دا وې د نواامنیو لوه املوه د مجکوې د  نود من 1

  ېښنا نه ورته رسی ي او ها ډه ه ممه ورته را رسی ي، دته  وار ملونوه میو ي  وې د   ېښونا لوه 
 سېونزې رسه م  دی.
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  1دوټر سایللو روان وو  هربوی بمه ځرنمې دوه افمره هم، پمه دموټر سمایلل ااسمت وو
یواز  ګادي او پټو )څادر( به یمې پمه ځمان وو  او ځواامااو دوټرسمایللن یمو لمه بمل 

 .وهڅخه دخلې کول  د ځوااااو د دوټرسایللو دغه غرر اراد  سرالۍ په زړم پورد 
ته وردانه کخو  داڼۍ تمه لمه  2دوږ ګرده یې په کندهار ښار کې د دنډیاک داڼۍ 

انوتلو رسه س، د سخ  س ګې د پخواين ولسمرش حادمد کمرز  پمر ااځمور لارمږ   
 .هلته د ولسمرش غني ااځور اه و ځوړاد شوی

 .دوه کوټې یې دوږته په اښه کخ   او اپل    بلسواه دو پلې کيښودل
اووه بجې و  چې یو ځموان هلمک ږغ وکمخ چمې ډوډۍ چمتمو ده  دموږ د  داښام 

ټول پنځه دلار  یو ځای له اپلو کوټو څخمه ور ووتلمو  چمې همدلتمه امږدد زدموږ 
دخلې د کندهار ادنره قودندان عبدالرازق و ړ دی  زدما او وحرمد دمنده لمه اموم او 

 .دلقوارو رسه اشنا وو  روغبخ دو وکخ  اور درد دلار  دو ور وپمنا
د ډوډۍ اوړلو سالون ته چې انوتلو  ادنره قودندان زدا او ښاغر دنده پمه دمنځ 

لمه ګامخد سمتخ  یمو  : ))  کې کرناست  لودخۍ احه یې د سولې وه  هربمه وویمل
       .ګاخم د حل  ر اه ده  او ګاخم کوم لوری )حلودت یا طالب( ګټلی ه، اه يش

بندیااو  اه ګرځرمد ی شمو  او امه هم، د ویې ویل چې ژواد دو دا  دی لله د 
س، ژواد کولو زدرنه دساعده ده  په دوټر کې  پمه دفم  کمې او پمه کمور کمې دا  

 .ژواد کوو لله بندیان
                                                           

  موی  ساهکل د دوو د امنیې  سېونزله امله په مندهار  ار، چالت، تزين او ځینو نورو  ارونومې پ 1
 مسانو سپ هدل په  ار مې ممنوا اعالن شوې.

منډهګک تونډۍ  ې هو وخت د مندهار تاره  جوړونکی مودنیت پکوې  وودل میودی، د اوسون   1
میلوو مټو ه شوامل لوهودهځ توه پ توه ده، زوړ توارهخ   وار همدلېوه ودان وو،  ۱۱ ار څخه ن دې 
ګک تونډۍ /  وار هوو لوه مدموو سووداګ هزو ځواهونو ماله په خوا د منډه ۱۰۰۰څیړونکې واهې  ې 

پکې د مارانو او تواهانو مجسومې مالالنوو جووړويل. د منودهار پوه هواد   څخه ګڼل میدی او هلېه
 دولې  میلمسېون د منډهګګ ما   نوم د تارهخ  چدامت هادونې په خاط   ودل شوی.
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قودنممدان عبممدالرازق وویممل ډیممرد ګاممخد دممو وکممخ   ډیممر دممخ  دواړو )زدمموږ او 
رجه دو تر سه طالبااو( لورو ته وشول  ډیری ځوااان دو د  سه ورکخل  وپ کوده ات

اه کخم  اور باید ګاخم بس کمخو  امور ځواامان لمه  سمه ورامه کمخو  داچمې پمه للوامو 
ځوااان او الک دو دخم يش  له هربه وروسته سوله کوو  ښه به و  چمې اوس سموله 

 .ويش او ګاخم ودرول يش
پر وینه توړردو ستواده اه حلرږ   او اه ه،  وطمن پمر یمواز  ډول ګموړو ی شمو  

  .و ته ه،  په کار ده چې اور د سولې لپاره چمتو يشطالباا
دوږ پوهرږو چې طالبان ه، له ګاخد ستخ  شمو   هربموی هم، امور زیاتمه وینمه 

 ((.توړردل اه غواړ   یواز  غررت رسه اروپ یو او ګاخد کوو
لممه ډوډۍ اوړلممو وروسممته د دجلممس لمموی سممالون کممې د چممای څښمملو لپمماره 

د احد و   استاد د مدزدان دددمل چمې د سمولې کرناستلو  برا ه، د سولې اړوا
راوستلو لپاره یې د دجاهدینو د اپلمنځي ګامخو لمه واتمه ډیمرد ه مې کمخ   او 
ډیرد ااطرد لر   د سولې د ارزښت په اړم احه کوله  دنده صماحب سمولې تمه د 

 .طالبااو د لروالترا احه کوله
اغر  دوږ ته یوه ځوان یمو "کندهار به دنې" د استاد دددل په لرلنه کې ه، دا ر 

ګرلس د شرن چای دخلې کرښود  همدا یو ګرلس ځرنمو دلامرو وڅښمی  امو د 
اور چای درک اه وو  ادنره قودندان له دجلس څخمه و ړ شمو  پمه اشمپد پسمې یمې 
اارد وهلی چې چای راوړ   لږ وروسته برا هربه ځوان زدوږ ګرلسواه له شرن چای 

 .څخه راته ډک کخل
ل اندووالې اديب ټوکې کولې  د کندهار د اامارو اړوامد یمې ډیمره پمه استاد ددد

زړم پورد ټوکه وکخم  قودندان  د هربه دلارو  رسدار اادر اور، او دوږ ګردو ډیر زیات 
قودندان ه، و ړ شو چې کوم کس تمه ووایمي چمې پمه د  شمپه کمې اامار  .واندل

 .لمستون کې شتهراورسو   هربه ځوان ورته وویل چې څو کریټه ااار په در
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زدوږ ه مه دا وه چمې ادنرمه قودنمدان د سمولې لپماره   زیمات وه مول يش  پمه 
همدد شپه دو ورته وویل چې سوله اسااه ه، اه ده  ډیر انډواه دخلې ورتمه شمته 
د   هممر څمموک چممې د سممولې لپمماره ه ممه کممو   سممتوادد ورتممه ګمموړیږ   دملممن 

اقمداداتو شماهدان واوسممو   سمتا  د سمولې د ه مو د دخنرمو  لپمماره هم، د ورتمه
 .دا  پمښې به ويش چې د سولې د انډ  دل يش  وپ حوصله او زغ، به کوئ

طالبممان دممو د وطممن الممک د   هربمموی چررتممه : ))  قودنممدان عبممدالرازق وویممل
 .و ړيش  په کار ده چې د هربوی د کورارو لپاره د ادن  سيمه ورکخو

دا یمو ښمه کمار دی  دموږ اپلمو  د ځرنو طالب درشااو کوراۍ هلمنمد تمه راغمر 
کسااو ته ویر چې د طالبااو له کورارو رسه غرض واه لر   د هربوی د کورارمو غمخو 

 .ته ستواده ګوړم اه کخ 
ځرنې الک له دجبوریته د طالبااو په لرلو کې ګاخد کو   په بولدک کمې یمو 

غمخی کور و  هربوی زدوږ په سيمه کې اوسمدل  وروسته اح شوم چې د کوراۍ یمو 
راوغوښمت چمې دا امحه  يورور دم د هربمه یې په کندز کې د طالبااو قودندان دی 

رښترا ده  هربه ودنله چې ورور یې په کندز کې د طالبااو قودنمدان دی  ویمې ویمل 
چې ځمله زورواکو او تاګلو راڅخه اروپ ده  دجبور یو چې له طالب رسه ودریږو  

 .سه کو یکه طالبان اه شو  اپلې ځملې اه شو تر   
قودندان عبدالرازق دا ه، وویل چې زه پوهرږم چې طالبمان د پاکسمتان کسمان 
اه د   دجبوره شو   چررته و ړيش  دوږ یې په هرواد کې دانه اه پريږدو  کموراۍ 

 .یې الک اه پريږد   له دجبوریته په پاکستان کې ژواد کو 
شمو   ډیمر یتمرامن تنمه غمخ  وژل ۶۲ادنره قودندان وویمل چمې زدما د کموراۍ 

راپاتې د   وپ له د  پرته بله  ر ه، اشته  دوږ ته په کار ده چې سوله وکمخو  پمه 
 .وینه توړردو ستواده اه شو حل کو ی

ادنره قودندان وویل چې د افربااستان په هر دره او هر ځای کې یمو کموچنی دسمجد 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 316

 

واځ ورکمو   او اللمو تمه ملم هو   هلته د دسجد دل ه، و   د دسجد دمل پنځمه واتم
 .اللو ته احد کو   الک د طالبااو پلو  او د حلودت دخالفت ته بوپ

زدوږ د حلودت کسان په کال کې دوه ځله اللو ته احد کو   هربه ه، د دوو 
اا واو په ورځ  دا به څه ډول ادلان ولر  چې دوږ په کال کمې لمه ولمس رسه دوه 

دل اللو ته پنځه واته د حلودت پمر  ځلې احد کوو  او د هرواد په هر کواج کې
 .ضد احد کو 

له دل رسه ګنګ لویمه ترروتنمه ده  څموک یمې وررسه امه يش کمو ی  هربمه چمی 
زدوږ احه او برا د دل په دمابل کمې المک امه  .دمتدیااو ته هر څه ووایي دنی یې

دني  زدوږ الک دل او سرد ته عمرده لر   د هربوی له اولې چمې څمه اور  هربمه 
 ((.ني  او په دمابل کې یې زدوږ احو ته ولس غوږ اه ار  او اه یې دنيد

یمو  : )) د ګاخد او افربااااو د ځرنو ااصرتواو یادواه وشوه  ادنره قودندان وویل 
ځل پر څمو تنمو طالبمااو باامد  د حلودمت د ادنرتمي کسمااو لخموا بریمد شموی وو  

ارزګمان و یمت  د ادنرمه هربوی سخت د ارصه وو   یو طالمب پلمې دا  و چمې د 
قودنداين د ادنرت ادر یې امږدد تربمور وو  هربمه تمه یمې ټلرفمون کمخی و چمې دموږ 
ستا  د کسااو لخموا پمه ګامخم کمې سمخت د مارصه شمود یمو  کمه درسمته راتمه 

 .راولرږئ چې له د ارصد څخه ژواد  الص شو
ورامه کمخ  د ادنرت آدر د دد لپاره چې برا کوم وامت د ده تربمور طالمب پمربمور 

چې اپله ویریدلې او رااربر اور کسان د  راولرږل  له څو تنو دلامرو رسه اپلمه د 
ګاخد ځای ته روان شو  سخته ګاخم وه  طالبمان یمې لمه د مارصد څخمه پمه پټمه 
الص کخل  له اپلو پولرسو رسه یې ډزد کوپ  او د تربور پمربور یې ځان تمه امه 

رت ادر په ګاخم کې ووژل شو  دار طالمب اوښاوو  هربه و چې اپله د و یت د ادن
 ((یې له د ارصد الص کخ!

د شپې تر پاوک، دولس بجو  پماوک، پنځمه سماعته  دموږ  لمه ادنرمه قودنمدان رسه 
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 .دجلس درلود  ډیرد احد پلې قودندان  استاد دددل او ښاغر دنده وکخ 
یو بمدل تصمور  د کندهار د ادنره قودندان په اړم چې دوږ کوم تصور درلود  کادلً

وو  کله دې ه، دا  فلر اه و کخی چې ادنره قودندان به د سولې د ه مو دودمره 
  .په قوت او لروالترا دلتخ و 

ده سهار و  د سهاراۍ له اوړو وروسته دوږ حویلۍ تمه ووتلمو  اسمد ۰۱ ډسمحد 
نمدهار پمه وحرد  چې اپل فرسبوک وکتی  ویمل يمې ا رااکمه پمښمه شمود  د ک

دندل باغ کې د کندهار د هوایي ډګر پنځمه درردنمې کمارکووالي او یمو تمن د دموټر 
 .چلووالی وژل شو 

پرون شپه دوږ هر یوه د ادنره قودندان رسه په دجلس کې ویمر و چمې طالبمان 
رښتواې سولې ته لرواله د   او له کندهار څخمه د سمولې د ږغ اوچتمول یمو ښمه او 

چې سبا ورځ به د کندهار په زړم کمې د سمولې لویمه غوامډم پرځای کار دی  وپ دا
کرږ   په زرګواو د ولس الک به پلې ګډون کو   یوه ورځ دخلې د پنځو درردنمو 

 .وژل ټلان ورکووالی وو
په عمودي ډول د دغ  پمښو پخم پر طالبااو اچول کرږ   او یا او کله طالبمان 

زدوږ ویره همدا وه که طالبمااو دا د ځرنو دغ  پمښو دسېولرت ه، په غاړم اار  
کار کخی و   د اللو غوسه به راوپارو   او د سولې غواډم کې به د سولې د ږغ پر 
ځای پر طالبمااو د دللمي کسمااو د وژلمو پمخم وراچمول کرمږ  او ااتمادوامه بمه پمر  

 .کرږ   او د سولې دغه دهمه ه ه به زیامننه يش
د وژلو پخم واه دنله  او په پمښه کې یې هر طالبااو په کندهار کې د پنځو درردنو 

 .ډول  س لرل رد کخل  ولې ځرنو کورارو رسنرو یې پخم پر طالبااو وراچوله
کې دوږ عرنو دمنمې تمه روان شموو  زه او  1پر لس بجې د ادنره قودندان په دوټر 

                                                           
ل ي، موم ځای ته  وې ځو ، د خپلوو هوو شوان موی ان  ۹دمندهار امنیه چومندان هو ډول ، هو رنګ ضدم م   1

 موی و ماروان وررسه وي، او د تګ پ  مدال مله په هوه او مله په  ل موی  مې مښین .
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اسد وحرد  په یوه دوټر کې کرناسمتو  اسمتاددددل  وحرمد دمنده او ادمر  پمه بمل 
  .کې کښرناستل  پر  ره دوټر چلووالي په زړم پور  احد وکخ دوټر 

په ټول بمدن کمې  : )) فرید ګان ته دې وویل چې ژواد دد څناه دی؟ هربه ویل
په بدن کې دي  دې روغ ځای پاتې اه دی  څو ځله د ګاخو پردهال ژوبل شوی ی، 

 .ول شودد چرګ غوښې ه، کار 
دون پر شرشه ګورو  برما دموږ د قودنمدان فرید اان دا ه، وویل چې دوږ د  د ټلوی

صاحب )ادنره قودندان( دلار  په اپلو دنځو کمې ب م  رسه کموو  سمتا امحد دمو 
 ((.اوښرږ   او سوله په د  وطن کې اه کرږ   او سوله څوک اه غواړ 

ودې ویل واده د  امه دی  .اه یې لرم: ورته دې ویل چې بچران لر ؟ هربه وویل 
سمتواده دمې ده   نده شو  ویې ویل واده لرم  دامر د بمکخی که څناه؟ هربه پريشاا

 .ډیر ځله زامي شوی ی،  او د دې اه کرږ   او ډیر ځوریږم
کاله کرږ  چې له ادنره قودندان رسه دلامری یم،  همرڅ  ۰۱)) فریداان وویل: 

لې چمې راغلمی وم  عسملر وم  اوس کاله دخ ۰۱پوه اه شوم چې زه څه کاره شوم  
 .کاله وروسته ه، عسلر ی، ۰۱

کابل ته تللی وم چې رتبه واال،  زدا کارواه چې لږ دخلې و ړل  هلته د کورارو 
ډالمر  ۰۵۱۱چارو وزارت کې یوه کارکووالي راته وویمل چمې سمبا بمه لمه ځمان رسه 

راوړ   ورته دې وویل چې د څه لپاره؟ هربه وویل چې رتبه غمواړ  امو لمه هممدودره 
یاش پرسمې امو امه لمرم  ویمې ویمل پرسو به ه، ترریږ   ورته دې ویل چې دودره ز

چې بله چاره اشته  که پرسې د  راوړ  رتبمه درکمول کرمږ  او کمه پرسمې امه و  
رتبه ه، اشته  د کورارو چارو له کارکووالي رسه دې ګنجمال شمو  تمر ګریموان دمې 

کخ  بررتمه کنمدهار تمه راغلم،  اپمل درشم )ادنرمه  یخواروی او ښه دې زړم وربااد  
 .قودندان( ته دې دا کرسه وکخم

اوس چې کور ته ځ،  رشدرږم  ځله هرڅ کوده رتبه اه لرم  یواز  عسملر یم،  او 
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د دد لپاره چې د او د اه کردو تداو  وکخم  ډیرو ډاکټرااو ته و ړم  ادنره قودندان 
 .ستواده اه ده حل شود کمدو ، زدا د او دګردني ته ه، واستومل  دار تر اوسه ه

کور او کر ته اه شو تللی  د باامد  امه شمو وتملی  د چما پوښمتنې تمه امه شمو 
 .ورتلی  ډیر سخت ژواد دو دی

یو ځل دې پلر راځور و  هربه په روغتون کې و  د لردو لپاره يې د لږ وامت لپماره 
 . 1ورغل،  دوه اور دلار  ه، زدا رسه وو

کالمه  ۰۱یل چې له ژواد څخه دایوسه شوی ی،  اوس وای، چې کاشملي فرید وو
 ((.دخلې دلته اه وای راغلی

سالون کې ان ورځ غواډم وه  سمالون دخلمې لمه د   2په عرنو دمنه کې په عرنو 
                                                           

د مندهار امنیه چومندان خپل ن دې ملګ ي ه  څارې، وه ه ل ي  ې مه پوه خپول رس ه ځوای وګ ځو ،  1
 ان لپاره امنیې  سېونزه جوړه مړي.میدای   طالبان وررسه اړهکه جوړه مړي، او د امنیه چومند

عینو لیسه، عینو مینه او عینو سالون د عینو ادې په نوم نومول شوې، عینو ادې هغه مندهارۍ میو من  1
وه  ې مله د احمدشاه  ا ا لښک ې د هند له جګړې راوګ ځیدي ، تیاره ما ام منودهار توه راورسویدي، 

شپه تی ه مړي او سبا سدار  ه مورونوو توه د تلوو اجوازه  احمدشاه  ا ا ام  ومړ  ې د لښک  یول تړي دي
ورمول  . هو تن په همدې شپه په پټه خپل مور ته روان شو، مله  ې هې دمور دروازه ویکولوه، میو من 
هې ورته راتله، وهې وهل  ې څوک هې؟ میړه هې ووهل  ې زه ه ، دروازه راته خالهه موړه، د څوو میاشوېو 

لښک  تړي خپل میړه ته دتې  اعزمه می منو  ووهول: پوه دي نیموه شوپه موې  مساف  د احمدشاه  ا ا د
څنګه راتيل، له خپل رسلښک /ساالر څخه دي اجازه را اخیسې  ده منه؟ ممکن هغه وخوت  وه معموول 
همدايس وو  ې د شپې ناوخېه لښک  له موم ځاهه مندهار ته رارسیدلی وای، د مور د توګ اجوازه  وه د 

ه ورمول میدله، او هوا ممکون همودا ځول  وې ناوخېوه منودهار توه رارسویدلی وو، د لښک  جنګیالیو ته ن
احمدشاه  ا ا ام  دايس شوی وی  ې د شپې په  وار موې وهو ه، ګڼوه ګو وه او ګوډوډې خپو ه نوه  ، 
سدار په ر ا  ه د لښګ  جنګیايل خپلو مورونو ته والړ  . د عینو ادې میړه ورته ووهل  ې اجازه موې نوه 

یسې ، په پټه راتلی ه ، دروازه راته خالهه مړه، دتې  اعزمه می منې ورته ووهل تو  څوو  وې د ده را اخ
لښک ساالر او مرش احمدشاه  ا ا اجازه نه وي درمړي، پ  تا زما د م  لیدل ح ام دي، د عینو ادې میوړه 

ننوتلوو نوه اجوازه  نا اره  ی ته د لښک  خپلو ملګ و ته والړ، سدار مدال هې د خپلې می من لخووا موورت د
ورمول میسه خپل مرش ته ومړه، او  یا خوربه احمدشواه  ا وا توه ورسویدله، احمدشواه  ا وا دتوې  اعزموه 

 می منې ته د هوه مارهز ځمکه ورمړه  ې د عینو مارهز په نوم هاده ي.
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 .چې الک ورانوځي  ادنرتي کسااو ښه په ځرر وکتی  وروسته الک ورانوتل
ي درشان او دتنفذین راغمر وو  غوامډم د یادد غواډد ته د بملبملو و یتواو قود

قران کری، پمه تملوت پممل شموه  د کنمدهار د و یتمي شمورا غمخ  حماګي اغما پ 
دستارر  په کندهار کې د سولې د دغه اوښت اړواد احد وکخ   وروسمته وویمل 

ډلو ویشل کرږ   سمولې تمه درسمردو او ګامخد د  ۲شول چې ااست کسان  به په 
ات به په لرلر بڼه چمتمو کمو  او لمه غردمي وروسمته بمه یمې د اتمردو اړواد ادری

 .ډلې په استازیتوب یو تن د ګډواوالو دخ  کې په دریځ بااد  وایي
پمه غوامډم کمې ګمډون کمخی وو  دموږ د کابمل  وپه همدد ورځ تر سلو زیاتو کساا

دلار  ګلګل په پنځو ډلو کې کرناستلو  زه پمه هربمه ډلمه کمې وم چمې د همرات  
 .ارزګان  زابل  کندهار  غور او هلمند کسان پلې ګډ ااست وو

درد پوښتنې شود و  او د هربو پوښتنو لپاره دو د ځواب پمه ډول د ډلمې د همر 
پوښتنې د ځواب لپاره د ټولو ګډواوالو له ادریماتو  کس ادر اارست  برا دو د هرد

 .څخه دش ک ټلي غوره کول
هرد ډلې اپل ادریات د کاغذ پمردخ ولرلمل  د غردمۍ ډوډۍ واموړل شموه  د 

 .داسپښرن ملواځ  وشو
دوه بجې داسپښرن براځر غواډم پمل شموه  د ډلمو اسمتازو هربمه لمرلر بڼمه د 

 اللو لپاره اوروله:
   ښملرلد ګاخد تالره په سرا  تالره بمدلول))   وویل: د یود ډلې استاز 

د ګامخد ضممد او سممولې تممه   د سممولې پممه  ره کمې اسممتمللرت ولممر   ګهتوامه د 
د یو ټماکلی ادرس درلمودل چمې دمذاکرات   رسردو له پاره عاده تهنرت چمتو کول

ت د واک اا صمار ااکادمه سراسم  د دذاکراتو د پمل رسه س، اوربنمد  صورت وار 
او   لممه دنځممه وړل  چممې الممک دجبمموره د   ۍد برلممار   واک عاد امه ویممش  د دی

د بریښنا  بندواو او دوادن په براه کمې   ځوااان اړ دی  له د  کبله ګاخد ته ځي
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 .کار کول د ګاخد د دریدو  دل کردای يش
د زور  ره د   له طالبااو رسه ااستي چې د ګاخد اصمر  دلوامه پمه اخښمه يش

ول  شمورا د   ولس ته د سولې په  ره کې چااس ورکول  سولې  ره اه دهحل او 
اااهله کسااو پر اای اهل کسااو ته د کار کولمو   د حلودتي شورا پر ځای ګوړیدل

 ((.زدرنه برابرول
د بهرارمو  دا ده چمې سمولې تمه د رسمردو  ره )) د بلې ډلمې اسمتاز  برما وویمل:

پمر  ول  فشمار   پمل يش   برن ا فرباين تفاه،يش پوځرااو د وتلو دهالویش اعلن
د مببمارد بندیمدل  تمه اړترما ده   ګمروپ ړرماخ   باور  در ښلملو لورو راوستل يش

وسلوالو دخالفو ګهتواو ته په حلودت کې واډم ورکول  د رښتوين قودی درشااو لمه 
رول او افوت څخه کار اارستل  د سولې احو کې صداقت او عمل  د ادادي حمل 

 او اعلامولل  ر  پر ځای سرا  حل  ره  د سولې په اوم یو و یت دشخ  کمو 
 .سولې ته د رسردو ښه  ره کردای يش

یو او بمل د ښلرلو اړاواو لخوا اارستل په کار دی   د سولې اړواد دثبت قددواه
رادنځتمه کمول  دثبمت پمربادوامه د ښملرلو لمورو  ښه الفا  کارول  د اعتامد فضماته 

ادله کول  د ول  فشار څخه کار اارستل  عاده تهرنت سمولې تمه ادماده اړواد تب
 ((.کول چې بهراران دو ايش ساتلی په اپل دلت تلره وکخو

که دوږ افربااان اپل دنځ کې بهرارمان پريمږد   )) حاګي ع اهللا صادق وویل: 
زدموږ رسه دی  او هللا ج ډیمر لموی او قمو   هللا ج .دوږ یو باعدته او کادرابمه دلمت یمو

 ((.  دوږ یو بل زغملی شو او سوله کو ی شوتات دی
 .اتمه شوه ۲:۱۱همدد ته ورته ادرواه ورکخل شول  غواډم د دازیار پر 

*****

لممه غواممډد وروسممته زدمما د لرسممې او پوهنتممون د واممت دلاممری  د کنممدهار د 
سالون ته راورسمردی  لمه هربمه رسه پمه  ښارګوړولو رئرس ااجنرر د مد حنرف عرنو 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 312

 

سمته کې دوږ پنځه دلار  وګرځردو  ښمللی ځمای و  ښای1لوړم او کښته عرنو دمنه 
 .  یواز  د برړښنا کموالی یې درلودو  اوبو فوارد دهوا  واې   ه، زرغواې و   

د داښام ډوډۍ دو له ااجنرمر د ممد حنرمف رسه پمه عرنمو دمنمه کمې واموړم  دموږ د 
 .بجې دنډیاک داڼۍ )درلمستون( ته د ښاغر صادق رسه یوځای ورسردوشپې لس 

د ښاغر صادق رسه  د ان ورځې د غواډد په اړم ب   روان و  چمې لمږ وروسمته پمر 
بجې ادنره قودندان عبدالرازق ه، زدوږ کوټې ته رادانه شو  هربه استاد د ممد  ۰۱:۱۱

 .س یې ډیر اوښمدیزدان دددل ته ویل چې کاکا دې یې  د استاد دددل دجل
د امن ورځمې بمده پمښمه شمود  پنځمه : )) تر ټولو لودخی استاد دددل ورته وویمل

درردنې وژل شود  د کندهار المک ډیمر لموړ تهمذیب لمر   امه د غوامډد پردهمال 
اللو پر طالب هربه ډول بد وویل کوم چې د دغ م پمښمو پردهمال پمه کابمل کمې 

ښې به د سمولې اړوامد سمتا  تهنرمت ویل کرږ   او زدوږ ویره دا وه چې یادد پم
برا ه، اراب کخی و   امو چمې ودمو لرمدد لمه دموږ رسه د روغبمخ پردهمال د  پمه 

 ((.تندد ګواځې اه دولودردی
کارکووالي درردنمې  ۵دوږ پوهرږو چې د هوایي ډګر : )) ګرنال عبدالرازق وویل 

 ((.او سخی چا وژپ  دا کار طالبااو اه دی کخی
یان په لنډ ډول قودندان رسه رشیک شمو  او اسمتاد دددمل د ورځې د غواډد ګر

ورته وویل چې کندهار کې دې هر څه اوښ شوو  او زدوږ د ان ورځي غواډم کمې 
                                                           

عینو مېنه هو  کيل عرصي او معیواري  وارګویی دی، ملوه  وې وردننوه  ، فکو  نوه میو ي  وې د  1
افغانسېان موم  ارګویی  ه وي، د حامد م زي ورو و محمود م زی او احمد ويل م زي هوې  نسوټ 
اهښی وو، ځمکه دولې  وه، لومړی يوې هووه یویوه ځمکوه لوه دولوت څخوه واخیسوېله، وروسوېه هوې د 

چې ودانې ه  ونړويل او هغه ځمکه هې د دفاا وزارت څخه په ډه ه ییټه  یه واخیسوېله، مندهار د ف  
دا ډول د مندهار پوهنېون م  وط ځمکه يې ه  په لوړه عینو م نه مې ونیوله. په هو  حوال د مو زي 
ورو و يو  ه مار مړی، دا ې له حکومت څخه ځمکه ارازانوه او هوا د مو زي پوه زور واخیسوېله  ېلوه 

 ګوی  جوړولو رسه تټ خدمت مړی.ر ده، خو دمندهار خلکو ته هې په همدې  اخربه 
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زدوږ په ډله کې حاګي بابی  دې اوښ اه شو  هربه اپل ادر په کاغمذ لرلمی او د 
 .اورو ادر یې د دجلس پر دهال اه اوریدی

یل چمې هربمه سمتا  د حمدب اسملدي غمخی ادنره قودندان ورته واندل ويې و
 دی  دا ستا  اپلمنځي ستواده ده  دوږ پلې کار اه لرو!

و یتوامو کسمان بمه  ۰۲داچې سبا ورځ به لویه غواډم کيږد  د اږدد ار، افربااسمتان 
 .په غواډم کې ګډون لر   د سبا ورځي په اړم دو له ادنره قودندان رسه ب   درلود

د سمولې لپماره پمه کمار ده چمې د طالبمااو پمه غوښمتنو  : )) ادنره قودندان وویل
 ((.بااد  وپوهرږو  چې هربوی څه ډول سوله غواړ   کوم ډول رشایط لر 

کمپروټر راالص کخ  قودندان ته یې وویمل چمې  ښاغر دنده اپل کوچنی ټب
کاغمذ او )لرلموال(  د سولې اړواد طالبان غوښتنې لر   دوږ به یې درته ووایمو  دما 

 : ل، راواارستل چې په یوه پاڼه کې یې په لنډ ډول ولرل،ق
 چې د ګاخد تالره  د سولې په تالره بدله يش؛ – ۰
 د حلودت قواارن د اسلدي ادام د ابق و ؛  - ۶
 د واک اا صار د حل  ره اه ده  افربان شموله ادام  حل  ره ده؛ – ۱
يش  طالبان وایي که اوسمنی  اوسنی اسا  قااون باید له رسه ګوړ او توشرح  - ۲

قااون پاتې يش  د ادریلايي قااون په اوم بمه یمادیږ   للمه د پاکسمتان قمااون 
چې د اااریدقااون په اوم یادیږ   دوږ غواړو چې اسا  قااون لمه رسه ولرلمل 

 يش  او په راتلوالې کې له بداادۍ څخه دو اپل ولس ساتلی و ؛
ترا شته  دار چې پمه رښمتواې ډول دمر و   پمه در اردو او در پولرسو ته اړ   - ۵

 اوسنۍ اردو او پولرسو کې باید اصلحات راوستل يش  چوکاټ یې س، دی؛
طالبان وایې چې ادریلا د اپلو پوځرااو د وتلو د دود دهالویش اعلن کمخ     - ۲

 دوږ سمدستي په هرواد کې اوربند اعلاوو او له افربااااو رسه احو ته کښرنو؛
د افربااستان تجرید او دندو  کردل اه غمواړ   طالبمان وايمي چمې لمه اخیوالمو   - ۱
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 رسه د ښو ډیپلوداټرلو اړیلو غوښتوالي د ؛
 د افربااستان یوواپ غواړ   د تجدیې رسه یې سخت دخالفت ښرې؛ – ۱
طالبااو په بملبملو ااستو کې ویر چې د افربااسمتان لمه ګربرافرمې د باامد  د   - ۲

یا  اور ځماااخد اهمداف امه لمر   هرچما تمه اګمازه امه ورکمو  چمې د  ګاخد او
 افربااستان له ااورد اور هروادواه تهدید يش؛

د ښځو د حمواو اړواد وایي چې د تولمر، کولمو حمق لمر   وپ زیماتو  چمې   – ۰۱
 دختلط تولرمي ادام ته اسلم اګازه اه ورکو ؛

 نه او ادنرت  ار ؛طالبان وایي  د در او ټولاټو پروژو سات  - ۰۰
طالبان وایمي غمواړ  چمې د دوی د درشمااو اودوامه د  لمه تمور لسمټ څخمه   - ۰۶

 ووځي او د دوی د ق ر سرا  دف  د  په رسمرت وپمنادل يش؛
لنډدهاله اداره ه، سولې ته د رسردو لپاره يوه  ره کردای يش  چې همدغمه  – ۰۱

 .اتلوالې ادام پر ګوړښت کار وکخ لنډدهال اداره د بهرارو پوځرااو د وتلو او ر 
یوه بله احه ه، دوږ ورزیاته کخم  چې افربااستان  باید د یو بمې طرفمه هرمواد پمه 
ډول د اخیوالممو لخمموا وپمناممدل يش  دا  للممه سممویس چممې لممه دوميممې اخیممواپ 

 .ګاخد وروسته د ااپمير هرواد په اوم د اخیوالو له اوا په رسمرت پمنادل شوی
  .پورته ټلې دې پلې ولرلل ادنيه قودندان عبدالرازق ته دو ورکخمهربه پاڼه چې 

دوږ برا ه، ټرناار وکخ که د بهرارو پوځرااو د وتلو د دود دهمالویش اعملن يش  
 .طالبان به له افربااااو رسه دخادخ احو ته سمدستي کښرني

ه د  شپې دولس بجې شود  همدلته ادنره قودندان او دلارو ااځورواه یو بمل رس 
 .واارستل  دجلس پای ته ورسردی

ه واوریدل چې ډیمر شمباهت یمې خپرون او ان شپه دو دا  څه د ادنره قودندان څ
 .له هربو احو رسه درلود  کوم چې په ق ر کې دو د طالبااو له استازو څخه اوریدپ وو

 .صاحب به ویل چې فلر کوم په ق ر کې طالبااو رسه ااست ی، هدند
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م سمهار و   دموږ پنځمه واړم دلامرو چمای پمه ګمډم ۰۱کال د ډسممح  .ز ۶۱۰۲د 
وڅښی  رسدارد مد اور،  اان  ښاغلی د ممود او دوه درد امور د کنمدهار دخمور 

 .ه، د چای څښلو پردهال ااست وو
یو کس چې وړم دخابره یې په چپ  س او ځرمرک دوبایمل ټلرفمون یمې پمه ښمی 

  بررته ووتی  ځلمه یځای ته راانوتی چې دوږ چای څښ  س کې ارولی و  همدد
دوږ ټول په چای څښلو بوات وو  لږ وروسته برا هربه ځوان راغی   ه، زدوږ ځرنمې 
دلار  چای او د سهار ااشته  اوړلو باادی بوات وو  ځوان ډیمر ژر بررتمه ووتمی  د 

ښملو بجې د   لږ شمربه وروسمته د کنمدهار واپ هممدد د چمای څ ۲سهار اږدد 
ځای ته راانوتی  دوږ ټول د هربه په لردو و ړ شموو  روغبمخ دمو همدلتمه وررسه وکمخ  

 .پریلخم وشوه چې د دجلس سالون ته به و ړشو او هلته به دجلس وکخو
دلته په هرواد کې دانه دومول دا دی چې دخادخ به د یو چا صمفت کمود  وپ 

ځواامااو ویمل چمې د و یمت دروازه د کندهار واپ په اړم د کندهار ځرنو درشمااو او 
یې د اللو پر دخ الصه کخ   او په کندهار کې یې دثبت بدلون راوسمتی دی  د 

 .فساد تور ه، تر ډیره پر  اه و
د کندهار واپ هامیون عدید  رسه دو د سولې پمر اړترما او سمولې تمه د رسمردو پمر 

الون تمه راانموتی    امو  ره احد کوپ  لږ وروسته ادنره قودندان عبدالرازق ه، س
و ړ و هربه کاغذ چې داښام دو ورته ورکخی و  هربه یې له ګرمب څخمه راوکمرښ  واپ 

 .ته یې وویل چې ځرنې ټلي په یاد کاغذ کې شته چې د طالبااو غوښتنې د 
د بهرارو پوځرااو پر دهالویش دو ډیر  احد وکخ   واپ ویمل چمې اوس اړینمه 

 .به پریلخم لرک کې راوړو دا اه ده  دار قودندان ویل چې
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زدا ټرناار پر د  و چې که پریلمخم لرمک د ولمس لخموا د رسمنرو دمخ  کمې ویمل 
 .کرږ   اړینه ده چې د بهراو پوځرااو د وتلو ددهالویش غوښتنه پلې ځای يش

له ډیر ب   وروسته پوه شوم چې واپ سرا  عذر لر   او اه يش کو ی چمې 
کې د پریلخم لرک د  ر  د بهرارو پوځرااو د وتلمو د په غواډم کې د دوی په شتون 

 .دهالویش احه ويش
زه له ادنره قودندان رسه په امحو بوامت شموم  واپ لمه اسمتاد دددمل او وحرمد 

 .دنده رسه احد کوپ
زه پممر د  همم، پمموه شمموم چممې کنممدهار واپ تممه د دممر ادنرممت د درشمم دوصمموم 

ورته وویل چې ستاالدی صاحب امحه  ستاالد  ټلرفون راغی  سلرټر یې په کراره
دررسه کو   واپ له سالون څخه ووتی  دا ته اسمتاد دددمل او ښماغر دمنده وویمل 
چې واپ وایې چمې د مم  د   پمر دی امحه چمې د بهرارمو پوځرمااو دهمالویش 
غوښتنه د  په پریلخم لرک کې ځای يش  اوسمهال ډیر ټرناار اه کو   د سمولې 

 .يش زدوږ دا لوی کار ته رضر ورسو دخالفرن شته  کردای 
کله چې له کابل څخه کندهار ته تل،  د هربې ورځي پمر سمهار یمو درشم دوسمت 
راته وویل چې کندهار غواډم کې د اسدهللا االد  حنرف امتر  دوصموم سمتاالد   
هامیون عدید  او قودندان عبدالرازق  س شته  هربه ته دمې وویمل کمه یماد کسمان 

ګاخد پر ځای د سولې ږغ وکخ   دوږ او همدا غواړو  دا یو ښه سوله وغواړ  او د 
 .بدلون دی

همدلته په ددنډیاک داڼۍ کې دوه ساعته دوږ له واپ او ادنره قودندان رسه د 
بجمې و  چمې د سمولې چمربمه لمویې  ۰۰سولې اړواد ب   درلمود  د سمهار امږدد 

 .غواډد ته ور روان شوو
تمه امږدد د تماج د مل لموی سمالون  غواډم همدد د دنډیاک داڼۍ درلمستون

کې ګوړم شود وه  واپ  ادنره قودندان  ښاغلی صادق  رسدار اور، اادر  ښماغلی 
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دلامر  ټمول یوځمای پمه پښمو د غوامډد سمالون تمه ور روان شموو   ۵د مود او دوږ 
سالون ته عام الک ه، را روان وو  کله چې سالون ته انوتلو  ډیرالمک ااتدمار وو  

یتې شورا غخ   قودي درشان او ګ  ګډواوال په چوکرمو کمې ااسمت د کندهار د و 
وو  دریځ ته دخادخ  امدی ادنرمه قودنمدان ودریمدی او لمه کابمل څخمه هممدا دموږ 
درلاماه یې هربه ځاااخد ځای ته د تلو لپاره رهنامیي کولو  داچې هلتمه ډیمر دومدز 

ې کښرنو  پمه بلمه درشان ااست وو  دوږ  زده واه ګڼله چې په هربه ځاااخد ځای ک
 . ره شاته و ړو  واپ  ادنره قودندان او رسدار اور، اان همهلته کښرناستل

غواډم د قران کری، په تلوت رسه پممل شموه  یمو ځموان راغمی  ویمل يمې دخلمې 
ستا  لپاره ااپ چوکۍ شته  د درشااو شاته دوی، ق ار کې يمې چموکۍ اماپ 

هم، ادنرمه قودنمدان څموک ورلرمږپ وو  امو کخ  وه  استاد دددل او وحرد دنده ته 
 .هربوی دخلې رااربلل

  .د همدد سولې چمربې ګرګې د پمل احد د کندهار واپ وکخ 
داحو د  اهمرت لمه پلموه غمواړم چمې دلتمه د کنمدهار واپ او کنمدهار د ادنرمه 

 .قودندان احد کټ دټ را واال،
ادنرمه قودنمدان امحد د کندهار د سولې چمربې غواډد کې د کنمدهار واپ او 

دې په بشپخ ډول د ثبت شود ویډو څخه را اارستي د   او دا ډول د اورو ویناوالو 
 د ویناوو ده، ټلي دې ه، له ثبت شویو ویډیوګااو څخه را اارستي د .

 یادواه: د یادد غواډد بشپخ راپور دکندهار د لې ټلویدواو اپور کخی دی. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم
همرات  فمراه  غمور او  کندهار هلمند ارزګان او زابل و یتواو قدردنو درشمااو  د د

 کابل څخه راغلو درلمنو او دراو حارضینو! او دودزو درشااو  د بادغرس قدردنو
 السلم علرل، ورحم  هللا وبرکاته!

والي ښار تمه ښمه و ګوړ کندهار تاریخي او تاریخ د  تر هرڅه ددخه ستا  راتګ
 .راغلست وای،  هرکله راسئ  ادای ج دو راوله

ایمت باامد  رشو   م۲۶م  او  ۲۰دراو حارضینو! احد د قران کری، د اافال سورة د 
کوم  ترګمه یې ده ) که هربوی د سولې لپاره راپاڅي او تا  د ادن لپاره راپاڅئ او پمه 

او کمه هربموی سمتا  .ي او د پوهي ااوامد دیيب له شله هربه اوریدوال .هللا ج باور ولرئ
 .رسه د سولې لپاره دوکه ورکول غواړ  او هللا ج ستا  لپاره کايف دی(

د  دبارک ایمت څخمه دولمودرږ  چمې پمه اسملم کمی ادمن تمر وروسمتي بریمده  د
 .ان تر د  چې که د سولې لپاره ا رات دوګود و   برا ه، رضور دی .د لوب دی

سوله هربه پروسه ده چې اسلم یې غوره بوپ او هر لموری چمې د سمولې پمه  ره 
لرت اداء کخ  او د کلم هللا دجرد پمسو  و رته کخ  هربه اپل دیني دسې پو ګام کې 

 .يې کخ  ده
دراو قدردنو درشااو تاسو ته دولودمه ده چمې زدموږ ګمران هرمواد افربااسمتان او دموږ 

یمو  داهم،  شموده دختلفمو اودوامو د ګنمګ ښملار ځوریدپ په ترروه څو لسردو کې پ
 .ګنګ اه دی بللي اارګي عوادل لر  واضح ده چې د افربااستان ګنګ د افربااااو

دار دتاسفااه دوږ او تا  افربااان پمه دغمه ګنمګ کمي د اارګرمااو د دنمافوو د 
 .زدوږ او تا  څخه د افدارو په شلل استفاده کرږ  تادرنولو په ااطر

د   او ایا دوږ ااتدار وکخو چمې د  شوداوس چې دا ټول دسایل دلت ته روښااه 
د امو او یما  .شواابود  پور  قرباين  دلېدن مو  او اارګی دنافوو په ااطر تر کا
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اپل کمور  کمر  او هرمواد څخمه  او اور د یو س او تاریخي دلت په توګه راویښ شو
 .اادو  کخو

ستان د تاریخ په اوږدو کې زدوږ ارلوامو او قمودي تا  ته دولوده ده چې د افرباا
هرواد او ولسواه یې لمه ډیمر   .کرادو ډیر لوی دسایل حل کخ  د  یدرشااو علام

  زه اوس هم، پمه د  بمارو لمرم چمې تما  قمودی  لویې تموطرې څخمه ژغمورپ د
درشان  علامء کرام او دخور کو ی شئ چې هرواد او افربمان ولمس لمه دغمه اماورین 

 .لص کخئڅخه ا
عدیدااو! ګنګ په اپله په یو هرواد کې فساد  بې عمدالتي او امااوالو تمه زدرنمه 

اااواپ چې زدوږ په هرواد کې ګریان لر   ترهربه بمه پمای تمه وامه  اېروا .برابرو 
د افربااسمتان اسملدي  .رسرږ  چې دوږ د ژبمې پرځمای د ټوپمک رسه امحد وکمخو

 .پر  ايښي د  صېال  داز او درو  د ر  واتر  واح د دولت د سولې 
اوس د دخالف لور  دینمي دسمېلرت  .او د کلم دجرد پر اساس سوله به  بوپ

 بختۍدغمه بمد وطمن د یدغمه ځوریمدلاو ولمس  یلدی چې که غواړ  دغه ځوریمد 
درد کيږد  او دغه اماورین  پراو باید اپل ټول دسایل د دذاکر   يڅخه الص ک

 .کرږد  ټلی ته د پای
باید د اپلمو دواضموو )حلودت او طالبان( زه په د  دوتمد ی، چې دواړم اواو  

 .د سولې  ره اپله کخ  بناءوو پر فدنا او در او د اسلدي ښييڅخه ااو اف و 
د کنمدهار تماریخي  څخمه و یتمودختلفمو چمې د  څخهدرشااو او  زه د ټولو علاموو

چمې د دلمت د دردوامو دوا ښار ته راغر د   در  ورځي کيږ  چې تا  غمواړئ 
 .شئ او دلت ته ټول دوا کردل غواړ    د زړم له کودې درڅخه دننه کوم

چې د اسلم لپاره  زم و   هربه عمر کخو  او هر څه چمې   څهیو  هر  چمتو دوږ 
 .زدوږ د ولس او دلت په ارر د  په ورین تند  یې ودنو

ه صفت ډیر کلواه کرږ  دد ااور  او هرواد د اصر ااوادااو پ تا  درشان د
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 .چې د ګنګ درواد بار په اپلو اوږو پورته کخی
زه دتمرن ی، چې د سولې په ډګر کې د دغ  یو در حرکت چې امن تما  د 

ربه او سولې پمه ارمت د کنمدهار د تماریخي ښمار څخمه دا ږغ پورتمه کمخی   مسولې چ
او افرباين درلاارددواو په طرح کولو رسه د سولې  ينیو برن ا فربا  د چې شئکو ی 

 .ئالصه کخ ه،   ره 
کمار کمي درکمخ   پمه د  هرلمه   ادای ج د  تا  ته  اګرواه او توفرق پمه د

  چې د سولې ادن او رفاه د ملر وړاااې زدوږ په ګران هرمواد کمې وځلرمږ   تمل د
 .ن او رسلوړ  د  و  افربان س  دلتاستاو  افربا

واپ تر ډیره د سولې په ارزښت او سولې تمه کمار کولمو باامد  امحد د کندهار 
وکخ   هربه غوښتل چې اللو ته وښيې چې سولې ته لرواله او ژدن دی  او غمواړ  

 .په د  براه کې له ولسې اللو رسه درسته وکخ 
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 بسم اهلل الرمحن الرحیم
 السلم علرل، ورحم  هللا وبرکاته! 

حوزد څخه د هرات  فراه  غور  بادغرس  هلمنمد  ارزګمان او  لویدیځېزدوږ د ))
زابل و یتواو ټولو درلمنو ته د احمد شاه بابا اودررویس ارله کور او ټماټوبې تمه ښمه 

 .راغلست وایو
ادای ج د  وکخ  چې دا تررد درد ورځي په دوی په ارر تررد شمود و   او 

 .تله کې ورواچو ادای ج د  هر قدم د ارلي په 
او زدوږ د افربااستان د حا تو لپاره  ېممدا یو د ارر کار وو  چې دوی د وطن  س

 .تللرف وایست  پر د  به بسنه اه کوو  دا به دوادداره ساتو
 ه کودمک او د هللاد سپرن ژیرو  د وطن د درشااو  د علامء صاحابااو  ددوی پم

برکمت هم، شمته  دموږ بمه  ې د هللا دا د سمولې پمه حرکمت کمپه ددد  ان شماء هللا
 .کوشش کوو

او سمپن  ووڅو احو ته ګناب واپ صاحب اشماره وکمخم  وامت کم، دی  د علمام
 .دی ېژیرو اوبت پات

یو يش باید چې ووایو اور په وینه تویدو دادلت سمتخی دی  دموږ هم، سمتخ  یمو  
وروڼمه   هربمه بمه   و شمحلودت ه، ستخی دی  دخالف لوری یا زدوم هربه اوابد  

 ((.ه، اور ستخ  یې
دغمه ډول څرګنمدواې ګرنال عبدالرازق لودخی ځل دی چې د طالبااو رسسخت دښمن   

 .کو    او هربه وایې چې له ګاخد څخه ستخی شوی او ګاخم د حل  ره اه ده
زدموږ ددد دلمت څخمه غوښمتنه داده چمې دوی راپورتمه : )) قودندان وویلادنره 

  حلودتوامه او سمفارتواه امور امه يش  سفارتو اور تلره وامه کمخ   په حلودتو او يش
 .کو ی چې د  يش ته د پای ټلی کرږد 
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تمر یوځایمه کمار کلوامو کمې بمه دوی  ۰۲که چررته یې کو ی شوای پمه د  ترمرو 
وای  او دد  پرځای چمې هربمه  دکاله کې ډیر څه باید شو  ۰۲وای  په دا  یرسول

 ((.اواته و ړو  ورځ په ورځ اور ه، ارايب يشو 
داچې حلودتواه او سفارتواه سموله پمه افربااسمتان کمې امه يش راوسمتلی  ژوره 

سمتواده د  سولې ته هرلې پيمداکرږ   احه وه چې ادنره قودندان ورته اشاره وکخم 
بهرارو سفارتواو او د پردیو په درستو و ړو حلودتوامو څخمه راپيښمه شمود  کمه دموږ 

ورو هروادواو د سفارتواو دداالې اه وای  دموږ افرباامان اپلواک ادام درلود ی  د ا
 .په اپلو دنځو کې یو بل دنلی او زغملی شوای

زدوږ د ټول دلت څخه دا غوښتنه ده چې طالمب پمه همر : ))قودندان وویل ادنره 
د  وطن سخی دی  دموږ دد  وطمن څخمه امه دوی بمارو ی    هربه دیااده چې د

  او اه  یې دوی دبل چما شوو  اه دغه تذکره چې دوی یې لر  ځرنې اارستلی ش
 .يشڅخه اارستلی 

چمې رسه  و دغه يش تمه دجبموره یمن يشاارر ه، که دوه درلواه ااسااان شهردا
ته د او هر ډول افربان کشالې  دی  چې په هر ځای  دکښرنو  او اوس وات د چار 

 چمي يشوابد  وروڼه پمه څمه رقم، کرمدای پای ټلی ایښودل کرږی او زدوږ هربه ا
 ((.يشاوره بنده تویواه   دغه ورور وژاه   دغه وینه رايشاپل وطن ته 

د ادنره قودندان دااحه برخې پر ځای ده چې دخلې له دد چې یمو بمل تمه   
 .زیاته درګ ژوبله واړوو  ښه ده چې اوس د سولې احو ته کښرنو

او  پممه شممتون کممې د پخواارممو المرممااو د پخممواين شممورو  ات مماد د رسو لښمملرو
درلرمون ډیمر  افربااان شهردان او تمر یمو   ار، درلرون یوپرچمرااو رسه دوی په ګډم  

یې ژوبل کخل  وپ کله چې روسان ووتمل  د ډاکټمر اجرمب د حلودمت پمه وړاامد  
دجاهدین ګناردل  او وروسته د ګبل الرساج د ایتلف پمه اترجمه کمې پرچمرمان 
لممه ګمورممت اسمملدي + شممورای ادممار رسه دلاممر  شممول او المرممان برمما لممه حممدب 
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 .اسلدي رسه دلار  شول
، واک له پخواارمو دجاهمدینو او پخواارمو پرچمرمااو د کرز  د حلودت پردهال ه

 .رسه پاتې شو  اوس دهال ډیر واک له پخواارو پرچمرااو رسه دی
رشطواه او دشللت  ځرنېچې  اشتهپه د  کی شک  )) عبدالرازق وویل:ښاغر 

سملنه  ۰۱۱ده چمې اه ه، لر   ځرني به حلودت ه، لر   دا  )طالبان( به دوی 
دا امااواپ د ګنمګ  حلودت کي ه، دشللت او اااواپ شته  حلودت پر حمه ده 

 .و  وتلی څخه څخه پردا کرږ   چې ګنګ و   هر شی له کنټرول
اپلو شخيص ګټمو  څخه ااوړم استفاده  د )ګنګ(  هربه هر څوک کو ی يش چې د

د     ه، له ګډوډ  اسمتفاده کمو  تواه د پردیو او بهرين دللو سفار  .لپاره استفاده وکخ 
 .يشپه ګډوډ  کې هر څه کردای  .يشه، ورڅخه استفاده کو ی  ګاسوسان هربه

او دا دلمت پمه يش  را اپمل وطمن تمه  زدوږ په طالبااو وروڼو دا ږغ دی چې دوی
چممې د  يشو ړ يش رسه وپوښممتي چممې دوی چرممری کممو ی   د  کممي فلممر وکممي

دوی د بچرمااو لپماره د   کورارودوی د  طالبااو لپاره یو د ادن ځای یو د ارام ځای د
  افربااستان دولت یا دلته چې څوک اور د دولت حامیه کمو  ورته دشخ  کي او د

طالممب لپمماره  د طالبممااو د بچرممااو لپمماره د  د هربمموی رسه همم، دا اممحه وکممي  د
چې هربمه بمه هم، د طالمب او  يشدولوده  سرمهداال کې یوه د ادن په افربااستان 

د د پردیو پر پاسپورټو او ویمدو امه و  چمې هربمه ه، زدوږ په ارر و   ه، به دو اح 
 دوی داو برما هم،  راکمخ  و   یې دوی یا دوږ ته د پنځه ساعتو یا پنځو ورځو لپماره

دوی په کنټمرول کمي  په هره احه کې بررته د  افر ورپ  و  او څار  یې )پردیو(
 ((.و  که د طالبکسان  که د دولت    هربهو 

سرمې په اوم د یود سرمې د دشخ  کرمدو امحه داچې ادنره قودندان د ادن 
وکخم  هربه څه ده چې اړترا یې لردل کرږ   او داچې د طالبااو د کموراۍ غمخ  تمر 
تهدید  اد  اه و   ه، يو ښه  او دثبت قدم دی  اوسمهال او د پلر پمه تمور یمې 
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 .زوی او د زو  په تور یې پلر په ځرنو دواردو کې وژل کرږ 
  طالبمان  د طالبااورسه احه وکمخ  يشدلت کو ی : )) وویل  عبدالرازقګرنال 

حوزد د   د افربااسمتان  لویدیځېد  وطن الک د   براااه اه د   ډیر يې د  د
  د وار م او د وررسه ارتبماط يشکمو ی ولمس   شمتهپلمې کسمان د ټولو و یتو 

 يشور طالبااو تمه دوی رسه راب ه وار    لپاره یو اګرایه کمرټه ګوړم کخ   چې د
 ۵د  د طالبمااو  د ادن ځای شمته دوی د بچرااو لپاره دلته دعوت کی چې دهربوی 

چمې کوروامه یمې ځرنمې امورو کمې درشمت د    کورواه راغمر  هلمنمد کسااو ۲یا 
پمه پاکسمتان  کمي اووامۍراوړل  غوښتل یې چې کورواه راااتمال کي  هربه په ترمره 

  ځمان لمه کميهلمند ته راااتمال  یې واهکور  چې غوښتل هربوی .شودبندیان  کې
څخه الص کمخ    امو هربمه اوس پمه د  تمازه شمپو کمې  )پاکستان( د  چناګ

 ۰۲چمې   هربمه زدوږ د ګاواډ  هروادو په د بسو کمې ولویمدل اوس . شو بندیان 
دوی ادنرت ه، ساتی  د دوی لپاره یې همره زدرنمه برابمره کمخ  وه  امو  کاله یې د

کمه  یوکخم چې اپل وطمن تمه ځمو  برما کمه دمو ګنمګ کمو  کله چې دوی دا فرصله
ه  بچران یې ه، بی رساوشته پراته د   او دوی شو سوله  په هربه ورځ دوی بندیان 

 ((. ه، په بند  اااو کي پراته د
یې یمو ښمه فرصمت ګمڼ،  هربمه قودنمدان چمې یمواز  د طالمب رسه )لرلوال(  زه 

ان ورځ له ولس څخه غوښتنه کو   اړیلې لرل یې د یو چا لپاره د درګ سدا ګڼله  
چې طالبااو ته وريش او پر هربوی ږغ وکخ  چمې ګامخم پمردۍ ده  او قرباارمان یمې 

 .دوږ او تا  افربااان یو  راځئ اور دغه درګ ژوبله ودروو
چمې یمو د ادمن  لپماره بایمد )طالبمااو( دوی دموږ دچمې  : )) قودندان وویلادنره 

د    صمېدمخ ال  پرددوی  د  زدوږ درواز يشدلت کو ی کار  ځای دولوم کخو  دا
وینه تموی امه کمخو  پمه دغمه ځمای باامد    اور دا     د شو   هربه شو هر څه چي 

 .اار  ټلی ورته کښرږدو
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کمار حلودتوامه او  وه چمې دا   اولنمۍ امحه دمې هم، دايشکار دلت کمو ی  دا
 . 1 وای  کاله کې به یې کخ  ۱۱ای دا شو که یې کو ی   کو ی يشسفارتواه اه 

 اماروا او ده کمه یمو حلودمت  فسماد داسېدغه دلت دا ااترار لر  او  رشعی ه، 
دی حق څوک اه لر  چې  لرر  و   اسلدي دلک و   د داسلم د  ر د او  کو 

دلمت رسه  يشکرمدای     یو پک په پورته کردو هربه له دنځه ټوویني تویدو او  د
 .دت تربرر کخ حلو د دلت په زور هربه ادام س، کخ  او هربه  يشیوځای 

 دلممت فرصممله وکممخ   د دوی شممئ اوده چممې تمما  کممو ی  ااممر  اممحه دممي دا
يش را يشدوی بچران کمو ی د لپاره ه،  یو ځای وګور  چې کوم ځای کې  )طالبااو(

 .يشوررسه کو ی  داو اح تګ او راتګ ورته کو ی يش  دلت ازاد .او ژواد وکخ 
لپاره زدرنه برابمره کمخو چمې امور  )طالبااو( دوی دوږ په ټول توان حارض یو چې د

له دغه حالمت څخمه دموږ     کې د  اوچې په اوور دللو   یې له ق ر او یا اورو دف و
وطن کي له دوی رسه دشم که ژبمه ولمرو  همره ورځ لمه دوی  اپلراووځو او په دغه 

 .ترجې ته ه، رسه ورسرږ برا به یو ا  دلت درکه وکخ  رسه دا
زدوږ په دلک کې اوس ډیرو اللو  سواه واچول  پخوا یو همسایه وو  اوس هربمه 

  زدموږ د وطمن د ټموک ټموک  ااسااااو قماتلن د دوه ار، درلرواهالک چې زدوږ د 
 . او زدوږ ځرني وروڼه استواملو   هربه روسان ه، ان را روان د  دل دعاکردو 

زدوږ پلرواه را شهردان کول  زدوږ وطن یې راتله تله کمخی  چې تر اوسه پور  یې 
دل د مد عمر ااوامد زاموامه د روسمااو پمه دمابمل  کس دغو طالبااو د رهح  اول د

   .کي و  ان د دلد مد عمر ااواد زوی له روسااو څخه د ګنګ لپاره ددد غواړ 
د ممد یومموب )دل    کمه چرمر  دی دا به ه، د افربااااو لپاره د ارر احه امه و 

دد وطن یو دجاهد بوپ  او برا  د مد عمر ااواد زوی و   او هربه د د دل ااواد(
ښه کار اه دی  او که هربه له روسااو درسمته غمواړ   امو ټمول افرباامان بایمد ديتمه  دا

                                                           
 ملونه  شپړ شوې. ۱۹په افغانسېان مې د وسلوايل جګړې  1
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ااسااان يې را شهردان کخم  دا وطن  ودرهچې هربه روسان چی زدوږ دا د شودتوګه 
   داهمیو په کودک او یا داچې زدوږ رساوشت کې  س و اوس برا د هرب وستله تله 

زدموږ د ټولمو څخمه دا   .به یو  پمربور ه، و   د وطن د امرايب یمو بمل عادمل بمه و 
دولمو  صماحب یومموب  کمه  و  دولمو  عبمدال ق صماحب زوی غوښتنه ده  که د

   غمخ دوی د رهمح  که داو که شرخ عبدال لر، دی  دی  که هب  هللا ااواد دی 
ادرراان دتمي  او دل اورالدین ترايب  دلعبدالرزاق ااواد  دل د مد حسن ااواد

 )روسمان(   یا اور د رهح  شورا غخ  د   چې دغه اوی کودمک یما امو  المک د
دوی رسه روابممط سمماش  دف واممه  د  او د  شممو دوی رسه پممه ارتبمماط کممي  چممې د

رت رسه د قبمول وړ امه و   او دغمه به زه وای، د افربااااو لپاره په هرڅ صو    دا ورکو 
چمې دا ګهماد  )طالبمان( هربه الک د  چې زدوږ وطن یې ډیر تله تله کمی  دوی

 همدلتمه وو  د کمې و  دا ټمول د طالبمااو درشمان   سمرمهارابو   دلته دوی په د
ی  شمو  امميد مد عمر ااوامد ز  تلر  دل دنځهترايب صاحب پښې او س ګې له 

 لممه هربمموی) طالبمان( دمابممل کمي وو  او اممن څناممه دوی هربمه ټممول د شمورویااو پممه 
 ((.څخه کودک غواړ )روسااو( 

طالبااو او روسااو تر دنځ اړیلو ته ادنرمه قودنمدان ډیمر ځلمه اشماره وکمخم  اصمر د 
احه همدا ده چې ادریلایان او افربان حلودت د روسااو او طالبمااو اړیلمو اادیښممن 

روسره د الوتلو او چورللمو ضمد توغنمد  ورکمخ   کخ   دوی ویره لر  که طالبااو ته 
برا به افربان حلودت په ادادي براه کې له ډیر ضوف رسه دمخ وی  د ادریلما او اماټو 

 .هوایې ځواک به یې ه، هربه ډول درسته واه يش کو ی کوم چې اوس یې کو 
تما  دلمت چمې همر څمه  : )) عبدالرارزق د اپلمو امحو پمه دوام وویمل  ښاغر
دوږ یې په رس س ګو قبلوو  هرڅ د یل اه کاروو  هر څه چمې وایاسمت کمه وایاست 

 دي د بس ته براست  که هره ګدا راکوئ  دوږ د د  وطن د سمولې لپماره همر يش
  دموږ شمته  امااواپ او دشمللت شمتهته حارض یو  اااواپ په دوږ کې ه،  )ګدا(

کموو  همره ورځ دا   پوهرږو چې دوږ اصلح اه یو  دوږ پوهرږو چې دموږ غل رماين
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د لمب همدف او    یدا د ګنګ حالت د  ده  په دولت کې ه، غل رااې روااې د 
دا اه ده چې دلتمه یمو څموک عمام ااسمااان شمهردان کمخ  ددد لپماره چمې دختمه 

 (( .يشو ړ 
دهمه ده چې هربه قودنمدان چمې د ظلم، او وژامو کر م یمې پمه همر ځمای کمي 

راوستلو په اماطر همر ډول ګمدا چمې زدما د کرږ   هربه ولس ته وايي چې د سولې 
 .کخاو له ادله ولس راکو  ورته حارض ی،

داچې په عمل کې دااحه دملن واه دني وپ د زرګواو اللو په دخ کې د هربه 
 .لخوا دغه ډول اعلن پخپل تات کې پوره اهمرت لر 

  اوس ه، لې  پخوا ه، دلت فرصر کو يشدلت کو ی : ))  قودندان رازق وویل
تصممر، وار م  د هرچما د افربااستان دسئلې د حل لپاره چې  يشدا دلت کو ی 

 ((.  اپل تصمر، وار  او هربه په دواړو اواوو عمر کخ يشتر تاثرر  اد  رااه 
اللمو ورتمه ډیمر زیمات  1رسدارد مد اادر اور، چې پمه کنمدهار کمې شماه پلمو  

 : اح ام درلود ویې ویل
ډیر د ااديښمنې وړ د   د حلودمت او دخمالفو وسملوالو د هرواد حالت ترپخوا )) 

 .تردنځ ګاخو شدت پيدا کخی او هره ورځ په سلاواو کسان پلې قرباين کرږ 
هرواد دو د ټرویدم په اوم سخته صدده لردپ او زدوږ د عدت او ابرو سوال یې تمر 

 .پوښتنې  اد  راوستی دی
ادوامو اهمداف او ګټمې د   ټول پوهرږو چې د افربااستان ګاخم کمې د امورو هرو 

افربااان د ګنګ غوښتوالي اه وو  اه د  او اه ګاخم غواړ   تاریخ شماهد دی چمې 
افربااااو په تررو واتواو کې د وروڼو په ډول یو له بل رسه ژواد کخی دی  اپلو دنځو 

 .کې یې توصب اه درلود  دلته قودي  سرمه یرد او ژبنې توصبات اه وو
                                                           

د هیواد په جنوب لوهدهځ مې ډه ی د پخوانی پا اه ظاه خان پلوهوان شوېه، او پا وا ظواه  توه پوه  1
 عموم  ډول د شاه په نوم خطاب می ي.
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کلنمه  ۲۱حیال پوښتنه وکخم چې څمه ډول سمتا  پمه د پاچا ظاهر څخه یوه ا
دوره کې ادنرت او ارادي وه  علت یې څه و؟ پاچا ورته وویل: زدوږ بماور پمر هللا ج و  
هللا ج زدوږ ساتوالی و  او د سولې په براه کې د ولس دلتخ و  هربه دلمت چمې لمه 

 .اپل هرواد  رسه یې درنه درلودله  ولس سوله راوستي وه
کال د ثور کودتما اوودمي څخمه راپممل شمود  رسدار  .ل ۰۱۵۱تواده د اوسنۍ س

داوود اممان اممه غوښممتل چممې هرممواد یممې د پردیممو د  س الممه يش  او دلتممه د اممورو 
 .هروادواو دداالو ته زدرنه برابره يش  وپ هربه د کودتا په ترک کې ووژل شو

وژل شمو  بمل څلور لسردد کرږ  چې دلته ګاخم روااه ده  یو اسمل پمه ګامخو کمې و 
 .اسل د ګاخو پردهال تولد شو  او یو اسل اوس ه، د ګاخو په ګریان کې وژل کرږ 

لسردو څخه دو زده کخم واه کخم  اوس هم، پمر د  فلمر امه کرمږ  چمې  ۲له تررو 
 .وپ دا دلت وژل کرږ 

پر د  دو فلر اه دی کخی چې د  یو او بل افربان له وژلو څخه دوږ ته کودمه ګټمه 
د اسملم دیمن د ورور  دیمن دی کمه د ورور وژين دیمن دی؟ ګمواب دا رسيږ   آیا 

 .دی چې اسلم د ورورۍ دین دی
په د  باور ی، چې کوده ګاخم د قو  او تیدالمه هروادوامو لخموا پمه افربااسمتان 

په یاد ګنګ کې چې هر لور تمه کموم کمس  .کې روااه ده  د هرچا په ګټه ه، اه ده
 .رور دیوژل کرږ   هربه افربان او زدوږ و 

دولس ټولې طبمې  علام  روحاارون  ځواامان  درردنمي او داشمودان د  پمر د  
پوه شود چې د افربااستان د دسئلې د حل لپاره باید اپلو دنځو کمې رسه کښمرنو 

ځله په امخۍ کمې هر موک پمر دموږ  تمر  .او د افربان کشالې لپاره حل  ره پيدا کخو
 .دوږ اپله زړم سوااد  اه لر 

کې د سولې ږغ پورته کول دهم، دی  د ولمس غوښمتنه د ولمس لخموا په کندهار 
 .ده  چې څه ډول سولې ته ورسرږو
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د کندهار څخه د سولې د ږغ پورته کمدل په د  اساس وامت کمې ارمک اقمدام 
ګممڼ،  لممه کنممدهار څخممه د دغ مم اواز پورتممه کرممدل د افربااسممتان پممر دسممایلو 

وږدو کمې د ګرګمو او پریلمخو  او تاثررلروالی ګمڼ،   هربمه و یمت چمې د تماریخ پمه ا
 .افربااستان اړواد دسایلو کې ټاکووالی دی

کندهار هربه و یت ه، دی چې د افربااستان د دښمنااو په دمابل کې يمې زیاتمه 
 .قرباين ه، ورکخ  ده

دوږ ټول پوهرږو چې قموت پمه یموواپ کمي دی  دغمه د سمولې اواز چمې امن لمه 
ر اه کرږ   هرله لمرم چمې د کنمدهار او کندهار څخه اوچت شوی په یواز  ډول کا

ااستي غواډ  ګډواوال د هرواد لویشت لویشت ااور  ته سفر وکخ   او په هرمواد 
کې ټول سوله غوښتوالې رسه دت د کخ   تر څو یو قوت ورڅخه ګموړ او د ګامخد 

 ((.د پای ته رسردو لپاره په قوت رسه کار وکخ 
او پریلنده امحه امه وه  وپ لرمدل  د رسدار اادر اور، احو کې که څه ه، او 

کمدل چې د غواډ  ګډواوال اادوشه ورته ااست وو  او داچې  د رسدار داووداان 
 .ملسی دی   په ګنوب لویدیځه حوزه کې له پوره عدت څخه برامن وو

ښاغر ع اهللا صادق په غواډم کې د ارزګان و یمت د ګمډواوالو پمه اسمتازیتوب 
 : احد وکخ   ویې ویل

کندهار د تاریخ په اوږدو کې ټاکوالی او د عدت ټاټوبی پاتې شوی  داچمې د ) )
لوی کندهار تر څنګ د لویدیځې حوزد علاموو  روحاارواو او درشااو ه، ان په یموه 

 .اوله د سولې اواز پورته کخ   باور  ی، چې دغه کاروان به تر دندله رسرږ 
تې شموی یم،  چمې کلمه دغمې کلواه له هرواده لرمر  پما ۱۱دوږ دسافرۍ کخ   

 .ااور  ته راش،  دادي د عدت او ابرو ااوره ده
زدوږ وروڼه چې په هر اوم درور شود  وپ ان دا دی ادنرمه قودنمدان وایمي چمې 

قدرت اشته چمې لمه دوی څخمه د او کوم  دا وطن زدوږ ګردو ګډ کور دی  هر وک 
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ې ګمڼ،  هرمواد د افربان تذکره واار  زه د قودندان صاحب امحد لمه د بتمه ډکم
 .ټولو ګډ کور دی  راځئ په ګډم دغه وران کور اباد کخو

فلر وکخئ چې که زدوږ طالبان وروڼه  زدوږ  در اردو  زدوږ پولرس او زدوږ ولمس 
رسه یو  س يش  په آسرا کې به یې هر وک ه، دخې ته واه دریږ   او دوږ بمه یمو 

 ((  .غښتلی دلت شو
ولس اردان دی  که دوږ افربااان په ګمډم افربان ښاغر صادق وروستۍ احه د  د

وکو ی شو  چې د اپل هرواد له اريض متادرت څخه دفا  وکخو  او د اپل هرمواد 
د پردختګ لپاره کار وکخو  ډیمری پمه د  افمه د  چمې د دجاهمدینو تمر کادرمايب 
وروسته زدوږ د اردو او پولرسو بنسمټواه واخیمدل  او ادمادي تجهرمدات دمو لمه دنځمه 

 .ړل شولیو
افاق دو کمدور  کو   او یوواپ دو قو  کمو   پمه : ))  صادق زیاته کخمښاغر 

 .یوواپ رسه ولسواه پردختګ کو  او د ښه ژواد ااوادان کرږ 
کله چې زدوږ ولس وحدت درلود  واحد فلر او واحد درش یې درلود  هربمه وامت 

د  اماوره کمې د  زدوږ تاریخ په هند کې د پماين پمت ګامخد را یمادو   تماریخ پمه
 .ګرګرن داته ثبت کخ  ده

دررویس ارله پر اپل ولس باور درلمود  تمر څنمګ یمې ولمس و ړ وو  هربمه ټمول 
ولممس ات مماد تممه رابللممی وو  لممه تفرقممي او افمماق څخممه يممې افممرت درلممود  ځلممه یممې 

 .کادرايب  عدت او ویاړواه په براه وو
ې ادمن  امه و   هلتمه سوله ارر  او عدت دی  تفرقه او افماق رش دی  چررتمه چم

اقتصاد او دوارف ه، اه و   فرهناي ستوادد ه، و   پمه تمدریجې ډول دمرګ تمه 
ولسواه ټمل وهل کرږ   راځئ په یوه اولمه ږغ وکمخو چمې دموږ واحمد دلمت  واحمد 

     .صف او د سولې لپاره واحد د ات  غواړو
ه هرمواد دمو بمې که هرواد دو په عدت کې و  د هرواد سوالار به ه، په عدت کې و   کم
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 ((.عدته شو  که د هرواد پاچا ه، و   هربه به بې عدته و   راځئ د هرواد عدت وساتو
کودو افربان درشااو  احه چې ښاغر صادق وکخم  دهمه وه  رو اپل ولس د باپر 

چې د تاریخ په اوږدو کې پر اپل ولمس بماور درلمود  هربموی رسلموړ  او د عمدت وړ 
 .هربموی ااکادمه او اهمرر ؤ الک ؤ  کودو درشااو چې له ولس څخمه فاصمله اروپ 

اوسمهال افربااستان هربه هرواد دی چې په امخۍ کمې یمې تمر ټمولې پمه ټرټمه کچمه  
و له ادله افربااان همر ځمای بمې عدتمه شمود د   پاسپورټ ته کتل کرږ   او د ګاخ 

 .کمدور  شود د  او اپلواکې یې تر سوال  اد  راغر ده
ټول افربااان سوله غواړو  یو له بله بې احه یو  که رسه کښرنو  امحه یموه ده   )) 

او پوه اه یو چې وپ ګاخم کوو  پردۍ ګټې  پردی سمنار او پمردی ټوپمک دمو پمه 
 .رسه ګل کخ  یو اوږده دی  یوبل یې

 رااه په څه یې ګرله دن  اه ی، اح ګااااه
 راشه چې بررته ګوړم وکخو درورګااااه

 راشه په سوله  په وحدت ویجاړ وطن اباد کخو
 بس دی یو بل ته به تر څو ارسو سنار ګااااه

د  دا  ورځ راوپ چې طالب  در اردو او پولرس په یو سنار کمې  ادای
 ((.ااست او د ګران هرواد څخه دفا  کو 

په غواډم کې د  کندهار و یت د ګډواوالو په اسمتازیتوب د دموی دبمارک ګمادي 
 .لو  صاحب ګنايب )حاګي ا رب صاحب( وینا وکخمدسجد ا رب د  م دو 

کې ګاخم د پردو ده  ګنګ زدوږ په زیمان دی  لمه دوږ پوهرږو چې زدوږ په وطن )) 
یوه لور  د ګاواډیو اقتصاد  دنافي )زدوږ دوادن او اوبه( د   د اپلو ااروا ګټو لپماره 
دلته ګنګ ته ملن وهي  بل لور ته د لویو هروادو ګټې د  للمه دسملو او واشمناټن  

سمه اماوره کمې هربوی غواړ  چې ګنګ له اپلو هروادو لرر  وساش  او زدوږ په دمد
 ((.یې ګاخم روااه کخ  او زدوږ له ولس څخه د افدار کار اارستل کرږ 
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رب بللې دااحه چې ګاخم پردۍ او قربااران یمې افرباامان  یواځي حاګي ااه 
 .د   په رسنرو او عادو غواډو کې ډیره کرږ 

وپ حمرمت دا دی چمې د اااریداامو  پخمواين شمورو  ات ماد   ادریلما اواماټو د 
حملو او پوځي شمتون پمه وامت کمې یموه ډلمه لمه بهرارمو پوځرمااو او هروادوامو رسه 

 .دلار  شود او ولس یې په دمابل کې راپورته شوی دی
چې د ګاخد داهرت هر چاتمه امور دولموم شموی  ولمس  : ))امرب وویلحاګي 

اادیښنه لر  چې دا کوم لږ او ډیر په هرمواد کمې څمه راپماتې د   کمه ګامخم دوام 
داه، له  سه ورکوو  او ځله ده چې د ولس د هر وکخ  له اموپ د سمولې  وکخ  

 .اواز را وچت شوی دی
افربااااو هر لله پر بل چا اتلا اه ده کخ   اپمل وطمن دمو پمه اپلمه ګموړ کمخی 

 .دی  داچې له کندهار څخه د سولې چمربه اوچته شوه  د د  دلتخ پلار دی
اه شو  تر د  ه، ارابرږو  پمه ات ماد  وطن د ارابردو اواته ځي  که دوږ رسه یو

او اتفاق کې دو ګټه ده  د بې اتفاقۍ او وطمن د ارابمۍ دخمه ارمول پمه کمار ده  د 
 .هرواد د بربادۍ دخه اه ارول ګناه ده

د سولې لپاره باید ه ې وکخو  کودې ستوادد چې وګود لر   د ګرګو  ااستو او 
 .ل هرواد ګوړ کخوادرواو تبادلې په صورت کې یې اتمې کخو  او اپ

وړترا لرو  آیما دا وړترما  ود داتې ورکول ته که دوږ د ااارید قوت او رو  ښلرلک
اه لرو چې په اپل کور کې رسه کښرنو او اپلمنځمي سمتوادد حمل کمخو؟ دا تموان 
زدوږ په ولس کې دوګود دی  یو له بل رسه به کښرنې  تفاه، به کو  او د سمتوادو 

 .د حل  ره به پيدا کو 
که د دوو دتخاصمو ډلمو تمردنځ ګنمګ و   ثالم  بمالخرر اللمو دنځامخ  تموب 

 .کخی او دنځاخیتوب یې اترجه ه، ورکخ  ده
د دواړو اواوو )حلودت او طالبااو( رسه به یو پر بل اروکې دوګود و   امو ارموکې 
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یو له بل رسه به کښمرنو او هرمواد بمه پمه  .دودره لویې اه د  چې هربه د حل وړ اه و 
 .د سولې لپاره  به په ګډم کار کوو  که رسه یو اه شو  ورکرږو .ګډم ګوړوو

که ولس رسه یوځای شو  او برا هر لور  تمه ورشمو  غوښمتنې او ادریمات تبادلمه 
يش  د د  لپاره عمر کار کول اړین دی  او د سولې لپاره بمه ولمس پمه ګمډم کمار 

 ((.که دوږ قرباين شو  زدوږ او دواه او به په سوله کې ژواد ولر کو   ارر 
حاګي ا رب له پورته احد رسه پوره توافق لرم او دوږ په د  بماور لمرو چمې د 

یوه ورځ به په افربااستان کې سوله راځي  دوږ به د سولې قرباين کرمږو  وپ غمواړو 
 .لر چې  راتلوالي اسلواه دو په سوله او ارادي کې ژواد و 

غواډد ته د هلمند و یت څخه د راغلو کسااو په اسمتازیتوب حماګي احمدشماه 
 : اان وویل

دلته ااست الک د دوه ډوله پمښو/ تجربو لروالي د   یو دو سمپرن ژیمر  او )) 
کلني ګاخد شماهدان د   او بمل دمو ځواامان د   ۱۱پوخ عمره الک د  چې د 

 .کلنې ګاخد شاهدان د  ۰۲چې د تررد 
کلنې ګاخد څخه زدوږ درشااو زده کمخم وکمخم او  ۱۱ستواده دا ده چې اه د زدوږ 

کلني ګاخد څخه زده کخم وکمخم  ۰۲اه یې عحت واارست او اه ه، زدوږ ځوااااو د 
 ((.او اه یې عحت واارست

چمې حماګي احمدشماه امان وکمخم   وه او له عمحت څخمه ډکمه احه دهمه پورته
په کار ده چې له ترمرو  تررو پمښو زده کخم اه کوو  دوږ افربااان وپ لهرښترا ده چې 

په غدين و یت کې د پولنمډ هرمواد پوځرمان د پمي آر ټمي پمه  اااوالو عحت واالو  
چوکاټ کې داده درلودله  هربوی په ګاخو له اللو رسه زښت چلند کماوو  غوښمتل 

همرڅ يې سيمه تر کنټرول  اد  وار  او د پمښو ګمراف  را کښمته کمخ   وپ پمه 
اروپا کوچني هرواد ه، غوښمتل چمې د  ډول هربوی واه تواامدل  همدغه د اترځې

اپلو پوځرااو په ترروتنو او ااکادرو بااد  څرخاه ولر   غوښمتل يمې پمه سمممه کمې 
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پوښتنې وکخ  چې کمودې ترروتنمې د دد  دمل شمود چمې پولنمډ  پوځرمان وامه 
يش  او کموم  دمل وو چمې تواامدل چې هلته د پمښو او بریمدواو دخنرمو  وکمو ی 

افربااااو له پولنډ  پوځرااو رسه درسته واه کمخم  بللمې همر افربمان هربموی تمه یمې د 
 .دښمن په س ګه کتل

کلواه په ګاخو کمې لارما یمو  تمر دد دهالمه  کموم دورمار  او قمو   ۱۱دوږ چې 
څرخارد درکد ه، اه لرو  چې هربوی وښيې چې د ګامخد اصمر  دمل او د ګامخو د 

ع  څه دی  اوکه چررته اشخاصو د ګاخد  دلواه پمه ګوتمه کمخ  هم، د   دوام با
 .اخیوالو او افربان حلودت ورته توګه اه ده کخ 

اممور ولسممواه د اپلممو هرمموادو د ښممه واپ او  : )) احمدشمماه اممان وویممل حمماګي 
 .پردختګ لپاره کار کوی  دوږ د اپل هرواد د بربادۍ په فلر کي یو

زد پر حلودتي اللو اه اچوو  ولمس هم، پلمې رشیمک د هرواد د ارابۍ پخم یوا
دی  همدا ولس د  چې حلودت ګوړو   که چررته فاسد حلودت و   ولس یمې 

 .پر ضد راو ړیږ  او اقدام کو 
پخواين افربان درشان او امن اشمته  هربموی دمخم د   امن هممدا تما  درشمان 

چمې د اپمل هرمواد  یاست  پخواارو درشااو هرواد راته ساتلی وو  ان زدوږ دامده ده
 .څخه ساتنه وکخو

دوږ ولسواه یو چې ځااواه دو په قوم  سمت او ژبې ویشملی دی  کمه چررتمه دموږ 
ولسواه اتفماق وکمخو  هربمه پنځمه کسمان چمې یموه ورځ دمو تمذکره امه دنمي بلمه ورځ 
افرباارت اه دني  هربوی ته ووایو چې تا  څوک یاست چمې دلتمه اوسمرږ  او برما 

   .1ااسمې احد کوئ وږ د هویت په اړمزد
                                                           

د نوهو افغان  پېژندپا و اړوند د پښېنو او ځینو تاجک ورو و تو منځ پو  دي جنجوال روان وو  وې د  1
تاجکو ځینو سیايس معامله موونکو مرشانو وهل  ې په پېژندپا وه موې د افغوان ملیموه ونوه لیکول 

  ، ځکه دوی فک  موي  ې افغان هواځ  د پښېون لپاره مخېص نوم دی.
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دغه ډول د سولې ږغ باید په اورو و یتواو کې ه، پورته کخو  او د اورو و یتوامو د 
 .اللو باور ه، قو  کخو

داچې ادنره قودندان ان ورځ اع اف وکخ او وايمي چمې پمه دموږ کمې االراماو  
دلدمت  شته  داته او  احه ده  پخوا دا احه چا اه کوله  ویل یې چې دوږ امه یمو 

 .دوږ هر څه ښه کخ  د   دوږ ښه الک یو
دوږ کو ی شو چې د یود سمې طرحمې  رسه دواړو امواوو )حلودمت او طالمب( 
ته ورشو  که همدا ان دغه ډله الک طالبااو ته ور روان شو  طالمب دموږ امه وژامی  

ږ اکا زوی  زدوږ وراره او زدوږ اوریې دی  زدوږ احو تمه غمود طالب زدوږ ورور  زدوږ 
 ((.ار   وپ چې دوږ اه یو ورغر  دا زدوږ دلدتي ده

ډول رغنده څرګندواې د ولس لخوا سولې ته ادردوامه پيمداکو   د حماګي دغه 
احمدشاه اان احد رښتواې و   طالبان د سرمې او ولس المک د   د هممدد 
اللو اپلوان اږدد قریبان د  کوم چې په کلرو او ښارواو کمې ژوامد کمو   دا  

ی طالبان شته چې د هربوی اږدد دوستان به په افربان حلودت کې لموړ پموړ  ډیر 
چارواکي و   له طالبااو رسه اړیلې ه، دولتي سخی او ه، ول م المک پمه ډیمره 
اسااۍ رسه ارو ی يش  او طالبان هم، هربمه څموک د  چمې اپلمې غوښمتنې همر 

 .چاته وایې  په کار ده چې د طالبااو پر ځرنو غوښتنو غور ويش
 او د هللا تمر څمو ځمان هللا : )) هلمند و یت حاګي احمدشاه اان وویل  د

دین ته تسلر، اه کخو  ستوادد بمه وی  پمه یموه اسملدي هرمواد کمې چمې اسملدي 
احلام اه ت برمرږ   هربه هرواد او الک بمه د بربمادۍ اواتمه ځمي  اوسممهال پمه 

 ربااد  کخی؟افربااستان کې اه رشیوت لرو او اه قااون  کوم چا عمل و 
زورواکان په اپله اوښه ځان ته قااون ګوړو   په هربوی اه رشیوت او اه قمااون 

 .ت برمرږ   دوی د ځان په ګټه د دمابل لور  په زیان له ځااه قااون ګوړو 
که رشیوت عمر يش  برا به اه غل  اه تښتواې او امه هم، راځوامه و   دا ټمولې 
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 .ه دوږ ته راپيښې د اااواپ د رشیوت د اه ت برق له ادل
دابه دملن و  چې ځان ته یو څوک قناعت ورکخ   چې تر ان ورځې دمې کموم 
کار کخی  اترجه یې وراه کخم  غل ي راڅخه شود  زه باید امور لمه چموکۍ لرمر  او 
دغه ځای بل  یق  وړ کس ته پريږدم  هربه چې تر دا په کار ښه پوهرږ  او کار ه، 

 ((.کو ی يش
د حلودمت  هممدا ده چمې زدموږ پخمواين سراسمتوال او پخمواينیوه لویه ستواده 

اه یوااي حاګي احمدشاه  کارکووالي اه غواړ  چې کار اهل کار ته وسپارل يش 
ښممې بملاممې یممې د هرممواد  اممان بللممې دولممس ځمموان اسممتودادواه همم، رس ټلممو  

اين او زاړم شمود پوهنتواواه د   چې با اره ډاکټر غني د یوه فردان له دخې پخمو 
هربه استادان چې تماعد شود په کور کرنمول  هربموی کلمه هم، امه غوښمتل چمې د 
دوی د اوښې الف او  ځوااان چې داسټر  او دکتورا سندواه لر   هربموی د  

 .پوهنتواو کې د استاد  داده ولر 
په وزارتواو کې همدغه حال دی  او سراستوال برا ویره لر  چې او  ځوااااو تمه 

هممر عمممل دولمموم دی  کممه دغممه ځوااممان واک تممه ورسممرږ   د دوی سممرا   ددوی
 .ځواک ته زیان رسرږ 

که کمپروټر د  )) ډیر عادرااه دثال وړااد  کخ  ویې ویل: ښاغر احمدشاه اان
اابلده کس په  س ورکمخو  ارابمو  یمې  کمه بمس دموټر د بدګمر پمه   س ورکمخو او 

کو  یې  ه، دوټر ارابو  او ه، اللو پلې وررسه سپاره کخو  چپه  انپنځوس کس
 .ته درګ ژوبله اړو 

تر څو چې د سولې لپاره تر اپلمو شخيصم ګټمو ترمر امه شمو  سموله بمه دشملل و   
 .راځئ اور د در ګټو په ادر کې ارولو رسه تر شخيص ګټو ترر او سولې ته ژدن واوسو

زدموږ درشمااو اتواه ه، زدوږ هرواد  له سختو سمتوادو رسه دمخ شموی  دامر و  ترر
 .هرواد ته اجات ورکخی  دوږ ه، باید د اپلو ارلواو په ډول هرواد وساتو
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که فلر کوو چې هرواد په بهرارااو ساتلی شمو  داهمرڅ ادلمان امه لمر   پښمتو دتمل 
د  وایې چې )پرشو د ادای لپاره دوږک اه ار (  وهللا که یو څوک لمه ادریلما څخمه 

زدوږ پر رس د دهرباين  س وار   چې دلته ترهامر رايش چې زدوږ غ، وررس م و   او 
   .بللې ځان ته يې ښه ژواد برابرکخی او دوږ په اور سوځو  .د  او تا  وژين

( کې پر افربااستان حمله وکخم  دوی ویمل ۶۱۱۰ادریلایااو چې په اولو واتواو ) 
پمل اااچه يش وینو  دا امحه رښمترا ده  دوی پمه  ۵چې دوږ د هوا څخه په ځمله 

 .قول کې صادق د 
د دوو کورواو په دنځ کې کور کې کوټه به يې وویشتله  د کوټې دیوالواه به اه وو 

 .اخیدپ  د کندهار د دمل پله  اد  یې دوټر ویشتر وو
دار زدوږ د ولس  د واده پر اللو مببارد کو   برا وایې چې دوږ امه د  لرمدپ  

 .؟ چې زدوږ ول  الک راته وژيندا کار یې زدوږ د ګټې که ارايب لپاره دی
دوږ د ادریلا درسته اه غواړو  د دوی لخوا د اپل هرواد اباد  اه غواړو  که دموږ 
په یوه ورځ  ټول افربااان په اور کې سوځو  پرواه اه لر   او تما  ادریلایمان زدموږ 

 .له هرواده ووځئ  راڅخه و ړ شئ  اور دو تا  په کار اه یاست
زیاتو هروادواو درستي او الک راغلل  د دوی په شتون کې تا  د  ۵۱دلته تر 

 ((ولردل چې په اسا  ډول د  کوده لویه فابریله په هرواد کې ګوړم شود و ؟
د کجلي د برړښمنا بنمد پمه زه د ښاغر احمدشاه اان د احو په تاید وای، چې 

کمالو  ۰۲پمه ترمرو  هرواد کې تر ټولو  لوی د اوبو بند د   او ډیره برړښنا تولرمدو  
کې اه او په اسا  ډول ورغول او ګوړ شو  او اه ه، پرااترا ورکول شموه  د پاچما 
ظاهر په وات کې کندهار او لښارګاه کايف بريښنا درلودلمه  د طالبمااو پمه وامت 
کې کايف بریښنا وه  وپ د اخیوالو په راتګ رسه کندهار او لښملرګاه هم، د بریښمنا 

 .دخ دیله سختو ستوادو رسه 
د پاچا ظاهر او رسدار داوود اان  : )) اان د اپلو احو په دوام وویل احمدشاه 
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توالواه درلودل  دار پمه ترمرو  ۲په وات کې دوږ په ټول هرواد کې په لویو  رو کې 
کلواو کې ادریلایااو او اورو بهرارااو امه داچمې کموم توامل ګموړ کمخ   بللمې د  ۰۵

ه ګوړ اه کی  ځله دوږ ته اسا  کار اه کو  وایې سالنګ توال دانه سخک يې رات
 .چې افربااستان په پښو واه دریږ  تر څو یې الک زدوږ غلدان و او 

بهرارااو ځرنې ټاالواه او وسایل چې افربااستان ته یې راوړ  وو  هربمه یمې بررتمه 
 پاکستان ته ورکخل  که د دوی رسه د افربااستان د اللو د درستي احه وای  او برا

 .یې وپ دا ادادي تجهردات پاکستان ته ورکول
ادنرتي تخون له ادریلا رسه وشو  پمه کمواخ د پاکسمتان توغنمد  راشمخل کرمدل  
سخ   درردني او داشودان دو شهردان شمول  د کمواخ ځنالوامو اور واارسمت  امو 
ادریلایااو اه داچې درسته یې واه کخم  بللې ویمل یمې چمې دموږ همرڅ هم، امه د  

ااچممه کمموچنی يش وینممي اممو د پاکسممتان توپواممه اممه وینممي   ۵ه ځملممه پمم .لرممدپ
 ((.ادریلایان پر  ړااده د   زدوږ ګټه وهللا که د اارګرااو په شتون کي و 

ادریلایممااو د دوه دخممې اممح  یممواز  حمماګي د ادنرممت د ارابرممدو اړواممد د 
کمو   کلمه چمې بهمرين  پمه ګمډم احمدشاه اان اه  بللي ولس او سراسمتوال یمې

وځران د کواخ له ځرنمو غرارمو او ډیورڼمد لرلمې تمه امږدد سمممو څخمه  دا ډول د پ
انارهار د ګوشتې له هربو سممو وتل چې د ډیوراډ لرلې رسه اږدد یمې پوسمتې او 
اډد درلودپ  هربه یې پاکستاين پوځرااو ته په واک کې ورکخ   او د دوی له ادلمه 

ه وروسته واتواو کې یې د ډیورامډ ده چې پاکستاين پوځران اور ه، زړور شوو  او پ
 .لرلې د افربااستان لور ته اورد سيمې ه،  اد  کخ 

راځمئ یمو بمل تمه  س ورکمخو  د امورو تمر پلوامو : )) ن وویل ااحمدشاه احاګي 
)وریجو او غوښو( دو اپله وچه ډوډۍ او شخودي راته ښمه د   هممدا اوس پمه اشمه 

لروامه اوړ   امه یمې پمه زامدان کمې يې توکمو د روږدو کسمااو شممرر دمو تمر درد در
 .ځایواپ شو او اه کوم بل ځای ورته لرو چې دخه یې وارسو
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د بهرارممااو پممه غوښممتنه او اوښممه دممو د اپلوځوااممااو څخممه د دممواد  دخممدر د 
کارکووالو په اوم زادااواه ډک کخل  اارګي ته اه شو ویلی  چې تما  وپ دلتمه 

وپ دمو پمه تاریماکو د دوتمادینو دخمه وامه د کوکنارو کښت کنټرول اه شمو کمخ ی  
شوای ارو ی  دا  فلر کرږ  چې د اشه يې توکو په قاچاق کې د بهرارمااو  س 
دی  دوی یې قاچاقو   دوی ته یې ډیره زیاتمه اقتصماد  ګټمه رسمرږ   د تاریماکو 
څخه د هرروینو ګوړولو لپاره ترداب او کرمراو  دواد دوی ګموړو  او را لرمږ  یمې  

 ((.او په افربااستان کې کرامو  دواد اه شو ګوړو یدوږ 
هو د هلمند د قودي درش دااحه سمه ده چې د اشه یي توکو د قاچماق پمه تمور  
ډیر عاد  کسان ارول کرږی  لموی قاچماقح اپلمه پمه حلموم کمې د  او یما امو د 

تمه  حلودت د لوړ پوړو چارواکو  له اوا درسته وررسه کرږ   د دد لپاره چې اخیوالو
منایش وړااد  کخ   ځرنې عاد  د تاریاکو ارڅووالي ار   زادان تمه یمې وړ  
او برا له ګریمې رسبرره تر لس کلواو زیاته دوده د بند سدا ورکو   لو  قاچماقحان 
او اول ارول کرږ  اه  که وارول يش برا یې واس ې تمر ولسمرشم او د کمابرنې تمر 

 .ه لټه کي و وزیرااو پور  و   هربوی یې د الصون پ
دوږ ټمول رسه پموهرږو چمې حلودمت لمه ولمس  : )) احمدشاه اان وویل ښاغر 

 .څخه اه دی اوشاله او ولس له حلودت څخه اه دی اوشاله  یواز  ورځ ترروو
 ۵۱سمه ده چې له طالب څخه به ګرله دمن یمو  دامر پمه اموره دارما کمې چررتمه 

ه یې ورکمخ   او کمه یمواز  سلنه د واک رشیلولو حلودت دوګود دی  که و  اترج
 .دغه کار پر دوږ  افربااااو عمر کرږ 

د حلودت یو کس واپ ټاکي بل یې درسترال  او برا او واپ او درسمترال یمې د 
 ((.یو بل احه رسه اه دني  ځله یو د ډاکټر غني او بل د ډاکټر عبدهللا کس و 

حلودت کمدور  او دوه رسد د سولې ه ې ټلنۍ کخ   د حاګي احمدشماه  د
اکټمر غنمي او ډاکټمر  اان په احو ور زیاتوم چې د افربان حلودت  د دوو درشااو )ډ
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سملنه ویشمل شمود  ارامیمې والرمان د ولسمرشم  ۵۱عبدهللا( تردنځ دولتي چوکۍ 
اتې ارامیې والران برما لخوا او درسترا ن یې د اګرایو  درش لخوا ټاکل کرږ   او پ

 .د اګرایه رئرس لخوا او درسترا ن یې د ولسمرش  لخوا ټاکل کرږ 
ارامیې وزیران د ولسمرش لخوا او درسترال وزیران یې د اګرایه درش لخوا  ټاکمل 
کرږ   او پاتې ارامیې یې برا د اګرایه درش لخوا دوريف کرږ  او درسمترال وزیمران 

 .یې ولسمرش ورته ټاکي
ډول لوی ریاستواه اوپه و یتواو کې چوکۍ ه، ګمډ  وډی ویشمل شمود   همدا

همدغې کخاې د کارواو په پردختګ کې انډ پرداکخی  ځله  د ډاکټر غني د ډلمې 
والران او وزیران دهربه غوښتنې په ادر کمې ار م  امو دهربموی درسمترا ن برما د 

 .ډاکټر عبدهللا او شامل ټلواپ غوښتنې په ادر کې ار 
ول که وزیران او والران د ډاکټر عبدهللا د ډلې و   دهربموی درسمترا ن یمې  دا ډ

 .د ځرنو کارواو دخه ځله ار  چې د ډاکټر غني د ډلې غوښتنې تر سه يش
که امحه د وامډو و  د ګنموب لویمدیځي  : ))  احمدشاه اان پوښتنه وکخمحاګي 

کمخ چمې کمار اهمل حوز  واډم په حلودت کې چررته ده؟ دوږ امو واک تما  تمه در 
کس ته وسپارئ  دار په ټوله ګنوب لویدیځ حوزه کې د کار لپماره اهمل سمخی تما  
پردا اه کخ ی شو  او حلودت دو اپلو دنځو کې رسه وویشمی  د ټمولې حموزد څخمه 
یو د اوبو او بريښنا وزیر لرو  چې د ټولې حوزد لپاره یو کس درکمخ  برما امو څنامه دا 

 الب رسه د واک په کوم ډول واډد احه کردای يش؟ حلودت کردای يش  او له ط
زدوږ د دکتورا او داسټر  سمند لروالمي کسمااو تمه دامده امه ورکمول کرمږ   امو 

 .دا  کسان شته چې د تولر، ټرټه سویه لر  دار دوی وزیران کخ  دی
راځئ په ګډم ه، طالب او ه، حلودت ته ورشو چې د سمولې او ادمن لپماره کمار 

 ((.وکخو
حاګي احمدشاه وروستي احه ډیمره سمتوغه وه  هلتمه ډیمری دولتمي درشمان او 
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درګ د افربااسمتان پمر دښممنااو او دمرګ پمر دغمو  : ))یل یې وچارواکي ااست وو  و
 ((اللو چې په واک کې د  او اپل وطن پر بل ارڅو !

په غواډم کې د هلمند د اللو د ګډواوالو په استازیتوب یو بل تن حماګي احمدشماه 
 : ګهان د اهل تشري وروڼو څخه وو  هربه ته د احو اوبت ورکخل شو  ویې ویل

ګاخم د افربااستان د تباهۍ او ورااۍ سمبب شمود  پمه ګامخم کمې دواړو لوروتمه )) 
افربااان وژل کرږ   زدوږ د هرواد زرګواه کسان ووژل شول او   ه، د ګامخد قربماين 

 .ته شوی   دوږ وررسه دلار  یوکرږ   د کندهار څخه چې د سولې کوم  ږغ راپور 
د تاریخ په اوږدو کمې دمو اخیوالمو لویمو قوتوامو تمه اپلمه قهردماين ورښمودلې ده  

   .راځئ رسه یو شو  د سولې په براه کې ه، قهرداين وښرو
هربه دخالف وسلوال چې د افربان ولس رسه ګاخم کو   دوی زدوږ وروڼمه د   د 

امورو و یتوامو المک د   وررسه کرنمو او همدد کندهار  هلمند  زابل   ارزګمان او 
ځله   کوشش به وکخو چې د ګاخد د دریدو لپاره قناعت ورکخو   دذاکره وررسه کوو 

 .دواړو لورو ته زدوږ افربااان  وژل کرږ 
ګاخم د بهرارااو لخوا پردوږ ت مرل شود  تر څو چې رسه یو دوټی اه شو  هممدا 

د سولې او ارادۍ   ربااان رسه یو دوټی شو د ګاخد اور به دلته بل و   راځئ دوږ اف
 .لپاره یو بل ته  سواه ورکخو

ګاواډیان  سيمه او اخۍ دوږ دت د کردو ته امه پريمږد   افربااسمتان د دوی زدوږ 
 څرخامو ډول ډولد ااوړم دواو او اپلو شودو دواو ته د رسردو لپاره یې زدوږ هرمواد 

 ((.درکد ګوړ شوی لپاره تررسه کولو
ګهممان پورتممه اممحه سمممه ده چممې ګاواممډ  هروادواممه  سممممه او اممخۍ  د ښمماغر د 

افربااسممتان سمم اترنیک دوقورممت تممه پممه کتلممو رسه غممواړ  دلتممه اپلممې ګټممې اواممد  
 .وساش  دوی اه پريږد  چې افربااان اپلو دنځو کې رسه کښرنې او ستواده حل کخ 

ه وال او پممه بملبملممو واتواممو کممې ګاواممډیو  سممرمې او اممخۍ د ځرنممو ډلممو وسممل
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 .اقتصاد  دلتخ کخی  او ګاخو ته يې په افربااستان کې ملن وهر ده
  دغمه ډول د راځئ یو بمل ودنمو  سمولې تمه غماړم کرمږدو : ))ګهان وویلښاغر 

 .او ااستې منایيش پاتې اه يش  سولې ږغ له اورو و یتو څخه ه، اوچت کخو 
وږ تمه پمه کمار ده چمې د سولې احد د  له دخالفو وسلوالو رسه پمل يش  او د

هممدا ډول د   اخۍ ته وښرو  څه ډول چې د ګاخد په ډګر کې پيماوړ  المک لمرو 
 ((.سولې په ډګر کې ه، پياوړ  کسان لرو

سمه ده چې پراوړ  کسان لرو  او ښاغر ګهان ته وای، تر څو چې اخیوال  هو!
او په ځاااخ   ډول ادریلا وامه غمواړ  چمې د افربااسمتان ګامخم پمه دسمېولرت رسه 
اتمه اه کخ   دلته سولې ته کار کول به تر ډیره اترجه وراه کخ   او سمولې تمه پمه 

الترا ه، اه شته  دوی غمواړ  کور دانه په حلودت کې هربه ډول چې  زده و   لرو 
 .چې طالبان ورته تسلر، او یا د دوی رسه په واک کې رشیک يش

الرفممه امموين د هممرات دشممهور روحمماين درشمم  پممه غواممډم کممې د هممرات و یممت د 
 ګډواوالو په استازیتوب احد وکخ   هربه ویل:

د لوی ادای ج ډیر زیمات شملر دی چمې دلتمه دموږ رسه راټمول شمود یمو  د )) 
 .حل لپاره د سولې ږغ اوچتوو پ ولس لپاره د ستوادو دکخید

ته د سولې په غواډم کې د ګډون بلنه راکخل شموه  ودمې ویمل چمې دموږ کندهار 
چمتو یو چې دغه ډول د سولې غواډد ته له هرات څخه په پښو راشو  ثمواب پلمې 

 .شتهرضا پلې  هللادی او د 
اطاعت دی  ځرنمې  ملسو هيلع هللا ىلصول د مد له سولې رسه پروستون د هللا ج او د هربه د رس

کسان په سوله کې اپلو شخيص ګټو ته زیان ګور   رښترا احه اه کو   حممایمو 
 .ته غاړم اه ږد  او د زور احد کو 

 .له حسد او توصب څخه دني کخ   الک یې یواپ او وروروپ ته رابلر د اسلم 
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 .کوئ سولهکې  دنځ  وروڼودوو د اپلو  اودېدنان رسه وروڼه د    یمرناً ژباړم:  
چې د ااتلف او تفرقي  ره دمه ااترماروئ د اامتلف او افماق پمه  يهللا ج فردای

که دوږ د ادای ج په رسۍ دناولې ولاموو  لمه تفرقمې او افماق څخمه  . ره ده ځئ
 .د هللا ج فضل او رحمت به زدوږ اصرب يشځااواه وساتو  سولې ته کار وکخو  
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هربوی چې کافر شو  )ټمول( یمو دبمل دوسمتان د   کمه تما  دا وامه او ژباړم: 
 ( ا افال۱۱) .کخئ او په ځمله کې به فتنه او لوی فساد و 

ادریلا دت ده ایا ت  د اروپا دش ک بمازار  دشم که د یمورو کرا م  دت مده د 
عرب ادارات او اور دلتواه یوځمای شمود  او د یوځمای کممدو اواتمه ځمي  وپ دموږ 

اه پريښودل کرږو چې اپل هرمواد وپ  چې دت د واوسو  فربااان اه پريښودل کرږوا
قتمل او قتمال وکمخو  او پمر  امه اباد کخو  وپ دوږ باید یو له بل رسه ګامخد وکمخو  

 ((.ښودل شو چې سوله وکخو او اپل هرواد اباد کخو
او  اخیوالممو د ښمماغر امموین  او ولممس دغممه ډول باورواممه اهممرر کممووالي د  پممه 

دااحه رښترا ه، ده  په ټوله اخۍ کې واړم او غټ هروادواه د اپلو دلتواو او سمرمه 
یردو هروادواو د یوځای کردو ه ې کو   غواړ  چې لږکې په  ډیرکرمو کمې دمدغ، 
يش  وپ په افربااستان کې د د  پرالف د ګاواډیو  سرمه یردو او اخیوالو لخموا د 

غواړ  چې لږکرو تمه د ډیرکرمو پمه پرتمه زیمات افربان ټولنې د ویش ه ي کرږ   او 
واکواه ورکول يش  تر څو په افربااستان کې ګامخم و   او بهرارمااو اپلمو دوامو تمه 

 .رسردل د افربااااو د يب اتفاقۍ په  اترجه کې ګور 
   :د قران دا ایت قرائت کخاوین 
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  تمر اپلمې وسمې د هربموی )د دممابلې( لپماره ښمه ځمواک او روزل شمو  ژباړم: او
اسواه چمتو کخئ چې په هربه رسه ه، دهللا ج او ه، اپل غلر، وویروئ او هربمه امور 

 ( ا افال۲۱له دوی پرته چې تا  یې اه پمنائ  یو هللا ج يې پمنين. )
هللا ج وایې چي دسلامن د  قو  و   کمدوری د  امه و   ددسملامن قموت )) 

ه، باید دسلامن قمو  و   یوازد په ادادي بود کې اه ده  بللي په اورو براو کې 
ووځي زدوږ دښمنان امه غمواړ  چمې  هخڅ )بې علمي(  زدوږ بچران باید له ګهالت

 .دوږ علمي پردختګ وکخو او قو  شو
هربمه وامت قمو  دموږ  که سوله او ادنرت اه و   عل، به اه و   ګهالمت بمه و  

 ((.ان ورځي علوم په س، ډول زده کخو داو کرږو چې عامل او دتمدن یو  
ښاغر اوین احه پر ځای ګڼ،  په لوی  س په تررو واتواو کمې او دا د  پمه د 
کلواو کې دا  ه ې وشو  چې د یود ځاااخ  سرمې الک لمه تولمر،  ۰۲تررو 

څخه د روم پاش يش  زدوږ یمو اسمل هللمان او اجموين پمه ګامخم کمې رالموی او د 
 .تولر، څخه بې براې پاتې شوو

زره  ۰۲۵اوقافو وزارت څو کاله دخلي اعملن وکمخ چمې حج او د : )) وویل اوین 
دساګد له دوی رسه ثبت د   داچې غرر رسمي څودره دسماګد شمتون لمر  او لمه 

 .دوی رسه ثبت اه د   هربه له د  څخه ډیر زیات  د 
کمه علمام وغمواړ  علمام درسمته وکمخ   آیا د هر عامل په قودااده یمو تمن امه دی  

کنو لپماره وړ او دناسمب المک پمه اښمه کمخ   ادمام هربوی رول لر ی يش  که د ټا
 ((.ګوړو ی يش  سوله راوستلی يش

د ښاغر اوین د احو له یود براې رسه دوافق ی، چې عمامل تمه احم ام شمته  زه 
وپ افوت هم، لمر    وافربان علامء په ټولنه کې ډیر ده، رول لر   او د ټولنې په الل

له بې اتفاقي هم، دموږ تمه سمتوادد ګموړد شمو    علامؤد دیته ه، ااديښنه لرو چې 
همدا اوس هم، یموه ډلمه افربمان علمامء د حلودمت  ترڅنمګ و ړ دی  او حلودمت تمه 
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درشوعرت ورکو   او بله  لویه ډله علامء دو لمه طالبمااو رسه دلامر  دی  د حلودمت 
 .پر درشوعرت قایل اه د   او د حلودت په دمابل کې ګاخد ته ګهاد وایې

تره کې  حفرظ هللا آدرن  بحک کاردل  رسه ه، ځرنمې علمامء سموء وو  اورد مد 
د هربوی ادادواو ته یې درشموعرت ورکماوو  د ډاکټمر اجرمب هللا پمه وامت کمې امو 
شېون اسلدي چمې افربمان علمامء پلمې وو  ډیمر  زیمات وو  هربموی د ډاکټمر اجرمب 

 .حلودت یو درشو  اسلدي ادام باله
دي تردنځ د ګاخو درشوعرت ه،  ځرنمو علماموو د حدب اسلدي او ګمورت اسل 

ورکاوو  دا ډول د استاد سراف او استاد عبدالور ددار  تر دنځ دذهبي ګامخو تمه 
 .ه، د دواړو اواو درشااو او علاموو د درشوعرت په س ګه کتل

د طالبااو رسه د پخواارو دجاهدینو ګاخد ه، ورتمه شملل درلمود  د همرد ډلمې 
 .ه د ګاخد کولو درشوعرت ورکاووعلاموو د بلې ډلې رس 

زدوږ  په علاموو کې ه، لویه سمتواده شمته  ځرنمې یمې د اپلمو شخيصم ګټمو او 
واکواو تر سه کولو لپاره د بهرارو پوځرمااو شمتون او پمه افربااسمتان کمې هربموی  تمه 
ادممادي اډ  ورکولممو لپمماره د یممل  تممرايش  د هربمموی رسه د دلارترمما لپمماره قممران او 

   او د ادنرتمي تمخون پمه ورځ د ادریلما سمفرر تمر شما برما روحماين احادی  ت ریفو 
درشان حرضت صبربت هللا دجدد  او پرر سرد احمد ګرلين ه،  د تخون او بهرارمو 

 .د شتون په دلتخ دریږ  وپوځراا
یوازد په د  دجلس بسنه ده کوئ  دوږ چې اپلو سمممو : )) اوین وویلښاغر 

شئ  الک سمولې تمه راوبمولئ  دمه پریمږدئ چمې  ته و ړ شو  هر یو د سولې سفرر
 ((.الک ګاخم او ګدل وکخ 

و یت یو بل ګډواوال حاګي ارک د مد اس اق ته ه، د  هرات په غواډم کې د 
 .احو اوبت ورکول شوی وو

 وینموپمه وامه او پلر  ڼمهاپمل ورو زدموږ اللمو له تراروڅخه راغر یو  وروڼو! دوږ )) 
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طالبمااو ډلمه  د کمهاو    کمه حلودمت دیلردپ پسوځرد واه یېلخپ لردپ  کور 
 .د  ه ګوړخستا  له بچرااو څاو ستا   ه  د

سمتا   که طالب دی  که لوی دلصاحب دی که کموچنی دلصماحب دی  دا 
 .ه دا ډله ګوړم شود دهخبچران د   ستا  څ

اخیوالو او حلودت سوله راوستلی اه شوه  همد  دجلس همد  ولمس تمه دمې  
د دی  چې تر کوم وات پور    تا  برده ااست يئ او وپ امه راو ړیمږئ  وړاادی

د درش له رسه څخه یې لناوټه درتمه په دسجد کې ستا دل وویشتل شو  ووژل شو  
څموک درتمه امه دی قایمل  امور امو څمه  سم ګه   په وطن کې د ااسان پمه ملرر  کخ 

یږم  دلته یې اه تررڅخه دثالو  وهربه بدد  څودره سپلاوی درته وکخ   دررسه وکخ  
 .راو ړیږئد سولې او ادن لپاره تا  ته ګورئ او کله  ورځ  ې  کودیادوم

هر ځای او په هره براه کې زدوږ په وطن کمې اور بمل دی  همر کمال چمې راپمور  
داچمي پمه کورارمو رسمنرو وړااد  کرږ   اخیوال تا  ته  فاسد ترین المک وایمي  

او د فسماد او لممه رشدمه ډکمې اممحد کرمږی  هربمه اممو   کمې دمو راپورواممه اپریمږ 
 ((؟راته وویل يشتر د  او اور کوم بد اوم شته چې  پريږدد  

کلمه چمې د بهرارمو هرموادو لمه اللمو رسه   د ښاغر اس اق پر امحو ور زیماتوم 
سخی کښرنې هربوی فلر کو  چې افربااان ټمول غلمه او پمه فسماد کمې کلمخ المک 

دلته زدوږ په هرواد کمې غلاوفسماد تماریخي پمربمور او د   په دا  حال کې چې 
رشم وو  د غله د کوراۍ لپاره د هربه د قوم لپاره پمربور وو  د لویمدیځوالو دغمه د غمل 
او فساد فرهنګ چې تر ډیره برا ه، له لویدیځ څخه د راغلو افرباامااو پمه وګمود کمې 

 .کخ  دهیې  منو وکخم  اوس دهال یې زدوږ افربان ټولنه ډیره بدااده 
زه او تمه  یوه او بل اوم اور دولتوامه دلدمت کموو  په دوږ : ))  اس اق وویلحاګي 

بمل  س  وپ دمو د .وپ د د  ګوګه اه یو چې اپل او د په اپله غرږ کې وارسمو
 .پريښود چې دلته را ورسرږ   او زدوږ پښې راق ي کخ اوږد دودره 



 347  | څلورم څپرکی / کندهار او د سولې چېغه

 

  راځمئ چمې پمه ایمامن یمې لورو )حلودت او طالب( ته څموک وژل کرمږ دواړو 
دغه ژواد چې ان یې زه او ته دلته ترمروو  دا بمه د غلدمۍ   ووایو  په رښترا یې ووایو 

 ((ژواد اه و ؟
په د  ادر د  چمې اوسممهال د افربااسمتان د ښاغر اس اق په څرر ډیری افربااان 

سممرا   پمموځي او اقتصمماد  چممارد د ادریلمما پممه  س کممې د   او افربممان حلودممت د 
 .ادریلا له غوښتنو او  رښوواو پرته په لویو دسایلو کې د پریلخو حق اه لر 

لمه تما  رسه پمه کنمدهار کمې  1 د ګرګو وثرمه ارقه دبارکمه : )) وویل اس اق 
چې  د سولې په دغه کاروان کمې درته حارض یو  پرته ده  دوږ ولس د رس په قربااۍ 

 .دررسه دنډم وکخو
سمه ده ستواده د ټول افربااستان ده  او وایي ځمله هربه سوځي چمې اور پمر  
بلرږ   دوږ په اور کې سوځرږو  په اور کې لولپه شوو  وریندار ګااې دو لوڅې پښې 

  هربه یې راته شهرده  وه ااو  د واده ګوړم اغوستيله کوره د ګاخو له ادله تښتي  
لمه ادلمه د   راځمئ چمې رسه یمو ځمای ټولې اااواپ زدموږ د بمې اتفماقۍ دا  .مکخ 

 .بادۍ لپاره کار وکخواشو سوله وکخو  داپل هرواد د ادن او 
د بهرارااو لخوا هر ډول سراست دسرسه ده  له بل څخه دا مته چې ستا کور بمه 

 .دن ق یې اه دني ددنلو اه ده  دا درته ګوړ کخ  
کمالو کمې  ۰۲لو په تررو او یا به اخیوا  کالو  ۱۱که حلودت کو ی شوای  په تررو 

هرواد راته ګوړ کخی وای  دار دوږ یې پلې ووژلو او زدا او ستا وریندار لوڅې پښې 
 .له کوره وتلو ته دجبوره شوه

ته وای،  دوږ دا  دلت اه وو  للمه اوس چمې تما  دموږ ګمورئ   ځوااااو تا  
زدوږ  ل امه کولمه زدوږ په وطن کې چما غم دوږ اپل ادام او دل ته په اح ام قایل وو 

                                                           
 پنه، د مندهار  دخ چې مبارمې په تارهخ  مسجد مې د احمدشاه  ا ا  مقدسهملسو هيلع هللا ىلص د رسول ام م  1

 مزار ته ن دې ساتل می ي.
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د  حال ته رسموپ یمو  ان  په وطن کې د هرچا عدت اواد  وو  ولې اااوالو دوږ 
ول فسماد او ډستا  ځوااااو به فلر دا و  چې په د  وطن کې به پخوا هم، دغمه 

 .  دا  اه وه  دوږ یو عدید دلت وووه لله چې اوس یې تا  ګورئ  بې باور 
ې په حلودت کې یې غلو  وکمخ   اوس د ډیمرو زه د هربوی اودواه  اه  اال، چ

شتو ااوادان د   وپ هربه سخی چې غلیې کمخ  او ښمه کمور لمر  هربمه هم، پمه 
اپل کور کې په اراده اه دی  هربه  سخی چې کور یې مببارد شوی او په ارمه کې 

سمرمو  داځلمه چمې دموږ پمه قموم  ژبمې اوژوادکو  د هربه ژواد ه، په اراده اه دی  
 ((.یو  توصبات پالو  او یو له بل  رسه ګاخد کووویشل شود 

ادریلما او اماټو پمه شمتون کمې اس اق احه پمر ځمای وه  د  فساد اړواد د ښاغرد 
ځرنې پخواين د ګاخو قودندااان )پخواين دجاهدین او پخواين پرچمران(  درلمواران 

د اپلمو  شوو  د ډیرو شتو ااوادان شو  او یمو شممرر یمې برلمواران شموو  اوس غمواړ 
 .شتو پر دټ د افربااستان په اوسني او راتلوالي سراست کې ده، رول ولر 

اشمته   هر څوک وایې چې زه ازاد ی،  دلته ازاد  که )) اس اق په لوړ اواز وویل: ښاغر 
 .او سوله زدوږ ټولو په ګټه ده راځئ یو بل ته د ات اد اواتفاق  س رسه ورکخو  

سملنه واک  ۵۱لودت په ډول ګوړښت اه و   چمې په ټوله اخۍ کې به زدوږ د ح
سلنه واک دبل افر رسه و   برا ه، که دوږ یمې غربمت کموو  د چما  ۵۱د یوه افر او 

 .غربت کوو  زدا او ستا د همد  ااور  بچی دی
راځمئ چمې دموږ بې باورد زیاته شود  د حلودت او طالب یو پر بل بماور اشمته  

 .وګرځو او د باور ګوړولو لپاره کار وکخویې تردنځ د باور ګوړولو لپاره 
یوواپ لپاره کار کول  اړین دی  دلته د هرواد د تجدیې لپماره پلاوامه پمه کمار د 

لویدپ د   زه فلر اه کوم چې دا هرواد به تجدیمه يش  وپ دموږ بمه د ګامخد پمه 
 ((.اور کې سوځرږو

وه  پخمواين هرواد د تجدیې ه ې کيږ   د ښاغر اسم اق ااديښمنه پرځمای د 
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شورو  ات اد ه،  په افربااستان کې د اپلو رسو لښلرو د شتون پر دهال او برما لمه 
هربه وروسته د افربااسمتان د تجدیمې پملن درلمود  ترڅمو دغمه هرمواد پمه شمامل  او 

 .ګنوب وویشل يش  او شامپ افربااستان به د روسرې ګټې اواد  کو 
ربااسمتان د ویشملو د طرحمي دا ډول اوسمهال ګردني هربه هرمواد د  چمې د اف

دلتخ کو   د ادریلا د کااارس ده، سناتوران ه، د افربااسمتان د تجدیمې او یما پمه 
افربااستان کې د فدراپ ادام غوښتنه لر   دا ډول روسان ه، له اپل پلن څخمه 

 .اه د  په شا شود
داچې د افربااستان په ګوټ ګوټ کې قودواه یو له بل رسه د وروروپ ژواد لمر   
او کوم ځاااخی قوم  ځاااخ  سرمې پمه واک کمې امه لمر   اسمااه هم، امه ده چمې 

 .افربااستان تجدیه يش
چې د سولې لپاره اه ډالرو او اه پرسو ته اړترا لرو  که دموټر امه  : )) وویلاس اق 

و   په پښو ه، دواړو لورو ته ورتلی شو  ه، طالب هم، حلودمت تمه امحه کمو ی 
 .اړترا ده شو  یوازد حرکت کولو ته

 چې غوټي پ  وهي په  س به دريش
 ((چا ویل چې په دریاب کې ګوهر اشته 

په غواډم کې د زابل و یت څخه د ګډواوالو پمه اسمتازیتوب دولمو  د ممد یوسمف 
ته د احو بلنه ورکول شوه  هربه په د  ورځ راځور وو  پر ځای یې یو ځموان دمل چمې 

   را و ړ شو  او هربه اح  وکخ   ویې ویل:تر ډیره د حلودت پلو  دل تور پر  دی
کاله کرږ  چې زدوږ الک د ډیوراډ هربمې  ۲۱احد دې بربنډ  د   اږدد )) 
 ((.د قودواو پر اودواو ویشل شود او اترجه یې ګاخم ده )پاکستان( څخهغاړد 

پوهردو چې دا ډول احد د سولې پمه غوامډم کمې دمل صماحب د چمارواکو دوږ 
لخوا پر ده د درحمت لپماره کمو   د پخمواين شمورو  ات ماد رسه د ګهماد پردهمال 
افربان دهاګرو او دجاهدینو ته پاکستان ځای ورکخ  او اخیوالو وررسه درستي کموپ  
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اد ادترماز پاکسمتان تمه او د اپمل ګهم په کار اه ده چې ترر ګهاد ته سپلاوی وکمخو 
 .ورکخو  دا ډول د افربان ولس قرباايو ته باید په دراه س ګه وکتل يش

پاکستااران زدوږ د قودواو درشان اه دی  داچې په اپلو دنځو کې یو بل رسه اه 
دنو  دا ستواده زدوږ ده  که دموږ د بمل د س المه امه شمو  وپ بمه یمو لمه بمل رسه د 

 .قودواو پر رس ګاخد کوو
چمې افرباامان د ګنمګ  : )) دمل وویمل  دل اوم د غواډد ویاامد هم، وااخرسمت  د

د ګهماد او دلتمه   .قرباين او ااشاک د   پردی ګنمګ پمر افرباامااو ت مرمل شموی
 .قتال په توریف ه، ځرني الک اه پوهرږ   یوازد ګاخم کو 

 پخم به یوازد پر طالبااو ه، اه اچوو چمې هربموی سموله امه کمو   طالبمان هم،دا 
 .اوس پوه شوی چې ګاخم پردۍ ده  یوازد قربااران یې افربااان د 

پر حلودت به ه، دا پخم ورواچوو  د سولې په اوم یې په درلرمارډواو ډالمر درصمف کمخ   
دوی څه کخ   آیا اوس د طالب د راتګ لپاره د افربااستان په داال کمې اخیموال ضمامات 

ات دوګود دی  د زابل و یمت د و یتمي دوګود دی  آیا د طالب د راتګ لپاره داار ضام
شورا رئرس ښاغلی ع ا ګان دلته ااست دی  هربه شاهد دی  کوم طالبان چې حلودمت 

 ((.ته راغر  هربه بندیان شو  او له هربوی څخه په زادان کې اوکان ایستل شود
  راپورواه ورکول شوط چمې د  ددل صاحب پورته احه رسنرو کې ه، راغر  هو!

سولې شورا له اوا تر اووه سموه درلروامه زیماتې پرسمې پمه ترمرو کلوامو کمې درصمف 
شو   وپ کوده اترجه یې اه ده ورکخ   دا ډول په ځرنو سممو کې چمې د طالمب 

 .ااوړم چلند شوی په اوم ځرنې کسان د سولې شورا ته راغر  له هربوی رسه
د دولودمماتو لممه دخممې تممر ډیممره منایيشمم طالبممان پممه و یتواممو او درکممد کممې زدمما 

ی کردو اعلن کماوو  پرسمې ګوړیدل  د طالب په اوم به يې د حلودت رسه د یوځا
 .ته ورکول کرد  وپه اوم کساا درشااو او همدغو طالبهمدد ډلو  به یې د

د سمولې شمورا تمه د طالبمااو پمه اموم هرچا ه، پوښتنه واه کخم  هربه وسلې چمې 
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هربمه کسمان چمې تسملر، شموو  هربموی چررتمه د ؟  ؟ورکول شو   هربه څه شمو 
 هربوی څه ډول طالبان وو؟ د ګاخد په کمواپ کې یې څودره اغرد وو؟

طالب پمه سموله ښمه پموهرږ  امو کمه زدموږ دولمت دا کمار  : ))دل صاحب وویل 
سوله اه کو   دا وایو چې ادایمه دولمت وکخ   تماضا له  دولت څخه اه کوو  ځله 

حلودت څخه د سولې او ادن مته اه لرو  دوږ علام یې برخمې له  .دو را اصلح کخ 
همدغه ځوااان به د سولې دا لوی کار کو   که هللا ج  وغمواړ  او د  ورڅخه اه لرو 

 .دوی په توسط سوله راوپ
  حب الوطن دن ا یمامن  د به پنجابرااو ته اه پریږدو  دوطن ساتنه به کوووطن 

 .عامل  سپرن ژیری او هر چا فریضه ده چې د وطن ساتنه وکخو
وروڼمو  .درګ د هللا ج په  س کي دی  اه پنجابی او اه ادریلایی دموږ وژ ی يش

 ((.را و ړشئ  اور ساکت ده کښرنئ
ه، پوه يش چې زدوږ د ځرنمو پمه اموم علماموو   دې وکخ که دلصاحب په د فلر 

ستواده دا ده چې پر حمایمو سم ګې پټمو   همدلتمه افربااسمتان کمې ادریلمایې او 
هروادوامو اسمتخبارات پلمې فوالرمت  ۲۱بریتااو  پوځرمان شمتون لمر   د امخۍ د 

يمې تمر څنمګ و ړ او وررسه درسمتندویه د   او برما هم،  ءکو   همدغه په اوم علام
 .کوو دوږ وایو چې  له پردیو به د هرواد او ااور  ساتنه

د کلم دبارک ایتواه وایې او پر ځان یمې لمه عممر کرمدو   هللاصاحب د دل 
 .څخه تيښته کو 

 :دل صاحب دا ایت دبارک تلوت کخ
 ( 
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چمې د دوی د دیمن  او هر لله به اه یهود درڅخه رايض يش او اه اصارا تر هربمو
(  البمرة۰۶۱) .تابوداری واه کخد

 



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 352

 

 حدیث –من تشب  بلوم اهو منهم 
 دشابهت کو   دهربه قوم څخه دی رسه څوک چې د کوم قوم

د پاکستان قااون د ااارید دی  د ااارید قمااون پلمی دمروج دی  فلهمذا دوی )) 
 ((.1ه، همدا  د  لله اااریدان  زدوږ دوست اه يش کردای 

زدوږ احه همد  ښاغر دل او دده په څرر اورو علامء سوء  ته دا ده چې راځئ 
هربه زدوږ د ااور  او ارلواو اصر دښمن ااارید چې اوس برا راغر  په ګمډم یمې 
له ااور  وباسو  د پنجاب احه پخمواين کمواسمټان کمو   هربموی غمواړ  چمې د 

ارسممتل يش  دا پخممواين د ګهمماد ویمماړ لممه افربااممااو څخممه وا رسه شممورو  ات مماد
کمواسټان او اوسني ادریلاپلو  غواړ  چې ادریلما رسه  د افربمان ولمس د ګامخد 

 .ویاړ پاکستان ته دنصوب کخ 
دوږ وایو که پاکستان دودمره قمو  و   لمه هنمد رسه د  د کشممرر سمتواده حمل 
کخ   دا افربان درخای ولس دی چمې د اااریمد لښملرد يمې پمه د  اماوره کمې پمه 

   دا افربان درخای ولس دی چې د پخواين شورو  ات اد رسو لښلرو تمه ګواډو کخ 
یې دلته داتې ورکخی ده  او دا افربان درخای ولس دی چې ادریلا او ااټو ته یمې پمه 
افربااسمتان کمې د دوی د رس پممه کاسمه کممې اوبمه ورکمخ  د   همممدوی هم، دمماتې 

 .ه با اوړپ او ان شاءهللا اپل پوځران به زدوږ له پاکې ااور  څخ
اه د پاکستان دلارترا کوو  اه یې په دجالسمو کمې کښمرنو : )) صاحب وویل دل 

                                                           
مګ  له مشا دت پ ته د اهل انګ هزانو پوځیان ه  زموږ هیواد توه راتويل، دلېوه موو خلوک راوژين،  1

 هزانوو او ام هکاهې او   هېانوي پوځیان زموږ ماشومان راوژين، خو دته ډول دولې  امامان  یا دانګ
ام هکاهانو د مړو په هغو م اسمو مې ګډون موي  ې په وه  هې جوړ شوې وي، ځینې خوو السوونه 
ه  ورته پورته موي  ې خدای ج دي درته و خښ ، او ځینې  یا د ام هکاهوانو او   هېانوهوانو موړو  

 ته شدیدان واهې.
ي، ويل د افغانسوېان اوسونی د پامسېان د حکومت چانون  ه هواځ  د انګ هزانوو لخووا جووړ شووی و 
 اسايس چانون د ام هکاهانو او انګ هزانو لخوا په ګډه جوړ شوی دی.
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او اه وررسه دوستي کوو  زدوږ داشمودان د دوی د  سمه بمې تولرممه پماتې شمو  او 
 .دلته یې ت مرلې ګاخم رشو  کخی ده

طالبان پوه شو  چې پاکستان زدموږ دښممن دی  چمارواکي د   پمه د  برامه 
ر وکخ   یا او د  طالب ته اخیوال او یا ه، داامر ضمامات ورکمخ   کې رغنده کا

افربمااۍ یمې دوی پمه   ۲۱افربماارو څخمه   ۰۱۱د  اه کو  چې د سولې لمه  دا  
 .1یې د سولې په اوم  درصفو   ۰۱اپل ګرب کې اچو  او 

  باور  ی، چې طالبان سوله کو   د کندهار د سولې له ږغ رسه به دلار  یو زه 
 ((.به قوت ورکوو همد  ته

احد و    دل احد ګډد وډد و   د سولې امه بللمې د افرتوامو د زیماتواپد 
ترڅو چې علامی سوء د سولې امحو پمه دجالسمو کمې ګمډون ولمر   ترڅمو چمې د 
سولې او ګاخد  د پریلخو اړواد اړم د علامی سوء فتموی او ادریمات  د حلودمت لمه 

 .ګاخم پای ته رسرږ  اوا دنل کرږی  اه سوله کرږ  او اه ه،
زه یې اودواه اارسمتل  زم امه ګمڼ،  پمه ارګ کمې هممدا علمامی  سموء د اسمتاد 
رباين په څنګ کې یو وات ااسمت وو  بمل وامت یمې برما لمه طالبمااو رسه د اړیلمو 
ارولو ه ې کوپ  او ښه وو  طالبااو همدوی پمنادپ وو  همدغمه علمامی سموء د 

کمې کرناسمتل او هربمه یمې یمو دمر زعمر، او پخواين ولسمرشم کمرز  رسه پمه ارګ 
 .افربااستان ته اجات ورکووالی ګاڼه

همدغه علمامی سموء د  چمې امن د ولسمرشم غنمي پمه اموا کمې و ړ دی  او د 
ګموې ملواځ  په ارګ کې د ثواب په ارت کمو   غنمي تمه دفلمر او د افربااسمتان د 

 .اقتصاد ګوړووالی وايي

شمرراغا لنمډد حماګي الو پمه اسمتازیتوب په غواډ م کمې د فمراه و یمت د ګمډواو 
                                                           

 د سولې شورا په اړه وهل می ي  ې ډه ې زهايت پیسې هې  یځاهه لګول شوي او تال شوي دي. 1
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 : احد وکخ   ویې ویل

 يد فراه له ډیرو اللو رسه دې احد کخی  هر سخی سوله غواړ   هربوی وایم)) 
 .چې اور زغ، اه لرو چې هره ورځ د ولس پر ټربر د دخو فات ې واالو

هر وات د کندهار اللو د هرواد د امااوالو پمه لمه دنځمه وړلمو کمې رغنمده رول 
درلودلی دی  د سولې او ګوړد لپاره یې کار کخی دی  اوس ه، په  کار ده چمې د 

 .سولې لپاره ډیر څه وکخ 
دود احد کوم  هربه الک د  له د  غواډد څخه دشخ  يش چې طالبمااو 

 .ته د سولې له پمربام رسه ورځي
د سولې د احو لپاره د  هربه ځای دشخ  يش چې هربه د ادن سميمه اعملن 

دغې ډلې ته د  سميمه وسمپارل يش چمې لمه طالبمااو رسه پمه همهربمه  او د سولې
 .سيمه کې د سولې احد وکخ 

و  چې د طالبااو او حلودت المک د  لمه وسملو پرتمه   ادن سيمه د  دا د 
 ((.هلته تګ راتګ وکو ی يش  د سرمې واک د  ولس ته وسپارل يش

د مد سمناتور یتوب په غواډم کې د بمادغرس و یمت څخمه د ګمډواوالو پمه اسمتاز
 راارن دشواڼي وویل:

   سمواادي کرمږ   هربمهيشلارږ   توپمان راو  کواج کې چې اور د اخۍ په هر)) 
افربااسمتان د ګنمګ ! د   چمې یما هللا  فلر به دمې کماوو  وپ پای لر   هره پمښه

پای به کله و   تر کوده به دا دسلاماان وژل کرږ  او ځوریږ   پمه کنمدهار کمې د 
 .ادرد راته پيدا کخی دیسولې ږغ 
دې دا دی چې دغه د سولې حرکت ته دوام ورکخئ ترڅو اترجه ه، پمرد وړاادید 
 .درتب يش

ل يش چمې خ ورک د  د ګرګې له اللو څخه وټاکل يش  دادهد   یو کمرسون 
واور   لمورو امح  دواړو لورو )طالبمااو او حلودمت( رسه امحد وکمخ   د دواړوله 



 355  | څلورم څپرکی / کندهار او د سولې چېغه

 

 چې هربوی څه غواړ ؟
سمموله غممواړ   د طالبممااو ډیممر درشممان  او ټممول لممه ګاممخد سممتخ  شممود الممک

پاکستان کمې بنمدیان په درشان یې طالب ځرنې   پاکستان وارول او هربه یې ووژل 
دلتمه المک د   د   د افربااستان دانه طالب د ورځي او شپې تررولو ځای امه لمر  

د   دموږ لممهد   ه د شمپي دسمجد تمه ايشم تملی  هللابریمدواو او چماوداو د سم
 ((.راوپاو ارادي  په هرواد کې سوله  د  حالت څخه الص کخ   او هللا

د ډیورامډ   تمه لروالترما شمته   پرځای ده چې سولې احهپورته  دشواڼيښاغر د 
سختو سمتوادو رسه دمخ شمو  او دمخ د   دا  لههربه غاړم پاکستان کې ه، طالبان 

حق ورڅخه اارستل شموی  هربموی تمر چې په اپله ااوره او اخۍ کې د ژواد کولو 
بل هر چا ډیر رسګردااه او اااراده ژواد لر   او تر بل هر چا سمولې او ادمن تمه ډیمره 

د هربموی د ډړمرو  .هربوی تر بل هر چا د ګاخد لوړ پور پرد کمخی دی .لروالترا لر 
   .درشااو او چارواکو ځوااۍ زادااواو واوړد

غواډم کې ګډون درلود  په غوامډم کمې د غور و یت څخه ه، ځرنې کسااو په د 
 .غور د اللو د ګډواوالو په استازیتوب حاګي اافي احد وکخ 

دلامرو دلتوامو د  ر  پمای تمه  وه چې ګاخم په افربااستان کې د زدوږ هرله دا)) 
ورسرږ   پخواين ولسمرش حادد کرز  ه، په د  براه کمې کوشمش کماوو چمې د 

 .فربااستان کې سوله رايشاخیوالو او سرمې په درسته په ا
تررو دوو ورځو کې د اللو ادریات د سولې اړواد راټول شول  په کار ده چمې په 

چې سوله   که ادای ج وکخ  د هربو را ټولو شوو ادریاتو په رڼا کې دخلې و ړ شو  
 ((.ويش

سپرن ژیری عامل حاګي اافي   ه، اه ده پوه  شواهد او ثبوتواه دا  د  دغه 
په افربااستان کمې د ګامخد اوږدیمدل غوښمتل  دا ډول ښماغلی حادمد  چې ادریلا

 .کرزی ه، د سولې په دخ کې لوی انډ وو
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ښاغر اافي دوږ ته یوه ورځ دخلي داه، وویل چې د سولې لپاره اړینمه ده چمې 
 .طالبان په زور رسه دات يش  او تسلر، يش

 روامد قمودي درشمد افربااستان د اڅلدو د قوم درش  د کندهار و یمت دخمور او د
تممر لممږ امحو وروسممته د سممولې چمربممې پریلممخم لرممک  څماراوالو د مممد عرسممی اممان

 : ولوست  هربه وویل
 (( ِ

ِ
ْ
ِ
ن لَّ
َّ
 
َّْ
َّ م
ِ
ْي
َّ
لإ ب
ِ
ِلح
ِ
ص

َّْ
أ
َّ
 کوئ( سولهکې دنځ   وروڼودوو او د اپلو  )   ف

ولس ږغ وااه ور  او دوږ او تا  به وپ دا د سمولې  د  طالب او حلودت به وپ
 پريږدو؟کار 

 ((.سوله وکخئ د دسلاماااو تردنځ  له اوا ادر دی چې تا   ته دهللا دوږ
 دوږ وررسه توافق لمرو    څاراوال د مد عرسی اان پورته احه پر ځای ده هو! د 

که په رښتواې ډول ولس د سولې ږغ  تر شا ودریمږی  د سمولې پمه دغمه ډول ه مو 
کې د افربان حلودت او پټو ادارو  س اه و   زه باور  ی، چې دغمه ډول ه مې بمه 
اترجه ورکو   وپ دا  ه، اه ده چې دغه ډول ااستې د  پرتمه د افربمان دولمت 

 .له اوښي په دودره قوت رسه ويش
ولې په براه کې یو ښه پردختګ ګڼمل کرمږ   او د دغ م وپ په هر حال د س

 .ااستو دوام د سولې په براه کې دثبت تاثررات لر ی يش
 يوالو تاریخ ګوړ  1 پوهرږو چې لوی کندهار  دوږ او تا چې : )) وویل څاراوال 

هللا ج رحم،   الک راو ړ شو  یې کودې دسئلې لپاره چې   دي سيمه دهاو ټاکوال
 .اترجه یې ورکخ  ده دثبت او  کخی

له کندهار څخه دغه د سولې ږغ راپورته کمدل وځنډیدی  سبب یمې دا و داچې 
چې دوږ ااتدار وو چې له امورو و یتمو څخمه څموک راو ړیمږ  کمه امه؟ او کمه دغمه 

ااتدمار دمو وایسمت  ډیمرد    ډیمردشلل برا ه،  ولمس زدموږ پمه غماړم کمې را اچمو 
                                                           

 په لوی مندهار مې خپله مندهار، هلمند، ف اه، ارزګان او زا ل والهېونه راځ . 1
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یتمرامن شموو  درردنمې کوامډد شمود او سمتوادد ستوادد راغر او ډیر بچران دمو 
دی بررته له کنمدهار  دغه ږغ دا ترحد زیاتې شود  له ډیر ااتدار وروسته دو دجبوراً 

هرلمه لمرو چمې پمه څخمه څخه را اوچت کخ  ستا  ټولو او د ټولو و یتو له ولسواو 
ه  تمر څمو د سمولې دغم رسه ودریمږ  او د سمولې د ږغ دلتمخ وکمخ  عدم زدوږ  ټرنګ
 ((.اترجې ته ورسوو حرکت
د څماراوال صماحب پمر اممحو ور زیماتوم چمې اصمر سممتواده اپلمه کمرزی و  هربممه د زه 

کندهار و یت اوسردوالی دی  د هربه ه ه دا وه چې د پښتون قوم درشم وپمنامدل يش  
 .او پښتون قوم دا  دی چې کوم څوک غلدي وکخ   پر هربه کله ه، باور اه کو 

له کندهار څخه راپورته شو  داته تر ډیره د طالبمااو او روسمرې د اوس چې دغه ږغ 
 . اړیلو له ادله ښلار   ادریلا او افربان دولت د طالبااواو روسيې اړیلو اادښمن کخ 
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 د سولې چمربه
  ( ۶۱۰۲ډسمح  ۰۱ -۰۲)

 بسم اهلل الرمحن الرحیم
دلمت لمه څمو لسمردو راهر م لمه ت ممرر او  ید افربااستان دسلامن او ځوریدل

ګاممخو د دوی دامماورد اادرشممو  ګنممګ  امماادنۍ او يب عدالتۍڅخممه کخیممږ  او 
 .زرګواه کوراۍ د غ، پر ټربر کښرنوپ د 

لمه د  او   یمې لمه دنځمه وړ  د زدوږ د هرواد اقتصاد  او اګتامعي بنسمټواه 
 .ت مرر ستوادو څخه   ه، ټول افربان ولس کخیږ 

ددد سمتوادو دحمل لپماره پمه دمر اواخیوالمه  در او بمرن امللمر اړاوامو لو بملبم
س  ه ه ې کخ  د   او دتاسفااه تر اوسه یې د سوسه پایله اه ده ورکمخ   او پمر 

دغمو  .د  رسبرره یې په ځرنو دواردوکې یو شمرر ه ې له ااهرلۍ رسه دخ کمخ  د 
او بما اره یمې ددد هوارولمو تموان اارسمتی دی  دفشارواو له ولس څخمه د سمتوادو 

هرواد د اکرثیت اوسردوالي دجبوره کخ  چې پخپله د سولې او ثبات د ت ممق لپماره 
له د  ادله د سمولې د چمربمې تمر عنموان  امدد   یو دوټی يش  او ګډد ه ې وکخ 

په ګریمان  (۰۱۲۵قوس  ۶۱ – ۶۵دکندهار دګرګو په تاریخې ښار کې د درو ورځو  )
بادغرس  غور او هلمنمد ګم   ارزګان  بادران  غرين  دکندهار  هرات  فراه  زابل ې ک

ادرااوامدان  روشمنفلران او د  د اللو اسمتاز   شمررعلامء  روحاارون  قودي دخور
 امد  ټلمو توافمق تمه ب ثواو دفاهمې او تفاه، وروسته پر تر    رسه راغواډ شود د 

 د دغممه ادریممات بممه لممه افربممان حلودممت اود افربااسممتان داللممو چممې   رسه ورسممردل
 .دت ریک رسه رشیلوو او ددغو دسایلو دت مق لپاره به پوره ه ې کوو طالبااو
 شوې طرحې او پشههادو ه:وتا وي 

ا ډول قواارنو غوښتوالي یمو چمې د اول: افربااستان یو اسلدي هرواد دی  دوږ د
قمواارن چمې لمه   دمرارات او عدکوم قواکه   رشیوت رسه دربایرت واه لر  د اسلدي
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 .رشیوت رسه دخالفت ولر   دهربو اصلح غواړو اسلدي
داې اصر عادل د بهرارو اسمتخباراش مپه هرواد کې د ګاخو او وینې توی  دوړ،:

دمموږ د بهرارممو اسممتخباراش کخیممود  سمموهني دخنرمموی ه  کخیوښمملاره  س وهنممه د
د ارولو لپاره یو در بس  وغموړوو   او په هرواد کې د تصادرمو  دوږ غواړو چې غواړو 

 . ې کوو په در س  ه به د پریلخو دصدور لپاره ګد  ه
د دولت لخموا پمه بملبملمو اقتصماد   اګتامعمي او االشمايف برامو کمې درړي،: 

  کمدور  اددات وړااد  کول د اللو داارضایتي یمو لمه عممده عوادلمو څخمه دی
پمه همره سمرا   اقتصاد  پرااترا  وازين  دتله دولت څخه د ښې حلودتولۍ دوږ 

او ادار  براه کې د هرواد د اتباعو اسا  حموقو ته د اح ام او د ادار  فساد په 
 .د ګد  دبارزد غوښتنه کوو  وړااد 

سمرا  ځمواک اا صمار   ادترماز دڅلورم: په دولت کې د ااصو ډلو او کخیو لخوا 
دلمت تمردنځ د ښمو اړیلمو لموی انډوامه   قودي  دذهبي او ژبني ااتلفات د نهغوښت
له درشمتابه او دهرواد  .ټلر لر او اسلدي اصولو رسه پوره  دا باورواه له رشعياو   د 

 .د  ستوادو د له دنځه وړلو لپاره ګد  دبارزه وکخ  ددرشااو څخه غوښتنه لرو چې 
ځمه تفاهمواو د له دن واقوي دوه اړارد دذاکرات د کوراۍ ګاخد او د سوء پنځ،:

او دخممالفرنو تممردنځ د اممحو کووالممو لپمماره د یممو دحلودممت   ه دهلمموړلممو اصممر پای
له اخیوالې ټولنې  افربمان دولمت دوږ   تشخر  ډیر اړین دی او ادرس شتون واقوي 

 ترڅمو  غوښمتنه لمرو چمې یمو دشمخ  ادرس رادنځتمه کمخ  طالبااو څخمه ګد او 
 .چې له دخالفرنو رسه دستمرمې اړیلې وارسووتواارږو 

دښممن ګټمې همر ډول ااتلفمات چمې د   شپږم: دموږ د افربااسمتان اوسمردوالي
ردوو یې  د سولې او عمدالت د تمادرن لپماره د واقومي اقمداداتو دلتمخ   کو   اواد 

سمولې تمه د  او برن ا فرباينګنایت او ارااتو په وړااد  دریږو   ولس فریبي د   کوو
 .ه ې کووو اسلدي ارزښتواو د ساتني لپاره ګد  ګ ات
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دلوړ پوړو او د ر چمارواکو څخمه  اووم: د دغې ااستې ګډون کووالي د طالبااو
 راځ او بمدبختۍ شمربو تمه د پمای رسمولو لپماره د افربااستان داللو د غواړ  چې د

او پمه بمرن ا فربماين امحو کمې  پاک او سپر ر دسلاماااو په توګه لر ې راواربماړ 
 .په ټول توان ورته هرکلی ووایېدغه صورت کې به ولس په   ګډون وکخ 

دوږ د اګرایود کمرټې د ګوړولمو لپماره د کنمدهار پمه ګمډون لمه همر و یمت ات،: 
خ دخمادخ  څخه دوه تنه ټاکو  څو دافربااااو هربه اردان پوره کخ  چې د ګاابرنو تردن

 .احد پمل يش
 اادم چې په رښترا و  څوک د دلک او د دلت

 فخر کو ولس به یې پس له درګه په ددفن 
*****

 .دغه لویه او پرمتينه د سولې غواډم پر دوه بجې پای ته ورسردله
غوښتل دو چې پمه هممدد ورځ دمازیار بررتمه کابمل تمه راشمو  وپ پمرون ورځ   
ښاغر صادق ویر و چې تا  دوه یا درد ورځې اور ه، پاتې شمئ  پمه کنمدهار 

ځاااخد ااستې ولر   دا ډول ادنره کې به د ځرنو قودي درشااو او سراستوالو رسه 
 .ن ه، غواړ  له تا  رسه ځاااخی دجلس ولر اقودند

 .دوږ ودنله چې دوه ورځې اور ه، پاتې شو
دازیار دهال برا ه، دوږ عرنو دينمې تمه و ړو  د ګرځرمدو لپماره یمې پاکمه هموا او 

ښمر  د پاک سخکواه  پارکواه په زړم پور  وو  په یوه ښایسته کور کې دمو چمای وڅ
عرنو درنې په یوه ځاااخد پارک کې دو په قدم وهلو ځااوامه سمتخ  کمخل  وروسمته 
 .ځرنو دارکرټواو ته ورغلو چې ویې ګورو  داښام دهال بررته دنډیاک داڼۍ ته و ړو

بجمې رسدار  ۲:۱۱په همدد ورځ دوږ ه، ډیر ستخ   شود وو  برا هم،  د شمپې 
سولې په راتلوالو پلاو دو احد وکمخ   او د مد اور، اادر زدوږ کوټې ته راغی  د 

 .ودو ویل چې په کابل کې به کارواه همږغي کوو
لږ وروسته ادنره قودندان ه، زدوږ کوټې ته راانوتی  او د ان ورځې د غوامډد  د 

 .قودندان او واپ پر احو دو تبرصد کوپ
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سممهار لممه چممای وروسممته د دنممډیاک دمماڼۍ پممه حممویلۍ کممې م ۰۲د ډسمممح پممه 
ګرځردو  د چاوداو درااه ږغواه واوریدل شول  وارا ا وو چې د سولې ضمد کخیمو د 

یمو سمپرن  .سولې له لویې غواډد یوه ورځ  وروسته  په قصد  ډول دا کار کخی و 
پمه هممدد ورځ  وویل چمې چماوداې پمه ښمار کمې شمود د   صاحب ژیری حاګي

  امورد ورځمي بمه هربمه سمهار زدموږ یدندان ه، تمر اوسمه امه و ښملاره شمو ادنره قو 
 .پوښتنې ته راتلی

دوږ دلار  ځله افه وو  چې چررتمه هم، د سمولې ږغ کرمږ   هلتمه سمتوادد را 
و ړیږ   لږ وروسته برا ښاغر صادق دولودات وکخل او ویمې ویمل چمې ادریلایمااو 

دجاهد( د پخموااۍ اسمتوګنځای رسه ااچاودو توکو ته د دلصاحب )دل د مد عمر 
 .اږدد د غره په ملن کې چاوداې ورکخ  د 

ان ورځ دلته په دنډیاک داڼۍ کې ډیره ګڼه ګوڼه وه  قودي درشمان ډلمې ډلمې 
 .راتلل او غوښتل یې چې له رسدار د مداور، اادر او ادنره قودندان رسه وګور 

کرمو کرناسمتلو  او لمږ ادنره قودندان هم، راښملاره شمو  د باامد  ملمر تمه پمه چو 
 .تر ډیره دجلس پر ټوکو و ړ وو .وروسته شرن چای ه، راوغوښتل شو

یوه سپرن ژیر  د ادنره قودندان ډیر زیات صفت وکخ  ویې ویمل چمې امدای ج 
د  زدمموږ لممه رسه دممه کممموه  کنممدهار پممه تمما ګمموړ دی  او سممتا غواممد  سممخی برمما 

 .یې له حده زیات صفتواه وکخل د ادنره  قودندان .کندهاریان اه يش پيدا کولی
دا د سپني ژیرد له احو سمدستي وروسته قودندان ته وویمل چمې افمه امه يش  
اوس او احه ده  په زړم دې راغله  تا  ته یې ه، کوم  قودندان وویل چې بمربممه  

تمه د   هر څه وایې  ستواده اه شته  ودې ویل زدوږ د اللو ستواده دا ده چې یمو سمخ 
ت و   تمر کمو   هربمه ډول چمې د چما شخصمر یپه صفت کې ډیر زیماتوالهربه اړواد 

 .زه دوه دثاله وای، .هر چا ته اپل ځان دولودرږ  پهربه یې ډیر لوړ ښيې  و
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زدوږ یو دلاری دی  ډیر ښه سخی دی  هربه کله کله د  ښماغر ضمورف صماحب 
په دخلې وايي چې له ضورف صاحب رسه د دد لپاره دلار  کموم چمې کلمه هربمه 
ګنت ته ځمي او دما هم، وررسه بموځي  اوس امو د دغمه سمخ  دغمه امحه څمودره د 
ضورف صاحب په حق کې بيځایه توصمرف دی  ځلمه اموات، امو هللا ج تمه دولموم 

 .د   ادای اح چې د د رش په ورځ به اپله د ښاغر ضورف څه حال و 
کټمر د ډاکټر ارشف غني د حلودت تر یوه کال لږ زیات وات ترر شموی و  لمه ډا

ااوارال ق احد  رسه ااست وم  هربه ویل چې له ډاکټر ارشف غنمي رسه دمې ژدنمه 
کخ  وه چې یو کال هرڅ ه، اه وای،  اوس هربه وات پوره شوی  پمر د  غمور کموم 

 چې د حلودت په وړااد  د اپوزیسون ګبهه ګوړم کخم کنه؟
ښاغر احد  وویل چې دوستان  چې رايش هربوی ښه ادر لمر   دما ډیمر غمټ 

يې او وايي چې ستا رسه ډیر الک دریږ   ډیر دې ه و   زه پموهرږم چمې دا د ښ
هربوی حسن ظن دی  دار داته او اپمل ځمان دولمودرږ  چمې زه څمودره وزن پمه 

 .ټولنه او د افربااستان سراست کې لرم  او لږ ډیر فلر پر د  دسئله کوم
هم، ویمل  پوهردم چې زدا احد په قودندان بدد اه بللې ښې ولارمد   دما دا

چې هر سخ  ته د اپل ځان وزن دولودرږ   په کار امه و  چمې تمر اامدازد زیمات 
سخی د  ه، ارر یمو   برما یمې پمه وروسمته  ییې صفتواه ويش  هربه سپرن ژیر 

دجلسواو کې دا ډول احد واه کخ   او زدوږ دجلسواه یمې پمه لوڅمو او برخوامده 
 .دسخرو رسه بې اواده کول

اپله ادنره قودندان زدموږ کموټې تمه رس را دانمه کمخ   دازیار درد بجې و  چې
ویې ویل چې دوږ او تا  به دجلس کوو  اپل د بلې کوټې دلار  دې ه، راامح 
کخو  دوږ یې د داڼۍ )درلمستون( په ودااۍ کې وګرځولمو  لمه هممدد ځایمه یمې د 

ل ادنره قودندان به ډیر کله ویل چې دلته دم .کندهار د ښار ځرنې براې راښودپ
 .صاحب )دل د مد عمردجاهد( اوسردی  د هربه کور ه، دلته و
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برا یې دوږ د ودااۍ بام ته وارږولو  امږدد شماواوا ټمول کنمدهار ښمار لمه د  ځایمه 
دولودردی  د دلصاحب وروستي استوګن ځای ته یې اشاره وکخم  چې هربه ځمای دی  

 .ږ تمه یمې راوښمودلدا ډول یې ځرنې روغتواواه چې په کندهار کې ګموړ شمو  وو  دمو
دل د مد عمر ااواد پلې اوسردی  اوسممهال اپلمه په لودخیو واتو کې هربه کور چې 

رسه تخلی ځای وو  هربمه یمې د  داڼۍ ادنره قودندان پلې اوسرږ   همدلته له دنډیاک
   . س په اشاره راوښودی

اوم یاد ادنره قودندان کله ه، د طالبااو درشان او اپله طالبان زدوږ تردخ په بد 
د اودوامو پمه  .کخ  اه د   او اه یې د حلودت درشان په سپک اادمه یماد کمخ  د 

 .یادولو کې یې درشااو ته اح ام لردل کردی
له بام څخه راکښته شوو  د اطاق لمودخ  سمالون تمه یمې وروسمتلو  غوښمتل یمې 

یمل هربه اطاق ه، راته وښيې  دروازه یې بنده وه  او کرر ه، پيدا امه شموه  ویمې و
چمې کلمه بمه پخمواای ولسمرشم کممرز  کنمدهار تمه راتلمی  هممدا اطماق د واممت د  

 .ولسمرش لپاره دی
دوږ یې اپل د ااستې او شخيص کار کولو اطاق ته وردانه کمخو  د وداامۍ دوړم، 
پوړ دی  یو کوچنی سالون و  هلته پلمې د قودنمدان لپماره او ورتمه دخمادخ یمې  یمو 

)کوچواه( ایښودل شود وو  د چوکرمو پمه دمخ  درد افرد او بل ه، یو افرد چوکۍ
  .کې واړم د درود ایښودلو دردواه ایښې وو

ویې ویل چې دا زدا اطاق دی  هلته د سالون رسه اښتی اطاق کې یمو ښایسمته 
چپرکټ ه، ایښودل شوی وو  قودندان هربه ته ه، دوږ وردانه کمخو  د اطماق پمردد 

ویمل چمې د هممدد اطماق  څخمه  يې کش )راټوپ( کخ   اطاق کې رڼا شوه  ویې
درد لورو ته د بااد  ساحه ښلار   رښترا ه، یوازد د درواز  او ودااۍ د عمودي 
 ر  طرف يې بندوو  هلته به ه، په دروازه کې پهره دار ااست وو  اورو دریو لوروته 

اوا اږدد ساحې له همدد اطاق څخه ډیرد روښااه ښلارید   سمه ده چمې  وشا
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وړااامو او روښمنایې لپماره بمه دا  ډیمداین شموی وی  وپ د دد اطاق تمه د ملمر 
 .اطاق د ګوړښت لپاره ادنرتې تدابرر ه، په ادر کې ارول شود وو

کسمااو لپماره  ۵دوږ پنځه دلار  او د قودندان په ګډون شپږ  او دلته چوکۍ د 
 و   استاد دددل ته او ادنره قودندان ډیر زیات ټرنګ شو چمې  د قودنمدان لپماره
په ځاااخ  چوکۍ کې کرني  همدا  وشمول  زدموږ درد دلامر  پمه درد افمر  
چمموکۍ کممې کرناسممتل  یمموه چمموکۍ چممې پمماتې وه  هلتممه همم، ادنرممه قودنممدان اممه 
کښيناست  او برا له ټرناار وروسته زه کښرناستل،  د قودندان سملرټر وروسمته بلمه 

غر صمادق لپماره چوکۍ راوړم او قودندان ه، کښرناست  یوه بله چوکۍ دمو د ښما
 .راوغوښتله او سلرټر ته یې وویل چې ښاغلی صادق ه، راپيدا او دلته یې راوپ

شرن چای  او لږ وروسمته د اامارو داين پمه غمابو کمې زدموږ دخلمې تمه کيښمودل 
 .پمل کخ ۱:۰۵شود  دجلس دو د دازیار پر 

 .ه په ګوته يشسولې ته د رسردو  ر  تر ډیره دا وه چې د ب   دوضو 
 د :کابل کې څلور ادره  په)) : دددل وویلاستاد د مد زدان 

 کرږ   چې دسئله د ګاخد د  ر  یو طرفه يش؛ د ګاخد او زور احه – ۰
احه کرږ   چې طالبااو تمه پمه حلودمت کمې وامډم  رشاکتد په حلودت کې  – ۶

 ورکخل يش او په حلودت کې ورګډ يش؛
ولمر  او طالمب بمه    ګاخد دواميشپاتې دندو  دا چې طالبان د  همدا   -۱

 له ګاخو با اره په شا او دات يش؛
او بل ادر دا دی چې د اوسني ادمام ځمای د  لنډدهالمه اداره وار م  لنمډ   – ۲

دهاله اداره  د   د طالبااو رسه دخادخ د ستوادد د حل په دواه احد پمل او 
 ((.سوله وکخ 

ډله لویدیځ پلوه ادریلا ته وايمي چمې استاد دددل داحو په تاید؛ اوس ه، یوه د 
د پوځي زور د  ر  د  د طالبااو په سممو کې د پردختګ دخه وار   او یوه ډله 
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پخواين دجاهدین برا وایي چې طالبان د  په حلودت کې رشیمک يش  دامر یموه 
ډله قودي دتوصب سرا  دوادله کووالي برما د طالبمااو رسه سموله امه  غمواړ  او 

 .وړاادید کو  چې د طالبااو د دندو  کردو لپاره زیات کار وکخ بهرارااو ته 
وپ ډیری افربااان او سراستوال په د  ادمر د  چمې واک لنمډدهاپ ادارد تمه 
وسپارل يش  او لنډدهاله اداره د اخیوالو دلتخ له ځان رسه ولمر   تمر  څمو د افربمان 

 .برابره کخ شموله ادام او حلودت لپاره همدا لنډ دهاله اداره زدرنه 
  : وویل احمد وحرد دندهښاغر 

حالت بل لور ته روان د   روسااو پخوا ه، غوښتل چې په ددار رشیف کمې د )) 
ګردني کواسلار  اه و   هلته د ګردني هرمواد لموی درکمد و  ویمل کرمږ  چمې د 
ادریلایااو لخوا د دنځنۍ اسرا د  څاراې لپماره پلمې ډیمر قمو  د څمارګرۍ وسمایل 

 .ځای په ځای شو  ووهمدلته 
روسااو دا احه له ایران رسه ه، رشیلمه کمخ  وه  ایراارمااو رسه چمې ع اد ممد 

درلروامه ډالمر ع اد ممد  ۵اور اږدد اړیلې درلودپ  او هره دراشت د ایران لخموا 
اور ته ورکول کردل  له د  کبله چې ددار کې لویه چاوداه ويش  د ع اد مد امور 

 1ان دوافق اه و  کله چې عبدهللا عبدهللا او ع اد ممد امور اوم پلې ډیر بدیږ   ایر 
سوود  عربستان ته سفر وکخ  ایران ته ااديښنه پيدا شوه  چې سموود  عربسمتان 

 .به ع اد مد اور ته زیاتې پرسې دنر و 
همهربه وو چې په ددار رشیف ښار کې د ګردني په سفارت کمې د طالبمااو لخموا 

                                                           
د پخوان  شامل یلوايل مرشانو، د حکومت اج ائیوه مرشو عبودهللا عبودهللا، د  لو  رسپ سوت وايل  1

عطاء محمد نورو او ځینو وزه انو سعودي ع  سېان ته رسم  سف  درلود، او د سعودي ع  سوېان 
 .(۷۰۰۱امټو    ۰۲د پا ا لخوا  لنه ورمول شوې وه )

نه واهې  ې مله دامسان له سوعودي څخوه  ی توه د سعودي ع  سېان سفارت ته ن دې افغان رس ی
راوګ ځیدل، په ما ل مې د اه ان د سفارت مسانومیلمسېیا جوړه مړي وه، عبودهللا عبودهللا هوې هو  

 دعوت مړی وو،  کارهدل  ې اه انیان په هاد سف  خفه وو.
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ښلار  چې د یماد درکمد د کورډینماټ او اميشم پمه  ډیره قو  چاوداه وشوه  دا 
د ګردنمي پمه کواسملار  کمې  .براه کې به ایران له طالبااو رسه درسمته کمخ  و 

ټول ده، د څارګرۍ وسایل له دنځمه و ړل  کموم واړم وسمایل چمې لمږ امراب او یما 
دغه  پاتې وو  هربه اپله ادریلایااو او ګردنرااو له دنځه یوړل او د ادریلا د څارګرۍ

  .درکد اور په ددار رشیف کې ات، او وتخل شو
د روسرې او ایران ویره د داعش څخه ه، ده  دوی فلر کو  چې ادریلما او افربمان 

 .حلودت د داعش پروژم دخلې وړ   او دخنروی یې یوازد طالبان کو ی يش
د پاکستان په بلوچستان کې د بلوڅااو دوضمو  هم، حساسمه او دهممه ده  کموم 

داچې پاکستان هر وات پر افربااستان د بملبملو  رو فشمار  .ددااله لر چې هند 
راوړ ی يش  د افربااستان لپاره ه، پر پاکستان د فشار یوه تر ټولمو اسمااه او دهممه 

 . ره همدا د بلوڅااو ستواده د پاکستان رسه کردای يش
شته د   د سولې راوستلو لپاره په کار ده  د سولې دتفرق حرکتواه په کابل کې 

 ((.او په ګډم د سولې لپاره کار وکخ  یوځایچې د سولې حرکتواه رسه 
 .پر رس ده 1بندر  د ادریلا او چرن ګاخم د ګوادر))  برا وویل: صادقښاغر 

 .دد لپاره د  چې د سولې اهمرت له دنځه یوړل يش د سولې بملبمل او اته ګروپواه د
 .طالب چې د هرد سولې ډلې دلتخ اعلن کخ   هربه اترجه ه، ورکو ادادي 

د داعش پروژم دودره قمو  امه ده  د ادریلما او   شوی داعش په اردن کې را پردا
 .ایران دښمني ه، زیاته اه ده

کمووالی څموک دی؟ )لوبمه( بماز  چمې اصمر د دښمن تشخر  پمه کمار دی  
 کوده د حل  ره ده؟

امحد  هم، امحد وکمخ   دا ډول د چمرن رسهافرباامان ډله  د ادریلایااو رسه یو
                                                           

ړولو موار روان ګوادر هغه  ندر ده  ې د  ین او پامسېان ګډه پ وژه ده، له ملونو راهيس هې د جو 1
ان ورتوه څوانو په سېمه مې دی، له همدې امله وخت په وخوت پوه سوېمه موې  لو څدا ې د  لو  دی،

 سېونزې جوړوي، او ت  اوسه ه  دته لوهه نړهواله پ وژه مامیا ه شوې نه ده.
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 .  چې په افربااستان او سيمه کې سوله د ټولو په ګټه دهويش
 .کخوټرنګ  اور ه،  ورپ  حرکت به افرباين اود سولې 

امه  دباامد  لرر  له اپلو اډو یو درل او پوځراناااریداد ادرردوست د مد اان 
 .وای کخ  ګاسوسان پيدا   ځله برا به یېدليښو پر

 .پاکستان په د  بوات دی چې د ق ر د سولې پروسه ارابه کخ 
لخموا پاکسمتان تمه د  )د طالبمااو د رهمح  شمورا(  شمورا ټېکمو چې د کوشش کو  

 ((.د پاکستان همدا غوښتنه ده چې تر سه یې کخ   ل يشکخ سولې د ه و ادتراز ور 
د ښاغر صادق پورته احه سمه ده  پاکستان له لویمه رسه پمه ق مر کمې د  هو!

 ۶۱۰۱طالبااو له درشتردو او سرا  فوالرمت رسه دخالفمت درلمود  کلمه چمې پمه 
کې ق ر ودنله چې طالبااو ته د سرا  دف  لپاره ځمای ورکمو   هربمه وامت هم، 

دا يش او ځرنمې دنځ کې ااتلف پرم وپاکستان ډیره ه ه وکخم چې د طالب درشاا
  .طالب درشان په ق ر کې د دف  دخالفت وکخ 

پاکستان وغوښتل چې سوود  عربستان او افربان حلودت ه، په د  ه ه کمې 
وررسه رشیک يش  همدا  وشمول  وپ ق مر او طالبمااو د پاکسمتان د فشمار لمه 

 .کبله له اپلو هوکخو په شا اه شول
عبدالرازق چې په غور یې احو ته غوږ اروپ وو  هر څه یمې اوریمدل   ادنره قودندان

هربمه قمو   وکمخل تمر څمو د داعش په اړم د حلودت دودره زیات تبلرربمات))  : هربه وویل
وښرې او د روسيې درستې تر سه کخ   د طالمب څخمه د روسميې او امورو هرموادو ادمر 

وکخ  او روسره حساسه او شملمنه  واړول يش  همدد بې حده زیاتو تبلررباتو دنفي تاثرر
 ((.طالبااو رسه اړیلو ګوړولو ته ترګرح ورکخم له او ځله روسااو .شوه

ادنره قودندان لخوا پمه وار وار د روسمااو او طالبمااو اړیلمو پمه اړم ااديښمنې یمو د 
ډول سخی د کندهار د سولې ه و اړواد شلمن کو   اصل دسمئله هممدا وه چمې  
د روسممااو او د طالبممااو د اړیلممو دخنرمموی څممه ډول وارممول يش  روسممرې لمموړ پمموړو 
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دلتمخ ادریلما کمو   او پمه چارواکو په اپلو څرګندواو کې ویر د  چې  د داعش 
افربااستان کې د داعش ډلې په اوم وسله والو رسه افربان حلودت درسمتندویه دی  

 .وپ افربان حلودت دغه ډول تور هر ځل رد کخی دی
سه ده  او هند ه، حسادوضو  ډیره  څود پاکستان د بلو چې : )) وویل قودندان 

 ((.وات ګل  کخل يشافوت کخی  همدا سيمه به له پاکستان څخه دملن یو 
د هند افوت او د بلوچستان دسئله هربه څه ده  چې د کندهار ادنره قودندان پمه 
یاده دوضو  کې لروالترا لر   کله چې اسدهللا االد د کندهار واپ و  او قودندان 
رازق د پوله ساتو ځواکواو قودندان و  هربه وات دا احد په کنمدهار کمې کرمدپ 

د پاکستان دخمالفو بلوڅمااو پمه پټمه دلتمخ او درسمته کمو    چې دوی دواړم په ګډم
ځرنو بااحه رسچرنو داه، ویل چې د بلوڅااو له پاره د افربااستان په اماوره کمې د 

 .ادادي روزاې کرمپواه ګوړ شود
بلوڅان د پاکستان څخه ازاد  غواړ  او د پاکسمتان پمه وړاامد  یمې وړ  ډلمې 

سممتان څخممه د ازادۍ اارسممتلو لپمماره لممه پاک   بلوڅممااو پخمموا وسمملواله دبممارزه کممو 
سرا  دبازه کوله  او چې کله یې درش بوګوټی د پروید درش د حلودت پمر دهمال 

د پاکسمتان څخمه د ګلکممدو لپماره وسملواله  وووژل شو  د بلوڅااو وړو وسلوالو ډلم
دبارزه پمل کمخ   د پاکسمتان لخموا ډیمری بلموک درشمان ووژل شمول او پمه سملهاوو 

 .ارول شود او برا ورک شود د  بلوڅان
پاکستان د بلوڅو په ازاد  غوښتوالو تور لاو  چې د هند لخوا درستې تر سمه 

 .کو ی    او دپاکستان پر ضد تاوتریخوالکو 
پاکستان دا  تورواه ه، لاوپ چې د هند درسمتي د افربااسمتان لخموا بلوڅمو 

واپ  د استخباراتو  پوااګنارالو ته رسول کرږ   او په د  براه کې د کندهار پخ
د پخمممواين درشممم اسمممدهللا االمممد  د کنمممدهار ادنرمممه قودنمممدان ګمممرنال رازق او د 
استخباراتو بل پخواين درشم رحممت هللا ابرمل اودوامه هم، پمه ځرنمو دمواردو کمې د 



 369  | څلورم څپرکی / کندهار او د سولې چېغه

 

پاکستاين رسچرنمو لخموا یماد شمو   چمې د هنمد درسمتې بلوڅمااو تمه رسمو  او د 
 .دلتخ کو  پاکستان پر ضد د بلوڅو ګنارالرو

په یموه ااسمته کمې د اسمتخباراتو دهم، دمادور ګمرنال  ۶۱۰۲ده ۶۰د ډسمح پر 
کمې دمې پمه ادریلما کمې د ادریلایمااو رسه ددجلمس پمه  ۶۱۰۱اازک وویل چې په 

اطاق کې پر دیوال یوه ټودبل شود امشه ولردله  په امشه کې پاکستان امه وو  لمه 
مشه کې وپ پاکسمتان اشمته  هربمه ادریلایې څخه دې پوښتنه وکخم  چې په د  ا
ویل کرمږ  چمې ګمرنال امازک لمه  .وویل چې ستا څه ډول د  اميش ته فلر شول

  آی اد رسه اږدد اړیلې لر   هربه وویل یو وات به بلوچمان تمر ګموادره پمورد 
 .سممه په اپل کنټرول او واک کې ولر 

کمودې ډلمې  طالب به د اپل زړم احه د سمولېچې  : ))عبدالرازق وویلګرنال 
  کمه پمر کودمه ډلمه بماور  يش  دملمن د سمولې ته وکخ   ځله پرد بې بماوره د 

 .اړواد د زړم احه ورته وکخ 
کمور يمې دموږ  1 که د کندز او هلمند ګاخد اه وای  ادریلایان وتل  د دلصاحب

 .پوځنډو د یاد درکد د سپارلو چارد  ته سپاری  او بررته یې
کمې د  کابمل ادریلمایې پوځرمان  پمه  ۱۱۱وښتل چې اوبادا غد ادریلا ولسمرش 

ادریلمما اپلممه  کنممدهار همموایې ډګممر کممې    دا ډول دسممفارت کممې ولممر  ادریلمما

                                                           
مې ام هکاهې سمندري ځوامونه د مندهار هواهې ډګ  ته راتلل، د يس آی  ۷۰۰۰ ډسمرب مله  ې په 1

اې م مزي مسان د مندهار  ار په څنډه مې د مالمحمد عم مجاهود اسوېوګنځ  موې ځوای پوه 
 ځای شول، او ت  اوسه پکې اوسی ی.

شوې، وهل  هاد اسېوګنځی د اسامه  ن الدن ط حه وه،  ې د القاعدې انجنی انو لخوا هې نقشه جوړه
می ي  ې د دتې ودان  ت  اهيل او  نسټیز  ام وروسوېه د مووی و یاه ونوه پوه تخنیوې ډول پوه  وام 

امټو    ۷۰۰۰ ودل شوې، او یا وروسېه مناهشې وروسېی  ام هې جوړ شوی، مله  ې د ام هکا لخوا د 
 ه د  ام د لو زي د  میاشت مې پ  هاده ودان  توتندهز   هدونه وشول،  ام  ه لړزه موله، او رامټونه

 عکس العمل په نېیجې مې له خپل اهيل هدف څخه په ل  ها ډه ه زاوهه منح ف میدل. وهللا اعل 
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 ((. کواسلار  ولر 
  زدا په ادمر د طالبمااو لخموا پمه براه کې توپرر لر   ااد په د  د قودندان زدا او

  لمه یو  ګرځيمدلو د پاتې کرمدو  دمل امه کندز کې ګاخد به د ادریلايي پوځراا
همدد دخلې ولسمرش اوبادا اعملن کمخی وو  چمې دوی بمه اپمل د مدود شممرر 
پوځران په افربااستان کې پريمږد   او تمر ټولمو دهممه دا ده چمې د کنمدز تمر ارولمو 
وړااد  ادریلا او افربان حلودت ادنرتمي تمخون  سملرک کمخ  د تمخون لمه دخمې تمر 

پوځي اډد )د باګرام هموایې  ۲ااستان کې کال پور  ادریلایااو ته په افرب .ز ۶۱۶۲
ډګر  د شنډاډ هوایې ډګمر  دکنمدهار هموایې ډګمر  د ګملل ابماد هموایې ډګمر  پمه 
هلمند کې د شوراو پوځي اډم   د کابل  د ریشخورو هوایې ډګمر  او پمه ګردیمد کمې 

 .پوځي اډم (  په واک کې ورکول کرږ 
راټمول يش او پممه ګمډم کممار د سمولې بملبمممل ګروپوامه چممې : )) وویممل قودنمدان 

 .  دا یو ښه کار دی او اترجه به ه، ورکخ وکخ 
چې د پوځرااو د وتلمو د دهمالویش  دا احه وکخمادریلایااو ته زه کو ی ش، چې 

 .اعلن وکخ 
عربستان ه، واه شو کمو ی چمې د افربااسمتان د دشملل پمه حمل کمې رول  سوود 

هره پټه احه بمه  اړواد د افربااااو حل اه شو کخ ی  د سولې ولوبو ی يش او دشلل یې
 .فلر ه، تربرر کخی عربستان د سوود د پاکستان په اړم  یې پاکستان ته کوله  اوس

د  امور   د مدله ع ا   دوږ غواډد به په څو و یتواو کې ويشډول  دغه د سولې
 ((.درشااو رسه احه کوو قودواو له  ازبلو او اورو

براه کې چې په ځرنو اورو سممو کې ه، ورته د سمولې غوامډد ويش  د په د  
ادنره قودندان لروالترا زیاته وه  هربه چې د ع اد ممد امور رسه هم، امږدد اړیلمې 

 .لر   په وروستۍ ورځ یې وویل چې د هربه رسه ه، پر یاده دسئله احه کو 
 امورو هروادوامو د د سولې ه ې ده ه به دو دا و  چې  : )) زیاته کخم قودندان 
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 .سفارتواو له دداالې څخه وساتو
  چرن او ایران ددااله اه غواړو  دا احه به د ادریلا او سيېد رو دوږ افربان ولس 

 ((.ووکخ  سفارتواو ته ه،  لویدیځو هروادو اورو
ستواددنه به و  چې د ادریلا له اوښي پرته دغ  لویې غواډد په کنمدهار او 

 .اورو و یتواو کې ويش
ادریلمما غممواړ  د )) ( تممه ښمماغر صممادق دخلممې همم، ویممر و چممې لرلمموالدمما )

افربااستان څخه د وتلو یوه باعدته  ره ولټو   او هربه دنمي چمې لمه ادریلایمااو رسه 
یې د یاد پروګرام په اړم په واشناټن کې احد شود د   ښاغر صمادق د ادریلما 

رست  چې پمه د  برامه کمې د ګااارس د ډیر قو  سناتور ګان دلرن اوم ه، واا
 ((.وررسه په اړیله کي دی

 ادلاامات لمرو د سولې د دغه ډول غواډو ګوړولو لپمار اپمل  : )) وویل قودندان 
  سمفارتواو او امورو هرموادو تمه پمه د  برامه کمې تجاران او پرسمې لمرواپل افربان 
 .دجبوره اه یو

هربمه سوله امه و    ودااۍ له رسو زرو ډکه يش  او چېسوله اړینه ده  که  زدوږ 
 .د بل د ټول رسه زر او شته 

په یموه ځماااخ  سميمه  عرنو درنه کېدوږ پر د  فلر کوو چې د کندهار ښار په 
پمه واک  هرڅه به طالبمااو تمه   داګوړ کخو دسجد لوی کورواه  ددرسه او ۱۱۱ کې 
 ((.ل يشکخ ور  کې

د د قودندان له احو ښلار  چې افربان حلودت پمه د  برامه کمې کمار کمو   
ده د ادنرت شورا غخ  دادوادز  ه، دااحه وکخم چمې ادنرمت شمورا ۰۰ګنور  پر 

پر د  کار کو  چې طالب درشمااو لپماره پمه ادماراتو کمې د هوسما اسمتوګنې لپماره 
د ګاخو شدت به ه،  زدرنه برابره يش  او کله چې درشان له پاکستان څخه ووځي 

ک، يش  بل وړاادید داوو چې د طالبمااو درشمااو د کورارمو غمخو تمه پمه کمور دانمه د 
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دشموره داشموه چمې کمه دملمن يش د طالبمااو  .اواد  ژواد کولو زدرنه برابره يش
درشااو کورارو او دوی ته په بهر )اداراتو یا بل عريب هرواد( کې د ژوامد کولمو زدرنمه 

 .ګوړم يش
ورواه شتون لر  چې د اداراتو کوم ډیپلوداټمان چمې کنمدهار تمه تلمر دا  راپ

وو  دهربو  داحو په اګنډا کې داه، وه چې د کندهار له د مر چمارواکو رسه پمر 
د  ه، اح  وکخ   چې په کودو سممو کمې دمدر   دسمجدواه او کوروامه ګموړ 

وو ځایواو کمې يش  تر څو برا طالبان وه ول يش  چې د اداراتو په درسته ګوړو ش
 درشت يش.

د پخمواين ولسمرشمکرز  پمه وامت کمې دموږ د ځرنمو  : )) عبدالرازق وویلګرنال 
طالبااو رسه اړيلې درلودپ  د هربموی د دصمارفو لپماره دمو وغوښمتل چمې دراشمتنۍ 
پرسې له حلودت څخه واالو  دوږ څو تنو اپل دنځ کې احه وکخم چې کرز  ته بمه 

ام ووایو چې د دراشتي دوه لله ډالر راکخ   که دوه لله یې واه دنل او یولک امو حمت
راکو   کله چې دو کرز  ته د طالبااو رسه د اړیلو احه وکخم  او ورتمه دمو ویمل چمې 
دوږ د هربوی د دصارفو او اوشاله ساتلو لپاره باید هره دراشت ځماااخ  پرسمې ولمرو  

  د دراشمتي چمې سممه دهکرز  ته چې دو ګریان ووایه او ګدیاتو ته و ړو  هربه ویمل 
 .دوږ ډیر اوشاله شوو  ځله دا ډیرد پرسې و لله ډالر کفایت کو    ۲او به 

دراشت دوږ یود رسچرنې ته لرمږل   هرهلله ډالر د کرز  په وات کې  ۲همربه  
 .1ښې  سته راوړاې دو درلودپ  دډیر 

دا احه پر ځای ده لله د پاکسمتان پمه اړم چمې المک وایمي چمې قمااون یمې د 
او قمااون  ادریلایمان د   ييوا ځرنې الک ه،په افربااستان کې  دلتهااارید دی  

د ځرنو اللمو د همدف ګرځرمدو لپماره هممدا دلرمل هم، کمارول  .دی ييادریلا ه،
                                                           

د مندهار امنیه چومندان په اړه وهل میدل  ې د طالبوانو د مرشوانو د مجلسوونو راپوور ورتوه رسوی ي او پوه   1
  منصور رسه ه  ن دې اړهکې هې درلوديل.طالبانو مې ډه  مسان ل ي. دا ډول وهل میدل  ې د مالدادهللا
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 (( .کرږ  چې تر ادریلايي قااون  اد  کار کو   او برا ووژل يش
قودندان په ښلاره د سولې پلو  او لرواله ښلاریدی  وپ داچمې پمه وروسمترو ادنره 

په براه کې د ولس باور کمرمږ  او طالبمان برما لمه  واتواو کې پر افربان دولت د سولې
دوی رسه په ااستو کې هر افربان ته وایې چې د سمولې لپماره ول م فشمار تمه اړترما ده  

 .ولس باید په د  براه کې په دواړو لورو )طالب او حلودت( بااد  فشار راوړ 
د  دا به ه، له ادلان څخه وتر احه امه و  چمې افربمان دولمت غمواړ  د ولمس

په راتلوالې کې د سمولې اړوامد ادرس په کارولو او له دوقي څخه په استفادد  رسه 
 .اپل وړاادیدواه افربااااو او اخیوالو ته ووایې

دا  پټ راپورواه شته چې ډیر لږ طالبان په پټه د د لې ادارو له چمارواکو رسه 
 اړیلې لر  او داد  ادترازات تر  سه کو .

لاره شوه چې د پخواين شورو  ات اد رسه د ګهماد پمر څرااه چې برا وروسته ښ
دهال ځرنو دجاهدینو له روسااو او د هربه وات افربان دولت رسه اړیلمې درلمودلې  
دا ډول ځرنو دجاهد قودندااااو د ډاکټر اجرب هللا په وات کې له افربمان حلودمت 

ول  څخه داد  ادترازات تر سه کول  ډیری يې په وروسمته واتوامو کمې افشماء شم
دملن د وات په ترریدو هربه طالبان ه، وپمنادل يش چې د افربمان حلودمت رسه 

 اړیلې لر  او داد  ادترازات ورڅخه تر سه کو .
د طالمب او ادریلما امحد ويش  یمو ډول پمټ  کمه))  :وویمل استاد اسد وحرد 

 .ييودني  طالب به ه، څه واه وا په پټه ادریلا توافق ويش  د دود دهالویش
  د یمود غټمې غوامډ  پمه ګریمان کمې دنميایط پمه پټمه دواړم لمور  و ځرنې رش 

 ((.رکخ یا او زرغون څراغ ورته و  ييد اورشایط اعلن او برا اړاواه یې ه، تا
د دازیار ملواځ د دجلس په ګریان کې تر ټولو دخلې ادنره قودندان په همهربه 

اورو دلارو برا وروسته په اپلمو کوټمو   .اطاق کي وکخ  برا اسد وحرد  او دا ه، وکخ
 .پای ته ورسردی ۲:۲۵زدوږ دجلس د دازیار پر  .کې د دازیار ملواځ ادا کخ
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سهار   برا ه، په دنډیاک داڼۍ کې د ملر وړااامو تمه ااسمت وو   شل،د ډسمح 
 .په د  ورځ ډیر قودي درشان د ادنيه قودندان لردو ته راتلل

ه،  په همدد سهار ادنره قودندان )حق بران( د زابل و یتي شورا درش ع ا ګان 
رسه د دجلس لپاره راغلمی وو  او د کنمدهار د و یتمي شمورا غمخی حماګي احمدشماه 

 .اان ه، ځرنې اور کسان  د ادنره قودندان رسه د لرداې لپاره راوستر وو
للو اوازواه اوریدل کممدل  د شپې دهال ه، په دنډیاک داڼۍ کې د دوټرو او ا

او  ترره شپه ادنره قودندان ه، زدوږ په اطاق کې له  لنډ دجلس وروسته وویل چې 
ځرنې دوستان اور ه، راته دنتدر د    هربوی رسه دجلس لمرم  هممدا  دمل بمه وو 

 .چې ان سهار ادنره قودندان ه، ااواته له اپله کوره راووتی
ان عمودي دجلس واشو  او له ځاااخو کسمااو رسه داچې د اللو ګڼه ګوڼه زیاته وه  

ادنره قودندان لرداې درلودپ  وپ ځرنې د کندهار قودي درشمااو لمه دموږ رسه د ملمخ 
وړاااممو تممه لرممداې او کتنممې درلممودپ  دا  ښمملاریده چممې ښمماغر صممادق او ادنرممه 

 .قودندان غوښتل چې د کندهار د قودي درشااو رسه زدوږ د ادر تبادله ه، ويش
یو درش په پښو شل و  هربه یې د باسرلل په چوکۍ کې زدوږ دجلمس تمه راوسمت  
زړور او باحوصله ښلاره کردی  له پمنادګلو  وروسته یې د ټموکې پمه بڼمه سمدسمتي 

 .استاد دددل ته وویل چې اپل ددعي دې پردا کخ  او زدا حساب له تا  رسه دی
 ۰۲اخد ډول د وروسمتۍ کلنمې ګامخد او پمه ځماا ۱۱د سولې او افربااسمتان د 

 .کلنې ګاخد پر اااوالو او غمردوب ثواه کمدل
زه له دجلس څخه ځله و ړ شوم  چې عمام ب م  کيمدی  او داچمې هلتمه اسمتاد 
دددل او ښاغر دنده د درشااو په کتار کمې ااسمت وو  د دوی شمتون کمايف وو  قمدم 

 .ساعت دجلس وکخ دې واهه  چې رسدار اور، ه، هربه لور ته راغی  دوږ  اږدد  ار،
 .د سولې اړواد عمودي ب   او د ګاخد  دلواو بااد  دو احد وکخ 
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داته په زړم پور  وه چې رسدار اادر اور، وویل چې ادنره قودندان کې دغه ډول 
چمې کلمه  د طالبمااو لخموا د ارزګمان درکمد : )) بدلون تصاديف اه دی  هربمه وویمل 

د ارزګمان  ( ۶۱۰۲)سمپټمرر  وامتترینلوټ ښار د مارصه شمو  ګامخد و   هربمه 
ګاخو ته  د کندهار ادنره قودندان ه، ورغی  هلته دوی ډیره درګ ژوبله ولردله  او 
ډیری ځوااااو اپل ژواد د  سه ورکخ  ښلار  چې  د ارزګان د ګاخو په اترجه کمې 
ادنره قودندان د  اترجې ته رسردپ و   چې ګاخم د حمل  ره امه ده  بایمد دموږ 

 ((.دخه کخوسولې ته 
په همدد ورځ دازیار دهال چې کلمه دموږ لمه ادنرمه قودنمدان رسه امدای پادماين 
کوله  دوږ په ګډم ادنره قودندان عبدالرازق ته وویل چې د سولې دښممنان ډیمر دی  
تا  به حوصله کوئ  کردای يش په کندهار کې د سولې پمه دخالفمت کمې ځرنمې 

 .ه ډول هوډ څخه بررته شاته کخ دا  پيښې ويش تر څو تا  د سولې له دغ
دممه د کنممدهار د و یممت پممه ۰۱کممال د ګنممور  پممر ۶۱۰۱همهربممه وو چممې د  

درلمسممتون کممې دوه قممو  چمماوداې وشممود  د چمماوداو لممه ادلممه د کنممدهار واپ 
درستيال  د ولسې ګرګې غخی  د سنا دجلس غخی  د دت ده عرب اداراتو پنځه ته 

لو رئرس او پمه واشمناټن کمې افربمان ډیپلودماټ ډيپلوداټان  د کندهار د بهرارو اړی
 .تنه زامران شول ۰۱تنه ووژل شول او  ۲ووژل شول  په ټوله کې 

په زامرااو کې د کندهار واپ او د دت ده عرب اداراتو د افربااستان لپاره سمفرر 
 و. ه، و 

ددت ده عرب اداراتو سفرر برا وروسته د سختو زامواو له کبله دخ شو.
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 کابل  -۶۱۰۱ګنور   ۱
دمه دموږ درد تنمه )اسمد وحرمد   ډاکټمر فمرض ۱کال د ګنمور  پمر .ز ۶۱۰۱د 

د مد ځلاد او زه( دمازیار دهمال کرناسمتلو  پمر د  دمو ب م  وکمخ چمې د سمولې 
ه ې او پر وړااد  یې انډواه د یود احد ااستي په ګوړولو رسه له اپلمو اللمو 

 .رسه رشیلې کخو
 کال په ډسمح کې دمو پمه ق مر کمې لمه طالمب اسمتازو  ادریلما ۶۱۰۲ داچې د

سمفارت او افربمان ادنرتممي لموړ پمموړو کسمااو رسه د افربااسمتان اړواممد حما تو بااممد  
کابل غواډم شود وه  په کندهار کمې د سمولې چمربمې –ااستې درلودپ  د پاوا  

ر ښململو لمورو یمې تر ااده  اد  اږدد  درد زره اللو د سولې اواز اوچت کخ  او پم
ږغ وکخ چې سولې ته د رسردو لپاره برن ا فرباين تفاه، ته کرنمي  د یمادو غوامډو د 

دمه پمه کابمل کمې امح  ۱لنډد یادواې لپاره دوږ  پریلخم وکخم چمې د ګنمور  پمر 
 .ااسته ولرو

هر دلار  ته د امحی ااسمتي اړوامد کمارواو تمر رسه کولمو لپماره دشمخ  دامده 
ی ځلاد ډیر له برخد څخه کار اار  دوږ داه، ویر وو چې ورکخل شوه  او ښاغل

ده به براځلې ااسته کوو  تر څو دلار  د ورکخل شوو دامدو راپمور یمو ۵د ګنور  پر 
له بل رسه رشیک کخ   واه تواارمدو چمې رسه کښمرنو  پمه ډیمره برمخم د کااټرننټمل 

 .اح  ااسته ولروده هلته ۱هوټل یو وړوکی سالون  وارول شو  تر څو د ګنور  پر 
ځرنې ده،  سرا   علمي او د سولې براه کې فوال افربااان دو اح  ااسمتې 

 .ته را غوښتي وو
د قران  ۰۱:۱۱د سولې ه ې او انډواه تر ااده   اد  اح  ااسته د سهار پر 

د  فمرض د ممد ځلامد ډاکټمر دکری، په تلوت رسه پممل شموه  لمه تملوت وروسمته 
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 1 احد وکخ   هربه وویل:سولې اړواد لنډد 
 روغترا او یا هم، ب   د ولس لودخيتوب دی  که د برارغواې  پوهنې  لېسو د )) 

 .اخۍ د پردختاواو احه کوو  دا ټول په سوله کې د  د
د دمر ادنرمت   رسه ادریلا  سفارتپه کابل کې د   کې د طالبااو رسه ق ردوږ چې په 

 .وااستو اړواد احه کو  رسه کودې ااستې درلودپ  د یادو دوصوم ستاالد  له درش
بنسټ او ګوړښمت کمې    حدب اسلدی پهدددل صاحب د حدب اسلدي دخلښ

رول درلودی  سنار ته تللی  د دجاهدینو د اپلمنځي سمتوادو د سمولې لپماره يمې 
 .ه ې کخ 

کمې یمې د غواډو ګډواوال او د سولې په برامه   او بن 2سرد اس اق اغا د قحص
 .هلې ځلې کخ  د 

اپلواکمه   غواډو پمه تسلسمل کمې پمه کوردانمه  پمه دوږ په وروسترو کې د پاوا 
برامه کمې ګڼمې  پمه درشااو په اډااه کمې د سمولې او افربان ځوااااو  رو  اادو  توګه

 .درلودپهلې ځلې او دنډد ترړد 
د طالبمااو او برما غوامډد تمه ځل د پاوا     یوی،اپله ق ر ته تلر زه دوه ځلې 
 .هلته تللی ی، په کوربه توب

طالبان د سولې لپاره درد رشایط لر   له هممد  وروسمته برما د سمولې امحد 
 .روښااه کو 

د هممدد  طالبمااود طالبااو تالره ډیره واضح ده  دار د حلودت د لور  دمو د 
 :دریځ په وړااد  کوده تالره یا س اترن  اه ده لردپ

طالبااو په دریمځ کمې پمه ترمرو د د بهرارو پوځرااو د وتلو دهالویش احه ده  دا  – ۰
پمه ترمرو کلوامو کمې طالبمااو فلمر کماوو    کلواو کې تر ټولو س  بدلو ن دی ۰۲

                                                           
 د خربي ناسې  د وهناوالو وهناوي ما )لیکوال( له ثبت شوو اډهو څخه را اخیسې  دي.  1
2
 مخکې جوړ شوی وو.فغانانو لخوا ت   ن مانف انس څو ملونه چربص جوړ ت د اه ان په م سېو د ا  



 طالب مشرانو سره شپږ ورځې | 381

 

اوس د وتلمو امحه   چې بهرين پوځران باید پرته لمه قرمد او رشط څخمه  ووځمي
یش غواړو  کال  دوه کاله او یما چې دهالو ييپرته له قرد رشط څخه اه  بللې وا

 بهرارممو پوځرممااو د د  طالبمان وایممې چممې و د  درد کمال او یمما څممو دراشممتې 
 .دهالویش ټاکلو رسه به دوږ اوربند ته ځو

د طالبااو ادرس او د ق ر سرا  دف  په رسمرت پمنادل د افربان حلودمت او   - ۶
دو  سمرا  دفم  پمه  دلرل وړااد  کو  چې تر څو دطالبان اخیوالو له اوا  

رسممي د سولې دذاکراتو په  رسمرت واه پمنادل يش  دوی اه يش کو ی چې 
اخیوالمو او افربمان حلودمت رسه  چمې دامه يش کمو ی   ب   کې برامه واامر

هممدا    راتمګ وکمو ی يشاو تګ  اورو  هروادواوته اه يش کو ی   احه وکخ 
بندیدواممه  ځرنمو یمې ااسمت د   پمه کمموم طالبمان  سمرا  دفم  کمې چمېپمه 

 .کو لاردپ  او په دستوار اودواو سفرواه 
  لمه ګڼمو ادارو د دوی اودوامه  ترکمنستان یا بل هرواد تمه سمفر کمو طالبان که 

 .ترریږ   چې اګازه ويش  برا سفر کو 
بنمدید لرمر  کولمو ځد ق ر سرا  دف  د رسمرت پمنادلو تمر څنمګ د بنمدیدواو  ګر 

 .په د  براه کې اساين رايش  ترڅو له افربان حلودت او اخیوالو څخه لر غوښتنه ه، 
ق مر کمې د  په  ده، ب   د افربان حلودت د سولې اړواد د دریځ دولودردل د  – ۱

د سمولې  امورو هروادوامو کمې  او ځرنمو غوامډمکابل کې د پاوا   غواډم پاوا  
 .ده لردپاوریدپ او اه ه،  د افربان حلودت د سولې تالره اه  کې دوږ غواډو

وات کې د سولې شورا د استاد رباين او د هربه له  په کرز  پخواين ولسمرش  د
غني حلودت کې ډاکټر وی صلح الدین رباين په درش   د ز درګ وروسته د هربه د 

  ویې اه شمو کمو ی چمې کودمه   سمته رواړوامه ۍګرلين په درش  سرد احمد د پرر
دغمو  چې دموږ دله اللو رسه رشیله کخ   ره په څو ټلو کېاو ځاااخ  تال   ولر 

 .ټلو په رڼا کې سوله غواړو



 381  | هڅې او خنډونهپنځم څپرکی / د سولې 

 

پمه افربمان  بمه بڼهدوږ ادرد و چې د بې طرفه ګوړښت په ز   یسولې شورا طرف وارو 
سولې تمه د  په اترجه کې رادنځته کولو دحلودت  اخیوالو او طالبااو د یو ول  فشار 

له بده درغه چې د سولې پروسه د  سولې په پمروژم بدلمه   فشار وارد کخ رسردو لپاره 
د   ولس هرلې یې دمخاو  کمخ   د اخیوالمو سم ګو تمه يمې اماورد وشمرندپ د  شوه

 ((.وه، اهرر شو  هربویی  اړواد وه چې د سولې شورا متهطالبااو کوده 
په ګډون ډیر افربان سراستوال د ښاغر ځلاد له پورته احو رسه ه، ادمره زدوږ 

د سولې شورا بنسټ د سولې کولو لپاره اه بللمې د طالبمااو د فلر کرږ  چې د   
 .تسلرمردو او حلودت رسه یوځای کردو په دواه کيښودل شوی و

د سولې شورا رئرس یې د طالبااو رسه د یمو لمور  د ګامخد درشم اسمتاد برهمان 
وو چمې الدین رباين وټاکی  دا ډول د سولې شورا په ګوړښت کې ډیمر هربمه غمخ   

طالبااو رسه  په ګاخو کې طرف واقي شمو  او ادریلمايي پوځرمااو رسه د طالبمااو د 
 .ادام له دنځه وړلو لپاره په ګډم د طالبااو په دمابل کې ګناردلی وو

د سولې شورا کوم پمربادواه چې د کورارو ټلویدواو څخه اپریمږ   هلتمه طالبمااو 
کرمږ  چمې وسملې پمه ځملمه  ته "ترهار" ویل کرږ   او لمه هربموی څخمه غوښمتل

 .کرږد  او له افربان دولت رسه یوځای يش
اپلمه د ادریلما رول لمر    بل ده، لوری چې سوله کې : )) ځلاد وویل ښاغر 

ادریلایمااو راتمه   دوږ د ادریلا سفارت کې ااسته درلودله  او بهرارااو دوګودیت دی
  .او  احه اه لر وویل چې د ټردپ تر راتګ پور  هرڅ د سولې ب   ته کوده 

 د  کمخ  واضمحلرت لر  چې اپله تالره د سولې اړوامد روښمااه او و ټردپ دسې 
اوبادا په وروسته وات کې وویمل چمې   سولې لپاره ب   وړااد  کخ  افربااستان د

امحه چمې طالبمان دمو دمات  د اوبادما دا  دوږ طالبان په ګاخم اه شمو دمات کمخ ی
 :اشوای کخای دوه دلرله لر 

ی: داچې د راتلوالې ادارد لپماره د ګامخد د غځرمدو پمربمام لمر   پمه د  لودخ 
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 ؛دونی چې دوږ طالبان اه د  دات کخ   تا  يې دات کخئ
 .((زدرنه برابره يشباید  دوی،: داچې طالب په ګاخم اه داترږد  سولې ته 

سرد اس ق  افربااستان د در پروستون ګواد درشد احد ااستي بل ویناوال د 
 و: ګرلين

ښاغلی ګرلين په وروسترو واتواو کې د سمولې پمه برامه کمې ډیمر فومال ښملار   
دوی لممه ځرنممو دخلښممو سراسممتوالو رسه لرممداې کتنممې کممخ   د اسممتاد سممراف  یممواس 
قااوين  ع اد مد اور  دل عبدالسلم ضورف او ځرنو امورو دهممو اشخاصمو رسه یمې د 

 .وستلو په  ره کې هملار  وکخ لرداو پردهال له هربوی څخه غوښتي چې د سولې را
دوږ د سولې لپاره رښترا هم، ه مې وکمخ   للمه چمې  : )) ګرلين وویل ښاغر 

پريلمخم لروالترا او د سولې براه کې کوده ځلاد وویل دوږ د حلودت  لخوا ښاغر 
و چمې د  وی ټمول کوشمش داد د   چې په هربې زدوږ زړم ښه يشله  دا  واه لرد 

سمولې اړوامد  دخلمې د څخمه د سولې شمورادار  دخلې یو  سولې شورا دا کار 
د امحو  درشان د سمولېاستخباراش کرږ   تا  ګورئ چې داستخباراتو  دسایل

لمه  سفرواه وکخل  هلتمه يمې څو ځله دویځي  حتی ق ر ته  اورو هروادواو ته لپاره
خ    او پټې احد يې وکخ   چمې کلمه امحه ګموړم کملېدرلودطالبااو رسه لرداې 

 د  چمې د دې ه مېدا ټول هربه ااکما  وروسته له هربه یې د سولې شورا ته ورکو 
 .افربااستان الک يې وررسه دخادخ کخ  د 

  افربان حلودت به په د  ډول سراسمت باامدی د سمولې لپماره کادرماب امه يش
سوله قربااې غواړ   طالبااو یمو عجرمب وړاامدید درلمود  دموږ چمې ق مر کمې وررسه 

حلودمت رسه امه  اوسمني دغمهلمه احد وکخ   هربوی ویل چې دوږ سوله کوو  او 
  .د  د  حلودت دوږ ته دروغ ویر  ږغرږو

دخلې له د  چې ډاکټر ارشف غني ولسمرش يش  هربه دموږ تمه   و اول دروغ دا
به له ادریلا رسه ادنرتمي تمخون امه  سملرلوم  کلمه چمې واک تمه  پمربام راکخ چې زه
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 .ړمه ورځ يې تخون  سلرک کخو ورسرد  په د
ته پمربمام ورکمخی و  چمې )طالبااو(  دویچې ډاکټر ارشف غني   و دوی، دروغ دا

چمې کلمه ډاکټمر ارشف غنمي واک تمه ورسمرد   م زه دخادخ له تا  رسه احد کو 
  ډیپلوداټرک ډول د پاکستان د لوی درسترد دفم  تمه و ړپاکستان ته و ړ  په غرر 

د درسمتې  ورتمه ګمي ایم  کرمو وایمې  او هلتمه يمې لمه هربموی امه  )پوځرمان( هربوی
راحرل رشیف امه يمې وغوښمتل چمې تما  پمه د پوځ د لوی درسترد غوښتنه وکخم  

 ((.احو درد ته کرنيد طالبااو فشار راوړئ چې زدوږ رسه د سولې 
ل کې ښاغر دل عبدالسلم ضورف پمه کابمل کمې دانمه لمه ځرنمو کا ۶۱۰۱په 

دشهورو افربان سراسمتوالو رسه ولرمدل  د ډاکټمر ارشف غنمي رسه د دلعبدالسملم 
لخوا ترترب شوی و  برا دوږ د ښماغر ضمورف  )د م (  ضورف د لمداې وات زدا

 .ااچاپ کتاب ه، ډاکټر غني ته ورساوی
غني له طالبااو رسه دخادخ لرداه کخ  ده  او پمه وروسته زه احشوم چې ډاکټر 

لمداه کې ډاکټر غنی له طالبااو رسه ژدنه کخ  وه  که ولسمرشیدد ټماکنې وګټمي  
او د ادریلا دت ده ایا تو رسه د ادنيتې تخون  سلرک به وځنډو   تر څو سولې ته 

 . ره اواره يش
تمه لمه رسمردو وروسمته بمه دا ډول ډاکټر غني له طالبااو رسه ژدنه کمخ  وه واک 

 .دخادخ له طالبااو رسه د سولې احد کو 
ډاکټر غني واک ته له رسردو وروسته له طالبااو رسه یادد دوه دهمې ژدنمې دماتې 
کخ   د اپل واک پر دوړمه ورځ یې له ادریلا او ااټو رسه ادنرتي تخون  سملرک کمخ  

 .تو ته راوپاو پاکستان څخه یې وغوښتل چې طالبان د سولې دذاکرا
هم، لمه روسمااو رسه  دجاهمدین طالبان هم، افرباامان د   دموږ : )) وویلګرلين 

دا  اه کرناستو  یا له ډاکټر اجرب هللا رسه اه کرناستو کمه دا  رشطوامه پلمې 
  لله اوسنی حلودت چې یې لر   او له پاکستان څخه غواړ  چې طالبمان د وای
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 .سولې احو ته کرنو 
هربمه ترروتنمې د   لېله د  دنلر شول او احو ته امه کرناسمتل  دا ټمو  طالبان

چممې همم، زدمموږ د حلودممت لخمموا کرممږ  او همم، بوامم اشممتباهات د طالبممااو لخمموا 
 ((.کرږ 
ژور فلر کول په کار دی  د پخواين شمورو    اړوادپورته احو د ښاغر ګرلين د 

لودمت رسه لمه د  کبلمه ات اد رسه د ګهاد دهال دجاهدین د ډاکټمر اجرمب هللا ح
احو ته اه کرناستل چمې هربموی ویمل حلودمت واک  امه لمر  او د شمورو  ات ماد 

 . سپوڅی حلودت دی
دا ډول د روسااو رسه د ااستې اړواد ه، دجاهدینو اپمل رشایمط درلمودل  چمې 
برا وروسته په پاکستان کې د شورو  ات اد د بهرارو چارو د وزیمر رسه د دجاهمدینو 

 .دواو د درشااو ااسته وشوهد ځرنو ګوا
کله چې د رسولښلرو د وتلو د دهالویش  هوکخم په ژارو کې  سلرلمدله  هلتمه د 
دجاهدینو استازو ګډون اه درلود  او د دجاهدینو په ارابت پاکستان  سملرک وکمخ  

 .چې همدغه کار د کوراۍ ګاخد د  دلواو څخه یو  دل ه، ګنل کرږ 
 افربمان ولمس تمه پمه واضمح ډول وامه تر څو ه، طالبان: )) ګرلين وویل ښاغر 

وامه  کتفما  چې سوله غواړو  په څه ډول یې غواړو  زدوږ پمه امحو بایمد یموازد اوايي
يش چې ګرلين ق ر ته و ړ  له هربوی رسه يې احد وکخ   او پمربمام يمې راوړ  دا 

دا  هربموی امحد د  چمې زه یمې تما  تمه کموم  وپ دا د  پمربام د هربوی اه دی
د افربااستان اللو ته ورکخی چمې دموږ څمه ډول سموله غمواړو؟ د  طالبانپمربام باید 

 غواړو؟ لې احداخیوالو او با اره د افربان حلودت رسه څه ډول سو 
پمه راتلموالې افربااسمتان کمې د څمه ډول ادمام طالبان باید وضاحت وکخ  چې 

اان یمو  پرتمه لمه   د رشیوت احه کيږ   دوږ ټول ال مد هلل دسملامد غوښتوالې 
 .کرږ  ه، اه  د اوسني اسا  قااون اول پمل ه، په رشیوت دی څخه رشیوت
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او سوله به روااه و   هلمې ځلمې  کخو سوله دا  اه ده چې دوږ یوه غواډم ګوړم
 هلپماره يمو  راتلواليغواړ   زحمت به وباسو  قرباين غواړ   با اره د افربااستان د 

 دموږ اجمات پرمداکمې الک د مرن يش چمې پمه د   ره  ترڅو  ښه تالره غواړ 
 .کو ی شو

دغه وروڼه او اویند  چې دختلفو ځایو ته د سولې امحو لپماره تلمر او لرمداې 
 .کار کخی دی هربوی ستاینه په کار ده  چې په اپل ابتلار يې دا یې کخ   د

د س او امه هم، او کمې  وات په  کرز ښاغر حادد اه د   د افربان حلودت لخوا
دوږ دوی غوښتنه کخ  و  چې  وات کې دا  کوم څه شود چې ډاکټر غني په 

و ړ يش او لمه طالبمااو  کسان د  د سمولې امحو لپماره یو ډلهبه زدرنه برابره کخو  
همرڅ ډول لروالترما امه لمر   دموږ پمه کراتمو افربمان    حلودت د  لرداې وکخ رسه 

ب له حلودت او یا طالب څخمه حلودت ته وویل چې  دوږ هرڅ ډول چوکۍ او دنص
  یوازد د سولې ه ه کوو  دار برا ه، زدوږ هربه پمربادواه تر ان  پمور  بمې واه غواړ 

 .ګوابه پاتې د 
هربې اه  س اه االمو  کمه څموک  سوله زدوږ او ستا  غوښتنه ده  غواړو يې  د

اوشالرږ  او که افه کرږ   کوشش کوو  هللا ج د  د افربااستان اللمو او اماص 
 ((.ول دغو کسااو ته توفرق ورکخ  چې ه ې کو   چې سوله رايشډ

ګنور  پاوا  غواډم کمې طالمب اسمتازو تمه هم،  ۶۱۰۲سرد اس ق ګرلين د 
سختي احد کخ  و   همدغه غوښتنه يمې وه چمې د سمولې اړوامد بایمد طالبمان 

ویمل  .روښااه تالره ولمر  او د تلمرار  امحو او تلمرار  غوښمتنو څخمه ډډم ويش
 یمې د ق مر د سمرا  دفم  درشم ښماغر عبماس سمتاالد   وکرږ  چې د طالباا

سممختو الفمماظو رسه کممخی و  اممه یممواز  ښمماغلی ګممرلين  بللممي  او ګممواب پممه زښممتو 
شهراين ه، د پاوا  غواډد پردهال له د  ادله افه شموی وو چمې د غوامډ  پمه 

ت دی چمې زوی ګریان کې ښاغر عباس ستاالد  ویر و چې دا څه ډول حلود
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اوممت هللا شمهراين د  شمهراين پملروحرمدهللا د اصل کې او پلر دواړم وزیران و   
 .او زوی یې د داليې وزیر و و   سلکار وزیرس  د کرز  حج او اوقافو وزیر او برا 

 د سولې اړواد په ګدیاتو احد وکخ   هربه وویل: ادر  لل رفدکتور عبدا
  همرڅ هرمواد پرتمه لمه تمه پمه کتمو اهمرمت  د سمولېلودخی ب   دا دی چې )) 

سولې پردختګ اه يش کو ی  د هرمواد رغوامه او پردختمګ پمه سمولې پمورد تمخپ 
د  وړ امه و  چمې لمه ګاوامډیو هرموادو رسه د  پرته له سولې به زدوږ هرمواد د .دی

 .سراپ وړ و 
  زه فلمر ته ځميلور ورځ په ورځ هرواد ارابتي ګاخو له ادله د ارابې او بد حالت 

 .هر وک  هرڅ ډله د سولې دخالف به اه و  ده چې له همدد کبله کوم 
د  چمې  دویم، ب م  د  ګامخد کمورين او بهمرين عوادمل د   تمر څمو پرتمه لمه 

د ګامخد او سمتوادو اصمر ګمرړد وامه   متایلت ولمرو سرا   دذهبي او سمتي 
 .پمناو  دوږ به د حل  ره پيدا ه، اه کخو

 شته د :  او بهرين عوادل يند ګاخد کور 
شتون په ادادي براه کې  ترڅو چې د بهرارو پوځرمااو  ود بهرارو پوځراا لودخی:

دموږ د   شتون په افربااستان کې و   دوږ باید ودنو چې په هرڅ ډول سوله اه راځي
بهرارااو د غرر ادادي او دللي شتون دخالف امه یمو  امه غمواړو چمې افربااسمتان یمو 

 ید اخیوالې ټولنې فوالمه غمخ غواړو چې هرواد دو شوی هرواد و    دندو  او تجرید
افربااان اپله د اپل برالرک   و   وپ د عمل اپلواکې يې په اپل واک کې و 

 .لپاره پریلخ  وکخ   اه داچې بهراران زدوږ لپاره پريلخد وکخ 
 ه   بهرارمان دلتمزدا په باور د ګاخد یو اصر عادل د بهرارمو پوځرمااو شمتون دی

امممماط ورتمممه د ګامممخد او بریمممدواو دهنمممد  کمممو  او حتممی  او ګنممګ دمممدیریت
همدا یو ډیر ده، ټلی دی چې سمرا  درشمان او رسمنۍ ورتمه توګمه   دشخصو 

 .وکخ 
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ګاابدارااه سراسمت دی  حلودمت وامه شمو کمو ی چمې هربمه ډول  اودوړ،: یو طرفه 
 .شود وای  اپل کخ  توګه ورته او  توازن چې باید په اخیواله کچه یې حفظ کخی وای

ودي ټمیک دوقورمت تمه پمه کتمو رسه د اټرنافربااستان ګروپولرټرک او ګروس ا د
 کمه بم رفمه سراسمت وامه کمارول يش  او پمروت هرمواد دی قدرتواو په څنمګ کمې 

و   دموږ یمې اترجمه  )ادریلما( سراست و   اتلا په یموه اماص ابمر قمدرت طرفداره
 د .اډم کرږ  او افربااستان تمه بلنمه امه ورکمول کرمږ کې غو 1ولردله چې په دسلو 

دغ  دسایلو په لردو دن مه حساسرږ   او افربااستان باید اپل ګروپولرټرمک او 
  سراسمت څخمه ډډم وکمخ  ګاابداراامهیک دوقورت ته په کتلو رسه له ټرنګرو س ا

ټولمو چې در ګټې پمه ادمر کمې وارمول يش  او لمه ته اړترا لرو سراست دوږ دا  
 ((.هروادو رسه د ښو اړیلو پر بنا و 

کلوامو کمې د افربمان  ۰۲د ښاغر ادر  له احو رسه دوافق ی، چمې پمه ترمرو زه 
حلودت بهرای سراست د ادریلا د  رښوواو او ګټو په ادر کمې ارولمو د مور باامد  
و ړ و   بهراممی سراسممت ادریلمما پممور  تخلممی سراسممت وو  او اخیمموال همم، پممر د   

اوس ه، د افربان حلودت بهرامۍ تاملره امه امو اپلواکمه او امه هم، بمې پوهردل  
دداممخۍ  .طرفممه ده  بللممې د ادریلمما د ګټممو او غوښممتنو پممر د ممور و ړم تامملره ده

( افربان چمارواکي بمې لمه دد چمې لمه ادریلما رسه د افربااسمتان د ۶۱۰۱)فحور  

                                                           
 ین او پامسېان ګډه تونډه د افغانسوېان  نیټه په ماسکو مې د روسیې،مه ۷۲د ډسمرب پ   ۷۰۰۱د  1

د سولې اواړوند مساهلو په اړه وشوه، تونډه مې افغانسېان ته د ګډون  لنه نه وه ورمول شووي، او 
 افغان حکومت له همدي مبله پ  ماسکو نیومې ومړي.

ګډه مه په ماسکو مې د روسیې،  ین، هند، اه ان، پامسېان او افغانسېان ۰۱د فربوري پ   ۷۰۰۲د 
تونډه وشوه، د تونډي ګډونوالو لخوا وتو ېل شوو  ې په راتلونکو تونډو مې د طالبانو اسېازي ته 

 ه  د ګډون  لنه ورمول  .
مه ماسکو مې درې مه تونډه وشوه، د تونډې ګډونوالو ووهل  ې جګړه د حل الر نه ۰۲اپ هل پ   ۷۰۰۲د 

 و د طالبانو او حکومت ت منځ مخام  خربې و .ده،  اهد له سیايس الرو د  افغانسېان سېونزه حل ا
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ډ ټردمپ د دشارکت رشایط او توریف شو  اهداف ولر   په دد مته د  چمې ډوالم
   .افربااستان په تخاو اپل سراست اعلن کخ 

درړي،: د ګاخد عادل د بهرارو هروادو ددااله او ارمابتي ګامخد د   داهم، )) 
تر ډیره په دوی، عادل پورد اړم لر   د سميمې هروادوامه چمې کلمه د دوی لمه ګټمو 
رسه توممارض وګممور   ډیممرد پرچلممې ارممابتي ګاممخد پممه کممار اچممو   حتممی دا  

  ډلممې للممه داعممش پيممدا کممو   او برمما د هربمموی د ګټممو لپمماره کممار ورڅخممه ترهاممر 
برا او د هربوی رقرب هرواواه ه، ارام اه کرنی  هربموی هم، غمواړ   .اارستل کرږ 

 .چې په افربااستان کې ارابتي ګاخم اوره ه، پمچلې يش
افربان ولس او د افربااااو در دناقي د هممدا  ګامخو قربماين کرمږ   یمو قمو  

 .ته اړترا ده چې د ارابتي ګاخو څخه الصون پيدا کخوددیریت 
څلورم: کمدور  حلودتدار  د ګاخد  دل ده  دا یمې کمورای بومد دی  تمر څمو 
چې فاسد چارواکې پمه واک کمي و   تمر څمو چمې اګتامعمي عمدالت امه وی پمر 
شوی  ترڅو چې اقتصاد  ستوادد وګود ولر   بيلارد دوګموده و   ځموان اسمل 

ره و   هربوی دجبوره کرږ  چې هرواد پريږد   یما امو د حلودمت پمر زګاو دو بې ر 
ضد ودریږ  او یا دا  ډلې ګوړد کخ  چې دوږ ولردپ چې په سلهاو وګخد یمې 
د پردیممو دواممو تممه د رسممردو لپمماره قربمماين يش  دا  کخاممې اممورد همم، سممتوادد 

تمردنځ اده کمو   او زدموږ د ولسمواو تفو   بهراران له دغ م حالمت څخمه اسمزیات
دا هرڅه يو ښه ددیریت ته اړترا لر   ترڅو چې سامل ددیریت امه  .دنازعه پيداکو 

 ((.و   فلر اه کوم چې سوله به رايش
کال تمر  ۶۱۰۲د  ۶۱۰۵چې د ښاغر ادر  پر احو ور زیات کخم چې د غواړم 

افربان ځوااان بهرارو هروادو ته پمه قاچماقي او امورو  رو و ړل  ۰۲۱۱۱۱پایه اږدد 
 .او له اپل هرواد څخه وتښتمدل  عمده  دل يې برلار  او اا ادني ګڼل کيږ 

په حلودت کې دادد د لراقت پر بنراد اه  بللې د اپلموۍ او ګوامد  اړیلمو پمر 
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بنراد ویشل شو   هربه ځوان استودادواه چې په حلودت کې د اپلوۍ او ګواد  
 .و  اړیلې اه لر   هربوی د دادد پردا کردو پسې   لهااده

 کخ :  ډول وړااد   په  اد  ادر  د حل عمر  ر ښاغر 
دبهرارااو د وتلو لپاره دهالویش اعلن يش  زدا هدف پوځي شتون دی  دوږ   - ۰)) 

اه غواړو چې په دللي براه کې بهراران د  ووځي  دوږ د اخیواپ ټولنې فواله 
   .غخیتوب غواړو

رغوين براه کې کمار کمو   پرتمه لمه که یو بهرای راځي دوږ ته سخک ګوړو   د 
د  چې په سرا  براه کې تاثررات ولمر   زدموږ پمه ااتخابماتو کمې دداالمه وامه 
کخ   د سرا  ادام په ګوړښت کې کار واه لر   قودي تاوتریخواپ ته ملمن وامه 

 ((.وهی   د هرواد په برا رغواه کې درسته وکخ   دوږ ورڅخه استمبال کوو
کال پمه ولسمرشمیدو ټماکنو  ۶۱۱۲ د ؛ته احو اړواد زیاتومادر  د پور ښاغر  د

کې د پخمواين ولسمرشم حادمد کمرز  او اخیموالې ټمولنې تمردنځ ااامدرد ا راماک 
حالت ته ورسردی  او پمه ټماکنو کمې د ادریلما او بهرارمو هروادوامو  سموهنې اپلمه 

 .ولسمرش کرز  افشا کوپ
حادمد کمرز   ( ۶۱۰۲ټمح )سمپ د پوهنتون د صلرنو ته د یود غواډد پردهمال

وویل چې د ادریلا د لوړ پوړو چارواکو لخوا راته وویل شول چې په درړمه اخۍ کمې 
 .د قااون ت برق دا د  چې سراستوال یو له بل رسه ګوړ ګاړی وکخ 

د بهرارااو ادادي شتون  پوځي وګود او دلتمه یمې ادمادې اډد  : )) وویلادر  
ډیره ښلاره ده چې زدوږ د ولس په زیان ده  برا او وپ دوږ د یو اپلواک هرمواد پمه 

داچمې دموږ وایمو  .بڼه ګهاد وکخ  وپ د اااریداامو پمه دمابمل کمې دموږ پماڅون وکمخ
  اه داچې بهراران زدوږ اپلواک هرواد یو  باید د اپل ځان لپاره اپله پریلخم وکخو

 .د برالرک پریلخد وکخ 
 .تر څو چې د بهرارااو د وتلو دهالویش اه و  ټاکل شود  سوله دملن اه ده
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د دذاکراتو لپاره یوه بې طرفه او دصمېواه سمرمه ټاکمل د   داچمې طالبمان یمو  – ۶
ادرس ولر   ولس د ااور  اصر دالک دی  دوی پریلمخم وکمخ  چمې یمو بمې 

دا کمار بمې طرفمه دجموعمه  .اه سرمه د دذاکراتو لپاره په اښه کمخ طرفه دصېو 
کو ی يش  که په دولت یما طالمب پمورد تخلمې ډلمه و   هربموی سموله امه يش 

دا  ااپمر ډله او اماپمر سمممه چمې د داوړو لمورو د بماور وړ و   او  .کو ی
 .ګد  دذاکرات پمل يش  تاکرد کوم چې برن ا فرباين دذاکرات و 

دوږ فلر کوو چې پاکستان  چرن او یا ادریلا بمه دموږ تمه سموله راوړ   هر للمه داچې 
کرات ه، اه  هربوی دلته دتوارض دنافي لر   اپل ځاااخد اهداف دلته لمر   چمې دمذا

د تسمهرل کووالمو رول ولمر   زدموږ رسه درسمته وکمخ   کمه  برن ا فربماين و  او بهرارمان
 .کالو تجربه ده ۰۵ه ارابو   دا زدوږ د بهراران په دذاکراتو کې ګډون ولر   سول

چې په بهرارااو اتلا او او اعمتامد وکمخو چمې دموږ تمه سموله راوړ   سممه امه ده   دا
هربوی غواړ   قودي  دذهبي او ژبني دشللت پردا او دختلفي ترهار  ډلمې تمویمه 

 .کخ   تر څو افربااان یو بل اور ه، رسه ووژاې  همدا اوس ه، دغ  واقوات وینو
د واک اا صار باید اه و   که غمواړو چمې سموله ويش  ټموپ سمرا  ډلمې د  – ۱

افربااستان په تشلرل او ګوړښت کې باید رول ولر   د یود ځاااخد ډلې او یما 
 .دجموي په  س کې واک ارول ولس د ستوادو رسه دخ کو 

داچې دوږ ټولو اپلو دنځو کې ګاخد کخ   او اخیوالو لرمدپ او ټمول پموهرږ   
دواک د ویش پروسه باید په عاد اه ډول بااد  صورت وار   راځئ اموی حرکمت 
پمل کخو  پخوااۍ دښمنۍ هررد کخو  هربه د یو عحت په ډول ودنو  هر څوک چمې 
ښه رول لوبو ی يش  باید د هرواد په ګوړواه او ګوړښت کې  یې رول  لوبولو تمه د 

ه  ره  په اښه کمخو  دموږ پمر  تمګ اهمرت په س ګه وکتل يش  که یوه لویه او اوږد
 ((.او کو ی شو چې عاد اه اوتلپاش سوله ولرو .کو ی شو

 : وویلد احد ااستې په ترک کې ښاغر احمد وحرد دنده 
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د سولې اواز چې هر ځای راپورته کرږ   يو ښه کار دی  څو ورځي دخلې په )) 
غوښمتی وم  اول ځمل وو کندهار کې د سولې چرربه وشوه  زه یې ه، له دلارو رسه 

چې ودي لردل  هربه کسان چې پخوا ه، له طالبااو رسه په ګامخم کمې ښملرل وو  
هربوی ه، د  اترجې ته رسيدپ وو چې دا ګاخم بې فایدد ده  هربه کسمان چمې 
د طالبااو رسسخت دښمن په اوم پمنادل کرمږ   هربمه هم، امن وايمې چمې لمه د  

 .دښمنۍ ګټه په  س اه راځي
او  ۶۱۱۲دو د بهرارو اډو پرضد د در یوواپ ګبهه ګوړم کمخم  پمه کلواه دخلې 

کې دوږ ویل چې د بهرارااو شتون د ګاخد دوام او افربااااو تمه لمه دصمربت  ۶۱۱۱
پرته بل څه اه دی  وپ یوه ډله الک وو چې فلر يې کاوو چې ادریلا همر څمه ده  

او کلمه چمې ادریلما دوی فلر کاوو چې ادریلا په اخۍ کې څه وغواړ   هربه کمو   
 .چررته پښه کرښودله  هر څه به د هربوی په اوښه کرږ 

دوږ ویل چې د بهرارو اډد باید دلته اه و   ځله همدا پموځي اډد د ګامخد د 
شدت  دل ګرځي  هرچا رارسه اه دنله  ویل يې چې ادریلا د اخۍ ابر قمدرت د   

 .دلته راغر  هر وک یې د وتلو توان اه لر 
ادنرتي قرارداد د  اه  سلرليږ   دار ځرنمو رسمنرو راپمور ورکماوو  دوږ ویل چې

 .چې دا هربه کسان د  چې په اورو هروادو پور  تخپ د 
دوږ اه غوښتل چې افربااستان د ګاخد ډګر وګرځي  دوږ پوهردو چې دا ارابتې 

 .ګاخد کوده اترجه اه لر 
یمې لمرو  پرچلمې  هربه پوهاوی چمې لمه طالبمااو او دافربااسمتان د دسمایلو اړوامد

دسممایل  قممودي او اممور دسممایل  دمموږ پممه د  بمماور وو چممې دا ګاممخم بایممد ډیممر ژر د 
   .دفاهمې او دذاکر  د  ر  حل يش  دتاسفااه همدد دسئر ته توګه واه شوه

طالبااو یو ښه فرصت د  سه ورکخ  هربه وات پوه شول چې د کرز  دوره اتممه 
اين ولسمرش کرز  د بهرارو اډو د شتون او اوسنی کمدوری حلودت راغلی وو  پخو 
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رسه دخالفت وکخ  طالبااو ته په کار وو چې له د  ښه فرصت څخه یمې سممه ګټمه 
  .وای  له کرز  رسه یې دفاهمه کخ  وای  پورته کخ 

اوس په دا  حالت کې یو چې اور په یوه ق بي اخۍ که اه یو  پمه تمدریج رسه 
 ((.څوکاله وړااد  دا  فلر اه کردیاخۍ دوه ق بي لورته روااه ده  

د وحرد دنده رسبرره زدوږ ادر ه، دادی چې د اوکراین او  سوریې ګامخو کمې د 
روسرې ددااله  لمه اوکمراین څخمه د کریمرما ټماپو د روسمرې لخموا ګمل کمول اوپمه 
روسرې پسې تمخل  او پمه وروسمته واتمو کمې د ادریلما پریلمخد پمه اخیوالمه کچمه د 

ول هربه څه د  چې اور ادریلا په اخۍ کمې یمو ق بمي او یموازای د روسااو لخوا انا
پریلخو درکد اه ګڼل کرږ    اخۍ دا ځل د څو ق بي کرمدو لورتمه رواامه ده  چمې د 

سازدان غخ  هموادوامه هم، پمه اخیوالمو دسمایلو  BRICSادریلا تر څنګ د بریلس 
 .کې اپله احه لر 

اړوامد یمواز  د ادریلما امحه کيدلمه  کلواو کې د افربااستان دسمایلو  ۰۲په تررو 
اوس دهال په سيمه کې د ادریلا پریلخد د روسرې او سرمئردو قمو  هرموادو لخموا 

 .اناول کرږ   او دغه کخاه د افربان ولس په ګټه ده
چې دوږ د ادنرتي تخون رسه دخالفت کماوو    کلواه وړااد )) دنده وویل: ښاغر 

  دامر اوس چمې د ولسمې ګرګمې 1فت  کاووافرو دخال ۵په ول  ګرګه کې یوازد 
له هر افر رسه احه کوئ  هربوی چې له هممد  قمرارداد رسه دوافمق وو  امن وايمې 
چممې دمموږ د ادنرتممي قممرارداد دخممالف وو  پممه دا  حممال کممې چممې دوی د ادریلمما 

   .تګ راتګ درلودوات سفارت ته هربه 
کمې ګموړم شمود دا  اسناد شته چې کله دودیده لویه ګرګه د کرز  په وات 

 ۵وه  او دادنرتممي تممخون پممه اړم پلممې ب مم  کرممدی  د ادریلمما سممفارت لخمموا څخممه 
                                                           

ومیالنوو د ام هکوا رسه د امنیېو   ۰۷زما )لیکوال( معلومات دادي  ې په ولسې ج ګې مې لوومړی  1
  مسانو ته ورسیدله. ۰۹تړون دالسلیک مخالفت ومړ،  یا دته ډله 
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 .درلرواه ډالر اللو ته ورکخل شود وو تر څو د تخون د  سلرک اناه وکخ 
همدغه الک چې پرسې یې اارستي و  او دا کار یې کمخ  وو  دوی ولمس پمه 

 .ستي احد کو همدد پيسو ارک کخ  برا ه، په افتخار رسه د وطن پر 
د ولس غوښتنې  او داچې دا ارابتې ګاخم څمه ډول پمای تمه ورسمرږ   ښماغر 
ادر  د افربااستان د بم ريف په باره کې امحد وکمخد  دموږ د بهرارمو اډو پمر ضمد 
ددر یوواپ ګبهې په چوکاټ کمې داویمل چمې دلتمه عمدم ااسملک وګمود لمر   

ه اخیوالمو دسمایلو کمې بم رفمه یوني حلودت بم رفه اه دی  په دغ  حالت کې پ
اه شو پاتې کردای  دا ځله که دوږ د یو لموی قمدرت )ادریلما( رسه تمخون کموو  بمل 

  .هرواد فلر کو  چې دا کار د دو  پرضد دی
همدا اوس ګورو  روسره بررته ژوادۍ شموه  وایمې کمه دموږ پمه دلدیمک کمې یموه 

ونی چمې دموږ پمه افربااسمتان پوځي اډم ولرو  ادریلا به له دوږ رسه دوافمه و   دا د
کې د ادریلا اډد امه شمو ت ممل کمو ی  دا ډول د سمرمې امور هروادوامه هم،  پمه 

 ((.افربااستان کې د ادریلا له پوځي اډو رسه ستواده لری
د ښاغر دنده پر احو ور زیات کخم چې د افربااستان  او پاکستان لپماره د غواړم 

رر کممابلوف د ترکيممې د اامماتوپ روسممرې د ولسمرشمم پمموترن  ځمماااخ  اسممتاز  ضممم
اژااس رسه د درکې پردهمال دا هم، ویمر و چمې ادریلما د ترکيمې پمه لموی او دهم، 

پموځي اډد غمواړ   او کمه  ۲هرواد کې یوه پوځي اډم لر   دار په افربااستان کې 
پوځرمان ځمای  ۰۱۱۱۱۱ادریلا وغواړ  په یادو اډو کې په ډیر برخين ډول رسه تمر 

 .دا د روسرې لپاره د ااديښنې وړ دسئله دهپه ځای کو ی يش  
چمې افربااسمتان د ګامخد ډګمر دی  بهرارمان غمواړ  چمې دلتمه  : )) وویلدنده 

اپل حسابواه تصفره کخ   د ګاخد په ډګر کې دوږ افربااان تر پښو  امد  کرمږو  
 .دلت باید راپورته يش

یو طرفه قضاوت  له یوطرف رسه دریدل  اورو تمه دا احسماس ورکموی چمې دلتمه 
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زدوږ پر ضد کوده لوبه روااه ده  اترجه یې یموازد د ګامخد دوام دی  ولمس بایمد د 
 .ګاخد د ات، لپاره دت د يش

د ګرنال عبدالرازق په اړم دو اوریدپ وو چمې د طالبمااو رسسمخت دښممن دی  
ان دمې وژپ د   وپ امن دموږ تمه وايمې چمې پمه د  اپله ه، وایې چې ډیر طالب

اترچه رسردلی ی، چې طالبان داتې اه اور   او طالبان هم، کمه فلمر کمو  چمې 
پمس دا ګامخم بمن بسمت تمه رسمردپ ده   .دوږ ته داتې راکخ   دا ه، دملن اه ده

دا  ګاخم ده چې ګټوالی اه لر   او په کار ده چې ښلمل ګهتواه دذاکراتو تمه 
 .و یو له بل رسه احد پمل يشو ړ ا

ادنره قودندان داه، ویل چې دوږ غواړو یوه سممه د ادن په اوم دشخ  او هربمه 
په رسمرت وپمنادل يش چې هرڅ اخیوال هلته ددااله واه لمر   او دموږ حمارض یمو 

 .چې هلته طالبان رايش او دذاکره وکخ 
لک هر ځمای پمه فلر کوم هربه احد چې دوږ څوکاله وړااد  کوپ  اوس یې ا

عام ډول په  دجالسو کې کو   ادرد د  چې ښې ورځي ولرو  د هرواد شامل کمې 
ه، دوستان شته هربوی وایې چې د سولې لپاره ژدن د   او د هرمواد لمه ګنموب او 

 .شامل څخه به دوستان د سولې ږغ په قوت رسه پورته کو 
رلمودلې  لمودخ  له طالبمااو رسه پمه ټولمو ااسمتو کمې  او هربمه چمې دموږ وررسه د

کال کې په ګاپان کې وشول  او د پاوا  ااسته چې په دوحه  ۶۱۰۶دذاکرات په 
کې وه  طالبااو په ډیر واضح ډول رسه ویل چې د واک اا صار اترجمه امه لمر   دا 
سمه اه ده چې یوه ډله الک واک په  س کي واار او اور د مروم کمخ   د پخموا 

دار طالبان داه، وايي چې د بهرارو پوځرمااو  .تهپه پرتله سولې ته زیات ادردواه ش
 .د وتلو دهالویش اه و  تورن شوی  دغه ډول ااستې به اترجه ه، واه لر 

راځئ په یوه اواز ټمول ولمس ووایمو چمې د بهرايمو پوځرمااو د وتلمو دهمالویش بایمد    
 ((.اعلن يش
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  : د احد ااستې په ترک کې استاد د مد زدان دددل وویل
 )  إلفنمن إلفحِنبسن  
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او که هربوی سولې ته درلن ولر  او ته ه، ورته ترار شه

قران کری، د سولې په راب ه دا فلسفه عمرق کو  چې سوله هربمه وامت راځمي )) 
 چې دواړم لور  سولې ته چمتمو يش  د دواړو لمورو د زور پمه کمارولو د دسمایلو د حمل

 . ره بنده يش  او دواړم لور  د  قناعت ته ورسيږ چې په زور دسئله اه حل کرږ 
په د  دونا تر څو چې ښململ لمور  سمولې تمه لروالمه شمود امه و    د سمولې 
ه ې اترجه به وراه کخ   په کار ده چې ښلمل لور  سولې ته چمو يش او یما یمې 

 .د چمتو کمدو لپاره ه ې ويش
همدد ځایه رشو  کرږ   چې ګااب دمابل فلر وکخ  چمې فضا د بې باور  له 

دی په زور اوګاخم بل لوری داتو ی يش  په یموه لمور  برما سموله امه راځمي  دلتمه 
ګنګ ځله راغی  چې په زوراو ګنګ حلودت ارول اپله وسرله د ګنګ ده  څوک 

 د زړم .چې په زور  کودتا او ګنګ حلودت کو   ګااب دمابل ورته اه تسلر، کرږ 
د دد کودتما شماته  .قناعت او باور یې اه راځي  دا ګنګ له همدد ځایه رشو  شو

دا  قو  هروادواه وو چې درشااو یې پلې رس واوړ  ویل به یې دا ااملب په شما 
اممه تلمموالی دی  بمما اره پخممواای شممورو  ات مماد دجبمموره شممو  د دوی اناممې تممه 

د د وروسمتي ولسمرشم پمه وامت د پخواين شورو  ات ابرا  ودریدی  د چرارنلو او 
کې دلته رسو لښلرو دا  ه، وکخل چې په بشپخ ډول به یې یو یما دوه و یتوامه د 

کلواممو کممې دا  سممختې ګاممخد  .ل۰۱۲۰یممود اواممۍ لپمماره د ممارصه کممخل  پممه 
 ې ولسموالۍ  د اوښمۍ ولسموالۍ د لربامن قرغمه یمې  د لموګر د ممد اغم وشو   د
ولسوالرو الک په ټولرد ټول د ګاخو د شمدت  او دانارهار رسارودسممه  دوبند  

له ادله دهاګرشوو  یادد ولسوالۍ په بشپخ ډول رسه مببارد شود  دار د ګاخد له 
 ((.ټول شدت رسه با اره شورویان دجبوروو چې د ژارو دذاکراتو ته و ړل
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ه، د استاد دددل د احو پمه تمخاو یمود دهممې تماریخې پيښمې تمه ) لرلوال( زه 
په هرات و یت کې په یوه ورځ کې د پخواارو المرااو او پرچمرااو لخموا   کوم اشاره 

بې ګناه دللي افربااان ځله شهردان شوو  چمې د  افربمان  ۶۲۱۱۱څه ک، او زیات 
کمواسټ ادام پر وړااد  یې  ریمون کمخی وو  د هربمه وامت د همرات واپ د ممد 

 .ویواس فلور  او د استخباراتو درش ډاکټر اجرب هللا و 
ادریلا او پاکستان غوښتل چې روسان په افربااستان کمې : ))دددل وویل ښاغر 

د دجاهدینو لخوا ښه وځپمل يش  حمرممت دادی چمې سموله ډیمر ژر راتلمه  د ژارمو 
تمه اړترما هم، امه وه  وپ ادریلما غوښمتل چمې پخمواای  او لس ااسمتو  دذاکراتو اته

 .شورو  هربه ځای ته ورسو  چې ویې رساوو
جرب هللا ه، د  باور ته ورسردی  هربه چې په افربااستان کمې یمې ترهمر ډاکټر ا

چا ډیر الک وژپ وو  دار تا  ته ه، دولوده ده چې ډاکټر اجرب هللا یمو څموک 
سممخی  .و  د امماد د ادارد رئممرس و  د رسور  اممه ورتممه پممه درممراو هرڅممه پمماتې وو

  هربه د سولې په پوهرږ  چې ډاکټر اجرب هللا په اار د عمر کې څودره استه شو
ډاکټمر اجرمب هللا د سمولې   براه کې له هرد دملنه  ر  څخمه ګټمه پورتمه کولمه 

لپاره د اپل وات هرندندان په کار واچمول  د سمولې پمه اړم یمې پرلمه پسمې امارد 
ووهر او په د  براه کې یې د ځمان رسه د شمورود د تاشملند راډیمو درسمته هم، 

 ((.درلودله
ه تاید  افربااان د  قناعت ته رسردپ چې ډاکټر اجرمب استاد دددل د احو پد 

هللا د اپل حلودت په وروسترو واتواو کې د سولې په برامه کمې همر ډول قربماين 
ته چمتو وو  او تر ډیره په حدب اسلدي بااد  دا پخم وراچول کرمږ  چمې د سمولې 

کټمر په براه کې یې د ډاکټر اجرب هللا غوښتنې په هربمه وامت کمې وامه دمنر  ډا
اجرممب هللا غوښممتل چممې واک دجاهممدینو تممه پممه سمموله یرممد ډول ولرممږدو   داممر د 

 .دجاهدینو د ځرنو ډلو درشااو ویل چې دوږ کابل  ته "فات ااه" داالمږو
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د اوسمني حلودمت چمې د ډاکټمر )) صاحب عمرق احه وکخم  ویې ویمل: دددل 
ک هم، وایمې اجرب هللا د حلودت رسه کوم فرق دی  دوی فلر کو   او ډیمری الم

چې دا شورو  اه دی  دا ااټو ده  دا ادریلا ده  دا ډیر قو  د   همد  فلمر زدموږ 
  .کلنه کخم ۰۵په هرواد کې دا ګاخم 

دلته د ښلملو ګهتواو تر دنځ بماوردوګود امه دی  رسمنۍ هم، پمه د  کمې بایمد ډیمر 
وږ کاروکخ   په اوسني حلودت کې راغر کسان دا  فلر کو  او دوی وایې چې زدم

   .دوی وایې دا ګنګ دجاهدینو کخی  دا چور دجاهدینو کخی . س په وینو سور اه دی
باور د  راځي چې زه د داليې یو پخواای وزیر چې د ګلل اباد اصمر اوسمردوالی 
دی پمنا، یې  یوازد هممده پمه سملاواو درلروامه ډالمر غمل کمخ   چمې د دجاهمدینو او 

 ((.ار، اادازه چور او غل یې اه ده کخ طالبااو ټولې دورد را وسپخئ د ده 
فا   کورارو چمارو او پموهنې وزارتوامو کمې  دددل اه ده اح چې د در دښاغلی 

درلرواه ادریلايي  ډالر پلې اامتلس او فسماد  ۶۱۱دا  قرارداواه ه، شود چې 
 1.درلرواه ډالر اوړ  ۰۱۱۱شوی  او د فساد کچه د یوه وزیر په وات کې تر 

دا اوس چې کوم کسان د ګاخو پر دهمال دمخم کرمږ   ولسمرشم  : )) وویلدددل 
غني او اګرایه درش عبدهللا فلر کو  چمې دا اوسملران دمخم کرمږ   او فلمر کمو  

 ((.چې د دوی  سواه د چا په وینه اه رسه کرږ 
ښاغر دددل داه، ویر و چې د ډاکټر اجرب هللا د حلودت پمه ته )لرلوال(  دا

چې به کله په دهمو غواډو کې کوم سراستوال او یما هم، پموځي  وروسترو کلواو کې
کس پر ګاخم ټرناار کاوو  ډاکټر اجرمب هللا بمه د غوامډد دنيشم تمه وویمل چمې د 
همده اوم ولرله چې د ګاخد لودخۍ کرښې ته یې واستوو  برا به په غوامډو کمې د 

ه کمې هممدا ګاخد په اړم ټرناار چا اه کاوو   اوس ه، که د ګاخد په لودخۍ کرښ
                                                           

1
په وخت مې خان مې سیګار راپور ورمړ  ې د او و او   يښنا د پخواين وزه  اسامعیل  ۷۰۰۲مارچ   

 میلیونه ډال  تال شوې دي. ۱۰۰۰په هاد وزارت مې 
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د ګاخد غوښتوالې اپله او یا یې اپلموان  و   اموږ  ووينمي برما بمه کلمه هم، پمر 
 .ګاخم ټرناار واه کخ 

کمه حلودمت او یما طالمب پمه زور بماور ولمر   اعمتامد امه ))  دددل وویمل: استاد 
راځي  یو طرف په کابل کمې پمه زور بماور لمر   دوی د سمولې شمورا څمودره انثمی 

 .ل باور پر  وکخ کخ   طالب به څه ډو 
تمه اړترما لمر  او د ګنمګ اکمامل که حلودت  دجاهد او طالب دی  دوی ګنګ 

  .  د  کار ه، د هرواد د ادن فضا ارابه کخ  دهید ایبهر 
په حلودت قبضه کول بله ستواده ده  هرڅوک چې کابل ته راغی  هربه برما واک 

پماتې اه اويش کمو   پمه هممدد اماطر یمې امه امويش کمو  چمې پمه واک کمې 
واو   د ډاکټرغنممي اممو اولنممۍ اممحه سمموله وه  د واک د حممرص لممه ادلممه د اممر، 

 .حلودت څخه پر  ورواوښت
وضورت دا  ښلار  چې فضا سمولې تمه سممه ده  دما چمې کلمه د کنمدهار د 
ادنره قودندان عبدالرازق احد واوريدد  زه ډیر رشدنده شوم  دا دوږ زړو د سولې 

 .لک رسه څودره ګفا کخ او ادن په براه کې له د  د
هربه څوک چې د ګاخد په اول اط کې تر هرچا ښه ګنارږ   هربه لمه ګامخد 

 .استه ده  هربه فلر کو  چې زه د اپلو اللو په وژاو درصوف ی،
کممه دلتممه یممو اروپممايي حلودممت وای  چممې د دوی )چممارواکو( همم، ډیممری ځممان 

دامر  .ورکمخ  وای همدا  اروپایې ډوله ښيي  تر اوسه به یې لس ځله استوفاو 
دتاسفااه چې څه ډول بمه سموله راځمي  پمه رسمنرو کمې ډیمرد ښمې هم، د   امو 

 (( .همدد رسنرو ه، د ګاخد ډګر تود ساتلی دی
کلواو کې د ځرنمو د کمابينې وزیراامو او  ۰۲ښاغر دددل ته داه، وریادو چې په تررو 

پمه اخیوالمو رسمنرو کمې ورکمخل ځرنو والرااو د فساد او ااوړم کخاو اړواد احواه او راپورواه 
 .شول  وپ کوم وزیر او یا واپ له دادد د هربه د ااسمو کخاو له ادله استوفا وراه کخم



 399  | هڅې او خنډونهپنځم څپرکی / د سولې 

 

وزارت  یادد کورارو چارو پخواای وزیر بس، هللا د مد  چې د دفا  وزارت  څخه 
ته راغلی وو  د بې کفایتې لمه ادلمه  د ولسمې ګرګمې لخموا سملب اعمتامد او سملب 
صلحرت شو  څو دراشتي وروسته همهربمه بسم، هللا د ممد  تمه ول م ګرګمې د 

 .دفا   د وزیر په توګه د اعتامد رایه ورکخم
که د عبدالرازق غواد   د کندهار واپ غوامد   یما )) دددل داه، وویل: استاد 

ارزګان کې چې ډیر دسلح ګروپواه طالبااو ته تسلر، شول  د ګامخد څخمه  هممدا 
 .ډول الک استه شول  او د سولې لپاره یې ږغ اوچت کخ  برا اترجه ه، ورکو 

د دا  قودندان څخه به څوک دفا  وکخ   چې ټولمه شمپه فلم، کتلمو تمه ااسمت 
 .یب زوی وژل کرږ و   رشاب یې څښر و   دار په ګاخو کې او د کواډ  او غر

د اعتامد لپاره اور دسایل ه، شته  په کابل کمې حلودتوامه قمودي د   او ډیمرو 
اللو اپل سراست قودي کخی  اپل د قوم الک یې دا  پرواد کخ  چمې فلمر 
کو  دا حلودت یوازد د دوی حق دی  او فلر کو  که داچااس یې له  سه ورکمخ 

  ؟برا څه کرږ   برا به بل دا  چااس ولر 
  دا 2  اوس هم، چمې کموم رامګ دی 1دخلې د طالب راګ ه، ار، کنمدهاری وو

ښه راګ اه دی  که یوه اداره در يش  ادنرت يې در يش  اردو یې د رښترا دمر 
يش  طبوي احه ده  برا به دا  و  لله د ډاکټر اجرب هللا د وات  پمه عسملرو 

   .کې به ه، دا ګذبه و  چې سوله ويش
د حمدب اسملدي د سمولې هموکخم یموه دتواضمي تجربمه وه  حمدب له حلودمت رسه 

اسلدي وغوښتل دخادخ احد وکخ   همدغه اوسني حلودت ته یې حرثرمت ورکمخ  
دوی باوره، ورکخ  د حمدب اسملدي غمخوه، ډیمرد تبرصم  وکمخ  چمې وپ د اپلمو 
اللو رسه اه کرنو  امو دموږ وینمو چمې د اپلمو اللمو رسه واک اشمته  د هموکخد تمر 

                                                           
  اشاره هې د طالبانو نظام ته وه، مله  ې ما ل مې د طالبانو حکومت وو.   1
  سلنه وهشل شوی ۱۰اوسنی حکومت او اوسنی نظام  ې د ډامټ  تن  او ډامټ  عبدهللا ت منځ    1
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دوه اواۍ وروسته اوازه وه چې ااجنرر حلمترمار کابمل  ( ۶۱۰۲سپټمح  ۶۶) سلرک  
ته راځي  تر اوسه یې دا دسئله اوږده کخم  دونی دا چې دا دسئله ډیره بنرماد  ده  د 
رسنرو کارکووالي ه، باید په د  کې فلر وکمخ   پمه یمو هرمواد کمې چمې د تصممر، 

 .ې غواد  لویه دسئله حل کخیدراګي دستمل اه وی  هربه به څه ډول د سول
چې وای، چې دا ګاخم ارابتي ده  دا اربماره پمه کابمل کمې وهمل کرمږ   چمې دا 

درګمي تمه رضورت  رو دموږ یمود دسمتمګنګ ارابتي دی  چې ګاخم ارابتي ده  ام
 .ل تصمر، ته رضورت لرولرو  دوږ یو دستم

سفارت کې دودره زور چې دا ادریلا او ااټو په د  هرواد کې و   د ادریلا په یو 
دی  زدوږ حلودت یې دا  ګوړ کخ چې د قااون اسا  په دا دل یې یوه سمخته 

د پوځرمااو بمه  رضبه ورکخم  همدا اوس ه، د افربااستان د برالرمک پریلمخد کمو   
 .یې څودره زور په د  حلودت ور ترر و 

الب پمه د ادریلا د ولسمرش اوبادا احه چې پلې ااره و   چې ویې ویل چې ط
زور اه داترږ   زه فلر کوم چې زدوږ صاحب دنصب  زدوږ قودندان  زدموږ ولسموال  

 .زدوږ د ورځپاڼې ددیر او دغه دلت باید د سولې کلچر اواته بوځي
چې سوله دمر امه کمخو  ټمول دلمت یمې ترڅنمګ وامه دریمږ   دغمه لویمدیځپال 

 ((.)حلودت( تا  ته سوله اه راوپ
 درش رسدارد مد همدرد وویل: ېد هلمند د دداې ټولن 

سوله زدوږ لوی اردان دی  په افربااستان کې چې څمه روان دی  کلوامه کلوامه )) 
زدایل شمو  ټمول د  چې د ااټو په چوکاټ کې څودره کودلواه راغلل  څودره زور وا

 .د  چې پرته له سولې هدف ته اه شو رسرد ی اترجې ته رسردپ
تر ډیره هربه الک د  چې په کليمو او اطرافمو    د سولې قرباين زدوږ ولسواه د

د بد حالمت څخمه ځمان  کې اوسرږ   د هملند او ارزګان ګاخد وګورئ  تا  یې
دهر ډول ااسااې کرادت څخه د روم او پمه ډیمر بمد حالمت  استوګن یېاح کخئ  
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کې ژواد کو   لویې  ر  بنمد  دی  المک پمه وحشمت کمې ژوامد کمو   صم ي 
 .یو حالت کې اوسرږی چې هلته وحشت او بربریت دیاددات اشته  په دا  

یو وات د هلمند د رسد دراشتي ریاست دخلې راترریمدم  دود درنمد  هلتمه 
ااستې و   یوه د طالب دور او بله د عسلر دور وه  دواړو اپل ځوااان زادن د  سه 
ورکخ  وو  سخی پوهرږ  چې ګاخم زدوږ اه ده  هلته د طالب دمور او د عسملر دمور 
دواړم څنګ پر څنګ ااستې و   او د رسد دراشتي څخه درستې تمر  سمه کولوتمه 

 ((.راغر و 
ښاغر همدرد داحو په تایمد؛ پمه افربااسمتان کمې ډیمرد دا  کموراۍ شمته د 

چې د  دور یو زوی یې طالب او بل به پولرس او یا د در اردو عسلر و    او دا  
د ادمر د تموپرر لمه ادلمه پمه کموراۍ کمې کوراۍ ه، شته چې د کوراۍ د غخو تردنځ 

شخخ  پردا کرږ   یوه شمرر د کوراۍ غخ  طالب پلوه او بل شمرر د کوراۍ غمخ  
یې حلودت پلوه وه  زه دا  ځوااان پمنا، چې له اپلو کورارو څخمه لمه د  ادلمه 

 .وتر چې په کورارو کې ورته د طالب پلوه په س ګه کتل کردل
ه هرقرمت چې و  باید د سولې لپاره کمارويش  د سمولې پښاغر همدرد وویل : )) 

دغه دوستان چې په سموله بماور  .دخالفت یو شمرر کوراۍ او یو شمرر بهراۍ کخۍ کو 
لر   کار کو   دوی بایمد د سمولې اواز پمه همر ځمای کمې پورتمه کمخ   دا اواز بایمد تمر 
و یتواو پور  وغځوو  که تا  یې دهمه وګڼئ دغ  یوه ااسته به په هلمند کمې هم، 

 .ګوړم کخو  د افربااستان په بملبملو و یتواو کې به دا ډول ااستې وکخو
ې پمه حلودممت کمې د   چمارواکي د   او ځرنممې یمې د سممولې هربمه کسمان چمم

دخالفت کو   د هربوی څررد ه، باید ولس ته وروپمنادل يش  هربه هروادواه چې 
 .د سولې په وړااد  انډواه ګوړو   د هربوی په وړااد  ه، باید اواز پورته کخو

   همدا اوس زدوږ په ګران هرواد کې د روسيې  چرن او ایران دداالې روااې د
افربااستان یمو ځمل برما پمه یموه ارمابتې ګامخم بمدلرږ   دغمه د سمولې او ګامخد د 
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 .اتمردو اواز باید قو  يش  او کار ورته وشی
تر څو چې برن ا فرباين ااستې واه يش  احد اترجه امه ورکمو   د سمولې پمه  

اوم چې کودې د سولې ااستې د سولې شورا لخوا شود  هربمه پمروژد و   د دلمت 
 .اه ولس او اه د دولت وسلوالو دخالفرنو پر  باور درلودی .وواواز اه 

د دخلصو افربااااو څخه  هربوی چې په افربااستان او سوله بماور لمر   د هممدوی 
هرلمه ده چمې دا پروسمه دوادمداره وسماتل  .له ادرسه سولې ته ښه کار کرمدای يش

د مدودد امه  يش  او د تلپاتې سولې لپاره کار وکخو  ااسمتي تمر درکمد کابمل پمور 
 ((.بللې ټولو و یتواو ته دغه اواز ورسرږ 

 ډاکټر فرض د مد ځلاد د احد ااستې په وروستي وات کې وویل:
دوږ د ګاخد ضد اوځښت  په طالب  حلودت  بهرارااو او ښلملو اړاوامو ږغ )) 

کوو چمې زدموږ ولمس سموله غمواړ  او دوی هم، بایمد سمولې تمه د اپلمو کمارواو پمه 
ځای ورکخ   سولې تمه عممر کمار وکمخ   ولمس امور لمه ګامخو او کې لودخیتوبواو 

  .اااوالو څخه په تنګ راغلی دی
در  دتل دی وایې ) تنګ ادد  به ګنمګ ادمد(  داسمی امه يش چمې دموږ د دد 
 .ګاخد له ادله یود بلمې کموراۍ یما سمرمه یرمد یما هم، ارمابتي ګامخ  تمه و ړ شمو

دخلې چې د ق بواو ب م  وشمو  دا  امه چمې یمو ځمل برما د ق بوامو د ګامخد 
قرباين شو  او ادای ده کخم یوځل برا په افربااستان کې د اوسنۍ ګامخد پمه پمای 

 (( .1دې لسردد تلرار رايش ۲۱کې د
د غواډد د پای په شربو کې د ښاغر دررویس ستاالد  لخوا د احد ااستې  

 .لرک ولوستل شولپاره چمتو شوی پریلخم 

                                                           
ز. موال موې ووتويل، ۰۹۹۹مله  ې د پخواين شوروي اتحاد رسې لښک ي له افغانسوېان څخوه پوه    1

  جګړه خېمه نه شوه،  لکې موږ په هوې  شپړې مورن  جګړې مې  وخت پاتې شوو



 413  | هڅې او خنډونهپنځم څپرکی / د سولې 

 

 ۶۱۰۱ګنور   ۱ارټه: 
 بسم اهلل الرمحن الرحیم

 سوله د افربان دلت لودخیتوب!
هره ګاخم په سوله متاده شو   دا چې د ګاخد د غځردو  اوږدیدو او سمختردو 

د ځرنو ګاخم اوښوالو پلې ګټې د  او برا هم، پمه ټولمه  دپاره د یل لټول کرږ  
ته رسرږ   تاوان په کې د ددلوم افربان ولس دی  لمه دد  کې ګټه یې یوازد پردیو

ادله  په وروسترو واتواو کې د افربان ټولنې له دنځه ګڼو ځوااااو  درشااو  علماموو  
روحاارنو د سولې ږغ پورته کمخی  د دد ږغ تمر شما ولمس و ړ او د سمولې د ږغ رسه 

 .یې اپل دلتخ ښودلی دی
ااو متممه او هرلممه ده  چممې د سممولې پممه د سمموله غوښممتوالو او ګاممخد ضممد افرباامم

راوستلو کې به بریاپ او له پخوا څخه په بدلون اغرددنې ه ې وکخ   تر څو سموله 
 . زدي يش  د ګاخد  ټربر را ټول يش او د افربااااو د درګ ژوبلې دخه وارول يش

په دد براه کې ګ  انډواه دوګود د   تر ټولو ده، انډ یې پمه هرمواد کمې د 
رااو شتون دی  د بهرارااو د پموځي شمتون د پماره پمه افربمان اماوره کمې بهرارو پوځ

هرڅ ډول ګواز او اړترا اه سته  هرڅ اپلواک دلت د بمل هرمواد پوځرمااو تمه پخپلمه 
ااوره کې د اوسردو  تلشۍ  شپنرو عملراتو  مببارد او بندیخااو درلودلمو ګمواز امه 

البمان او اخیموال د بهرارمو يش ورکو ی  ځله امو اړینمه ده چمې افربمان حلودمت  ط
 .پوځرااو د وتلو په  دهالویش هوکخد ته ورسرږ 

دوړ، ډیر ده، ب   د بندیااو د تبادلې او بندیااو د الصون ب   دی  زدموږ ګم  
شمرر افربااان په پلچراې  باګرام او ګوااتااادو کې زاداين د   دا ډول د طالبمااو پمه 

د ماکمې بنمدیان  سماتل کرمږ   د بنمدیااو  ولله او ځرنو پټو بنمدیخااو کمې پرتمه لمه
شمرر باید دولوم يش  هویت یې  څرګند  ګرم یمې ښملاره او عاد امه پریلمخد ويش  
کوم بندیان چې د تورواو څخه یې سپرناوی او برائت ورکول شوی و  او یا امو یمې د 

 .بند دوده پوره شود و   د هربوی دوسرې وتخل يش او بندیان الص يش
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دهمه او اسما  دوضمو  د روان سمرا  ب مران څخمه د وتلمو ب م  دی  د  درړيمه ډیره
 .ااکاده تجربو د تلرار څخه ډډم ويش  افربان شموله سرا  ګوړښت ته   ره پرااستل يش

همدد دواې ته د رسردو لپاره باور ګوړواې  د سولې دذاکراتو کمې صمداقت او 
 .یو بې طرفه درړيماخ  ګروپ ته اړترا لردل کرږ 

د ګاخد ضد او سوله غوښتوالې افربااان په ګاخم کې پر ښململو ګهتوامو او  دوږ
اخیوالو ږغ کوو  چې د روااې ګاخد په درولو کې د افربمان ولمس غوښمتنې واور  او  

 .د هربوی د غوښتنو درااوی وکخ 
 لخوا د ګاخد ضد اوځښت

***** 

 وحرد دنده وویل:د رسنرو د کارکووالو د یوه تن د پوښتنې په ګواب کې ښاغر احمد 
د پخواين ولسمرش حادد کرز  پمه وامت کمې ډیمر ښمه فرصمتواه د سمه ورکمخل 

واره هرئتواممه کابممل تممه راولرممږل  هممر وار یممې اپممل  ۰۱شممول  حممدب اسمملدی ورتممه 
   .وړاادیدواه اود او بدلون یې ورکخ  د دد لپاره چې ودنل يش

راتمګ رسه کرمدای  زدا په ادر کرز  فلر کاوو چې کابل ته د یود بلمې ډلمې پمه
يش چې د پښتون قوم رهح  وویشل يش  ده غوښتل چې د پښتون قموم پمه دمنځ 
کې یوازای رهح واو   اترجه دا شوه چې اه یوازد له طالب رسه بللمې لمه حمدب 

 .اسلدي رسه ه، سوله واه شوه
د اوسني حلودت ستواده دا ده چې د کرز  د حلودت په اسبت ډیر پمه ادریلما 

ادام دی  د تصمر، ارولو واک او ااترار اه لر   د دسایلو اړواد دنتدمر  پور  تخلی
او کموم تصممر، بایمد دوی  .و  چې ادریلایان ورته رايش او هربموی څمه ورتمه وایمې

  چمې  اعلن کخ   اوس ه، دوی )حلودت( د ټردپ ادارد سراست تمه دنتدمر د
سمولې اړوامد ځرنمو  هربه د افربااستان اړواد څه ډول تالره دخلې وړ   او ځلمه د

 .غوښتنو په اړم دوی چوپه اوله و 
 .غرده دهال پای ته ورسرده ۰۰:۶۱احد ااسته په   د سولې ه ې او انډواه 
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 د طلو  ټلویدون او سرا  دف  تردنځ د پمربام تبادله
ویااد ښاغر داچې د طالبااو د ق ر د سرا  دف  د د بوعاتو څاااې درش او 

سهرل شاهرن راته ویر و چې د طلو  ټلویدون اړواد دسئلې په اړم یې لمه ښماغر 
شاپور بخترار رسه ځرنې احد هربه وامت شمود و  چمې کلمه  دموږ د ق مر څخمه 

کولو پمه اړم ګریمان    زه )لرلوال( ه، د دوی د احوبررته کابل ته را ستااه شود وو
 .کې ساتل شوی وم

ته دا ه، ویر و چمې د طلمو  ټلمویدون ادارد  دمر )لرلوال(  ښاغر بخترار دا
 .ادنرت او ادریلا سفارت لخوا تهدید ډوله احد ه، ورته شود د 

که حاګي عبدالداهر قدیر ددااله اه وای کمخ    : ))ښاغر شاپور بخترار وویل
 ((.در ادنرت غوښتل چې د څو ورځو لپاره یې وررسه بند  وساش

ترار له ښاغر سهرل شاهرن څخه د ټلرفون پمه کرښمه د امحو پمه ښاغر شاپور بخ
دهال غوښتې و چې د طالبااو لخوا بررته د طلو  ټلویدون ادارد ته اعلدرمې او احوامه 

   .واستول يش او دا ډول که دملن و  په ق ر کې د درکې کولو زدرنه برابره يش
د طلمو  ټلمویدون ادارد تمه د  د بخترار او شاهرن تردنځ له احو وروسته په دوقت ډول

 .طالبااو د اعلدرو او احواو استول د طالبااو د ق ر د سرا  دف  لخوا دنل شو  وو
ښاغر شاهرن غوښتل چې د احو وروستۍ اترجمه یمې لمه شماپور بخترمار رسه 
ورته دولوده يش  ځله له هربه وروسته برما لمه ښماغر سمهرل شماهرن رسه بخرتمار 

  یوازد همدودره یې ورته ویر و چې ستا  پمربام دمې د طلمو  اړیله اه وه اروپ
ټلویدون ته ورساوی  د دد لپاره چې د ق ر د سرا  دف  کسان پمه دوضمو  پموه 
شود و   له دا )د م ( څخمه یمې غوښمتنه وکمخم چمې د دوضمو  اړوامد د طلمو  

 .ټلویدون ته د ښاغر شاهرن پمربام ورسوم
ون له درسسترال درش اپلمواک سماپي رسه اړیلمه ښه دې وګڼله چې د یاد ټلوید 
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 .هربه د دجلس کولو لپاره ډیره زیاته لروالترا وښودله  وارس، 
کله چې د طلو  ټلویدون ودااۍ ته ورسمدم  هلته ښماغلی شماپور بخرتمار هم، د 

ویله  اه پوهرږم چې زدا لورته   ودااۍ دخلې د ولسې ګرګې وکرل ته ادای پاداين
 .که یې ځان همدا  غلی واروییې فلر اه شو او 

( د داسپښمرن یموه لرلموالده ارټمه  دما )۲کال د ګنور  دراشتې پر  .ز۶۱۰۱د 
بجه له ښاغلی اپلواک ساپی  د طلو  ټلویدون درسمترال  ښماغر پرویمد شمامل د 

 .احد څاااې درش او ښاغر دهدو  د سرا  څاااې درش رسه ااسته درلودله
ه ااسته کې دې لودخی پمل د طلو  ټلویدون اړوامد د طلو  ټلویدون له کسااو رس 

د کندز د اح په اړم د دلامرو دلتوامو د پمربمام  وکمخم  چمې د سمرا  دفم  لخموا د  
 .1احو کولو رد اه و شوی  دار برا وروسته احه همدا  پاتې شوه 

ورته دې وویل چې شاپور بخترار له سهرل شاهرن څخمه غوښمتنه کمخ  وه چمې 
کاروامه کمه دملمن و   دا چمې اعلدرمې او احوامه بررتمه پممل يش او د پورته دوه 

 .درکې لپاره که له طلو  تلویدون رسه ويش
ښاغر سهرل شاهرن  طالبااو له فرهناې کمرسون رسه احه رشیلمه کمخ  وه  

چمې طلمو   په دوقت ډول په د  رشط د احواو او اعلدرو برا استول ودنل شمول  
 .واو او احواو کې بر ريف او توادل ساشټلویدون به په راپور 

ښاغر شاپور بخترمار تمه ویمل شمود و چمې د ټلمویدون رسممي ایمرمل ادرسمواه 
فرهناي کمرټې ته واستول يش  وپ دا کار واه شو  او اه ه، په احواو او راپورواو 

 .کې توادل او بې طريف دراعت شوه
                                                           

 وې ملوه د طلووا یلووهزون پو   مدال ماتوه  واتيل سودیل شواهین وهويل وو، په چط  مې د ناسېو پ 1 
 یا د طالبانو رسه دموضوا د حول   مارموونکو د طالبانو لخوا   هد وشو، د دوی مسان ووژل شول،

په خاط  دملګ و ملېونو مسانو د طالبانو د سیايس دفرت رسه اړهکوه ونیولوه ت څوو هواده سوېونزه د 
 اتيل شاهین ووهل  ې زموږ لخوا ځوواب مثبوت وو، ويل وروسوېه خوربه خربو له الرې حل  . 

  همدايس پاتې شوه او د طلوا یلوهزون له مارموونکو رسه خربې ونه شوي.
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ه تمه یمې ویمر و چمې سهرل شماهرن براځمل بخترمار تمه ټلرفمون کمخی و او هربم
ستا  لخوا هربمه پخمواای دشملل پرځمای پماتې دی  پمه راپوروامو او احوامو کمې 

 .توادل اه دی دراعت شوی
بخترار شاهرن ته ویر و چې دا پمربام ادارد ته رسموپ  او دا کمار امور پمه اداره 

 .پور  تخاو لر 
و د د بوعماش وویل چې د سرا  دف  ویااد ا دا )لرلوال(د ټلویدون کسااو ته 

دا هر څه د هربو کسااو په احم ام دموږ وکمخل : )) څااای درش سهرل شاهرن وایې 
او په دوقت ډول وو  دار فرهناې کمرټې ته د طلو  لمه یموه   چې ق ر ته راغر وو 

ایمرل څخه دا احه شود چې دوږ له طالب درشااو رسه اپمل دشملل حمل کمخی  
ا دشملل او سمتواده د طالبمااو او طلمو  دا  یې ښمودپ ګمواکي پمه لموړم کچمه د

 ((.ټلویدون تر دنځ حل شود
کممه طلممو  ټلممویدون غممواړ  چممې دا دسممئله د  : )) د سممهرل شمماهرن پموممام دا و 

دف  د  ر  حل يش  او امحد ويش  او د طلمو  ټلمویدون لخموا غوښمتنه  سرا  
غواړ   چمې  د ستوادد حل اه  و   دوږ چمتو یو  که چررته د سرا  دف  د  ر 

دوږ له دنځ څخه ووځو  ځله د فرهناي کمرټې کسان ه، له سمرا  دفم  څخمه 
پوښتنه کو  چې په احواو او راپورواو کې پخوااۍ تاملره د طلمو   ټلمویدون لخموا 

 ((.پر دخ وړل کرږ 
د سهرل شاهرن او د دوی د دلارو غوښتنه دا ده چې د ژوراالردم اصول دراعمت 

 .ااخۍ رسنۍ رسه ستواده  اه لرويش  دوږ له کودې ځا
کسان ق ر ته و ړل  دموږ  ۲ښاغر اپلواک ساپي پوښتنه وکخم چې څه ډول دا 

 هرڅ اه پوهردو چې له کودې  ر  غوښتل شو ؟
شاپور بخترار څو دراشتي له تګ څخه دخلې ورته ویمر و چمې د : )) هربه وویل

او هلته د رسمنرو اړوامد ب م  کرمږ   داتمه هم، پاوا  لخوا ق ر ته غوښتل شوی  
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بلنه راکخل شو   اور یې دوږ ته اه د  ویر چې د طالبمااو د سمرا  دفم  لخموا 
 .غوښتل شوی او دجالس به ه، له طالبااو رسه و 

اړم به دمو بخترمار تمه کموم  ښاغر ساپي وویل: که دوږ دا  اح وای  او په د 
برا یوه ورځ بخترار ټلرفون وکخ چمې زه یمې ق مر  .یپمربام او یا احد وررسه کخی وا

چې د چا  هرڅ پوه اه شوو   ته غوښتی ی،  سبا ځ،  هر څه یې دوږ ته ګواګ وویل  
 .او دا سفر د چا پواس ه برابر شوی لخوا غوښتل شوی  

د طلو  ټلویدون درش  په ګریا کې اچولی ی،    ښاغر بخترار یوازد زه )اپلواک(
 ((.ه، اح اه و

 : دا )لرلوال( ورته وویل 
له ډیره واته داغوښتنه وه چې د سرا  دف  لخوا د ځرنمو رسمنرو ژوراالسمټان 

کمودې پوښمتنې او   او له طالبمااو رسه لمه امږدد وګمور    او ځوااان ق ر ته و ړ يش
 .اادیښنې چې لر   دخادخ یې له طالبااو رسه رشیلې او د هربوی ادریات واور 

فلر وکمخ او برما   په د   د مد ځلاد  استاد اسد وحرد  او دا( دوږ )ډاک  فرض
همدا دلار  ااتخاب شول  د طلو  ټلویدون څخه یمو کمس د دی لپماره چمې دغمه 
ټلویدون ډیر درد ژبې لردوالې لر  او د شمشماد ټلمویدون څخمه د دد لپماره چمې 

 .ډیر پښتو ژبې لردوالې لر 
ته ډاک  فرض د مد ځلامد ویمر و  ښاغر شاپور بخترار او دررویس ستاالد 

او کمه کموم ځماااخی پمربمام   چې احه د اپلو ټلویدواواو له ادارو رسه رشیله کمخ  
 .ه، ولر   دا ښه دوقي ده

د سرا  دف  کسااو د طلو  ټلویدون څخه د کس په اړم همرڅ ډول پوښمتنه وامه کمخم 
خماب کمخی  بللمې هممدد او ویې اه ویل چې وپ د طلو  څخه تا  شاپور بخترمار اات

 .ته یې  اح ام وکخ چې همدا لسټ یې همدا  کټ دټ ودااه او کسان یې وغوښتل
دار په ااتخاب د کسمااو کمې   دف  لخوا غوښتل شوی وو  ټول کسان د سرا  
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 .له هربوی رسه درسته شود وه
 .ویدد او ټلټواه یې ټولو ته راواستول او هلته یې هوټل ه، دلارو ته ارولی وو

دوږ تمه همرڅ دا  واضمح امحه بخترمار صماحب وامه  : )) اپلواک ساپي وویل 
چې د سرا  دف  لخوا غوښتل شوی او له ق ر څخه  تر راګرځرمدو وروسمته   کخم 

  .ښاغر بخترار وویل چې د تګ او راتګ ټاټ دا پخپمل شخيصم لاښمت کمخی وو
و هربموی ورتمه هوتمل کسمان د طالبمااو رسه و ړل ا ۵کله چې ق ر ته ورسردو  امور 

دار دا له دوی څځه ګل په بل هوټل کې  د ځان لپاره اطماق وارموی  زه   ارولی وو 
افرو ته د ډوډۍ درصف  ۵دا ډول دوی  هربه هوټل ته و ړم اه چې طالبااو ارولی و  

 .دا د ډوډۍ درصف له اپل ګرب څخه کاوو ه، طالبااو ورکاوو  
رار بررته راغی  دوږ ورته وویل چې کمه اپلواک ساپي وویل چې کله ښاغلی بخت

لنډ راپور د ااستو اړواد راکخئ  هربه برا ه، ګوااې احد وکخ   او ویمې ویمل چمې 
اصل کې له طالبمااو رسه د ټولمو ااسمتو پمر دهمال د طلمو  ټلمویدون پمه اړم ب ثوامه 

 .کردل  او د طلو  ټلویدون اړواد ډیر بې اواده ب ثواه وشول
ارفو د ورکخد امحه شموه  دموږ لمه بخترمار صماحب څخمه کله چې د پرسو او دص

  ټلټواه  د هوټل او ډوډۍ برلواه وغوښتل  برا وروسته هربه وویل چې اه یمې غمواړم 
 .دودره ډیر  پرسې اه د   دوږ پوه شوو چې برلواه وررسه اشته

ښاغر ساپي زیاته کخم  دا ډول ښاغر بخترار وویل چې کموم کسمان لمه کابمل 
هربوی د طلو  ټلویدون په اړم ډیرد بدد امحد وکمخ   طالبمااو تمه    څخه تلر وو

هلته په اطاقواو کې د ف شما لپماره   یې وویل چې د طلو  ټلویدون فاحشه اااه ده 
 .توکې پراته و   طلو  کې یهود او ایرااران ه، کارکو 

ښمماغر بخترممار دا همم، وویممل چممې طالبممان اپلممواک سمماپي )د طلممو  ټلممویدون 
ته ډیر په قهر وو  هربوی ویل چې د کندز اح هممده ګموړ کمخی و  او دا  درسترال(

سخی طلمو  تلمویدون تمه د ادنرمت لخموا راوسمتل شموی  امر، دوما  ورتمه د کابمل 
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 .استخبارات او ار، ورته طلو  ټلویدون ورکو 
بخترار صاحب دوږ )د طلو  ادارد ته( دا هم، وویمل چمې طالبمان پمه احوامو او 

 .که توازن واه يش او برا تهدید دوګود دی  توازن غواړ  راپورواو کې 
بخترار صاحب ویل چې د طلو  الف احد ډیرد هممدد کسمااو کموپ چمې 

 .کمدل له کابل څخه تلر وو  او ټول ب ثواه په طلو  بااد  
هربه ورځ دې یمو ځمل وغوښمتل چمې پمه  اپلواک ساپی زیاته کخم  سخت افه وم  

برما  .پ دودره بې عدالتي کرږ  او یو چاته ګواښ کرمږ اپل فرسبوک ولرل، چې و
دې حوصله وکخم  ودې اه لرلل  او ډیر افه وم  اه پوهردم چې دا احه لمه چما رسه 

 ((.او ډیر کور ودان چې تا  )د م ( راغلست او احد رسه کوو .رشیله کخم
د بخترمار  ( څخه دننه وکخم  داته دولوده شوه چې هربهللرلواڅو ځله یې له دا )

 .صاحب احو ډیر په ااديښنه کې اچولی وو
بجمې ارشم شمو   ۲د کندز اړواد اح د شپې  چې کله: )) ښاغر اپلواک ساپي وویل 

 .1او هربه اح رد شو   د شپې لس بجې یې دوږ د طالبااو لخوا د رد اح ه، ارش کخ 
او سوء  .ښه ده چې احد ويش  برا ه، ستواده د احو د  ر  حل کردای يش 

 ((.تفاهامت لرری يش
بخترار صماحب تمه دما وویمل  )) د احد څاااې درش ښاغر پروید شامل وویل:

چې له طالبااو غوښتنه وکخم چې دوږ ته بررته اعلدرې را ولرږ  او د طالبااو رسه د 
 ((.څاااې دهدو  لخوا شود وه درکې غوښتنه ه، د طلو  د سرا 

بخترار صاحب به ورته ویر و  چې طالبااو ایمرل هربوی دا  واه ښودله چې 
 .ادرسواه ورڅخه غوښتي د 

درد واړو ویل چې یوازد د ادارد لخوا ښاغر بخترار ته ویل شود چې په ق مر 
                                                           

ويل پو ېنه داده  ې ويل تی  موثق خرب په مور دننه د لومړۍ مټه ګورۍ نړهوال یلوهزون څخوه 1  
  دوم ه په  یړه خپور  .
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کممې د طالبممااو رسه د دجلسممواو اړواممد یممو راپممور ترترممب کممخ  او د تهدیممد پممه ډول 
 .هر لله ورته اه د  ویل شو 

یوه ورځ بخترار راته ټلرفون وکخ چې د ادریلا سمفارت غوښمتی  )) اپلواک ساپي وویل:
 ((.1 ویې ویل چې زه اه ورځ، ی، ورش، که اه؟ ورته دې وویل چې اپله اوښه د  ده  

ښاغر بخترار ته د دنسوب ځرنو احو اړواد وضاحت تمه اړترما لرمدل کردلمه  او 
 : دا لرلوال ورته وویل

لبمااو د سمرا  دفم  لخموا رالرمږل شمود د تګ او راتګ ټلټ دوږ ټولو تمه د طا
او پمه یموه   واړم یوځای اوسردو  ۲دوږ ټول   هوټل او ډوډۍ ه، د هربوی لخوا وو  وو  

 .هوټل کې وو
اړم د ب م  پمه ګریمان کمې د طلو  اړواد هلته یوازد د کندز پرښمې او امح پمه 

دا امحه   کرمدل   او اور ب ثواه عمودې د رسنرو او امورو دسمایلو اړوامد  یادواه شو 
 .سمه اه ده چې ټول ب ثواه په طلو  ټلویدون کردل

طالبااو ته بخترار صاحب وویل چې زه د طلو  ټلویدون استازیتوب اه کموم  وپ 
 .د اپل سرا  پروګرام استازيتوب کوم

هربوی دودمره سمپک المک امه وو چمې تهممت  د کابل څخه چې څوک تلر وو  
ن ب م  وکمخ   ځلمه هلتمه د طلمو  ټلمویدون څخمه ووايي او یا ه، د طلمو  ټلمویدو 

 .شاپور بختراردوګود وو
د طلو  ټلویدون کارکووالو بااد  د حملې اړواد ه، شاپور بخترمار ویمر و چمې 

دما لرلموال ورتمه وویمل  د کابل څخه تلر کسااو په ق ر کې ااسمې احد کموپ  
رمار کمخ   امو دا اړم هربه څه اه وای، چې کودې امحد ښماغلی بخت  چې زه په د 

 .سمه اه ده چې د کابل څخه تلوالو کسااو د  ااسمې احد کخ  و 
                                                           

مسوانو د ام هکوا  ۱موه مووږ ۹ډسومرب پو   ۷۰۰۱هدف هې د هغې ناسېې اړوند اشاره وه  ې ملوه د  1
  سفارت مې ومړه.
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ټلویدون تالره طالب ضمد امه ده  د هرچما پمه د طلو   : )) اپلواک ساپي وویل 
 .او توادل ساتل غواړو  ضد اه ده 

کمه څمه هم،  دا یو اح وو   د دوست، اړواد چې کوم اح طلو  ټلویدون اپور کخ 
 ((.1په الف اح وو  د حلودت

تا  همدلته د طلو  ټلویدون کمې لمه  ( وړاادید ورته وکخ چې یوه ورځ لرلوالدا )
تنو رسه چې ق ر ته تلر وو کوده ورځ ااسته ترترب کمخئ  دموږ ګمرده بمه  ۲دوږ ګردو 

او دودره وای، چې بخترار صماحب د   راشو او د دجلس پر دهال به هرڅه روښااه يش 
 .دد پرځای چې د فاصر کموالی راوپ  د فاصلې د زیاتواپ ه ه شود

دون کسااو غوښتنه وکخم کمه د طالبمااو رسه د درکمې لپماره ادلاامات د طلو  ټلوی
و   زه )اپلواک( اپله ورځ،  ورتمه دمې وویمل چمې اوس بمه دشملله و   امو کمه 

زه  ي تا  غواړئ چې له سهرل شاهرن صاحب رسه راب ه ولرئ  دا اګازه اارسمت
 .به یې ایمرل او د ټلرفون منح درکخم

 .اپلواک ساپي راته وویل چې راته ایمرل یې کخماو   هربوی ډیر اوشاله شول 
 .د اروز او سرا  براې درشان یې ه، د دولوداتو په ورکخم اوشاله ښلاریدل

د بربلن اړواد د دددوراامو د دمرګ امح چې کله : )) د  احواو څاااې درش وویل
واه او دوږ ه،  راغی  اول وات کې ویل کردل چې داکار طالبااو کخی  ثبوت اه وو 

برا وروسته دې د تبمرح هللا دجاهمد ټمویټر څخمه د هربموی د دمرګ د رد امحه  ویل  
دموږ اپلمه  .پمښمه کمې  س لمرل رد کمخ   واارسته او ودو ویل چې طالبااو په د 

 (( .وساتو  کوشش کوو چې بې طريف
                                                           

د جوزجان پخواين وايل، دولسمرش د لومړي م سېیال عبدال شید دوسې  د جنوب  ګونود پخوواين  1
دال هوې ووهول ټلوهزون رسه د م مې پ  م  م سېیال  اتيل اهشجې پ  دوسې  تور لګولی او د طلوا 

 ې دوسې  وررسه ناوړه  لند مړی، او د دوسې  د ساتونکو لخوا په جنيس ځورونوه تددهود شووی 
وو،  یا وروسېه په نورو م مو مې  اتيل اهشچې ووهل  ې د دوسې  د مسانو لخووا د دوسوې   پوه 

  ام  دهغه په م  مې جنيس ځورونه ورمول شوي
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دموږ کلمه هم، بخترمار : )) وویمل  ساپي ګلګلد سرا  براې درش او اپلواک 
ویر چې ته کوم څوک سرا  ب   )تودد احد( تمه راوغمواړم   صاحب ته اه د 

همدا تا  چې د طالبااو په اړم کوم ادر لرئ لمه هممدد  او کوم څوک ده راغواړم  
 ((.طلو  څخه کټ دټ اپور شوی

ودنل يش چې طلو  ټلویدون د هر ادر  د ساپي پورته احه دا به سخته و  چې
براو کې د ادر د څرګندولو لپماره تناسمب پمه کسااو ته  په اپلو سرا  او اح  

ادر کمې ارمولی دی  دا  امه ده  طلمو  ټلمویدون اپلمې ځماااخد دمواې لمر   
سرا  او اح  براو کې د ادر څرااواپ لپاره د کسااو غوښتل او ااتخاب ه، د 
عاد  کارکووالو اوښه امه ده  او تمر ډیمره د افربمان حلودمت دخمالفو وسملوالو ډلمو 

که د دغمه ټلویدیمون د ب ثوامو پمه اوږدو کمې هربمو  .طرفه ادر وړااد  کو اړواد یو 
درلمنو رسه د کوربنو چلن ته پام وکخو  چې ادریلايي سراستواه امدو   په اسمااۍ 

   .رسه پوهمدای شو چې ټلویدیون د چا په ګټه تبلرربات کو 
وغوښتل کمه هربمه ایمرمل ادرس ورتمه ورکمخل يش چمې د ښاغر اپلواک ساپي 

طلو  ټلویدون له ادرسه د طالبااو فرهنای کمرټې تمه اسمتول شموی چمې د طلمو  
 .ټلویدون ستواده له طالبااو رسه حل شو 

امو د بخترمار  دجلس په ښه فضما کمې امت، شمو  د دولودماتو اړوامد اوشماله و  
 .صاحب په اړم دخلې له دخلې دوی ه، د هربه د احو اړواد شک درلود

 .پای ته ورسردیبجې  ۰:۲۵زدوږ دجلس د داسپښرن پر 
*****

یادواه: فلر کرږ  چې شاپور بخترار د ادریلا سفارت او دمر ادنرمت کمارکووالو 
دلارو اړوامد بمه یمې پمه امحو کمې زیماتوالی  ۵ته ه، غلط دولودات ورکخ   د اورو 

کخی و   او هربوی به یې د طالبااو په دلتخ تورن کخ  و   ځلمه امو هربمه برما لمه 
دریلما سمفارت او د دمر ادنرمت درشم رسه دجلمس کمې د ګمډون لپماره دوږ رسه د ا

 .چمتو اه وو  ځله هلته ټول دسایل په رښتواې ډول د رح کردل
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لکه څنګه  ې د مېاب رسهزه مې ه  ورته هادونه وشوه، په مېاب مې هڅه شووې 
نظ هوات تو   ې د لیکوال د نظ هواتو او ارزونوو پو  ځوای پوه ناسوېو موې د ګوډونوالو 

لوسېونکو ورسول  . مه مېاب مو  شپړ لوسوېلی وي، د سوولې اړونود  وه د  وکېلو 
اړخونو او د سولې د فعال نو نظ يات درته جوت شوي وي. د سوولې مخکوې پو  پ توو 
خنډونو او راتلونک  ل ل د  ه ه  ه له ده درته يو څوه رو وانه شووی وي. پوه دې اړه 

، او نورو مسايلو په اړه چهاوت تاسوې لوسوېونکو  ې څوک د سولې ت  نامه څه تواړي
ته پ ې دم. ند لوی نوه يو . موه څوه هو ، د اوس لپواره د سوولې پوه اړه يوو محسووس 
خوځښت او پ مخېګ نه ت  سرتګو مې ي، خو دا په دې معنا  نه ده  ې موږ  وه ارام 

 مینو او سولې ته  ه مار نه موو.
يوو شومې  ننګوونې او پېچلې واوې  وه د سولې پ  لور د يو مویيل خوځښوت پو  الره 

تاسې ته د دې مېاب له منت څخه ت  يو حده واضح شوې وي. خو زه يې دلېه په څوو 
 یکو مې   ا را خالهه موم: 

افغان حکومت هڅه موي  ې نړهوالو ته طالبان د هوې نظام  او اورپک  ډلوې پوه  .1
 شوپړ سویايس توګه وروپېژين، طالبان هڅه موي  ې نړهوالو ته و  ې  وې دوی 

نظام ل ي، چوي سیايس لیدلوری ل ي، او پوځ  اړخ مې د اړتیا پ   نا عمل مووي. 
نړهوال ه  لیوالېیا ل ي  وې طالبوان لوه نظوام  ګو ویېوب څخوه راووځو  او پوه 

 سیايس   خه مې رول ولو وي.
ګومان موم عام لوسېونکې  ه ه  اوس دې نې جې ته رسېديل وي  وې د طالبوانو  .1

دفرت پخوا او اوس هوه اړتیا ده، ويل افغوان حکوموت يوې د تړلوو او د چط  سیايس 
فعالیېونو د  ندهدو تو ېنه موي،  ل خووا  یوا نړهووال پوه چطو  موې د طالبوانو د 
سیايس دفرت پ  اړتیا پووهی ي. دلېوه  اهود دې یکو  توه هو  اشواره و ،  وې د 

موړې. ام هکاهوانو لوه طالبانو له چط  دفرته له افغانانو  د نیوانو زهاتوه ګټوه پورتوه 
همدې دفرت رسه د خربو له الرې خپل  نودي راخوالص موړو خوو افغانوان  یوا تو  
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اوسه نوه دي توانېوديل  وې لوه دې دفورت رسه د مواام اتو لوه الرې دتوه وړ هوو 
 پ مخېګ ول ي. 

طالبان واهې  ې د واک انحصار نه تواړي، ډه ی نړهوال چوانع شووي، ويل ځینو   .3
شووک موووي  ووې میوودای   طالبووان د زهوواتو وامونووو  افغووان سیاسووېوال ال هوو 

 تو ېونک  وي.
يوه لوهه سېونزه دا ده  ې افغان حکومت واي   وې طالبوانو رسه مخوام  خوربې  .1

نېیجه نه ورموي، له پامسېان رسه  اهد خربې ومړو، او نړهوال پ  پامسوېان فشوار 
افغانسوېان د راوړي  ې طالبان خربو ته مینوی،  ل خوا   یا طالبان وايو   وې د 

جګړې اهيل اړخ ام هکا ده،  اهد ام هکا له طالب رسه مخام  خربو ته مین .  ل 
لورې ته   ا ام هکا واهې  ې افغان حکومت هوو چوانوين او مرشووا حکوموت دی، 
نړۍ په رسمیت پېژندلی دی، طالبان  اهد له افغان حکوموت رسه مخوام  خوربو 

 ته مښ ن .
مېیازاتو ت السه مولوو هڅوه مووي، د افغانسوېان د پامسېان د سولې له پ وسې د ا .5

خاوري الندي مولو تکل ل ي، هند په افغانسېان مې پامسېان ضود روحیوه تقويوه 
 موي، او اه ان  یا ف هنګ  او ماهب  تی ی موي.

طالبان وايو   وې د  د نیوو پوځیوانو د وتلوو مدوالوه  دي اعوالن  ، او افغوان  .6
ه تواړي  ې نور اضايف پوځیان افغانسېان توه د حکومت  یا له ام هکا او نایو څخ
 دوی م سېې ته راواسېوي.

طالبان هڅه موي  ې د سوولې نړهووالې تونوډې جووړې   او پوه تو څ موې يوې  .7
خپلې تو ېنې افغان حکومت او نړهوالو ته ورسوی، افغوان حکوموت  یوا د دايس 

 نړهوالو تونډو مخالفت موي  ې طالبان په مې ګډون ومړي.
ا ډهپلومایانو په وضاحت رسه دا خربه موله  ې افغان حکوموت د ام هکوا د ام هک .8

او نړۍ لپاره چانوين او مرشوا حکومت ګڼل می ي، طالبان  اهد له حکوموت رسه 
خربې ومړي، او د مارچ پ  لومړۍ ور  د پګوواش ادارې مرشو  واتيل پواولو هو  
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انو رسه مخوام  موږ ته د ناسېې پ  مدال ووهل  وې ام هکوا  وه هیڅکلوه لوه طالبو
 خربې ونه مړي.

طالبانو رسه د ناسېو پ  مدال هغوی په  کاره ووهل  ې پ توه د  د نیوو پوځیوانو د 
افغوان حکوموت  وې د  مدالوه  له اعالن څخه د سولې مواام ات نېیجوه نوه لو ي.

ام هکا او نړهوالې یولنې م سېه له ځان رسه ل ي، تواړي  ې طالبوان پوه ډلوو ووهشول 
و ځینو وسلوالو ډلو د چوي  ودلو لپاره تبلیغات موي، حکوموت توواړي  ، او د نور 

 ې طالبان په حکومې  ادارو مې وررسه هوځای  ، دايس سوله ومړي لکه له حوزب 
 اسالم  رسه  ې وشوه.

د سولې اړوند د افغان حکومت، طالبوانو، د سو مې هیوادونوو او د نوړۍ د سورتو  .1
سوله مې ه ه ډله او هیوواد خپلوو موخوو توه د چوتونو  ېال ېل تع هفونه دي، او په 

 رسیدو هڅې موي.
 دته پورتن  مسايل د سولې هڅې پېچلې موي. 

 همدا ډول د سولې راتلونکی لرليد هم په الندې څو ټکو کې خالصه کېدای يش: 
مه د افغانسېان جګوړه چوا و نوه  ، د سوورهې د جګوړې تکو ار هو  شوونی دی،  .1

ایوم  وسلې ت  څار النودي راويل، او پامسوېان هو  ام هکا تواړي  ې د پامسېان 
په دي   خه مې د ام هکا او نړهوالو نفووذ او دخالوت توه الره اواروي، دايس  وې 
پنجاب وار له مخه  لوڅان د ځان د منان ګ ځويل، اوس هې په پامسوېان موې د 

 مېشېو پښېنو د من  پېل مړي ده.
ه،  وین او اهو ان هوې پوه د داع  ډلې چووي میودل  لوه موضووا ده،  وې روسوی .1

انديښنه مې ا ويل دي، هغوی وه ه ل ي  ې په سوورهه او عو اق موې د اسوالم  
دولت جنګیايل  ه د افغانسېان شامل او خېیځ توه مخوه موړي، او  یوا  وه د دوی 

 لپاره امنیې  سېونزې جوړوي.
د دواړه لوري )افغان حکومت او طالبان( د هوا ګ میدو او پرسيل رارسویدو لپواره  .3

 جګړې  مېووايل نیيس.
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د سولې په اړه نه خو افغان حکومت او نه ه  طالبان  کاره تګالره لو ي، د سوولې  .1
 پ وسه مامالً له  ن  ست رسه م  شوې ده.

مه طالبان د سولې په   خه مې چ  اين ورنه مړي، او سولې ته د رسیدو لپواره پوه  .5
ملونو )مورن  جګوړې( عوه الرو  ارو فک  ونه مړي، میدای    ې د اوهاهمو 

 تج  ه  یا تک ار  .
ام هکا، پامسېان او افغان حکومت هڅه موي  ې د  ین د الري طالبوانو توه چناعوت  .6

 ورمړي ت  څو په درهدلو څلور اړخیزو ناسېو مې د ګډون لپاره هومړه ومړي.
ځینې افغان سیاسېوال پوه احېیواط رسه د مسوکو وروسوې  شوپ  اړخیوزه ناسوې   .7

 ې په راتلونکې مې ام هکا او ځینو  نوور هیوادونوه د طالبوانو د  مدمې ګڼ ، خو
 اسېازو په ګډون پکې   خه ول ي.

ه دوام ول ي، ځکه ام هکا په سېمه موې جګوړه توواړي،  دايس  کاري  ې جګړه  .8
افغان حکومت د سولې ت  نوم الندي د طالبانو تسلیمیدل تواړي، او طالبوان  یوا 

 ېون ول ي، دوی  ه جګړې موي.وايې  ې ت  څو  د ين پوځیان ش
ملونه په هیواد مې جګړه دوام ل ي، مه د جګړې د خېمیدو هڅوې ونوه  ۲۰ن دې  .1

  ، ممکن زموږ ډه ی نور ځوانان ه  د جګړو چ  اين  .
وه ه ل م مه سوله ونيش، زموږ ماشومان او ځوانان  ه د جګړې چ  اين وي، او موه  .11

په نړهوال مچه  وه هوې ګټوه ام هکوا هوا    یا په جګړه مې موم لوری پ مخېګ موي،
روسویې توه رسو  ي، دا ډول پوه سویمه ي ووزه مچوه  وه د جګوړې ګټوه هنود او هووا 

په ماهبې او ملېوري   خه موې  وه پوه هو  حوال تو  ډهو ه   پامسېان ت السه موي،
 اه ان خپلو موخو ته په افغانسېان مې رسی ي.

رسه د ر وېونې سوولې لپواره  زما افغان ځوانانو ته وړاندهز دی،  ې پوه پووره چووت
مټې راونغاړي، او ه  هغه ډله، لوری او اشخاص  وې د سوولې مو  موې خنوډ وي، د 

 هغوی د سولې د خنډونو مخه ونیيس.
 

 افغانستان په هیله!ییز  د یوه هوسا، بسیا او سوله
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او   دررویس ارله: په افربااستان  کې د هوتلو د پاچاهۍ بنسټ ایښودوالی
  ز.کال ( ۰۱۰۵تر  ۰۱۱۲ادپراتور )  

 ز.کال ( ۰۲۱۶تر  ۰۲۲۱د لوی افربااستان ادپراتور )  احمد شاه بابا:
الۍ د چاه همت کر کې دل د مد عمردجاهد: د کندهار و یت د ااکرید ولسو 

کال کې زینیدلی دی  د طالبااو د اسلدي ت ریک بنسټ ز. ۰۲۲۱په 
ایښودوالی  د طالبااو روحاين او دونو  درش  دیني زده کخد یې د ارزګان و یت 

 ولسواپ د شهرکهنه سرمې دینې ددرسې کې کخ  د . د دهراود
د پخواين شورو  ات اد د رسو لښلرو پر ضد ګهاد یې د ارزګان د دهراود 

ز. کال کې کندهار ته د ګهاد لپاره و ړ هلته  ۰۲۱۱ولسوالۍ څخه پمل او برا  په 
ان یې د درواد  ژړۍ  پنجوايي او ډاډ ولسوالرو په دربوطاتوکې د شورو   او افرب
 کمواسټ پلوه قواوو په ضد د حرکت ااملب اسلدي اړواد ګبهو کې ګهاد کاو.

ز. کال کې یې د اپلرسو وسلوالو پر ضد د طالبااو د اسلدي ت ریک ۰۲۲۲په 
علامو لخوا د  ۰۵۱۱ده د ۲د اپریل پر  ۰۲۲۲تر اوم  اد  ګاخم پمل کخم  د 

ده  ارټه طالبااو ۶۱ټمح پر ز. کال د سپ۰۲۲۲"ادرراملېدنرن" لمب ورکخل شو.  د 
ده د طالبااو ادام  ۰۱د اودح پر  ۶۱۱۰کابل تر اپل واک  اد  راوستی او د 

 واخیدی  کابل یې له  سه ورکخ.
ده د ۶۱د اپریل په  ۶۱۰۱دل د مد عمردجاهد د طالبااو د رسچرنو په حواله  په 

 تل لپاره پټې کخ . زابل  و یت په یود لرر  پرتې سممه کې له اخۍ څخه س ګې د
دل اا د مد دنصور: د کندهار و یت د درواد ولسوالۍ د بندترمور سممه کې 

ز. کال کې زيږړدلی دی  دیني زده کخ  یې په اپله سيمه او پاکستان  ۰۲۲۱په 
کې د دهاګرو په ددرسو کې کخ   او د ګهاد پر دهال د پخواين شورو  ات اد پر 

. د حرکت ااملب اسلدي او اسلدي حدب ضد یې ګاخو کې براه درلودله
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 )دولو  اال ( په ګبهو کې یې ګهاد کخی دی.
د طالبااو د ادام پر دهال د دللي هوایې چلند وزیر و  د ادریلا له حملې وروسته 

ز. کال کې د دلبرادرااواد تر ارول ۶۱۰۱د طالبااو د رهح  شورا غخی و  او په 
 هد اائب شو.کردو وروسته د دل د مد عمر دجا

ده د ۶۲ز. کال د ګو ی پر  ۶۱۰۵د دل د مد عمر دجاهد له درګ وروسته د 
ده د ادریلا د بې ۶۰کال د دئ دراشتي پر  ۶۱۰۲طالبااو درش وټاکل شو او د 

پملوټه الوتلې په برید کې د ډیوراډ کرښې ته اږدد د اوشلي په سممه کې تر برید 
  اد  راغی او ووژل شو.

ز.کال ۰۲۲۰ ااوادزاده: شرخ ال دی  دولو  هب  هللا ااند زاده په شرخ هب  هللا
زیږړدپ او  کې کرپه د اااوين   کې د کندهار و یت د پنجوايي ولسوالۍ

په اپله سممه کې کخ . اصل ځای یې د کندهار د  د یېلودخاۍ دیني زده کخ 
 وی.تخته پل ولسوالۍ ده  دار شرخ د پنجوایې په اااوين کر کې پردا ش

د پخواين شورو  ات اد پر ضد ګهاد کې یې فواله واډم درلودله  د حرکت ااملب  
اسلدي او اسلدي حدب )دولو  اال ( په ګبهو کې یې ګهاد کخی دی  شرخ او 

 دل اا  د مد دنصور د دجاهدینو په یوه ګبهه کې یو ځای ګهاد کخی دی.
دادي د لمې رئرس پاتې شوی  د طالبااو د ادام پردهال د انارهار او کابل د ا

پر افربااستان د ادریلا تر حملې وروسته د طالبااو د دعوت او ارشاد  د د اکمو 
 عمودي درش او د دل اا د مد دنصور لودخی درسترال پاتې شو.

 ده د طالبااو درش وټاکل شو.۶۵د دئ دراشتي پر  ۶۱۰۲شرخ هب  هللا ااوادزاده د 
د بنسټ ايښودوالي ګلل الدین حماين رساج الدین حماين: د حماين شبلې 

 درش او د شرخ هب  هللا لودخی درسرتالزوی   د حماين شبلې اوسنی 
درسترال او د دل دوی،  دولو  د مد یوموب: د طالبااو د درش شرخ هب  هللا 

 د مد عمر دجاهد زوی.
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والۍ کې زړږړدلی. لودخاۍ دیني زده دل عبردهللا ااواد: د کندهار پنجوايي ولس
کخ  یې په اپله سممه کې کخ   د پخواين شورو  ات اد د رسو لښلرو په 
وړااد  یې ګهاد کخی  د طالبااو د ادام  پر دهال د دفا  وزیر  د ادریلا تر حملې 
وروسته د دل د مد عمر دجاهد لودخی اایب  د پاکستان د استخباراتو لخوا په 

کال د اودح  ۶۱۱۱فحور  دراشت کې  وارول شو  زاداين شو. د  ز.کال د ۶۱۱۱
زیات پاکستاارااو بندیااو په تبادله کې   ۶۱۱دراشت کې د طالبااو رسه تر   

کال په فحور  کې وارول شو   ۶۱۱۱د  ااوشی شو  او دوی، ځل د پاکستان لخو 
کراچۍ ښار په  ز. کال  کې د پاکستان په ۶۱۰۱دارچ   ۵د زیاتو شلنجو وروسته  
 یو زادان کې شهرد شو.

ز.کال کې ۰۲۲۱دل برادر ااواد: د اروزګان و یت په د هراود ولسوالۍ کې په 
زړږړدلی. دیني زده کخ  یې په اپله سرمه کې کخ   د پخواين شورو  ات اد د 
رسو لښلرو پر وړااد  یې ګهاد کخی دی  د طالبااو د ادام پر دهال د هرات 

د درکد  قول اردو قودندان  د ادریلا له حملې وروسته د دلد مد واپ  د کابل 
کال د  فحور  دراشت پر ات، سهار  ۶۱۰۱عمر دجاهد اایب. د پاکستان لخوا د  

ده له بند څخه ازاد شو   ۶۰ز. کا د سپټمح پر ۶۱۰۱وارول شو  زاداين شو  او د  
ند   اد  دی  عصبي اوس دهال ه، د پاکستاين استخباراتو تر څاراې او ادرب

 ااروغي ورته پيښه شود ده.
مروم تاکر:  د طالبااو د ادام پر دهال د ځرنو ګاخو د لودخیو کرښو عبدالدل 

قودندان  د ګوااتااادو څخه راالص شوی بند   له بند څخه تر رااويش کردو 
د  وروسته د طالبااو د ادادي کمرسون درش او د دلد مد عمر دجاهد اایب.

 ز. کال کې پردا شوی. ۰۲۱۱د و یت د کجلي ولسوالۍ کې په هلمن
 ۰۲۱۲سرد د مد طرب اغا: د کندهار و یت د ارغنداب ولسوالۍ په ګرلور کې په 

ز. کال کې پيدا شوی  د ګهاد پردهال یې کوراۍ په کندهار کې ډیره دشهوره وه  
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  اال  بابا( ګواد د اسلدي حدب )دولو دده درش ورور    دلنګ د طالبااو په اوم 
د اغا پلر )حاګي سدوزی اغا( په لودخ  وات کې د  ګبهه درلودله پور  تخلې 

د دجاهدینو د  ات اد اسلدي  دولو  ارصهللا دنصور )حرکت اسلدي( او برا وروسته
ګواد رسه پاتې شو  زده کخ  یې د ات اد اسلدي په لرسه کې په کوټه کې کخ   د 

ال په اسلم اباد کې په سفارت  کې لودخی سلرټر وو  وروسته د طالبااو د ادام پر ده
دل د مد عمر دجاهد رسه سلکار او کاتب و  د طالبااو د ادام تر ړااردو وروسته د 
طالبااو د سرا  کمرټي درش او د طالبااود ق ر د سرا  دف  درش و  کله چې 

 ۶۱۰۵طرب اغا د  طالبااو اپل اوی درش دل اا  د مد دنصور وټاکی  سرد
ده د سرا  دف  له درشتوبه استوفی ورکخم  اوسمهال په ق ر ۲ز.کال د اګسټ پر 

 کې په علمي او فرهناي چارو کې بوات دی. 
دولو  ارک د مد: د طالبااو د ادام پر دهال د سوداګرۍ درسترال وزیر  د 

  شورا غخی  کندهار د پوهنې رئرس  د ادریلا تر حملې وروسته د طالبااو د رهح 
 ۶۱۰۵په ایران کې د طالبااو سرا  استازی  د ق ر دف  پخواای غخی   د 

 ده  یې د ق ر د سرا  دف  له غخیتوب څخه استوفی وکخم.۱ز.کال د دارچ پر 
دلعبدالسلم ضورف: دینې زده کخ  یې په کور دانه او برا وروسته د هجرت پر 
دهال په افرباين ددارسو کې کخ   د ګهاد پر دهال یې د حرکت ااملب اسلدي 
اړواد د طالبااو  ګبهه کې ګهاد کخی  هربه وات ه، د دل د مد عمر دجاهد رسه 

  وزارت ادارد رئرس  د دلاری پاتې شو  د طالبااو د ادام پر دهال د دفا 
ترااسپورټ لوی رئرس او په اسلم اباد کې سفرر پاتې شوی  د پاکستان لخوا په 
اسلم اباد کې په اپل کور کې وارول شو  ادریلایااو ته وسپارل شو  بارام زادان 

 کلواه زادان ترر کخ.  ۲ته یوړل شو  او برا وروسته یې په ګوااتااادو کې 
ون  افربان ښوواځی  ی  او دغه بنسټ اوسمهال افربان پوهنتد افربان بنسټ درش د

 . افربان دجله او افربان ږغ راډیو لر   افربان ددرسه
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د سولې په ه و بوات دی  په بملبملو کورارو او اخیوالو د سولې اړواد ااستو کې 
یې ګډون کخی  د کندهار و یت د پنجوایې ولسواپ د کند او سيمې 

 د کابل  په بارادرو ولسواپ کې استوګن دی.  اوسردوالی دی  اوسمهال
دولو  وکرل احمد دتوکل: د ګهاد پر دهال د حرکت ااملب اسلدي ګواد رسه 
پاتې شوی  دینې زده کخد یې د پاکستان د بلوچستان سممه کې د حرکت 
ااملب اسلدي اړواد ددرسه کې کخ   د طالبااو له درشااو  څخه وو  د دل د مد 

سلکار او برا وروسته د بهرارو چارو وزیر وو  د حادد کرز  د حلودت  عمر دجاهد
کلواه ترر کخ   اوس په علمي براه  ۶پر دهال یې دکندهار او باګرام زادان کې 

کې په اددت بوات دی  د افربان بنسټ دوسس غخی او د افربان پوهنتون رئرس 
والی دی  اوسمهال دی  د کندهار و یت د درواد  ولسواپ د دورچې کر اوسرد

 کابل ښار کې استوګن دی.
دو اا عبدالرزاق فتاحي:  د ګهاد پر دهال د حدب اسلدي دولو  یواس اال  
بابا اړواد ګبهو کې یې ګهاد کخی  دینې زده کخ  یې په کور دانه او د هجرت په 
وات کې په پاکستان کې په افرباين ددرسو کې کخ  د   د طالبااو د ادام پر 

سوداګرۍ وزیر وو  د حادد کرز  د حلودت پر دهال د کندهار په  دهال د
شاولرلوټ ولسوالۍ کې وارول شو  باګرام زادان او برا ګوااتااادو ته واستول شو  

کلواه په ګوااتااادو کې بند  وو  اوسمهال د افربان بنسټ درسترال دی  د  ۵
ی دی  اوسمهال کندهار و یت د شاوليلوټ ولسوالۍ د کرخآباد کر اوسردوال

 کابل ښار کې استوګن دی. 
دولو  عبداللبرر: د طالبااو د ادام پر دهال د انارهار واپ  د اترځ زون تندرمه 

 رئرس  د ریاست الوزراء اقتصاد  درسترال.
شررد مد عباس ستاالدی: د طالبااو د ق ر سرا  دف  درش  د رهح  شورا 

ادام پردهال د بهرارو چارو او برا وروسته  غخی  د ارکااو شورا درش   د طالبااو د
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 دعادې روغترا درسرتال وزیر پاتې شوی. 
د لوګر و یت  د بره کې برک ولسوالۍ اصر اوسردوالی  پوځي زده کخد يې په 
کور دانه او دهند په دهرادون اکاډدۍ کې کخ .  د پخواين شورو  ات اد پر ضد 

سراف( د ګواد غخی او د ګنوب لویدځې د ګهاد پر دهال د ات اد اسلدي )استاد 
  حوزد لپاه د یاد ګواد ادادي دسېول و.

دل د مد عباس ااواد: د طالبااو د ادام پر دهال د عادي روغترا وزیر  اوسمهال 
 د طالبااود روغترا چارو د کمرسرون درش.

شرخ شهاب الدین د ور:  د ق ر سرا  دف  د ارکااو شورا غخی  د دللي وژاو د 
څرخاې د براې دسېول   د طالبااو د ادام پردهال د کندهار د مترد رئرس او په 

 اسلم اباد کې سفرر پاتې شوی.
د لوګر و یت د بره کې برک ولسوالۍ اصر اوسردوالی   دشهور دیني عامل او 

حرکت ااملب اسلدي ګواد غخی  د پمښور ګلوزو   ددرس دی  د ګهاد پر دهال د
 غاپ کې یې دیني ددرسه درلودله. د دهاګرو په پنډ

شرخ سرد رسول حلر،: د ق ر سرا  دف  د ارکااو شورا غخی. د طالبااو د ادام 
 پر دهال یې رسمي داده اه درلودله.

د انارهار و یت د  اوګراڼو ولسوالۍ اصر اوسردوالی   دشهور دیني عامل او 
ه ګها د کې براه ددرس دی  له شورو  ات اد رسه د ګهاد پر دهال یې  پ

 درلودله.
دولو  ګان د مد ددين: د ق ر سرا  دف  د ارکااو شورا غخی  د طالبااو د ادام 
پردهال په دت ده عرب اداراتو کې سفرر او د الصمود عريب دجلې دسېول ه، پاتې 

د کندهار و یت د پنجوایي ولسوالی  اصر اوسردوالی  دشهور دیني عامل او  شوی.
ددرس دی  دیني زده کخ  یې په کوردانه او د سوود  عربستان په ددینه دنوره کې 

 کخ  د . له پخواين شورو  ات اد رسه دافربان ولس ګهاد کې يې براه درلودله.
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ا غخی  د ق ر سرا  دف  د قار  دین د مد حنرف:  د طالبااو د رهح  شور  
ارکااو شورا غخی   د طالبااو د ادام پردهال د پلن او برا وروسته د لوړو زده کخو 

د یفتل ولسوالۍ  اصر اوسردوالی  له  د بداشان و یت وزیر پاتې شوی.
 پخواين شورو  ات اد رسه دافربان ولس ګهاد کې يې براه درلودله.

طالبااو د ادام پردهال د س   د لمې رئرس  دولو  اورد مد ثاقب: د 
 اوسمهال د طالبااو د رهح  شورا غخی او د پوهني او لوړو زده کخو کمرسون درش.

حاګي د مد زاهد احمدزی: د ق ر سرا  دف  غخی او پخواای د رهح  شورا 
غخی و   د طالبااو د ادام پر دهال په اسلم آباد کې د افربااستان سفارت کې 

 لوداټ پاتې شوی.ډیپ
د لوګر و یت اصر اوسردوالی  له پخواين شورو  ات اد رسه دافربان ولس 

 ګهاد کې يې براه درلودله.
دولو  عبدالل رف دنصور: د طالبااو د ادام  پردهال د هلمند واپ  د تراعت 
وزیر  د ادریلا تر حملې وروسته د لنډ وات لپاره د طالبااو د سرا  کمرسون 

 د طالبااو د رهح  شورا دنيش دی.  درش  اوس
کلن  ۲۱د طالبااو د بنسټار درش دل د مد عمر سلرتر   :دل عبدالجبار عمر 

دی  د زابل د سرور  ولسوالۍ اوسمدوالی او د طالبااو د واکمنۍ پردهال د دل 
 .عمر اندد دلاری او باور  سخی بلل کمده

سمناااو واپ و  هربه دهال چې پر  د لربامن د الرشنګ ولسوال وروسته د بربلن او 
طالب واکمنۍ د ادریلا او دلتخو ګوزارواه یې پرل شول  عمر  د کندوز د هوايي 

 .ډګر درش  کوله
د طالبااو له پرځمدو وروسته دل عبدالجبار عمر  یو څه دهال د دل د مد عمر 

 اوس دهال له حلودت رسه بند  دی. ادنرتي دسېول و.
 د طالبااو د ادام پردهال د دواداو او صنایي وزیردولو  احمد ګان : 
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ښاغلی سهرل شاهرن: د ق ر سرا  دف  ویااد او د اړیلو دسېول  د ارکااو  
شورا غخی  د طالبااو د ادام پردهال د کابل ټایمد ورځپاڼې دسېول ددیر او په 

 اسلم اباد کې د افربااستان د سفارت درسترال پاتې شوی.
احمد ابا ولسوالۍ اصر اوسردوالی  له شورو  ات اد رسه د د پلترا و یت د 

 ګهاد پر دهال د  حرکت ااملب اسلدي ګواد غخی و.
دلعبدا حد ګهااارروال:  د ق ر سرا  دف  غخی  د طالبااو د ادام پردهال د 

 دل د مد عمر دجاهد  کاتب او ادادي سلکار و.
 سردوالی دی.د زابل و یت  د اوبهار ولسوالۍ اصر او 

دل عبدال ی د م : د طالبااو د ادام پر دهال د کندهار د اطلعاتو او کلتور رئرس  
د طالبااو د حلودت پر دهال ویااد  د ادریلا ترحملې وروسته د طالبااو د فرهناي 

 کمرسون غخی او د طالبااو د درش دل اا  د مد دنصور سرا  سلکار وو.
ق ر سرا  دف  غخی  د دکتورا تر کچې یې د اسلم  ډاکټر د مد اور، وردګ :د

 اباد په اخیوال اسلدي پوهنتون کې زده کخ  کخ .
 د  دردان وردګ و یت د چک ولسوالۍ اصر اوسردوالی دی.

ډاکټر ددارګل صالح: د ق ر سرا  دف  غخی  د دکتورا تر کچې یې د اسلم اباد 
 خ .په اخیوال اسلدي پوهنتون کې زده کخ  ک

 و یت  د کوه صايف ولسوالۍ اصر اوسردوالی دی.  ابلد  ک
حاګي د مد داود عابد: د ق رسرا  دف  د ترشیفاتو درش  د طالبااو د ادام  
پردهال په کوټه او کراچۍ کې د طالب زامرااو د تداو  دسېول و   دیني زده 

ی دی  له کخ  یې کخ . د  کاپرسا  و یت د تااب  ولسوالۍ اصر اوسردوال
 پخواين شورو  ات اد رسه دافربان ولس ګهاد کې يې براه درلودله.

عدید درسور: د سرا  دف  غخی  د لرسااس تر کچې دیني او عرصد زده کخ  
 لر . د انارهار اوسمدوالی دی.
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دولوی هدایت هللا: د سرا  ف  غخی  د لرسااس تر کچې دینې او عرصد زده  
 کخ  لر   د  اناره  و یت د اوګراڼو ولسوالۍ اصر اوسردوالی دی.

استاد اجرب هللا:  د سرا  دف  غخی  په اخیوالو اړیلو کې د داسټرۍ تر کچې  
 عرصد زده کخ  لر . د پلترا  و یت داحمدابا ولسوالۍ اصر اوسردوالی دی.
د   ښاغلی دنرر سادات : د سرا  دف  غخی. د داسټرۍ تر کچې زده کخ  کخ .

 انارهار  و یت  اصر اوسردوالی دی.
د سرا  دف  غخی  د لرسااس تر کچې یې زده کخد  کخ .  د  عامر یارس:

 دشهور  او پمنادل شود ګهاد  درش استاد د مد یارس درش زوی دی.  
 د  دردان وردګ  و یت د چک ولسوالۍ اصر اوسردوالی دی. 

د مد شورب: د دولو  وکرل احمد دتوکل زوی دی  د افربان پوهنتون استاد دی  
 هنتون څخه یې په رشعراتو کې لرسااس تر  سه کخ .د شارګې اخیوال پو 

دل احمدهللا ااای: د طالبااو د ادام پر دهال د دخابراتو وزیر  اوسمهال د طالبااو 
 .د رهح  شورا غخی

 قار  عبدال مرد احمد : د طالبااو د ق ر د سرا  دف  کارکووالی.
 لبااو د رهح  شورا غخی.دلعبداملنان ااواد: د دلد مد عمر دجاهد ورور  د طا

 دلعبدالبار  ااواد: د طالبااو د هلمند پخواای واپ.
 سلرامن اغا: د طالبااو د زابل و یت د ادادي ق وې قودندان دی.

 دل صمد ثاين: د طالبااو د اقتصاد  کمرسون غخی.
دولو  پاسنی: د ګهاد پر دهال  او برا د ګهاد تر کادرابردو وروسته د کندهار د 

نجوایي ولسواپ کې د دجاهدینو د یوازینۍ او ځاااخ  د لمې درش او قايض. پ
 د طالبااو د ادام پردهال د کندهار د د لمې رئرس.

 شرخ عبدال لر،: د طالبااو په لرلو کې پمنادل شوی ديني عامل.
 دولوی عبدالرووف: د طالبااو په لرلو کې پمنادل شوی دیني عامل.
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ولو  ګلل الدین حماين ورور  د طالبااو د درسترال حاګي ابراهر،: د دشهور د
 درش رساج الدین حماين کاکا.

پر دهال د دخابراتو وزارت دورن  حادد د ادام دولو  عبدال لر، دنرب: د طالبااو 
کرز  په وات کې د اروزګان واپ  اوسمهال د حج او اوقافو وزارت درسترال او د 

 شااې درش.حرکت ااملب اسلدي  )کابل( د یود 
دولو  قل، الدین: د طالبااو د ادام پر دهال د ادر بااملوروف او اهي عن املنلر 
درش  اوسمهال په کابل کې د سولې شورا غخی  د حرکت ااملب اسلدي )کابل( 

 د یود شااې درش.
دلعبداملنان ارازی: د طالبااو پر دهال د انارهار ادنره قودندان  د کابل واپ. 

د دلد مد رسول په اوم د طالبااو د ګل شود ډلې سرا   اوس وات کې
 .درسترال او ویااد

: د ات اد اسلدي پخواين ګهاد  تندر، او اوس د ستاد عبدالرب رسول سرافا
دعوت اسلدي سرا  ګواد درش  د ول  ګرګې پخواای غخی  د حراست او 

 ثبات اپوزیسروين ګریان درش.
تشري د اته ګوين ات اد )حدب وحدت( درش  د  استاد عبدالور ددار : د اهل

 طالبااو د ادام پر دهال د طالبااو لخوا په غدين و یت کې ووژل شو.
حرضت صبربت هللا دجدد : د اجات در اسلدي ګواد درش  د دجاهدینو د وات 

 لودخ  ولسمرش.
برهان الدین رباين: د ګمورت اسلدي ګواد درش  د دجاهدینو د حلودت   استاد

 ز.کال د۶۱۰۰کالو په عمرد  ۱۰ولسمرش  او د سولې عاپ شوار پخواای درش. د 
 ده د یوه ځامنرګي برید پر دهال ووژل شو. ۶۱سپټمح پر 

 پخواای لودخی وزیر او د حدب اسلدي درش.  :ګلبدین حلمترار
د  ااجنرر احمدشاه احمدزی: د ات اد اسلدي ګواد درسترال درش  د دجاهدینو
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پر دهال لودخی وزیر  اوسمهال د در اقتدار ګواد او د بهرارو اډو پر ضد  حلودت
 د در یوواپ ګبهې درش.

 ( ۶۱۰۲سپټمح  ۶۲ – ۶۱۱۰ډسمح  ۶۶)   حادد کرز : د افربااستان پخواای ولسمرش
ډاکټر ارشف غني : د افربااستان ولسمرش  له پخواين ولسمرش حادد کرز  څخه 

 تر  سه کخ. ۶۱۰۲سپټمح  ۶۲یې واک په 
عبدالرشرد دوست،: پخواای د پرچ، ډلې کمواسټ ګرنال  د ډاکټر اجرب هللا پر 
دهال د ازبک قودي دلرشو قودندان  د ګنبش اسلدي ګواد درش  پخواای لوی 

 درسترد  اوسمهال د ولسمرش ارشف غني لودخی درسترال.
 ۵۱مهال د افربان حلودت پخواای د بهرارو چارو وزیر  اوس ډاکټر عبدهللا عبدهللا:

سلنه واک ورکخل شوی  ډاکټر غني د حلودت درش او ډاکټر عبدهللا یې اګرايره 
 رئرس دی.

 څخه تر د  دهاله( ۶۱۰۰عبدالروف ابراهرمي: د ول  ګرګې رئرس ) له 
 څخه تر د  دهاله( ۶۱۰۰عبدالداهر قدیر : د ول  ګرګې لودخی درسترال )له 

د ډلې د یود شااې درش  د پخوااۍ ولسمرش حادد کری، الرر: د حدب وحدت 
 کرز  دوړ، درسترال.

د مد یواس قااوين: د کورارو چارو او برا وروسته د پوهنې پخواين وزیر  د ولسې ګرګې 
 پخواای رئرس  پخواای درسترال ولسمرش  اوسمهال د حراست او ثبات شورا غخی.

پخواای ګهاد  قودندان   ع اد مد اور: د ګمورت اسلدي د بلخ و یت دشهور
(  د ګمورت ۶۱۰۱ – ۶۱۱۰پر افربااستان د ادریلا له حملې وروسته د بلخ واپ ) 

 اسلدي ګواد اګرايره درش.
دوصوم ستاالد : د سولې شورا د دار اشاء پخواای رئرس  د دفا  پخواای وزیر  

 اوسمهال د در ادنرت لوی رئرس 
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د کلرو پرااترا  پوهني او کوروارو چارو پخواای وزیر  د حق او عدالت   حنرف امتر:
 ګواد درش  د افربااستان در ادنرت سلکار.

د مدعمر داوودزی: د پخواين ولسمرش حادد کرز  د دف  رئرس  په اسلم اباد کې د 
 .افربااستان سفرر  پخواای د کورارو چارو وزیر  اوسمهال د حراست او ثبات شورا غخی

 ډاکټر ااوارال ق احد : د او  در ګبهې درش  د  دالرې پخواين وزیر 
تورن اسامعرل اان: د پخواين شورو  ات اد رسه د ګهاد پر دهال په لویدیځ 
حوزه کې د ګمورت اسلدي قو  قودندان  د هرات پخواای واپ  د اوبو او برړښنا 

 پخواای وزیر  اوسمهال د حراست او ثبات شورا غخی.
حردهللا شهراين: دپخواين ولسمرش حادد کرز  په وات کې د داليې او برا د و  

 سوداګرۍ وزیر.
اسدهللا االد:  پخواای د غدين او برا وروسته د کندهار واپ  د رسحدواو او قبایلو چارو 

 پخواای وزیر  د در ادنرت پخواای رئرس  اوسمهال د حراست او ثبات شورا غخی.
پخواای وزیر  په  ټولاټو چاروګل اغا شررز : د کندهار او انارهار پخواای واپ  د 

 کې ولسمرشیدو ټاکنو ته اودااد. ۶۱۰۲
 شجا  امللک ګلله: د حادد کرز  د حلودت پر دهال د کواخ واپ

سرد حسرن ااور : د اهل تشري ډلې د حرکت اسلدي دردم افربااستان درش  په 
 ده د هند په او  ډیر کې دخ شو.۵ګو ی پر د کال کې  ۶۱۰۲

حاګي دین د مد: د انارهار او کابل پخواای والی  د پخواين ولسمرش حادد 
 کرز  سلکار وزیر  د ولسمرش غني سلکار او د سولې عاپ شورا غخی.

 .حلمت کرزی: د بهرارو چارو درسترال وزیر
 ر اشاء پخواای رئرس.اداره ادور او د وزیرااو شورا د داصادق ددبر: د 

د مد د مق: د حدب وحدت د ډلې د یود شااې درش  د ول  ګرګې پخواای 
 غخی  د اګرایره ریاست دوی، درسترال.
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 : د ولسمرش غني پخواای ویااد  د در ادنرت درسترال رئرسعابد  عبرداګمل 
 رس او ویااد.ئصدیمي: د در ادنرت د د بوعاتو او ارشاتو ر حسرب هللا 

 ر، لودین: د ادنرت شورا غخی.قس 
 د پروان واپ د مد عاص،:ااجنرر 

د ولسمرش د لودخ  درسترال عبدالرشرد د ادنرت شورا غخی  فرض هللا تکي: 
 دوست، استازی.

 .سلکارد مد ااطمي: د اګرائره رئرس د دوي، درسترال حاګي د مد د مق 
الرر استازی او د  درسترال کری، ولسمرش د دوی، پخوايند اسدهللا سوادش: 

 ول  ګرګې غخی.
 فرهاد هللا فرهاد: د سولې عاپ شورا د دار اشاء لودخی درسترال.

 عبدالجبار ثابت: پخواای لوی څاراوال.
د مد قاس، حلرمي: د درص په ا زهر پوهنتون کې یې لوړد زده کخد کخ   د 

ادریلا تر حملې وروسته د طالبااو د ادام پر دهال د بهرارو چارو وزارت کارکووالي و  د
شامل ټلوالې لخوا وارول شو او بارام زادان ته واستول شو  تر الصردو وروسته یې په 
س ه د لمه کې کار کاو  د قباء په اوم ارریه بنسټ لر   د ادنرت شورا غخی دی  د 

 لوګر و یت د اروار ولسواپ اوسردوالی دی  اوسمهال کابل ښار کې استوګن دی.
ولسمرشیدو ټاکنو پر دهال د ولسمرش غني  ۶۱۱۲ع اهللا صادق: د افربااستان د 

ولسمرشیدو ټاکنو پردهال د ولسمرش غني د ټر،  ۶۱۰۲د ټر، او کمپاین غخی  د 
 ده، غخی  اوسمهال په ادریلا کې اوسرږ   د سولې په براه کې ه ې کو .

 غنی سلکار. اغا پ دستارر : د کندهار و یتي شورا غخی  د ولسمرش
دل امرب هللا ااواد: په کندهار کې د ګمورت اسلدي دشهور قودندان  د 

 کندهار د فرقي درش.
   د کندهار پخواای ادنره قودندانقودندان: د دل امرب هللا ااواد اان د مد اان
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سپټمح  ۱۱ ) د کمواسټ پلوه افربان رژی، وروستی ولسمرش : ډاکټر اجرب هللا
دئ  ۲(  دخلې له ولسمرش کردو د درکد  کمرټې  )  ۰۲۲۶اپریل   ۰۲تر   ۰۲۱۱
اودح  ۶۰تر  ۰۲۱۱ګنور   ۰۰او له د  دخلې  (  درش ۰۲۲۶لاپری ۰۲تر  ۰۲۱۲ 
 د هربه وات د استخباراتو )ااد( رئرس و. ۰۲۱۵

: د حدب اسلدي افربااستان د اګرائره شوار  پخواای غخی   د  استاد د مد زدان دددل
درش  د سولې فوال  لرلوال او شاعر دی  د کابل د ادام ابو حنرفه سرا  کميتې 

عاپ دارالولوم څخه فارغ او لوړ  زده کخ  یې په دله دلرده کي کخ . د کابل و یت 
 د ده سبد ولسوالۍ اوسردوالی دی  اوسمهال کابل ښار کې استوګن دی.

لدي رسه پاتې حاګي احمد  فرید: د ګهاد پر دهال د حدب اسلدي او ات اد اس
شوی  د  استاد برهان الدین رباين د حلودت پر دهال د دفا  وزارت د سااتامين 
ریاست رئرس پاتې شوی   د حادد کرز  د حلودت په لودخۍ دوره کې د ولسې 
ګرګې غخی  د سولې په فوالرتواو بوات دی. د دعوت او ګهاد پوهنتون د 

ت د تااب ولسواپ اوسردوالی دی  رشعراتو له څاااې فارغ شوی. د کاپرسا و ی
 اوسمهال کابل ښار کې استوګن دی.

ښاغلی وحرد دنده: د ګهاد پر دهال حدب اسلدي رسه پاتې شوی  د استاد برهان 
الدین رباين او طالبااو د حلودت پر دهال یې د بهرارو چارو وزارت کې داده 
درلودله  د حادد کرز  د حلودت په لودخیو واتواو کې د س د د لمې ویااد و  

او سيمې په کچه پمنادل اوس دهال د سولې په ه و بوات دی  د افربااستان 
شوی سرا  څرخوالی  او لرلوال دی. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي فارغ  
د بربلن و یت د درکد  بربلن  د فابریلې سرمې اوسردوالی دی  اوسمهال کابل 

 ښار کې استوګن دی. 
عبدالشلور دادرس: د افربااستان د حموق پوهااو غخی  د بارام زادان د بندیااو د 

بندیااو  ۱۱ز.کال کې یې د بارام د  ۶۱۰۲دوسرو څرخوالی او د ګنور  دراشت   
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دوسرو تر څرخاې وروسته وویل چې یاد بندیان  باید اويش يش  وپ د ادریلایااو 
 لخوا هربوی په بند کې وساتل شول.

 سرد اس اق ګرلين: د ول  ګرګې غخی او د  افربااستان د در پروستون ګواد درش.
 د ګرلين: د د ات در افربااستان ګواد درش.سرد حاد

 ډاکټر فرض د مد ځلاد:  لرلوال  سرا  فوال او د کابل  پوهنتون  استاد.
 ادر : د غرګستان پوهنتون رئرس او د اصلحات چاپي اپرواې درش. عبدالل رف

 استاد اسد وحرد : د رساوشت ورځپاڼې دسېول ددیر  د کابل پوهنتون استاد.
 االدی: د شمشاد ټلویدون د سرا  براې د )تاوده ب ثواو( چلووالی.دررویس ست

 شاپور بخترار: د طلو  ټلویدون  د سرا  براې د )تودد احد(  چلووالی.
 ۶۱۱۲ااجنرر د مد قاس، حلرمي: د ګردني ډیپلوداټااو او طالبااو  تردنځ په 

 اوسمږ .ز.کال کې د سولې د احو راب ه ګوړووالی  چې اوسمهال ق ر کې 
 الرل هللا صايف: په کابل کې د پاوا  ادارد د درش ښاغر پاولو استازی.

دل عبدالرب ااوادزاده: په کندهار کې دشهور دیني عامل چې د شوروی ات اد  د 
 .یرغل پردهال د افربان کمواسټااو لخوا شهرد کخل شو

وړااد  یې  : د الماعده شبلې بنسټار  د پخواين شورو  ات اد پراساده بن  دن
په افربان ګهاد کې براه اارستي  د طالبااو دلارترا یې وکخم  د ادریلا د درین 

کالو په عمر د  ۵۲ده د ۶ز. کال د دئ دراشتې پر ۶۱۰۰پوځرااو لخوا په  
 پاکستان په ایبټ اباد کې ووژل شو.

 .ابوبلر بربداد : د اسلدي دولت ډلې )داعش( درش
  ۶۱۱۰ګنور    ۶۱ولسمرش  و چې د ده په وات ) هربه ګورج ډبلرو بو : د ادریلا

 (  کې پر افربااستان او عراق د ادریلا پوځ لخوا حملې وشو .۶۱۱۲ګنور  ۶۱  -
 ۶۱۰۱ګنوری  ۶۱ټردپ : د ادریلا ولسمرش  له اوبادا څخه يې واک په  ډواالډ

 تسلر، کخ.
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 ۶۱ – ۶۱۱۲ګنور   ۶۱)بارک اوبادا: د ادریلا هربه ولسمرش چې د ده په وات 
ادریلایې پوځرااو په افربااستان کې شتون درلود   ۰۱۱۱۱۱( کې ۶۱۰۱ګنور  

 دده په وات کې  د ادریلا او افربااستان تردنځ  اجمن ادنرتي تخون  سلرک شو.
ولسمرشیدو  ۶۱۰۲هرلر  کلنټن: دادریلا د بهرارو چارو وزیره  په ادریلا کې د 

 ټردپ رسه د ولسمرشۍ سرالۍ ته و ړم وه. ډواالډټاکنو پر دهال د 
ز.کال پور  لودخی وزیر   ۶۱۱۱تر  ۰۲۲۲له   و ددرر پوترن: د روسرې ولسمرش 

دئ  ۶۱۰۶پور  ملخی وزیر  د  ۶۱۰۶تر  ۶۱۱۱ولسمرش  له  ۶۱۱۱تر  ۶۱۱۱له 
 دراشتي راهر   تر  د  دهاله د روسرې ولسمرش دی. 

تان لپاره د ولسمرش پوترن ځاااخی استازی  ضمرر کابلوف: د افربااستان او پاکس
 ز.کال پور  په افربااستان کې ډیپلوداټ او د روسرې سفرر ۶۱۱۲تر  ۶۱۱۲له 

 (۶۱۰۲ – ۶۱۰۶یاالوبرش: په افربااستان کې د دلارو دلتواو د دف  )یواادا( درش )
ګون دراشت کې په افربااستان کې د دلارو دلتواو د سرا   ۶۱۰۲یاداداتو:   

 )یواادا( درش شو. دف 
دارچ  ۱افربااستان لپاره د دلارو دلتواو د رسدنيش ځاااخی استازی )د کا آی ډ : 

 (۶۱۰۱تر دارچ  ۶۱۱۱
ز. کال کې په افربااستان کې د دلارو دلتواو د دف  د  ۶۱۰۲درردن ډاارل: په 

 دللې وژاو براه کې ځاااخد استاز .
کې د دلارو دلتواو د دف  د  ز. کال کې په افربااستان۶۱۰۲دارک باوډن: په 

 برش  درستو دسېول. 
ز.کال کې کابل کې د دلارو دلتواو د داشودااو څاااې  ۶۱۰۲ګورډن:  په  

 )یواسرف( دف  استازی.
 ۰۲۲۶چې په  بمنن سروان: د افربااستان لپاره د دلارو دلتواو ځاااخی استازی

د  ډاکټراجرب هللا او کې یې د افربااستان سولې لپاره پنځه داده اید طرحه باا



 435  | لنډ ژوند لیکونه

 

دجاهدینو توافق وکخ  وپ د احمدشاه دسوود او پرچ، ډلې د ایتلف له ادله 
 عمر اه شوه.

 پاولو: د پاوا  اخیوال بنسټ درش.پروفرسور 
فتح هللا ګولن: د ترکرې دخالف سراستوال او دذهبي درش  د اددت اوځښت 

د  ۶۱۰۲دت یې د درش چې اوسمهال ادریلا کې استوګن دی. د ترکرې حلو 
 ګو ی پنځلسمې د کودتا د ااکادې ه ې تر شا  س بوپ.

ایرلنډی دی  د افربااستان او پاکستان اړواد د ده ادرواه او څپخاو  دایلل سمپل:
په افربااستان کي  ۶۱۱۱څخه تر  ۶۱۱۲ته لويديځې رسنۍ ډیر اعتبار ورکو   له 

د اروپايې ات اديې درستيال او ځاااخی استازی پاش شوی  په کابل کې د دلارو 
 شوی. ه، پاتېدلتواو د دف  د سرا   چارو دسېل 

 پمښور کې د پاکستان د بهرارو چارو وزارت دسېول.: حادد افريدی
 ګرنال رضوان اا :  د آی ایس آی لوی رئرس

 ګرنال سجاد علی: د آی ایس آی د رئرس دواون
 ډګروال عبدهللا:  د آی ایس آی لخوا د افربااستان د ټولو چارو دسېول 

 .دتماعد شوی پوځي درشدتماعد درجر ګل: د پاکستان 
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يمو  (Nazar Mohammad Mutmaeen :پمه ااررړمد )  دمر د ممد د مم  ا
د افربااستان  .افربااستان د سرا  اوضا  شنوالی دیافربان اپلواک لرلوال او د 

په رسنيو کې په دندمه توگه ليلنې اپرو   هممداراز د راډيوگمااو او تلويدواوامو پمه 
 .گرد  دمدواو کې گډون کو 

 مخدهه
هلمنمد زړندیمد کمال کمی د ۰۲۱۱ادر د مد د مم  د ګموم رسدسمت زوی پمه

ون کر په یموه االوسمتي غریبمه او دینمداره کموراۍ د زرغ اادعر ولسوالۍد  و يت
 .کې دارا ته را غلی دی

  ده کړه
دکمواسمټااو لمه کودتما وروسمته د ډیمرو افرباامااو پمه څرمر د د مم  کموراۍ همم، 

هااوا ته دبلوچستان دپنجپایې په کمپ کی  د ډيوراډ کرښههجرت ته اړم شوه   او 
لودخاۍ زده کخد يې د شهيد اټک په لودخاۍ ښوواځۍ کمې پممل  .هستوگن شول

کخ   دنځنۍ زده کخد يې د گرد  ګنرل کممپ دعبمدهللا ابمن دسموود )رض( پمه 
لرحمن په لرسه کې  او دولسم، ټمولری يمې ددرسه   دکويټې ښار د دولو  حبيب ا

پمه  .په پمښور کې د سيد ګامل الدين افربان پمه عماپ لرسمه کمې پمای تمه رسموپ
ملرید کال کې د انرر هار اسلدي پوهنتون د ااجنررۍ پوهنځۍ ته بریالی  ۰۱۱۰

ملریمد ۰۱۱۱ملرید کال کې تبدیر وکخم او په  ۰۱۱۲شو  کابل پوهنتون ته يې په 
کابل پوهنتون د سيول ااجنرر  په څاارمه کمی امپر لموړ  زده کمخ  کال کې د 

دینمی زده کمخی یمی پمه شخيصم ډول د هجمرت پمه وامت کمې پمه  .بشپخ  کمخ  
بملبملو ددرسو )ښوواځيو( او دا ډول د قران کری، ترګمه او تفسرر يې له دیمن پموه 

 .دولو  عبدالسلم عابد څخه کخد
 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF_%DA%89%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%86%DA%89_%DA%A9%D8%B1%DA%9A%D9%87
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 ګدرمه د وي
د  انررهمار و يمتدلوړو زده کخو د زده کخد تمر څنمد دملرید کال کې ۰۱۱۵په 

بمل ملریمد کمال کمې پمه کا ۰۱۱۲پمه  .راډيو او تلویدیون د رئرس په توگه وټاکل شو
کې د عادمه کتمابتون او دمر آرشميف د لموی رياسمت درسمترال او د کتماب دجلمې 

ملریمد کمال کمي دبرهممي کتمابتون د  ۰۱۱۱پمه .دسېل دديرپه توگه یې کار کمخی 
ملرید کال کي يمې رسممی دامده پریښموده اود  ۰۱۱۱په  .شورئمس په توگه وټاکل 

او دساین م دضمادرنو  هلمند په و یت کي يي د امل م  په ااده دااررید  ژبې
اطلعمات او کلتمور  هلمند و يمتملرید کال کې د ۰۱۱۲په  .ښووارد درکد پرااست 

 سمولرریمې پمه هلمنمد و يمت کمې د  او په همدد کال .د رئيس په توگه وټاکل شو
ملرید کال کمې يمې لمه بهرارمو  ۰۱۱۱په  .د زده کخ  روزارد درکدګوړکخ  (کمپيوټر)

و رسه کار پممل اخیوالو دېسرسو او د ښوواځرو او کوچنرو روغتواو ګوړولو اخيوالو ادار 
کې یی د دلررو دلتواو د سااتامين پروژو د ت برمق )يمو ان او پمي  ۰۱۱۲کخ او په 

دفم  تمه  کابملکې داده درلودله  چې وروسمته برما د  کندهار و يتایس ( رسه په 
ملرید کال پورد يې په ياد دف  کمې د ااجنرمر  پمه برامه کمې  ۰۱۱۱تبدیل او تر 

 .داده دخته يوړم  چې وروسته يې په اپله اوښه داده پريښودله
 داسی اتیکې او ژو وس

هربه دهال چې د م  په زده کخو بوات ؤ کوراۍ او درشان يې د اسلدي حدب 
رسه تخاو درلود  او د م  ه، اپلې لودخاۍ  دنځنۍ او ثااو  زده کخ  د اسلدي 

د طالبااو د ادام پر دهال يمې د پوهنتمون  .حدب په ښوواځيو کې رسته رسوپ د 
په  .لتور وزارت په بملبملو براو کې داده رسته رسوپویلو تر څند د اطلعات او ک

افربااستان باادی د ادريلا او د ادريلا د دت دینو تر حملمې وروسمته يمې لمه بهرايمو 
او برما ورسمته لمه دلرمرو  .اخیوالو دېسرسو رسه د سااتامن په براه کې کار پمل کخ

د اوسردو پردهال د په کابل کې  .دلتواو رسه د درش ااجنرر په داده پاتې شود دی

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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بملبملو سرا  او اصلحي ټولنو رسه يې ااسمتې او دجلسمواه درلمودل  پمه هرمواد 
کې د ريښتواې سولې اړواد يې سرا  هلې ځلې پمل کخ   او د سولې اړوامد پمه 
ځرنو کورارو او اخیوالمو کنفرااسمواو کمې يمې گمډون کمخی  چمې يمو لمه ډیمرو دهممو 

زړندیمد  ۶۱۰۶ټرو ښار د دوشرشاپوهنتون کې پمه  کنفرااسواو څخه د ګاپان د کرو
حلمترار( اسمتاز  )کال کې هربه کنفرااس چې د طالبااو استازو  د اسلدي حدب 

او لمه د   .ه، گډون کمخی ؤ  د مم  هم، پمه هربمه کماافرااس کمې رشکمت درلمود
زړندیمد کمال کمې هم، پمه اودموړ  پوهنتمون کمې د سموپ اړوامد  ۶۱۰۰دخلې په 

زړندید کال کې د ترکيې په اسمتاابول ښمار  ۶۱۰۱په  .کخی ؤ کنفرااس کې رشکت
زړندید کال کې د پاکستان په اسملم  ۶۱۰۲کې په اخيوال اسلدي کاافرااس او په 

د افربااسمتان اړوامد  .آباد کې د سوپ اړواد اخيوال کاافرااس کې يې رشکت درلمود
کې هم، پمه ځرنمو دهممو دسایلو له پاره يې د پولنډ هرواد وارسا او کاراکوب ښارواو 

اوس دهال په کابل کې د افربااستان له پاره د واقوي سولې  .ااستو کې گډون کخی
 .اړواد ه و بااد  بوات دی

 لیکيل  چاپ آثار
 طالب مرشانو رسه شپږورځې .1
 بندیان ۳د ګوانتانامو  .2
 وارسا  ته له باګرام پوځې اډې،  لېدنې او غونډې .3
 طالبان په جاپان کې .4

 ناچاپه آثار لیکيل
 جګړې  مجاهدین او خپلمنځي .5
 افغان چارواکو او سیاستوالو رسه ناستې  .6
 ناستې  ناټو او بهرنیانو رسه د سولې اړوند .7
 قطر کې له طالبانو رسه ناستي  .۹. اندونیزیا کې د علاموو غونډه .8
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 دوحه –د پوهنتون استادااو او افربان شنوالو ااستهله طالب درشااو رسه 

 کندهار –استاد دددل  وحرد دنده  ګرنال عبدالرازق او حاګي صادق 
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= کابلوحرد دنده  سرد اس اق اغا  ډاکټر ځلاد  استاد ادر  او استاد دددل
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 کابل –له احد ااستې وروسته 

 

 ق ر –پاوا  دوړمه ااسته  دوحه 
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کابل –پاوا  غواډه 

 کابل –له درش  رسه د افربااااو دشورتې ااسته پاوا  د 
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 د طالبااو د ق ر سرا  دف  غخ 

له کندهار واپ هامیون عدید  او ادنره قودندان ګرنال عبدالرازق رسه د سولې 
 د پریلخه لرک په اړه ب   دچمربې غواډ


