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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

عالمیه د الو ګډه ډد امارت د مرکچي  او د بین االفغاني خبرو لپاره د طرزالعمل تر بشپړېدو وروسته، د افغانستان د اسالمي جمهوریت
خه د دغه څله لورو  یو بل ګام دی. موږ د افغانستان له مختلفو والیتونو څخه افغان مېرمنې له دواړو په برخه کېد پرمختګ  بهیرسولې 

ونو اتي ټیمپام وړ پرمختګ له امله مننه کوو. همدارنګه موږ د قطر حکومت څخه مننه کوو چې په تېرو څو میاشتو کې یې د مذاکر
مي شمول اسال یانو پهاو متحدینو سربېره، یوه سیاسي حل ته د رسېدو لپاره د ګاونډ کوربه توب وکړ. زموږ په باور، پر نړیوالو شریکانو

 رول لوبولی شي. کې رغنده بهیرد افغان سولې په هېوادونه هم 
 

ا چې ه یوازې د. نن، طالبان نکړیواو طالبان به یې هرکلی  شی بهیر به پیلی کوالی چې د سولې څو کاله مخکې هېچا دا تصور نه شو
 ې حل کولنستان کې د لسیزو شخړکه څه هم په افغاد مخامخ خبرو مالتړ کوي، بلکې له نورو اقشارو سره هم خبرو ته حاضرېږي. 

ر کفې بې له دې چ -، شته اختالفونه د خبرو له الرې حل کېدلی شيرښتینولي موجوده ويسانه نه دی؛ خو که ژمنتیا، قرباني او دومره آ
 وکړو چې دا اختالفات څومره پېچلي دي. 

 
، خه برخمن ويڅپایلې له پراخ مالتړ اجنډا او  خبرو داو  ولري ټولنه کې ژورې ریښې لپاره چې په افغان ته رسیدو داسې یوې سولې

 نان دا خپلوګه افغااصولو په ت. همدارنګه د په چمتو کولو کې روڼتیا او شفافیت په پام کې ونیول شياړتیا ده چې د مذاکراتو د اجنډا 
د  ه کوو چې. په ورته توګه، موږ غوښتنراتلونکی یې ورپورې تړلیمشروع حق ګڼي چې د مذاکراتو د اجنډا په اړه خبر اوسي، ځکه 

یاسي سد  په افغانستان کې . هره موضوع بایدشياجنډا هغه موضوعات چې د دواړو لورو له خوا طرحه شوي، له خلکو سره شریک 
که هم دي، ځمدا د تلپاتې سولې لپاره ډېر ګوندونو، مدني ټولنې، خصوصي سکتور او رسنیو په شمول له ټولو خلکو سره شریکه شي. 

 کې د ګډون احساس ورکوي.  بهیرچې خلکو ته د خپل هېواد د سولې 
 

د اجنډا د  پیلېدو مخکېبیا کوو چې د خبرو تر  ورځو لپاره ځنډول شوې دي، موږ پر دواړو غاړو غږ ۲۲دا چې اوس د سولې خبرې د 
پاره د لکړي. موږ همدارنګه پر دواړو لورو غږ کوو چې د تاوتریخوالي زیاتول د مذاکراتو ومشورو تمرکز -نهایي کولو لپاره پر سال

 استفادې د څخه په نفوذ او اغېزوسیلې/تاکتیک په توګه ونه کاروي. موږ پر نړیوالو ټولنې او ګاونډیو هېوادونو هم غږ کوو چې له خپل 
 بین االفغاني خبرو په جریان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي. 

 
د نړیوالې سولې د شاخص په راپور کې افغانستان تر ټولو لږ سوله ییز هېواد بلل شوی،  ۲۰۱۹او سولې انستیتیوت د  ي چارود اقتصاد

په سر کې راځي چې په نوملړ  دم ګټلی و. افغانستان د نړیوال تروریزم د شاخص په داسې حال کې چې تر دې مخکې سوریې دغه نو
سلنې سره  ۱۶.۷له  (GDPلوړه کچه اقتصادي تاثیرات له ځان سره لري او دغه تاثیرات د دې هېواد د ټول ناخالص کورني تولید )

یې په افغانستان کې شوې دي، چې له همدې  ۶ جملېتروریستي بریدونو له  مرګونې ۲۰کال کې د  ۲۰۱۹بېره، په معادل دي. پر دې سر
افغانان زښت ډېر کړېدلي   1.تر ټولو لوړ شمېر مرګ ژوبله له ځان سره لريامله د افغانستان جګړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ جګړه ده چې 

توغندي وتوغول شول چې مرګ ژوبله او ویجاړي  ۱۰دي. آن پرون موږ د دې شاهدان وو چې په کابل ښار کې پر هستوګنیزو سیمو 
 ، له تصور څخه پورته ده. ځان سره درلوده. په افغانستان کی د وراني او تروما کچه چی هره ورځ یی افغانان تجربه کوی یې له

 
تړ له مالوال نړید  داسې حال کې چې افغانستان له ستونزمن او حساس تاریخي وضعیت، شدیدې جګړې او په راتلونکي کېپ له بلې خوا،

ن نستان اقتصاد زیانمدو له امله د افغاناروغي هم افغانستان ګواښي. د کورونا ویروس د خپرې ۱۹-کووېډ یو ناڅرګند حالت سره مخ دی،
ونکی م زیانمنافغانستان د بې وزلۍ په وړاندې نور هباندې یې منفي اغېز کړی چې دا کار  اتو او عایداتورف، صادرشوی او پر مصا

 کوي. 
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ډېر ځنډ  و له الاموږ پر دواړو لورو غږ کوو چې د خلکو غوښتنه په پام کې ونیسي، تاوتریخوالی زیات نه کړي، پر اجنډا هوکړه وکړي 
مله خپل اانان هره ورځ د جګړې له مه خبرې پیل کړي. که څه هم افغ ۵کال د جنورۍ پر  ۲۰۲۱څخه د مخنیوي په موخه سمالسي د 

یوه  ړي او دکعزیزان له السه ورکوي، موږ ال هم هیله من یو او سترګې مو دواړو مرکچي ټیمونو ته دي چې له ځنډ پرته خبرې پیل 
 تلپاتې سیاسي جوجاړي له الرې بریالۍ نتیجې ته ورسېږي. 

 
 

 
 **********د تلپاتې سولې په هیله***********

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


