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مطبوعايت اعالمیه

له امريكا څخه د صداقت مته له اور څخه د سړو هیلې ته ورته ده
طالبانو په هغه ليکنه کې چې د هغوی رسمي نظر څرګندوي ،ویيل وو چې هغوی د سولې د مذاکراتو په بهیر کې خپل ټول
مسؤلیتونه تررسه کړي دي ،خو امريکا د «نوو غوښتنو ،نیوکو او بهانو» له لرې خربې اترې اوږدوي .له دې وړاندې هم د دغه ډلې
ویاند د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه ویيل و« :پمپئو دې د خپل بام واورې زموږ بام ته نه راغورځوي».
د حزب التحریر-ولیه افغانستان مطبوعايت دفرت د سولې د پروسې د اوږدېدو په اړه د لندې ټکو یادول مهم او اړين بويل:
لومړی :امریکا هڅه کوي ترڅو د سولې هوکړه لیک د بېالبېلو بهانو له لرې یوه مناسب فرصت ته برابر کړي ،ترڅو د ټرمپ
ټیم د هغه له لسلیک کولو د امریکا په ټاکنو کې د یوې لویې تبلیغايت هڅې په توګه ګټه واخيل .لکه څنګه چې ټرمپ د ابوبکر
البغدادي او قاسم سلیامين له وژلو او د پېړۍ له معاملې څخه په راتلونکو ټاکنو کې د عامه افکارو د مالتړ د جذبولو لپاره په تبلیغايت
ډول وکارول.
دويم :امریکا او طالبان دواړه د سولې د هوکړه ليک په اړه بېالبېل لیدلوري لري .مسلامنان تړون او تړون ته ژمنتيا یو مهم
اسالمي ارزښت بويل  ،له همدې امله طالبان د واقعي هوکړه لیک او ماالحې په فکر کې دي .مګر امریکا تړون او هوکړه لیک ته د
چانس او غولولو په سرتګه ګوري او د امریکا سیاست په ځانګړي ډول له دولتونو او ډلو رسه د خربو اترو پر مهال د غولولو ،نه ژمنتيا او
تړون ماتولو پر بنسټ ولړ دی .په داسې سیاست کې صداقت او تړون ته ژمنتیا هېڅ معنی نه لري .ځکه امریکا په نړۍ کې د تر ټولو
سرت تړون ماتوونکي هېواد لقب خپل کړی دی .د امریکا وروستیو دریځونو او د سولې د خربو اترو د پرمختګ څرنګوايل ته په کتو دا
جوتېږي چې امریکا په افغانستان کې د واقعي سولې غوښتونکې نه ده ،بلکې د طالبانو د حرکت پر وړاندې توطيه او دسیسه کوي.
درېيم :د سولې خربې اترې د سیايس تاکتیک په توګه لنډمهالې وي .ځکه امریکا د هغو له لرې غواړي د ځان لپاره وخت
و پلوري ،ترڅو په افغانستان کې خپله ماتې پټه کړي .امریکا په دې ښه پوهيږي چې د جګړې په ډګر کې د طالبانو صرب او استقامت
د هغوی په رضر متامېږي .له همدې امله امریکا طالبان د سیاست ،ديپلوماسۍ او مذاکراتو هغه میدان ته ور وستيل دي چې خپله
ورباندې بریالۍ او تر ولکې لندې يې دی او په خپله خوښه کله مذاکرات «مړه» اعالنوي او کله د مذاکراتو مېز ته راګرځي او د
اوربند رشط ږدي.
څلورم :طالبان باید پر امریکا باندې د باور او د سولې د خربو اترو د پرمخ بېولو پرځای ،ژر تر ژره مذاکرات ودروي او له هغې
څخه بهر يش او پرځای به يې د امریکايي اشغال پر وړاندې په عميل میدان کې د مبارزې دوام او صرب د هغوی بریالیتوب تضمین
کړي؛ او دا یوازينی میدان دی چې امریکا پر هغه نيش بریالۍ کېدلی .ځکه په سيمه او نړۍ کې ګڼ داسې شواهد تر سرتګو کیږي
چې امریکا د افغانستان په سیايس ،اقتاادي او نظامي ډګرونو کې ماتې خوړلې .نو طالبان باید د سولې په دروغجنه پروسه کې د
امریکا پر ديپلوماسۍ ونه غولېږي ،بلکې باید د اشغال پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
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