
 د يوناما محترم مشر بان کويش،

 ٢٠١٣په  ، د خپلی مخکينی وعدی په اساس، .  له دی امله چی تاسی وړاندی کوو نيکی ھيلی  تاسی ته خپلی د ھر څه نه مخکی، 
و او مننه دغه اقدام ستاي له موږ سره شريک کړی، مونږ  ند د يوناما راپورميالدی کال کی ، په افغانستان کی د ملکی تلفاتو په ا ړو

د حقايقو د  راپور موږ ته راليږلی دی. دا به په راتلونکی کی،  نوموړی د خپريدا  نه مخکی مو   ښه پيالمه ده چی کوو. يقينا دا يوه 
مثبت اغيز ولری.  لکی تلفاتو د مخنيوی په جھت کی موندلو او د م  

له سترو ھدفونو  څخه دی.   ريک د پيل او  زمونږ د روان جھادد تح ، برو ساتنهخپل ولس د سر، مال او آ ه ده چی دتاسی ته معلوم
موږ د يوی تګالری په توګه ،  د  زموږ لپاره د انديښنی وړ دی. ،ترسره کيږی  ملکی تلفات ھرځای، ھروخت او د ھرچا له خوا چی

  ژمن يو. مخنيوی ته  تلفاتو ملکی

لکه چی د تيرو څو کالونو  افو لپاره  د تبليغاتی وسيلی په توګه استعمال نشید ملکی تلفاتو مسئله د سياسی اھد ضمنا، بايد ووايو چی 
د  د ملکی تلفاتو ،  په ھمدی اساس ورته وکتل شی. ده، بايد له ھمدی زاويی . دا يوه بشری مسئله راھيسی دغه لړئ را روانه ده

موږ تاسی سره دائمی تماس او ھماھنګی ته اماده يو.  مسئلی د حل لپاره   

يوه ځانګړی کميسون جوړ کړی دی. ددی کميسون د  ارت د ملکی تلفاتو د مخنيوی پخاطر،معلومه ده چی داسالمی امدا ھم  اسی ته ت
  .او مخنيوی وشی ی پيښی څيړنه جوړيدو ھدف دادی  چی  د ملکی تلفاتو د ھر

د تيرو کالونو په شان  حقايق نه څرګندوی او يوطرفه ايد ووايو چی دغه را پور زمونږ په نظر،  دتاسی د راليږلی راپور په باره کی ب
موافق نه يو. د ځينو برخوسره يی  موږاوی د واقعيتونو په نوم پکښی درج شوی دی . ادع  

ی وخت د مونږ کولی شوای چی د تاسی د راپور ډيرو  ادعاوو ته مو ماده وار ځواب ويلی وای خو د تاسی له خوا د تعيين شو 
. ھيله ده غور پری وړاندی کوو  تاسی ته  او تبصرو په بڼه کی  خپل دريځ  په الندی ډول مونږ د څو عمومی کتنوکموالی له امله، 

: وکړی  

نږ بمونه کنترول کيدونکی د سرک له غاړی بمونو په ھکله چی تاسی پخپل راپور کی ورته اشاره کړی، بايد ووايو چی زمو -لومړی
ملکی کسانو ژوند له کی په پيښو  چاودنه نه کوی. داھم حقيقت دی چی د سرک له غاړی بمونو. د ھدف  پرته په ملکيانو بمونه دی

چاودنی  اسالمی امارت ته منسوبول بی انصافی ده.   . الکن دغه السه ورکړی   

کله، کله د شخصی  مونږ پوھيږو چی ځينی استخباراتی کړئ زمونږ د بدنامولو  او د خپلو  اھدافو لپاره  دغه ناوړه کار ترسره کوی. 
 دغه کارونه قواوی ودل کيږی.  ھمداراز، پخپله امريکايی له امله د سرک له غاړی بمونه ايښ دښمنيو په  اساس  د انتقامی  کاروايو 

يی د بمونو د ايښودلو په جريان کی عمال ليدلی دی.  يو تعداد بمونه چی  مقناطيسی  ترسره کوی. داسی کسان شته چی خارجی عسکر
 بمونو ګمان کيږی دپه ھغو د سرک له غاړی  او د ملکی تلفاتو سبب ګرځی،  ونه دی او زمونږ ددښمنانو له خوا ايښودل شوی وی،بم
دو اړه  مونږ سره تړاو نلری.  دغهپه حقيقت کی ھغه د سرک له غاړی بمونه، نه دی.  .  

، دا مو طالبانو ته منسوب  ی زخميان شو ١١٩۵۶او وژل شوی  ماشومان ۵۶١ کی، کال ٢٠١٣تاسی پخپل راپور کی ويلی چی په 
د امريکا او د کابل د اداری له خوا زمونږ په  خالف پوری کيږی.  وخت په وخت،  کړی، دغه ادعا اسا س نلری. دغه شان تورونه

   دی. او تائيد کړی ادعاوی  پخپل راپور کی ځای په ځای کړی ږ په نظر، تاسی  د ھغویزمون

په غاړه وانخلی، موږ يی بيا په خپل آند  چی کومه ښکيل خوا  سی په       صفحه کی  ليکلی چی د کومی واقعی مسئوليت تا  -مدوھ
ران لرو. د ھری واقعی او تلفاتو  راپور په ان په ھره سيمه کی کسان اوراپورت. بايد ووايو چی مونږ د افغانستويوی خواته منسوبو

نه دی منلی ،  نو ھغه پيښی چی موږ يی مسئوليت  روو. ی موږ يی سمالسی پخپل سايټ کی خپچھماغه وخت کی مونږ ته را کوی 
ل يوازی مونږ پوری تړپه ھر حالت کی  و شی خکه ددغو پيښلوريو ته  نسبت ورکړل  بايد موږ ته منسوب نشی بلکی نامعلومو

اساس بيطرفانه د انصاف په  پدی ھکله،  وقع کيږی چی .  د ملګرو ملتونو په شان  نړيوالی موسسی څخه دا تغيرعادالنه عمل دی 
  قضاوت او عمل وکړی او د اټکل له مخی يی  راپور ترتيب نشی. 

تم ځايونو په ھکله ، د اسالمی امارت وسله والو  ځيو او د بس دده چی په بازارونو، مارکيټونو، ښوونتاسی ته معلومه   -دريم
دی چی  پدغو ځايونو کی د بريدونو او چاودنو څخه ډډه وکړی او  ددی حکم د تطبيق لپاره ت زمونږ د مشر قطعی ھدايمجاھداينو ته 



عملی اقدامات ھم شوی دی. ھمداراز، پداسی ځايونوکی چاودنی  موږ ھروخت غندلی او غندو يی خو مونږ پدی ھم پوھيږو چی  دغه 
ه چی  يوناما د ھمدی ولو په مقصد ترسره کيږی.  ھيله ددرز د پيداکنامی  لپاره او زمونږ او د ولس ترمينځ د دډول واقعات زمونږ د ب

ه په موږ پوری ونه تړی. عھره واقاو واقعيتونو په پام کی نيولو سره  دغه ډول  باريکيو   

تاسي پخپل راپور کی څرګنده کړی چی ځينی ملکيان د اخطار سره سره، د بھرنيو قواوو کاروان ته نږدی کيږی چی په نتيجه  -څلورم
کی ووژل شی. زمونږ په نظر، دغه ځمکنی حقايق نه دی. عينی شاھدان او زموږ راپورونه ښيی چی ډير ملکيان د خارجی عسکرو 

طار  پرته وژل شوی دی حتی دھقانان او شپانه يی ھم وژلی دی.  دغه شان پيښو د بھرنيو يرغلګرو په له  خوا په ناببره توګه او د اخ
رو او صاحب منصبانو غصه راپارولی او د ا حساسه عسک ه اردو کی د ځينو باپخالف د ولس، مجاھدينو او حتی د کابل د اداری 

ونه کړی دی چی د تاسی  او د نړيوالو نه پټ نه دی.  مونږ ھيله لرو بريد وخت په وخت  عکس العمل په توګه يی په بھرنيو عسکرو
 چی پدی ھکله د يوناما راپور بايد په شواھدو او ځمکنيو حقايقو والړوی نه د خارجی قواوو په تشو ادعاوو او را پورونو. 

او يا ورته معلوم  ھدف تعيين کړی ی چی نيو قواوو  په کاروان بريد يا چاودنه وشی، نو ھغوی بيله دداھم حقيقت دی کله چی د بھر
يو معمول ګرځيدلی دی.  په نتيجه کی يی ډير ملکيان وژل کيږی.  اوس د خارجی قواوو دغه ، ھر پلو ته ډزی کوی، چی شی   

 يو. سلنه طالبانو ته منسوب کړی . مونږ ددی يو اړخيزی تخمينی سره موافق نه  ٧۴د ملکی تلفاتو  کی تاسی پخپل راپور –پنځم 
دا يوازی زمونږ د مخالفينو د راپورونو تائيد دی چی تاسی ترسره کړی دی.  ھمداراز تاسی ليکلی چی د جنګ په دوران متاسفانه ، 

مونږ عمليات يا بريد چی و. ددی وجه داده ھرځای مونږ دغی ادعا سره ھم موافقه نلر کی  ډير ملکيان د طالبانو په ډزو لګيدلی دی،
د  بيګناه خلکو د وژلونه ډډه نو منطقی او خلکو سره ښه بلد يو، ټول پيژنو نږ کوی، په ھر حالت کی ، مونږ  د خپلیيا يی په موکوو،
زمونږ د منطقي سره بلد نه دی، ھرکس، ھر بوټی او ھره ونه ورته دښمن   خارجی قواوی او د کابل د اداری عسکر،  . الکنکوو 

د ړندو  يار کی دی چی و الوتکی نلرو بلکی دغه درنی وسلی د ھغوی په اخته اټا نکونمونږ  ھمداراز،  ښکاری او ډزی پری کوی.
ملکيان ژوند له السه ورکوی. کی يی ډير  بمباريو او ډزو په نتيجه   

 په جالل اباد کی د آی سی آر سی او ھند د قونسلګری په باره کی بايد ووايو چی موږ پدغو بريدونو کی  الس نلرو او په ھغه وخت
 کی مونږ رد کړی دی. 

يوځل بيا تکراروو چی د ملکی تلفاتو مخنيوی ته مونږ ځان ژمن بولو او پدی اړوند ھمکاری ته  چمتو يو. ھيله ده په افغانستان کی د  
دداسی  شی. موږو د سياسی ملحوظاتو پرته  طرزالعمل را مخ ته ملکی تلفاتو د مسئلی د حل لپاره د تاسی له خوا په بيطرفانه ډول ا

تاسی ته يوځل بيا خپل احترامات او نيکی ھيلی وړاندی کوو.  په  پای کی ،  ھمکاری کوو. ورسره ھرکلی اوجوړښت    

 

 د افغانستان اسالمی امارت

 سياسی دفتر

 


