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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 
 

 ۲۹/۰۴/۲۰۱۸         امان هللا عمر
 

 محکمه کړاي شيجنایتکاران باید اومي او اتمي  ثورد 
 

 د لوي او بخښونکي څښتن تعالي په نوم.
 

او  کلیزه د اتم د ثور سره سمون خوري، دا چي افغانستان د خپل ژیوپولیتکي ۲۷کلیزه د کودتا او  ۴۰نن 
دښمن هیوادونو د یرغل او برید الندي شتون یي درلود او لري، نو تل افغانان د ستراتیژیکي موقعیت له مخي د 

 دوي د شومو موخو له کبله په کړاونو شپي او ورځي تیري یي کړي او دا لړي تر دا دمه غځیدلي.
 

ره ثمتأ  یثیرات تر اوسه افغانان په خپل ورځني ژوند کپه هر صورت د غوایي د اومي او اتمي غمیزه او منفي تأ 
 کړي.

 

 کوم هغه بحران چي دوي زیږولي، داسي یو بحران دي چي اختتام ناپذیره پدیده ګڼل کیږي.
چي په دا څلورو لسیزو کښي داخلي اړخ کښي ټول کړاونه، ناخوالي او مصیبتونه د خپلو افغانانو پوسیله د افغانانو 

 پر وړاندي ترسره شوي.
 

 امریکا هر څه یي چي کړي د افغانانو په وسیله یي اجرا کړي. په بهرني اړخ کښي پاکستان، ایران ، روسیه او
په ځانګړي توګه ایران او پاکستان د افغانستان د اصلي دښمنانو په توګه یادولي شو، ځکه دا هیوادونو د تاریخ په 

وړي لسیزو په پیر کښي ایران او پاکستان د هري نا ۴مختلفو پړاونو کښي د افغانانو دښمن پاتي شوي، په دي 
 وسیلي څخه یي کار اخستي تر څو ګران هیواد نارامه وساتي.

 

کلن موده کښي ایران او پاکستان د افغانستان د جګړي څخه ډیر څه تر السه کړي، که چیري په دي  ۴۰په دي 
دي هیوادونو اقتصادي ، تخینکي، علمي، ټولنیز او صنعتي پرمختیګ د خپل هیواد سره پرتله کړو،  موده کښي د

اټن په سترګو کیږي، دا هر څه د خپل له السه بیا یو شمیر ګواګي ادعا کوي چي د افغانستان په جګړه کښي لوي و
 پاکستان د افغانستان څخه یي ډیر تاوان کړي.

 

جار، فلیدل کیږي چي مونږ څومره وروسته پاتي شوي یوو، ګونډي، یتمیان ، شهیدان ، هره ورځ وژنه، انتحار او ان
 ي ډیر ځپلي او دا لړي تر دا دمه دوام یي موندلي.ئاو نور ټولنیزو ناخوالو افغانانو  بیکوري او بیکاري

د خلق، پرچم، او اسالمي تنظیمونونو د ذات البیني اختالفاتو او جګړو له امله افغانان زیانمن شوي او افغانستان یي 
 تباه کړي.

 

و قشر په پوره اندازه ځپل شوي، راځي چي د تیرو ګرانو هیوادوالو، دا چي نور ولس او قومونونو او د روښنفکران
ناخوالو څخه د عبرت درس واخلو او د ښو او بدو تر منځ هغه څه د قضاوت وړ وګرځو چي د واقعیت او حقیقت 

 سره ډډه ولګوي.
 

افغانانو د ستونزو المل و نه ګرځو، بلکي د چوبړ وړ  د نورراځي چي د ستونزو د حل پخاطر غور وکړو او 
 ترسره کړو. اعمال

 

 جګړي د غځیدو المل شي.داسي نقشي او ګړنالري نباید غوره کړو چي د ملت د ستونزو المل او با 
 

سره یي چلند غوره کړي و، ولیدل شو چي د ولس او د  پرچمیان، خلقیان او روسان د زور په ژبه د ولس او قومونو
 وي د پوره ماتي سره مخامخ شول.زادي بخښونکي جګړي په ترڅ کښي دآافغانانو د مبارزي او 
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دا چي نن افغانستان داسي یو سیمه ایز سیاسي چاپیلاير کښي ژوند تیروي چي د ایران او پاکستان نیت او نیابتي 
جګړي د افغانستان په ګټه نه دي بل اړخ کښي د امریکي او روسیي تر منځ اختالف او خپل منځي مسابقه د افغانانو 

 په ګټه نه دي.
 

امریکي یا اوسني حکومت د زور په ژبه خبري کوي، دا چاره د افغانستان د پایښت او پرمختیګ سره  که چیري
ډډه نه لګوي، افغانان باید الس پکار شي، تر څو د خپل منځي خبرو له الري شته ستونزي هواره کړو، په زور 

 د دي.کلي نه جوړیږي، او افغانان د زور تابع هم نه دي، هغه څه چي تاریخ یي شاه
  په اخر کښي د لوي څښتن تعالي څخه ټولو افغانانو ته سوکالي او د ارامي

 هیله کوم، تر څو سراسري سوله ټینګ کړاي شي.
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