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 ۱۱/۰۴/۲۰۱۸        نگځد پشتون ژغورني غور ېک نمارکډ
 

 «پشتون ژغورني غورځنگ»د  کېډنمارک 
 !غونډې پریکړه لیك د مالتړ د افغانانو د څخه

 کال د آپریل دمیاشتې آتمه نیټه ۲۰۱۸د
 

 
 

ته د  هیوادو نورو لو اوټریننگ، وسلوال کو د جورتي قاتالنوا   او ترورستانو پاکستان د ټول پوهیږولکه چی 
 .لو مرکزديلیږ هغوی د سره د وسلو خطرناکو

آی اس  جهنمي استخباراتي دستگاه هغه هیواد دپاکستان نااسالمي حکومت او بالخصوص  دد هیچانه پټه نده چي  دا
 د افغانانو بیگناه ملیونونو کی د پدی وروسته څلویښتو کلونوجوړیدو څخه ترننه پوري بالخصوص  دپاکستان  د آی
  .يمسؤل د  بدبختۍ اوادامې  د جگړې ویجاړوونکې په گران افغانستان کې د او ورانولو زمونږدګران هیواد د او قتل
قتل  د ملیونونو افغانانو د او دوام جنگ د پاکستان نظامی او استخباراتی اداری نه یوازی په آزاد افغانستان کې د د
 ډیورنډ د د ډیره موده کیږي چې بلکې . مسؤلیت په غاړه لري ویجاړۍ د وټولو بنیادي بنسټون ان دد افغانست او

 .ديهم الس پورې کړیئی په قتل عام او نسل ک شۍ  هغی خواء پښتنوورونو دمنحوسې کرښې 
څخه وشړل، او په عوض خپلوکورو  دپه زوره  دونکيیوسا يځائ قبائلي سیمو دآی اس آی بدنامی اداري لومړی  د

نړیوالو له  د په ښارونو او ښارونو ته په نږدې سیمو کیپاکستان  دچی نورې ئی  هغه ترورستي ډليئي کې 
 فعال کړل. د ټریننگ مرکزونه ئی ورته جوړاو ودیره ا سترگوپټې نشوې ساتلی،

د پاکستان په لدی کبله  رکزونه هم رسواء شول، اوم دغه اوسیدو ټریننگ او ترورستانو د د کله چی نړیوالوته
پاکستان نورو پټو سیموته  ؤنه توگه دوزل شوې ترورستان په مصزیات شول نو ئی خپل دا ر  فشارونه حکومت 

 .لیږېنې اوترورپه مخه افغانستان ته انسان وژ جنګ، وپې دوپې ج  انتقال کړل او له هغه مرکزونو ئې ج  
ترورستي ډلي دپاکستان نورو سیموته په فوځي گاډو کې په  ئی څخهخلکو د کلوسیموددقبائلي  له هغي وروسته چی

په  دامریکې څخهدتروریزم سره دمبارزي په بهانه  لپاره ئی، دنړیوالود تیرایستلوانتقال کړې مصؤنه توگه
، کورونو په ورانولوقتل عام ، دکلو او  پهدبیگناه پښتنو دچنگیزیانوپه شان ئي، اوترګوتوکړلډالر لسهاووملیارده

په باب لږڅه  مخي ظالم فوځ او آی اس آی دجنایتونوهرچاچی به دپاکستانې تور پوري کړ.الس بیعزتۍاوزورولو
 وویل په سباته به یا وژل شوی وو اویابه ژوندی ورک وو، پدی لړۍ کې یوازې په جنوبي وزیرستان کې دری زره 

 شول.اوالدرکه تری تم  خلکنوربیگناه نه زیات  زرو دشپیتوملکان ترور او او مخور سپین گیري
افغانستان  آزاد د ، وحشت اوبربریت په ضددظلمونو دحکومت او استخباراتي ادارو دپاکستان چی اوس دنیکه مرغه

ژغورنې ښتون )پ او د رابیدار شوېدېپښتانه  ټول هغې خواء منحوسې کرښې د ډیورنډ د دخلکو ترڅنگ  د
 ې ئی ټولځوان )منظور پشتین( تر رهبرۍ الند او باحوصله ، ه الندی د یو هوښیار، زړوررزنګ( ترنامغو

پاکستان او خصوصاً ټول په  دپاکستان دحکومت څخهاو یوه بیرغ الندې راټول کړي، پښتانه د په در در مظلوم او
او قانونې  نو دبندیدو او خپلوشۍ او ظلمودنسل ک  اوټولو افغانانوتنود پښ موکی دترورستی مرکزونو دتړلو،قبایلی سی
 دوي دفوځي جنگي جنایتكارانومحاکمه او عدالت غواړي .. غوښتونکي دي او آزادۍحقونوانسانې 

زمونږ دملي منافعو اوټول  روا غوښتنېاو، قانوني څرنګه چی دنوموړې غورزنگ مسالمت آمیزه ،انساني
 څخه و په حیث ددغه ولسې برحقه غورزنگدافغانانمونږ باید  ، نوسره پوره سمون لريدگټو  صلحدوست بشریت

  کړو.مالتړ و
آپریل  مال د ۲۰۱۸دیکشنبی په ورځ داوسیاسی فعاالنو افغانانوپه ډنمارک کې ګڼ شمیراوسیدونکو دی منظورهم په

په ویناوالو دپاکستان . پدی غونډه کې ه کړهغونډه جوړډنمارک هیواد دآغوس په ښارکي یوه درنده  په آتمه نیټه د
په افغانستان کې دجگړي اورته دلمن وهلواودوامداري مداخلې  ،دپاکستان په نظامی اواستخباراتې ادارواو حکومت
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دغونډې په پای کې ئی او دډیورنډ د کرښې دهغی غاړي په پښتنو باندې دظلمونو له کبله سختې نیوکي وکړي او 
 الندې پریکړه لیك صادر کړ .

  ژغورنې دغورزنگ( کلک مالتړ کوو.ور پشتین( تر مشرۍ الندې )د پښتون مونږ د )منظ -۱
  :کوودپاکستان دحکومت دنظامي اواستخباراتي ادارو نه په ټینگه غوښتنه  -۲

نوني غوښتنې دې ومني، پښتون وژنه دې بنده ادالنه اوقاټولي رواء، انسانې، عچي دپښتون ژغورنې دغورزنگ 
 . ساني حقونه او آزادي ورکړل شيول انته دې ټکړي، اوهغوی 

 لیږي،ه ماري ډلې دي افغانستان ته نه ترورستي او جگړ دتروریستانومرکزونه وتړي،په ټول پاکستان کې نوردې 
  خپلې نارواء الس وهنې بندی کړي ! اوپه افغانستان کې دېدجگړې اورته دی لمن نه وهي 

اودپاکستان داستخباراتي  ،مرکزونه لرينظامي اوسیاسي  چې په پاکستان کې ښکاره وله مالتړه دي،طالباند -۳
په دي سره  او خلکو دافغانستان ددولتاو الس واخلي اونظامي اداروکلک نظامي او مالي مالتړ ورسره دی،

 .سته وکړيت کې مرې په راوستلو اوټینگښسولفغانستان کې ددایمی ا
په غزولو سره تاردپاکستان نظامیانو دډیورنډ د منحوسې کرښي په اوږدوکې  په غیر قانونی توګه دآغزن  -۴

سره جال کړي، لکه چې وائی اوبه په ډانگ نه بیلیږي، زمونږ  ولسونه غواړي چې دکوزې اوبرې پښتونخواء
ې کوو، اوورڅخه وړ ندی، سخته غندنه ئولسونه سره نه بیلیدونکې دي، لدې کبله دپاکستان داکار مونږ ته دمنلو 

 کړي.اوغزول شوی تاردې له منځه لرې  کړيبنددې جدې غوښتنه کوو چې دآغزن تار غزول 
دپاکستان نظامیانوپه تحریکوونکي ډول په کنړکې دافغانستان په خاوره توپونه اورکټونه ولي او بمباري کوي،  -۵

اوورڅخه جداً غوښتنه کوو چې نوردې دې ظالمانه اوبیشرمانه عمل  مونز ددوی داناروا اوظالمانه عمل جداً غندو،
 ته دپای ټکي کیږدي. 

اوتبا هۍ څخه سخت په تنگ شویدي، او سوله غواړي.  ودافغانستان خلك نور دجنگونو، انفجارونو،انسان وژن -۶
ټول افغانستان کې  خیمي( لومړی دهلمند دلښکرگاه دښار څخه شروع شوي او اوس په)دسوله غوښتنې  ېپدي لړک

 وپرځای بولواودجگړي په دواړوغاړوغوښتنې رواء ا ومونږ ددي خیمو دپرلت کوونک .دپراخیدو په حال کې دي
ترڅو په دسولې خبروته دې کیني،  او ومنې دې ددوې غوښتنې دافغانستان په خلکودې رحم وکړي، غږکوو چی

  وطن کې دا څلویښت کلنه اوږده ویجاوړونکې او قاتله جگړه ختمه اوپه وطن کې دائمي سوله منځته راشي. 
 

 پښتون ژغورني غورزنگ د دمنئور پشتین په مشرۍبریالی دې وي 
 بریالې دې وي ټول افغانان متحد او

 ورک دې وي جنگ
 بریالۍ دې وې سوله

 ومن هلل توفیق
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