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ولني اعالميه د   دوستی فرهنگي 
 2007 . 01 . 11  

ن ار  د ،سوي   مالمو 
                     

 ،حکومت په افغانستان افغانستان د ، چي د اژانس  په م مو خبر تر السه کدرسنيو او باختر دډله ايزي خبر تيا
ي د پاکستان او ۍ په زيات شمير هيوادو ک ونکو سازمانواوموس دن و سو دسوله خو و هيوادو د نا ې  دغ گ
ل بيا اعالن وک  ملگروملتود قوماندانی او سازمان پر غبرگون سربېره پاکستاني لوري په زياته سپين سترگی  يو

ه به د ډيورن چې د خول دوي په وينا د ترهگرى دمخنيوي لپاره د پر تپل شوې کر اغزن سيم  پر پوله د واوماينونو
  .  کار پيل ک
نه دا ده چې د دغو ماينونو ق: ( ملتود دغه نظر چې وايي  روموږ دملگ ربانيان به بې گناه ملکي زموږ اصلي اندې
و،. کسان وي تو په مخنيوي کې يوازې د پولې  افغانستان ته د ترهگرو يوې بلې خبرې ته هم بايد پام وک د را او

  :په کلکې پلوي سره اعالن وو) ه مساله نه ده بلکې د دواړو هيوادونو ترمن پراخه همکاري پکار د
رگنده ده چي د ۍ ته  ولي ن ې پر سر چې په  ډيورن راپدې خوا د١٩۴٧             کال نومبر په١٨٩٣دتپل شوی کر

ي پاکستان ترمن پدغه شپېت افغانستان او د. انگريزانوتر من السليك شوې ده  دامير عبدالرحمن او  )١٢ ( و کلو ک
ې د. پ ديدولتي مناسبات خ ي مسلې د ډيورن د په حقيقت ک ت  افغانانو لپاره ديوې م کر ير ارز لي مسلې  په 

ی ي د  دليل دی چي د ډيورن داهمد ،پيداک ولو تير شوو حاکمانود برخليک د تپل شوي کر يو  اکو په هکله دوخت 
ی ي پوري حاکميت له لو امان اهللا خان د ، سره لدي چې دقاطع عمل جرئت نه دی ک ې نه بيا ترهمدا دمگ ۍ ور م

ی له انگريزانو او ې پر سراختالف لوم ه  په افغانستان  کي  وروسته له پاکستان سره په يوه او را ددې کر بله ب
ې دهېواد د دکورنيوالنجونيولې بيا ې تر کر   . واکمنان زورېدلي دي جنک جگ

ې توگه د انگ کله  تر اوسه پاکستاني چارواکوکله دغربي هيوادو او ل نه بياواکمی له يپ مرحوم محمد داودخان د په 
ونه خپلي شومي موخي ته د دنوروهيوادو ی او سياسي مد لپاره د رسېدو په مرسته اوه اخلو او السو هنوالره پو
ېده ي د ،غوره ک ې بربن او يکاو او پاکستاني چارواکو تل په افغانستان ک  کاره  د امن راوستو په بدل ک

خه د يده  ډيورند افغانستان  دهغه وخت له جمهور رئيسانو  تنه ک ي په رسميت پېژندلوو وړانديز اوغو   . دکر
ي  بيا هم د واکمنی دړنگېدو طالبانود اوس چې په افغانستان کې د ه کاله زيات وخت تيري هر  پاکستان د نه تر پن

ي سوله اوامنيت  د   .خطر سره مخامخ دي اښ اوجدی گو اړخيزي الس وهنې په پايله ک
يوالوسره هم اندي يوچي د موږ له افغانانو او کېچونو ن  ،محلي قوماندانانو په افغانستان کي د تر شا اوسنيو ک

انکار نه منونکی واقيعت داسي دی  خو ،ترهگرسازمان  الس شته اوالقاعدي د سوداگرو هيروئينود د جنگساالرو،
نگه به دمنلو وړوي   ،اره ناروا اوظالمانه استفاده کويلپ خپلي موخي ته درسېدوچي له همدغو ناخوالونه پاکستان 
ۍ ي په )۴١( د هيوادونو)  ٣٧(  چې  اوس په افغانستان کې دن ي   بيا هم دهري ور واکونوپه شتون ک ی  زره پو

ی قوت لپاره غه ستد شرقی سيمو کي دامنيت راوستل حتا د جنوب غربي او ،افغانستان په جنوبي تېرېدو سره د ر پو
ی په يوه . ډادمنه خبر نده ا پاکستان د خه د ترهگرو دغو يوه خوله د واز اوآوله ن ن  يونو په مالت اوهغوي ته پ

ي ورکولو خبره کوي کيل ده، پاکستان د امريکې متحده اياالت او د. واک ک ۍ  چې په افغانستان کې  ه ن  لويدي
يوالو په اند د. ې الس وهنه مالمتوي کورنيو چاروکافغانستان په يکاو ته  پاکستان په افغانستان کې امن او ولو ن

اک ليواله نه بلکې د   .يل موخي ته درسېدولپاره  روان دیخپل پخواني سياست پرپله 
ه  الره کي به پر ډيورن مبارزې په دادی اوس د پاکستان دولت دهغه اعالن پر اساس چي د تروريزم سره د د کر

تار يا ماينونه به د پولي پر دواړو  سره لدي چې اغزن ،خه کار واخلي خپل پالن پلی کوياغزن تار او ماينونو 
تانه چي يوسترقوم دی او نه بې لېدونکي اړېکي لري ،شپه او ور بل کور کلي ته تگ راتگ  د  يوخخواو پراته پ

ي د کوي سره بېل او ي ته د يوې دولتي  ړي  په دېپاکستان غوا خو ،ستونزو سره مخامخ ک ني کر ډول دغي کرغې
يسرحدي ه ورک ه د رسميت ب   . پولي په تو

يوالومنل شويو حقوقي نورمونوپر بنياد، د ي د د دووهيوادو ن ي په هغه ک ه ترسره کي و پر پوله چې هر  دواړو گان
ه  پرپولودودانولو چارې اومقابل لوری له اجازې پرته  هي هيواد داحق نه لري چې د. موافقه شرط ده يانور هغه 

ي اړينه وي پرمخ بوزيچي ددوهم هيواد که يوه گاون هيواد دبل له خوشې پرته پرپوله باندې کوم .  موافقه پک
ي  هغه  لوری چي تاوان ورته متوجه وي  داحق لري چې بين ا لمللي  ونه بلل کي تاسيسات جوړوي داکار سرغ

يوبين ا ا مراجعولکه د امنيت شورا   . لمللي عدالت محکمو ته شکايت وک
خه بياتر ت  لوسره موږ په دې باورشوی يو چې پاکستان له خپل پيداي ې اوسه  دافغانستان  دتاريخي پس منظر په 

ه چي وی په افغانستان کې د ې په هره ب ه ک   . پر مخت مخه ونيسي او يکاو ه
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ولني مشرتابه جرگه چې دا د د يوال سياست  افغانستان په اړوند رې کاله يې په دوامداره توگه ددوستی فرهنگي  ن
ني الندي نيولی او پلي کول تر جدي کنترول او ارلي دی د افغانستان په د د ې ي يې حاالت  افغانستان په  ننه ک

تيا د سمدستي بندېدو، پاکستان السوهنود کورنيوچاروکي د مکنی بشپ ي په درنا ته د افغانستان  د تاريخي هويت او 
   : سترگه کتلوپه منظور اعالنوو

ه د/ ١ مخنيوی مؤثره  ترهگريواوبي امنيود يوال جوړ په افغانستان کې د اغزن د ماينونو شخول او دډيورن پر کر
و الر نه بولو، ی  خپل سياسي او دادی چي پاکستان  د مو وړانديز .بلکه دا ديوي بلې ناندری دراپيدا کيدوپيل گ پو

يوتوب  او ه گاون ي  د يوالو غرور له نيلی را ې نورمونو منلو ن کی پوه شی چي پر  او .دی ته غاړه ک پدې 
سيمي   پاکستان او داډول ديوال ته سرنيونو پايلي به  د د ،ناشونی کاردی افغان ولس  په زور خپله اراده منل  ډير

ه نه بل ان سره وللپاره گ   .یرکي ستر زيانونه  له 
ی او/ ٢ ه دهر ډول پو ملکي تاسيساتوجوړيدل  په هره موخه چي وي دافغانستان داوسني حکومت  دډيورن پر کر

يتوب حق ته د دموافقي  نه پرته د ونه بولو گاون ه سرغ خه بربن يوالونورمونو   .نه درناوي اون
يوالو سوله دوستو ناپېي ،وپايي پارلمان او اسالمي کنفرانسار ،امنيت شورا ،له ملگروملتو ولو ن لو هيوادو سازمان او 

تنه کوو چې د خه په کلکه غو یخپلو سرزوريو ن پاکستان حکومت د سازمانو   ،اوړه تاريخي پايلو ته متوجه ک
يوالومعقولواو اي وړانديزونو دافغان ولس اون تنوته جدي پاملرنه راواړوي پر   .  او غو

ی زيات شمير هيواد اوس چې د / ٣  خپلو هيوادوامنيت ته  افغانستان دروانو حاالتوسره بې تفاوته پاته کېدل د ونه دن
يوال تر خوږگوته نيولوپ سره لدي هم پاکستان خپلوناولو موخوته رسېدو جدي گواښ بو لي، ه منظور ابتکار په اون
تانه او بلوڅ قومونه  او د هغوئ د ، د ډيورنالس کي واخيست ي ها خوا پ سازمانونو استازي  ندونواوسياسي گو کر

ی  او رگندک انه  دري  ندهاو رو يوالونه د او مشران بايد دمسلي په هکله خپل پرېک په  خپلو حقه حقو قو دن
ې د ی ترالسه کولو ک تنه وک   . مرستي غو

تنه موداده  چې ولې امريکا او/  ۴ ۍ د پو ې ن منلو  د ي تلفاتوان تخنيکي او ،مادي ،دومره مالماتونکو مالي لويدي
تنه داده چي  امريکا او پاکستان له الس وهنې مخنيوی نه کوي ؟ افغانستان په چاروکې د سره  د ه  زموږ غو لويدي
ۍ، و په افغانستان کې د دملگروملتوسازمان او امنيت شورا بايد ن سولې  يکاو او پرپاکستان  جدي فشار راوړي تر

ي ېدو سره مرسته وک ين   . له 
ي د کوفکر  وپه افغانستان ک سره موافق دی تر  وله زمون وستونکو مالي  درا ناکراريو اوسنيو چې پدې خبره  

ي سره مخامخ نشي د دوي د د اومادي چينې وچي نشي او ېدوله سون من  پ سولي او امنيت راوستل به سوتن
يوالوته د. کار وي اوناشونئ  وني دغو ډارونکو او ن ېد ،ورانوونکو ده لوژيستيکي  مادي او ،مالي ،نيپ

ه معلوم دير مرستوترالسه کوني او ايونه تر هرچا    .وزني 
يمکلفيت بول ادارې ملي وجيبه  او د اوسن واکمني/ ۵   . و چي د افغان اولس رايه خپله ک

ه شوو وعدوکي پاته راغلی ياستتاسو چي تر اوسه ولس ته په و! اغلې اولسمشر يوال مالي د ،رک  ،ديما ،ن
ی مالت نه په استفادې سره  ژر تر ژره د ي چې نا امنيو له اوسېدونکو تخنيکي اوپو کار  نه د هيواد په هغو سيو ک

ئ  دکار او خلکو لپاره  توليدي پروژوپه پلي کولوسره  د د امکانات اخيستي،    .سالم شغل امکانات برابرک
ې مصليحتونو بېمورده او د اي د بې گ تنو ته د جمعي ارادې اوافغان ولس  پر  که  ،گرئ درناوي په سترگه و غو

ی  وړاندي به تاسود داسی وک يوالوترمالت ، دن نه برخمن اوس رتابه لپاره تر يوه دولت دمش چي دا د اولسي مالت
ي ه اړينه برې   .هر

يز زموږ باور دا دی چي په افغانستان کې  د !اغلی ولسمشر/ ۶ ې يو ستر او بنس ي  الميل د ډيورن رواني ج کر
تياسره وغواړی د برخليک مسله ده ؛ ی  د خپل اولسکه تاسو په ر ي د حل لپاره لوم     ، تاسو د دې تاريخي ستون

يوالو ملتيا تر السه کوالی شبياد وا نده ملي دري د هېواد ژغورلو.  ن امنيت  دلته د او تاسو توانېداي شی په پريک
ۍره تاريخي کووستلولپا را   . لي گامونه اوچت ک
افغانستان   د ،سره مکلفيت لري ننداره کونکی له حالت نه په راوتو بهرنيوچارو وزارت  چارواکي د دافغانستان د/ ٧
يوالوته د حل په منظور دې تاريخي کشالې د پاکستان تر من د او رگندولوسره د ن ولو ديپلوماتيکو الرو  حقايق په 
ۍ د ادې سره نه په استف امکاناتو او وي دن   . ولو سازمانو پاملرنه راوگر
ی کشالې د سياسي او دافغانستان  د/ ٨ يوال  ملگرو دايمی حل لپاره د پو ملتواو امنيت شوراتر مشرتابه الندي د يو ن

ی ؤ اړين بولو کنفرانس جوړېدل چې ورته وړانديز پخوا د الياهيواد هم ک يوال کنفرانس کې دي  . اي د په دغه ن
و د ،هبی، ژبنی، اتنيکي توپير نه پرتهسياسی، مذ وندنو،  دايمي سولي د او ملي گ ت په خاطر د سياسي  ينگ
دولت او بهرنيو  د تاريخ پوهانو، ، ديني عالمانو او روحانيونو، خپلواکو سياست اواو تنظيمود استازو حرکتو سازمانو،

ه شياستا ډلو ومختلفو دري لرونکووسله وال د واکونو په وړاندې ون لپاره بلنه ورک يوال   د. زو ته  دې ن
و کنفرانس د يوال کنترول  او د پر پلي کولو پرېک خه  کنفرانس يوله اساسي اجندا نظارت ميکانيزم باندي بحث د ن
  .وبلل شي 
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ولوسوله دوسته او ل بيا  ولني مشرتابه جرگه يو  له دوي نه  عه اوزورېدلو افغانانو  ته مراج ددوستی فرهنگی 
تنه کوي چي خپل هيواد د و پرديو په لمسون او غو ي ه ماشومان  بس دی ډيري مندي بورې او ،نه نور وران نک

و هيواد مو ،يتيمان شول ي به يې هم بياجوړ الوبدل شوی چې د پداسي کن سولي په وخت ک ونه کلونه په  همېشن
 .برکي ونيسي 

 
ولني مشرتابه ج   رگه ددوستی فرهنگي 

ي  د ل  کي   :دې سند کاپي الندي پتو ته لې
  .سرمنشي  دفتر دملگروملتود/ ١
  .داروپايي هيوادو پارلمان/ ٢
وسامان مشرتابه / ٣   .دنا
  .سازمان مشرتابه اسالمي کنفرانس د د / ۴
 


