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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٠٩-٠٦-٢٠١١                  پوپل ميکر  
  ايديپ یکيو ۀسندينو
 

  ر سازمانهاي سا متحد و سازمان ملل سرگشاده بهۀنام
 !!! جهان صلحدوستیو کشورها

  
که  نشده، بلی ساله در افغانستان توسط خود افغانها سازمانده٣٣  جنگ،ديان واضح گردي جهانیکه براياز آنجائ

 و تا هنوز آغازنمودهن جنگ تباه کن را ي حصول منافع نامشروع و اهداف شوم شان ایبرامعامله گران منفعت جو 
 ی و نظامی اقتصاد– یاسيز سي نا جایکم سواد استفاده و بهره بردار چاره  وين ملت بياز شان يا .کننديت ميريمد
مه روزه در قتل افغانها دست  که تهدابش بر وحشت و دهشت گذاشته شده است، و هین کشوري تریخون. ندينمايم

  .باشدي پاکستان م،دارد
  .ر براه انداختيجنگ را در پنجش) ت داود خانيزمان حاکم ( ١٣٥٤ست که درسالن پاکستان اي ا
  .را در کشور ما شعله ور ساخته است  ساله ٣٣جنگ  ن پاکستان است کهيا
کشور بزرگ ( ت هند کهنيده، امنيخون کشان ر را در خاک وين پاکستان است که بعد از از بدو تولدش، مردم کشمي ا

  .خته استرا مختل سا) یدموکراس
ن ساخته و بخاطر ياد گرا در خاک خود بهشت برير تند روان بنئطالبان و سا  القاعده وین پاکستان است که برايا

  .کنديت مي و حمایشان پاسداريا مشروع ازر ياهداف غ
  هر گام .انه توسعه داده استي میاي آسیهاشت افگن و هراست افگن را تا کشوررِ  طالبان دهين پاکستان است که سيا
ن يا  شوهر ساخته وی پدر و هزاران زن را بی اوالد، هزاران طفل را بیهزارن پدر را ب صدها و  ن جنگهايا
  .سازدير مينگيزم ز را يخبر از همه چي و ب دينا ام  گناهان  یب
سوزانند ي را میميسسات تعلؤده است، مين وطن را به آتش کشيسسات عام المنفعه اؤن جنگ اعالن ناشده صدها مي ا

 را ١٥نتر از سن يپاکستان اطفال پا  ."یآ. اس. یآ" ن اکنون يهم.  بماندیباق سواديو ب نطور کورين ملت هميتا ا
  .دارديروانه م خودشان داده به کشور ما غرض انتحاریپرورش انتحار

فروش زنان،   فال وفروش اط( رفته شده در سازمان ملل متحد ي پذیثاقهايونها و ميبر ضد کنواس ،یات بشريهمه جنا
 ،وهايديلمها ويف  اسناد، یر قانوني غی کاری، کاپیمات دهشت افگنيتعل قاچاق انسان، مدرسه ها و ، بدن انسانیاعضا
همه و ) . از خود ساخته استیر قانونيغ   رای خارجی صدها کمپنیاز قانونيبوده امت  مشهور عيصنا  ه جات ويادو

  . االجرا استیهمه در پاکستان مرع
و    باال رفته است صديف ٦٠ن کشور تابه سرحد يدر ريم  غربت مرگ و،یلي تحمی هان جنگيبااالثر ا  
ن يپناگاه خطر ناکتر پاکستان نست کهي احل واضي از دالیکي .آمددرر سوال خواهد يز زينده ما نين نسل آيچند ات يح
ر ئر و ساي کشمً  و بعدا جنگ افغانستان درشترينها صرف بآاز  .باشدير کشور ها مئ سایت کاران فرارين و جنايقاتل

 ضد ۀات  تبهکارانين همه جناي وجود ندارد که جلو ایرويا در جهان ني آ.رديپذينقاط مطمح نظر پاکستان صورت م
   را سد شود؟یبشر

  

 مورد ت سازمان ملل متحد دري امنی شوراین سالگرد صدور قطعنامه هاي در دهمم جهاني مقی افغانها ادي فر ًءبنا
 :شوديم ن بلندي چن،افغانستان

                                                                                                  
 مردان و ده زنان ويسربر شي خویزونهايکه هرشب در تلوي باوجود! جهانی کشورهای و ا! سازمان ملل متحدیا 

که   که طالبان دوجوان را  ديکني مشاهده م٢١شما درقرن  ،ديني بیت را مير قانونيغ  ویتخط ،ندي بیاطفال مارا م
  ؟برنديبا کارد م راا سرشان ي و سنگسارمحبت دارند،    باهم

 ی دهشت را کس وحشت و سال٣٣ ؟ ديئ نمای عمل نمستياد گرا و تروريان بنطالب برابر پاکستان و ا دريبيل  چرا مانند
فه شما ين وظيا ايآ .استاقتصاد دهها کشور جهان را مختل ساخته   تجارت و،ن جنگي ا؟ش سازدست که خاموين
  ؟ دي کنیهمکار در افغانستان و منطقه یز و انسانيط صلح آمي آوردن شرای براست که ين

ت داده را از دس  خودی و قدرت دفاعی وحدت ملی داخلین کشور باالثر جنگهايم که ايداريما بصراحت بشما اعالن م
. دنريگيست ها قرار مي مورد هجوم تروری آر تی مراکز پ،رديگي صورت میحارتات انيعمل ها یدر دفاتر وال. است

 را یستيات تروري همه عملنيا ست که جلوي نی کس ، ادامه داردیگناه و عساکر خارجيهمه روزه کشتار مردم ب



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ک ياز افغانستان  .دي را شما مسدود نساخته ایت افگن است که منبع دهش آنليبدله جانکا یداد هاين رويرد؟ همه ايبگ
شه و تفکرات يوند با اندياد گرا و متحجر در پيان بنوغ طالبيخواهند ما درتحت يآنها م.ت خون ساخته شده استيمارک

ال خواهد شد که ؤر آن سي درغ.ميستيرا نيما پذ ر قابل تحمل بوده ويز غين چيم که چنيگذرانمي ی زندگیيقرون وسطا
  چه است؟ی سازمان ملل براپس
 :ميداري بشما اعالن من شعار ها راي چناءًًبن
که يم تا زمانيينمايه پاکستان آغاز ميعلد ي شدیعکس العمل ها به  احتجاجات وگر تحمل را از دست داده ي ما د-١

   !ديم کشيد ما از احتجاج دست نخواهيرا نشنو حرف ما
 
ن ير کنند اگراي را دایکا مجلسيامر وشنفکران داخل افغانستان اروپا ور  ندگانيکبار با نماي سازمان ملل - ٢ 

  گمشده خودینوقت افغانستان استعداد دفاعآدهم که ين مي ما بشما تضم،دندست داشته باش روشنفکران حکومت را در
صلح خواهد  و وردآ را ببار خواهند ی جبری وحدت ملین دولتينها با آوردن دسپليا. ابدي یرا باز م

                          .آمد
 تا ،.م .م .ک دولت عضو سيث ي به ح ساختن پاکستانیرقانونياحتماًال غ وم محاکمه نمودن پاکستان ي تحر- ٣ 

   !ت نبردارد دسیکه از هراست افگنيزمان
 
 .زم اعالم داردي ترورید پاکستان را کشور حاميت ملل متحد باي امنیشورا -٤ 
ت از اوسامه ي و حمای جهانۀاز رهبران پاکستان بخاطر اغفال جامع قات مجدانه رايست تحقيت بائي امنیشورا -٥

 !ديآغاز نما
زم يتش از تروري در سرتا سر جهان را بخاطر حماد در حوادث گونه گوني هزار ها شهید خونبهايپاکستان با -٦

 !بپردازد
د مراکز آنان يبا. ستخبارات پاکستان اند ایابتي نیست در خاک پاکستان، گروپ هاي تروری جنگجویگروهک ها -٧

 !دگرد نابود یمورد حمالت قرارداده شود و بکل
 ی لذا به پرداخت تمام،ر بر افغانستان استي اخۀم دهي سه و نیلي تحمیم جنگ هاي ثابت شد که پاکستان مسئول مستق-٨

 !باشدي مکلف م،نغرامات آنها به افغانستا
  

 باحترام
 م جهاني مقیافغانها

  
 

  


