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 ۰۵/۰۵/2۰1۹           والیسلطان جان کل
 

 :ته مونکویتحر ګیجر ید مشورت یسول د
 

شوه او د  لیسره ، پ یاخستن یپه برخ ونکوګډتنو  ۳2۰۰نه د  اتونویوال ۳۴د  وادید ه هګجر هیلو یمشورت یسول د
 ید تل پات یک وادیپه ه ،یو یمن ریم یی یمشران ویټکم 1۳د  یچ ،یک ویټکم ۵1په  یموده ک یپه کار ۍاون یوی

د  یمادو ک 2۳او په  ړیوک یخبر یزیخړاو هر ا اخهپر ونګډپه  وښځباعو ته د تا ولوټ وادیاو د ه نید تام یسول
ولت مشر . د دړیک یاندړافغان دولت ته و هګپه تو ید مشور یتنښغو یخپل عهیپه ذر کیل هړکیپر یشو بیتصو وهی
د  یسول یاو هس ی، تل پات یواقع یوید  به د خپل دولت یمشور ګید جر یچ هړهم ژمنه وک یاشرف غن رټاکډ

 ید الر ید پاره الره پرانز یاو د وطن د آباد یخوند یحقوق پک یاطباعو انسان ولوټد  وادید ه ید پاره چ نیتام
 .یوځرګنقشه و 

 

 یو دیمطلقاً تائ یږیک دلید انعکاس په هکله اور ګیجر ید ننه د ولسونو له خوا د د یک وادیپه ه یچ هیاځ ترکومه
 مثاله یاو ب یسارید پاره ب یووالی ایخلکو د ب د وادیآزاده، هدفمنده او د ه وهیواقعاً  یک ولډپه خپل  هګدا جر یچ

برخو  نوځیبرخورد او یپه شخص ځتر من وړد غ ګیاو د جر خوبر یکیپه تخن یده چ ړو یادونیوه. دا هم د  هګجر
و بلله  رهوګټ رهډید پاره  چیکړد افغانانو د روان ک یک ولهټ. خو په یږیک ولین وتهګته هم  ینشتوال ګۍد هماهن یک

 وی لوړکو نه  یمو پک ونګډو ا لهړک میتحر هګمو دا جر یله مخ لوید ال لویالبید ب ینه چ اغلوښشوه. اوس له تاسو 
. یسیو ن یپه پام ک ییخو اقالً  ید ریهم خ ینه ورکو تیاو اهم ییورته نه وا وابځکه  یلرم چ یتنښپو ډیلن وڅ
 .ینه و یتاوان به مو پک یوندګ
 

 ید مشور ییدولت او طالبانو ته  وړد وا یچ ،یو ی)قطعنامه( ضرور لو ستکیل هړکیپر ګیجر ی: تاسو به د داول
 .ړک یاندړپه اتفاق سره و هګپه تو زیاندړاو و

 

دولت او  هڅبه مو نور  رینه غ تنوښغو زهیماده ئ 2۳ یله د ایا ،ییوا ړیک ونګډ یک هګجر ی: که تاسو په دالف
 ؟ییوا ړیک یاندړطالبانو ته و

 

 یلبو یمهم یانګموضوع  یکوم یپرته نور زونویادړو ید پاره له د دویته د رس یسول یتل پات یویتاسو  ایآ: ب
 ؟ړیک یکیشر یید ملت سره  یچ
 

مو  هګرج هیدا لو یچ روڅیاو منفردو  مونوټی یانتخابات لو،ډ یمذهب ریاو غ یمذهب ای یاو راست یچپ ولوټ: تاسو میدو
 رامهډ ینیکمپا وهی هګټپه  انځد  د پاره د هغه له خوانه اکنوټاو د راتلونکو  دویک ید پات یپه قدرت ک یغن رټاکډد 
 دل؟یو ل یپک وم هڅ یداس استیصادقانه و وا ایآوه،  یبلل
 

 ۳2۰۰ ته دا ګیجر ید یچ یدلیدا وور یستاسو د اکثرو له خول یک ویپه رسن ونګډ: د افغانستان خلکو زما په میدر
 دلو،یزور یلور یله هر یک زهیغم دهږاو ولهټ، په دا  بیغر یی ولټ یوو او نژد ینه راغل اتویوال ۳۴د  یتنه چ

 ولنوټ ید مدن او انفکرانښرو یپر یاو ب یلوست ییبرخه  رهډیوو،  یلړت یپور ویکورن دلویلمب یک نویاو په و دلوړیژ
ه ن ید ملت او وطنوالو استاز اهمیب یبرخه درلوده، خو ستاسو له لور رمنویم وادیه ولټد  یپک ٪۳۰وو،  یکارکونک

 ونووطن او ولس ید د وکڅله لمدو کسانو نه پرته نور  وړله تاسو او ستاسو په ال یستاسو په نظر ب ای. ادهیک لګڼ
 وړاسو په زاو ست دلیښیمزدوران بر ایدوستان  یشخص ید غن یونکونکګډ ولټتاسو ته دا  ایا ؟یکول ینش توبیاستاز

 ؟؟یادویسره  ریپه تحق یک ویپه رسن انیهم ستاسو پلو ییاوس  ی، چیوجود نه لر یدرناو ولډ یڅته ه یال هم دو یک
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لس و یزپل ونوګنارواو جن یموده ک یدږکالو نه په او تویښلوڅاو د  یدلیزور یسلوک د د ولډستاسو دا  ایآ: لورمڅ
وک سل ورګټسم او  ویسره،  ۍاو آباد یرغون اید ب وادیسره او د وران ه ید مناسب بر یپروس ید روان یسره، د سول

 ؟ید
 

 چیکړان کد رو یولنټ ید خپل نیفیمخال یاسید موجود دولت س ۍپه مشر یتاسو د غن ایده. ا نهتښپو ۍ: دا وروست مځپن
 کیموجود دمو کرات یک وادیپه ه یکومه طرحه درسره شته چ یداس ایا ؟یواحد نظر لر وید پاره  ستلوینه د را ا

 انځد  نیفیوسله وال مخال یچ یش یپه لرلو سره، و کوال یراتلونک کمرغهین یویحقوق او د  یباعو مدنتد ا ستم،یس
نو د ملت سره خپل متحد نظر  یهو و وابځ یریکه چ ؟ړیک نیسوله تام یاو په وطن ک ینوښیسره خبرو نه ک

د  ۍپرون یچ ړیسره مرسته وک قید تطب ینقش ید همد ید سول یغن رټاکډد  اینو ب یو یاو که منف ړیک کیشر
 ږیینه ک یلحاظ پک چاید ه یچ د هغه قضاوت نه خید تار هګتو یاو په د دهړیک یاندړشورا ورته و یمشورت یسول

پروسه مه  یدا د سول یچ ړیاقالً دومره خو وک یکول ینش ی. او که دا مرسته او همکاریوژغور ۍله بدنام انونهځ
 .یسره مه مخامخ کو اونوړد نوو ک اتیز یاو دا ملت له د بوبیتخر

 

 ید ریچاته، خ یږینه رس ید ریخ که
 ید کار دـه رســـــوه، بــم مـد هـب خو

 ۴/2۰1۹/یم
 .اډکانا -تورنتو
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