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 بیائید که دولت امریکا و دولت پاکستان را ُسو کنیم!
 
 

 دو پیشنهاد به افغانهای مقیم خارج از افغانستان:
چنین مینمایند که، وطن و مردم ما بطرف یک مرحله جنګ و تباهی تازه پرتاب ما در کشور آیندهحاالت جاری و 

ن ګونه خطرات به تمام افغانهای وطندوست که خارج از افغانستان در شرایط نسبتاً میګردند. ما برای جلوګری ازی
یل را بصورت خیلی کوتاه بعرض میرسانم، و آرزومندم که همه وطندوستان ذارام و مناسب بسر میبرند دو پیشنهاد 

 باالی آن فکر کنند و تصمیم بګیرند.
ان دولت وحدت ملی افغانستان هستیم و نه هم از مخالفین مسلح اول: ما افغانان مقیم خارج از کشور نه جیره خوار

آن چیزی بدست می آوریم.ما همګی یکسان به دردو غم وطنداران خود میسوزیم. ما همه خواهان صلح دایمی، ثبات، 
میکشیم.ما همه را از وطن عزیز خود  یحاکمیت ملی، آزادی و آبادی وطن خود هستیم. ماهمه یکسان درد جدای

وجوهات دیګر ما  این اساس و همچوطنداران خود هستیم. به ووطن و  بهرهون احسان و قرضدار خدمت یکسان م
به تمام وطنداران خصوصاً کارکنان میډیا ورسانه های ګروهی از قبیل رادیو، تلویزیون، ویبسایټ ها، اخبار، مجله  

سیاسی عرض میدارم که به خود اجازه ندهند ها،فیسبوک، انستګرام، ټویټ ، شاعران ، نویسنده ګان و تحلیل ګران 
که وطنداران خودرا به اساس متفاوت بودن، قوم و تبار، زبان، دین و مذهب، سمت و داشتن طرز تفکر و دید سیاسی 
متفاوت توهین و تحقیر کنند. نیک و بد در هر قوم و هر ګونه اعتقاد موجود بوده میتواند، پس باید آنرا شناخت. باید  

اریم که بار دوم مردم ما  ذل هرګونه وحشت و استبداد بحیث یک نیرو ویک قوت واحد مبارزه نمود و نګ در مقاب
 قربانی خواهشات دشمنان تاریخی ما شوند.

وطنداران عزیز! باید بدانیم که درین حاالت حساس زمانی هیچ مغرض با شما دوستی نمی کنند، صرف شما میتوانید 
د بګیرید و ناممکن را ممکن سازید. حاالت موجود ازهمه ما میطلبند که برای حفظ یکی دیګر را در آغوش ګرم خو

هویت ملی و بقای وطن خود تمام اختالفات سلیقوی حتی ایډیالوژیک را کنار ګذاشته و بحیث یک قوت ملی در مقابل 
 هر دشمن داخلی و خارجی تا سرحد پیروزی مبارزه نمایم.

یه حقوق بشر، حقوق بین الدول و سایر کنوانسیونهای بین المللی حقوقی، دولت های  دویم: بیائید که به اساس اعالم
نموده و هردو دولت را در پرتو همین قوانین  Sueایاالت متحده امریکا و دولت تروریست پرور پاکستان را ُسو 

 بین المللی و تجاوز صریح از آن به محاکم بین المللی کش نمایم.
ج از کشور این کار را در صورت وحدت و یک پارچګی بخاطر حفظ منافع ملی ګشور خود ما افغان های مقیم خار

به اسانی پشبرده می توانیم. ما نمی خواهیم با جزئیات دا خل این بحث حقوقی شوم، ولی بصورت مختصر باید اشکار 
 نمود که:

ــ ما افغانها که در کشورهای مانند کاناډا، ایاالت متحده امریکا،انګلستان، جرمنی، استرالیا، روسیه، فرانسه و غیره  
زندګی میکنیم، امروز هم حقوقدان داریم، هم قاضی داریم و هم و کالی مدافع. ما میتوانیم که در تمام این کشور ها  

ی را انتخاب نمایم و به کومک این کادر های مسلکی تمام ان تجاوز کرد هم جمع شویم، و در هر کشوریک هیئت کار
 سال ګذشته این دودولت در وطن ما مرتکب آن شده است نشانی نمائیم.( ۱۸ده )ژ های حقوقی که د ر ظرف ه

ــ هیئت های تعیین شده در کشور های جداګانه بخاطر هماهنګی در بین خود تماس های دایمی برقرار مینمایند و 
 مورد اینکه:در
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ــ چرا و بخاطر کدام حق قانونی امریکا په افغانستان حمله مسلحانه نمود و رژیم طالبان را سقوط داد؟ چرا دولت  
 امریکا بصورت قصدی حزب اسالمی حکمتیار و ګروپ شکست خورده طالبان را در توافقات بُن داخل ننمود؟

ر کشور پاکستان دوباره منظم میشود، مسلح میشود، اعاشه و  ــ بعد از مدت زمان چکونه این دو ګروپ پاشان شده د
اباطه میشود، فامیل های شان در پاکستان به مناطق امن منتقل میشوند و بالخره به تمام قوت با نیرو های دولتی  

 افغانستان و ناتو دا خل میدان جنګ میشوند؟
و و داخل افغانستان قیدی شدند و مدت بعد )شاید هم ــ عده کثیری اعضای این ګروپهای یاغی به زندان های ګوانتانام

بعد از ټرایننګ( بدون محاکمه از زندانها رهامیګردند، به پاکستان می آیند و دوباره شامل ګروپهای جنګجویان در 
 افغانستان میشوند؟

ان، به مدارس  ــ چګونه دولت پاکستان به هزارها نوجوانان مهاجرین و اجیران دیګر کشورهای اسالمی در پاکست
دینی تحت نام کسب علوم دینی پرورش نظامی می بینند، مغز شوئی میشوند، به حمالت انتحاری اماده میشوند و  

 غرض بربادی و ُکشتن افغانها و عساکر ناټو به افغانستان  فرستاده میشوند؟
نام مبارزه با تروریزم به ملیاردها   تتحــ ایا دولت امریکا ، این اعمال دولت پاکستان را نمی دید و ایا دولت امریکا 

ډالر همه ساله به پاکستان نمی دادند؟ و ایا دولت امریکا همه وقت دولت پاکستان را به حمایت از تروریستان متهم 
 نمی ساخت؟

ــ چګونه و به اساس کدام کار نیک و معقول دولت امریکا اشخاص و افرادیکه شامل لست سیاه ساخته بودند، نام 
 ن از لست سیاه خارج ساخت؟هایشا

ــ ایا طالبان و شبکه حقانی از نظر امریکا و پاکستان ګروپهای تروریستی هستند یانی؟ اګر هست چرا همرایش صلح  
میکنید و اګرنیست به بهانه نابودی آنها من حیث تروریستها چرا به محافل عروسیهای ما، به جنازه های ما، به  

، به جرګه های وطنی ما و ده ها ګرد همایهای مردم ما بمباری نمودید، چرا به بهانه مظاهرات مسالمت آمیز مدنی ما
ُکشتن تروریستهای طالب ، به فامیل های مردم ما عملیات شبانه نمودید، وبه صدها تن مردم ملکی اعم از مرد وزن،  

 ه بود( خودرا برائت دادید؟؟ یک کلمه )ببخشید اشتبا ا ذکر پیرو جوان و طفلکان را بکام مرګ فیرو بردید و درآخر ب
ــ چرا به بهانه یي از بین بردن طالب تروریست تمام دره ها، قریه ها، کشتزارها و چراګاه های مارا بمباردمان 

 کردید و حتی مادری بمب هارا باالی مردم بیګناه ما منفجر ساختید؟
دولت آینده در نظر بګیرید،کنار می آیید و  ــ امروز که شما با طالبان بدون اینکه حقوق مدنی مردم افغانستان در

صلح میکنید، چرا قبل از مداخله نظامی و از بین بردن رژیم طالبان، با انها داخل مذاکره نشدید، تا ظرف نه ماه و 
امه بن الدن را از طالبان بدست می اوردید؟ و راستی آخر رهبر القاعده را شما از کجا  اسنُه، ده ، دور مذاکرات 

ت نمودید و درکجا انرا کشتید در پاکستان یا در افغانستان؟ اګر در پاکستان پس چرا مردم افغانستان را تحت دریاف
 حمالت مرګبار متجاوز تان قرار دادید؟ 

ــ حال که شما دوباره به طالبان همان پوزیشن قبلی شان) امارت اسالمی( میدهید، مسؤلیت کشته شدن دها هزار  
ا عساکر خود و ناټو و به تعداد کثیری دچار شده ګان جوانان، به امراض نا عالج جنګی بدون فرزندان افغان، هزاره

 دولت های شما) امریکا و پاکستان( بدوش کی خواهد بود؟ 
ــ به همین ګونه ده ها عوامل دیګر موجود خواهند بود که در وقت برسی مسلکی حقوقی برازنده ودرج ورقه عرض  

 شورای امنیت ملل متحد با اخذ هزاران هزار امضاها،خواهند شد.به محاکم بین المللی و 
بدین ګونه مردم افغانستان طبق اصول و قوانین بین المللی تمام خسارات مالی و جانی و حقوق بشری خود از دولت  

رده میالدی بایطرف عاید شان شده است، خواهان است. زیرا بازی پشت پ  ۲۰۰۱امریکا و دولت پاکستان که از سال  
 شما به ما افغان ها تشویش، بود و نبود ملت افغان را خلق نموده است.

خواهشمندم که همه دوستان این پیشنهاد را مطالعه فرمایند و در زمینه ابراز نظر کنند. اګر به نظر دوستان کاری می  
 افتد باید برای در یافت طروق عملی آن اقدام نمود. دټول دوستانو نه مننه. پای.
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