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 !راځی چی د امریکا دولت او د پاکستان دولت ُسو کړو
 

 ه وړاندیزون هو بهر میشتو افغانانو ته د
 

حاالت داسی وښای چی، زمونږ ولس یوی نوی جګړی او نوی تباهۍ  یتلونکاپه ګران وطن افغانستان کی روان او ر
ته ور لویدونکی دی. زه بلی غمیزی ته د هیوادوالو د ور داخلیدو د مخنیوی په منظور ټولو هغو افغانانو ته چی د 

چی ټول سوله یم من وړاندیزونه لرم. هیله  وهد لنډه توګه  هیواد نه بهر، په نسبتاً ښو اومناسبو شرایطو قرار لری په
  .خوښونکی وطنوال ورباندی غور وکړی او تصمیم ونیسی

 

 اول:  
 

نه د افغان دولت جیره خواران یو او نه د دولت د وسله والو مخالفینو نه څه  ،نمونږ د هیواد نه بهر اوسیدونکی افغانا 
په هیواد کی د تل پاتی  لنوالو په درد او غم کی سوزیږو. مونږ ټوالسه کوو. مونږ ټول یو ډول د خپلو وط د تر

سولی، ثبات، ملی حاکمیت، آزادۍ او آبادۍ غوښتونکی یو. مونږ ټول یو ډول د وطن نه د لریوالی درد احساسوو او 
و شریکو  همدی او داسی نورد  .ولوب ځانونه د خپل وطن او وطنوالو د پاره د خدمت کولو پوروړی بالخره مونږ ټول

وجوهاتو له کبله زما وړاندیز ټولو وطنوالو خصوصاً د میډیا یا رسنیو کارکونکو، د فیسبوک ګډون کونکو، لیکواالنو، 
د نورو وطنوالو په قوم، ژبه،  چی ته اجازه مه ورکویوونناو د سیاسی حاالتو شنونکو ته دادی چی ځا  وشاعران

پکه سترګه ورته وګوری، قطری او کنایی ورته و وایی. دا ځکه  سیمی، مذهب او نورو باندی ملنډی و وهی، په س
یوه داسی ناروغی ده، یو داسی وایروس او مکروب دی چی هر قوم پری اخته  ،یوه بڼه ده وحشتد چی تروریزم

او بدو ته بد. راځی د دی  وکیدلی شی. ښه او بد په هر قوم او ټبر کی شتون لری، راځی چی ټولو ښو ته ښه و وای
ت په وړاندی، د تروریزم په وړاندی په شریکه و جنګیږو او تر هغی و جنګیږو چی د ګران وطن نه دا ناروغی وحش

  .دتل د پاره ورکه کړو
 

حاالتو کی هیڅوک تاسو سره دوستی نکوی. یواځی تاسو به  یزمان و پوهیږو چی په دی حساسو یځ ار !وطندارانو
زی او خپل ناممکن یووالی ممکن کړی. حاالت له مونږ ټولو نه دا وکولی شی چی یو بل ته خپله ګرمه غیږه پران

غوښتنه لری چی د وطن د بقا او ساتنی په منظورټول سلیقوی حتی ایډیالوژیک اختالفات شاته کړو او په ستر ملی 
  .مبارزه او مقابله وکړو هکقوت سره، دهر داخلی او خارجی دښمن په وړاندی د بری تر سرحده شری

 

 دویم:  
 

ځی چی د نړیوالوحقوقو لکه د بشرد حقوقو نړیواله اعالمیه، د دولتونو ترمنځ د اړیکو حقوق او د نورو نړیوالو  را
کړو او دواړه دولتونه د همدی نړیوالو   (وسُ ) کنوانسیونونو د په نظر کی نیولو پر بنسټ د امریکا او پاکستان دولتونه

  .محکمو ته راکش کړوقوانینو له مخی د قانونی تعقیب د پاره نړیوالو 
 

مونږ د افغانستان نه بهر اوسیدونکی افغانان دا کار د یووالی په صورت کی د خپلو ملی ګټو د تامین په منظور په  
 :انه کړم چیښوډیری اسانی سره کولی شو. زه نه غواړم چی په جزئیاتو سره دی بحث ته داخل شم خو په لنډه توګه باید ر 
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ــ مونږ د نړۍ په نورو هیوادونو لکه د کاناډا، دامریکا په متحده ایاالتو، انګلستان، جرمنی، استرالیا، روسیه، فرانسه 
افغانان سره  ، یهم حقوقدان لرو هم قاضی لرو او هم مدافع وکیالن . په دی ټولو هیوادونو کی د ،ساو نورو کی او

  .یاری هیئت و ټاک یو ک یهیواد کی د مطبوع په خپلورا ټول شی ا
 

ټول   ید ید حقوقو په رڼا ک وپه خپلو منځونو کی دهماهنګۍ د پاره دایمی تماسونه سر ولری ا ید هونتــ ټاکلی هیئ
حاکمیت پای ته ورساوه، ولی د بُن  ونچی امریکا ولی په افغانستان حمله وکړه، ولی یی د طالبا ،ههغه فاکټون

وڅیړی  ؟لد حکمتیارحزب اسالمی په دی توافقاتو کی له پامه و غورځول شو  طالبان او   کی په قصدی توګه وخبر په
  .او د دعوی د پاره دی اماده کاندی

 

څنګه او په څه ډول دا دوه ډلی په لنډ وخت کی د پاکستان له خوا نه د تیت و پرک ډول نه بیرته سره منظمه  بیا  ــ
وت سره د جنګ میدان ته را داخلی شوی، په ټول هیواد شوی، وسله والی شوی، اعاشه او اباطه شوی او په ډیر ق

نه د دی ډلو بندیان د امریکا له لوری را خوشی  او نورو زندانونو کی یی امنیتی ستونزی جوړی کړی، د ګوانتانامو
ی او سلګونو تنکی زلمیان په پاکستان کی د دینی علومو په مدرسو کی انتحار لپه پاکستان کی وسله وال شو ا بی ،شول

ځواکونو اوپه کمه اندازه د ناټو په  په ملی ا مینیتی د حملو ته اماده شول او په ټول هیواد کی یی په ملکی خلکو،
له   وقوتون چا جوړ کړ او دا زمینه د کومو ، بلهڅخ  وتون لوبی له همدی دوه د قوتونو باندی حملی را پیل کړی؟ دا پالن

  ؟خوا برابره شوه
 

و   له لوری په تور لست کی شامل شوی وو، د کوم نیک عمل په کولو سره له دی لیست نه ــ هغه کسان چی د امریکا 
  ؟وتل او بندیان یی آزاد شول

 

لبان او د حقانی شبکه د امریکا او پاکستان له نظره تروریستی ډلی و ی او دی کنه؟ که دی نو ولی ورسره  ا طــ ایا 
په بهانه زمونږ په ودونو. جنازو، مظاهرو او نورو مدنی غونډو   سوله کوی او که نه وی نو ولی مو د دوی د نابودی
و وژل او زخمیان مو کړل، د شپی     هم تاسو او هم هغوی نباندی بمبارۍ وکړی ، په لسونو زرونو ملکی کسا 

او په سلګونو انتحاری حملی ورباندی  عملیات مو وکړل، د بمونو د مور په نوم بمونه مو زمونږ په ولسونو وچول
  ؟ولی وشوی، 

 

راتلونکی او د دوی مدنی   سد طالبانو سره بی له دی چی د افغان دولت او ول نامریکائیا  ونن چی تاس  ــ
ولی مو د نظامی مداخلی نه د مخه د طالبانو سره دا نهه میاشتی خبری نه   ،ی پاملرنه پکی وشی روغه کو ته حقوقو

  ؟تاسو بن الدن چیری پیدا کړاو ومو واژهکولی چی عثامه بن الدن مو تری اخستی وای. او بیا 
 

د اسالمی امارت ) ،وواوس چی تاسو بیا طالبانو ته بیرته هغه پوزیشن ورکوی چی تری اخستی مو   :یخبره داچ  هبل ــ
د اخته شوو ناروغانو پړه بی له  وزمونږ د انسانی تلفاتو، د امریکا او د ناټود نظامیانو او د جنګ په امراض (واک

  ؟هدد چا په غاړه رنه غی مریکا د دولت او د پاکستان د دولت( تاسو )ا
 

الس لیکونه پری ود ګڼ شمیرافغانان ،ــ همدی ته ورته په لسګونو عوامل به وی چی په ورقه عرض کی داخل شی
ی نړیوالو معتبرو محکمو او د ملګرو ملتو د امنیت شورا ته وړاندی ش ،واخستل شی، او په ټوله دنیا کی دا عریضه

دا ځکه چی د  .لبه کاندیا طاو د امریکا او د پاکستان د دولتونو نه خپل حقه حقوق د نړیوالو قوانینو په رڼا کی م
طرح م مسئله را م کال مداخله اوس د ځمکی په جغرافیه کی زمونږ د هیواد د شتون او نابودۍ ۲۰۰۱همدوی د 

 . د دوستانو د نظر په هیله .کړیده
 

 و من هللا توفیق 
 

  ۴/۲۰۱۹سپټمبر/
 اتورنتو ــ کاناډ
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