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 !راه بيرون رفت و حل قضيه  افغانستان 
 

 !خوانندګان ګرامی 

که در ) راه بيرون رفت و حل قضيه افغانستان (  در سيمينار بين ا/افغانی بنام ١٩٩۵اين بيانيه  بنده  در سال 
ھوتل انترکانتنينتال پيشاور پاکستان از طرف سازمان ملل متحد به حضور داشت نماينده خصوص ان سازمان اقای 
محمود مستری ترتيب ګرديده بود ايراد نمودم ، اين بيانيه بنده از طرف اعضای محترم ان سيمينار به چک چک ھای 

چون جريانات و واقع کشور تا بحال به عين منوال به کمکی تغيرات به پيش ميرود خواستم ان . بال ګرديدمتواتر استق
اميد .  سال با ھموطنان خود شريک سازم٢٢بيانيه خود را که در جمع کثير وطنداران خود ايراد نموده بودم بعد از 

که توسط اقای ...  اين بيانيه در ھمان سال در مجله بايد خاطر نشان سازم که. وارم مورد دلچسپی ھموطنان قرار ګيرد
 .محترم امان رسول در پيشاور پاکستان  به نشر می رسيد بچاپ رسيده

* **   

 . پيشاور پاکستان١٩٩۵سال 

 .بسم هللا الرحمن الرحيم

 

                                                 چا په وخت د زنکدن ووی مجنون ته

                                      وخت نازک دی په خوله ياد ولره خدای          

                                                ده ويل زړه می د ليلی د مينی ډک دی

 .                                                       په کښی نشته دی د نورو يادو ځای

 )خوشحال خان خټک                                                      (                  

 

 .ګرانو ھيوادوالو او په دی سيمينار کښی محترمو ګډونوالو

يو عادLنه او . د اجتماعی علوم ځنی پوھان په دی عقيده دی او وايی چی ، جنګ په دوه ډوله دی 
وس سره د افغان ولس جھاد يو عادLنه جنګ دی، ځکه چی بل غير عادLنه ،  ددی مقولی پر بنياد  د ر

روسانو د افغان ولس په ملی حريم تجاوز کړی او دوی غوښتل چی زمونږ ملی فرھنګ، زمونږ 
اما د تيرو څو کالو په اوږدو کښی په افغانستان کښی تنظيمی جنګونه . استق�ل نابود او له منځه يوسی

 .نګ دواړه خواوی د افغان بچيان، د يوه دين او ايين پيروان دیغير عادLنه جنګونه دی ځکه چی د ج

 .محترمو حضارو ښاغلو او اغلو

په افغانستان کی اوسنی جنګساLران په دی پوھيږی چی دوی د افغانستان د خپلواکی لپاره نه 
 بلکی د پردو په لمسون او د خپلو شخصی جيبو د ډکولو لپاره جګړه کوی، افغانان وژنی، ښارونه

 .ورانوی او د افغانستان سياسی استق�ل د خاوری تماميت ته په ملی او بين المللی سطحه زيان رسوی

 .محترمو حضارو

 ع کښی د ملګرو ملتونو د سازمان په عمومی غونډه کښی ١٩٩٢زما ښه په ياد دی چی په کال 
غلی پيتر تامسن تور و چی د ملګرو ملتونو استازی بی ننسيوان د امريکی د ھاغه وخت په نماينده ښا

 .لګاوه او ويی ويل چی زما د صلحی د پروسی اصلی ناکام کوونکی دا ښاغلی دی

 .ګرانو ورونو او خويندو

ټول افغانان په دی ښه پوھيږی چی په افغانستان کی د جنګ اصلی محرکين څوک دی، خو ھاغه 
زی د جنګيدونکو ډلو د تفاھم په د پيشو او موږکانو خبره ده، اصل حقيقت دادی چی د سولی پروسه يوا

واسطه منځ ته نشی رات�ی بلکه د صلحی د عمومی پروسی په راوستلو کی يو مھم اقدام ګڼل کيدای 
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د دايمی سولی په خاطر دی ته اړتيا ده چی نه يوازی پخوانی جھادی تنظيمی مشران بلکی نور . شی
تر څو داسی يو . وسو کی ګډون و کړیمھم ملی شخصيتونه تکنوکراتان او متخصصين ھم په داسی پر

نظام را منځ ته شی چی په خپله ھغه نظام د سولی د پروسی تضمين کوونکی وی او په دی ترتيب د 
 .ملت اعتماد ورسره وی

دافغانستان د اوسنی Lنجی د حل په باره کی بايد د يوی معقولی Lری کار واخستل شی ، په دی 
 .ی ګټو څخه پورته و ګڼل شیمعنی چی ملی ګټی د شخصی او تنظم

لويه جرګه د شريعيت مطابق عمل دی او بايد ټولی جګړه ماری ډلی د ملت د تمثيل په خاطر 
په اوسنی وخت کی د جګړی يوه خوا په سياسی اړخ او بله خوا په نظامی . لوی جرګی ته غاړه کيږدی

ويل شی چی نظامی حل عادLنه خو بايد ھاغه خوا چی په نظامی اړخ ټينګار کوی و. اړخ ټينګار کوی
 .حل نه دی

سياسی سوله ايز حل ګټی لری، که چيری د افغانستان روانه شخړه د سياسی اړخ له Lری حل 
شی په يقينی ډول سره وي�ی شم چی د افغانانو سره د خارجی ھيوادو ھمدردی زياتيږی او ممکن د 

 .افغانستان د بيا جوړيدو لپاره ډيری مرستی تر Lسه شی

په ھيواد کی د امنيت ټنګيدل يو حتمی او ضروری کار دی اما يوازی امنيت د خلکو لپاره د 
قناعت وړ نه دی په دی وخت او زمان کی خلک له خپل حکومت څخه دا توقع لری چی د معارف، 

 .صحت مسکن او کار لپاره مناسب شرايط او امکانات برابر شی

 تجربه ، پوھو او مسلکی اشخاصو ته ضرورت حکومت کول او حکومت داری با کفايته، با
داسی سوله چی ھغه د افغانستان د . نه څو جنګی جنګ ساLرانو او نه څو تش په نامه علماو ته. لری

تجزيی سبب وګرځی ھيڅ افغان ته د منلو وړ نه ده، وطن دوسته افغانان په افغانستان کی واقعی سوله 
 قومونو او پرګنو حقوق و ساتل شی، زما په نظر حقوق به غواړی، داسی سوله چی په ھغی کی د ټولو

ددی معنی و نه لری چی اکثريت او اقليت دی يو شان امتيازات تر Lسه کړی، په واقعی سوله کی 
 .زياتو ته زياته برخه او لږو ته لږه برخه ور کړل شی

 .محترمو خويندو او ورونو

ت په سترګه وګوری، دوی دی، د دی ھيواد نړيوال بايد سوله غوښتونکی افغانستان ته د دوس
اصلی وارثين د پردو د نوکرانو، جاه طلبانو ، له صف څخه بيل و پيژنی او خپلی بشری او سوله ايزی 
مرستی او ښی اړيکی دی ھمدغو اصيلو او غم ځپلو او د ھيواد په درد دردمنو افغانانو سره جاری 

 .وساتی

ختو کی د بشر د حقوقو څخه په بشپړه توګه م�تړ کړی افغان ولس لکه څنګه چی په پخوانيو و
 .اوس دا خپل حق بولی چی جھانی ټولنه بايد د دوی د حقوقو څخه په بين المللی سويه دفاع و کړی

افغان ملت د خپل سرنوشت د ټاکلو او د خارجی ھيوادو د مستقيم او غير مستقيمی Lس وھنی 
 غږ کوی چی په دی حقه Lره کی د افغان ولس سره ھر څخه  د خ�صيدو په خاطر په جھانی ټولنه

د خلکو د نورو اساسی حقوقو په جمله کی د سرنوشت د ټاکلو د حق خود . اړخيزه ھمکاری و کړی
ھمدارنګه جھانی ټولنه ايمانی او وجدانی . اراديت، انسانی کرامت ته په احترام خپله وجيبه تر سره کړی

 سولی د ژر راوستلو لپاره عملی Lری چاری و لټوی او افغانان ددی دنده لری چی په افغانستان کی د
 .ستر مشکل څخه خ�ص کړی

تر اوسه کوم مشکل چی د افغانستان ملت د ھغی سره Lس او ګريبان او تر اوسه روانه جګړه يا 
 څو ملی تراژيدی يی L اوږده کړی ده په افغانستان کی د يوه واقعی با درده ليډرشيپ محور دی، تر

چی ملی ليډرشيپ ملی محور د خپل کار او فغاليت د پاره او خطر قبول نکړی د سولی راوستل به 
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زما په نظر تر څو چی د سولی سپين کوتری ھاغه کوتری چی زمونږ د ملک څخه . اسانه خبره نه وی
 وس�م. تللی دی بيرته رانشی سوله راوستل به ګران کار وی

  .ستګی د انجمن د اجتماعی روابطو د کميټی مسولپه امريکا کی د تساند او ھمب

  
 از طرف راست به چپ

 - ۴جناب سردار سلطان محمد غازی،  -٣جناب سيد اسحاق ګي�نی،  - ٢محترم جنرال عبدالحکيم کټوازی،  -١
 .دوست قوماندان -٧برادر قوماندان حاجی زمان ننګرھار،  - ۶ـ جناب امان هللا رسول، ۵جناب پوھاند اضغرخان، 

 .ريس غ�م محمد -٩داکتر کريم باز،   - ٨، : عقب 

 . بعد از ختم سيمينار ګرفته شده١٩٩۵عکس از قاسم باز، در منزل داکتر کريم باز، پيشاور پاکستان سال 

 

 
 :از راست به چپ

 .جنرال عبدالحکيم کټوازی - ٣پوھاند اضغرخان،  - ٢قاسم باز ،  -١

 .در داخل ھوتل انترکانتنينتال پيشاور پاکستان)  افغانستان راه بيرون رفت قضيه( در روز سيمينار 

 


