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                              Vereniging Afghaanse Juristen in Europa 

 
 

 بلنه

 ېدو بلنه:درد د پلمو پر وړاندې  په واخان کې د پاکستانیانو 

، چې د هېواد تاریخي برخلیک ال هم د سیالو نړیوالو اوسېږيپړاو کې  ځپليناورین افغانستان د خپل تاریخ په یوه 

په لویو جیو پولیټیکو شخړو او د »سترو لوبو« په نوي پړاو او د سیمه ییزو دښمنیو د سیالۍ په ډګر کې ټاکل  ځواکونو

 کېږي. 

 دوه لسیزه پوره  هپه تېر، ښکېل وو له سترو ناخوالو سرهال له وړاندې و کې جگړافغانستان چې په څلور لسیزو  بېوسه

غوسه  پاکستان او مهرباني د  ښیگړېو سرټیټی  او د امریکا اد پلمو جوړجاړي  ساالرانو پساتد  ، کولوخت له السه ور

مشروعیت له نشتوالي سره مخ او نړیوال او د ملي  ناورینله ستر حقوقي  المل شو چې له یو کال راپه دې خوالوپارورا

چې نشته    اړنگپه دې کې  . ورټېلوهيیخي دښمنانو د شومو موخو په لور تارد  اوډنډ  خوساهېواد  یېم دوا چېشو، 

 شوی دی اټیټ رالندې ترکچې  سیوريد  افغانستان د پاکستان

 ''ېکړ ښکلېدو تهپښو  ښکلېدو مو مینهله الس ''

 ''ېکړ ځوړېدو ته  له پېرزو مو پرمختگ مخ د دوستانو ''

نشتوالی دی. د طالبانو د   ملي حکومت ځواکمنپر بنسټ د یو  تکل او ارادې د خلکو د آزادزورۍ ټکی مكد  د افغانستان 

 نگړیخپل ځامشرانو   زیاتي کونکوزورد  او د هغو پاتېوالی یېپه جوړولو کې حکومتوالۍ او د  کړنوکابو یو کال  ادارې

  دی چې: یوگندهغه تریخ حقیقت څر دیږي، لنډکې را(  حجاب پړوني )په ږیره او  په څرگندهشریعت چې 

ارادې، رښتینې او تلپاتې سولې پر بنسټ د یوه ځواکمن ملي حکومت له جوړېدو ویالړ اوافغانستان د خلکو د رښتینې 

 لیرې دی! واټنونه څخه

د مظلومو  نو اوغوښت  جیکي، ، ایډیالوډلو ټپلوساتنه د  بسیاهوسا او او د هغه د  گټېې لوړاو د افغانستان ملي  توگهپه دې 

 کیږي. بلهاري گټې اخیستود  گهدیني مقدساتو څخه د وسیلې په تو خلکو له 

  لچيتوګه ال ياو په ځانګړ سیاالنو لواو نړیوا وییزسیمه دی چې  کې  (حالتکرغېړن اکر )په داسې یو 

ان د لوټلو لپاره  افغانست سره د  ونو" په شعارگلوۍ رورو"اسالمي "اسالمي جمهوریت" په لقبونو او د  نوګاونډیا(حریص)

.   ځمکنۍ بشپړتیا ته زیان رسولی دی اښ اوگو زغردهپر وړاندې   واکمنۍملي  او خپلواکۍ هېواد د او يرانغښتې دمټې 

ان له  او د پاکست گټې اخیستنېله اوبو څخه د  پارپه  يړجا جوړیې د ایران له خوا له طالبانو سره د  بېلگېتر ټولو ښکاره 
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نازړه سواندۍ او بې رحمۍ هېواد د لومړي وزیر له خوا په  او د نوموړي ول ديډبرو لوټارزښتناکو و خوا د کانونو ا

 :چې سره اعالنېږي

ه کې له دوه میلیاردو  ولو په برخوړاپه موخه مو له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د ر جگړېسره د  ناورینله اقتصادي 

 !!! ه کړې د گټه تهزیاډالرو  

 ''له نورو سره دی!دې  ملکدي، چې  منېښېې اندد گېستر''

په   راکړه ورکړهله پاکستان سره د پردې تر شا  کړنالره سیاست و ښانهنارو)په دې تړاو د طالبانو د ادارې چوپتیا او 

 کېږي.( گڼلکول  بلهارياو د افغانستان د ملي ګټو  باجپازي ډاگه 

شوي  ېخپر خبرې ېپه اړه ډېرولسوالۍ  واخاند د بدخشان لو رسنیو کې روستیو ورځو کې په افغاني او نړیواپه دې 

د هېواد  دنده ده چې  بنسټونو نيخونو یې څېړل د هر افغان او افغالري او له بېالبېلو اړ مخینه تېرو دوو لسیزو دچې دي 

 .دي  خلکو ارمانونو ته ژمناو 

دا گه په توکونکي مالتړڅارنوال او  ولیزټ د تان افغانس"   مارخوړلي " د  لنېد افغانستان د حقوق پوهانو ټو په اروپا کې

د د واخان   په رڼا کې  گټود  ولساو د ارزښتونو   هېواد د لوړواو د  نې الندې نیولېڅیړ ډول تر اړخیز هرموضوع په 

ام  ۍ بنړ په پام کې نیولو سره، د "  وواړتیا اړینونو او د هغوی د ژوند د کچې د لوړولو لپاره د خلکو تاریخي کړاوسیمې 

 کوي: وړاندېټکي الندیني  لپاره  ویاړ او لوړو ښېرازۍافغانستان د   د" په ملي پارک بدلول، 

 :او هوښیاراوسئ  خبر لوادواهېوانو گر

زموږ تاریخي دښمنان له هماغې الرې چې له څوارلسو لسیزو راهیسې یې ستاسو د هېواد پر وړاندې نااعالن شوې 

  ځان پرېکړي«  غاړه» سر واو د افغانستان سیده نقشه اد جګړه پیل کړې، هڅه کوي چې د هېو

   واخان زموږ د مور د ماتیکې ارزښت لري

چې د هغه   نه بېلېدونکې برخه ده ځانافغانستان د  یوموټيان، گروړ نه دی او زموږ د  شخړېواخان هېڅکله هم د 

 . بشپړتیا او ملي واکمنۍ  تېری بلل کېږيمکنۍ   پر ځ   افغانستانکول ، د طبیعی زېرمو ، خاورې او اوبو ته هر ډول تمه 

د  .ده  دند بنسټیزهیو د ټولو ښاروندانو  پرته له سرغړاوي په توگه   ذمه وارۍتاریخي د د ځمکنۍ بشپړتیا ساتل  -

 حقیقت دی چې: او ریښتینی  دا تریخ  زدکړه  یهتر ټولو لوله درسونو څخه افغانستان د تاریخ 

او پردیپالو پلورونکو خاورو  ېنوخایوازې د  یلاسرټیټووړاندې هر ډول جوړجاړی او  پر ورېڅپک خا د افغانستان د یو

بې برخې  اینې له امکاناتوهوسپرمختگ او د  ولسونهاو  لۍبې وز ناچارۍ ، داد هېوچې  ده ځایشرم همیشني لپاره د 

 . لري ه نالسته راوړنه   هبل و پرتهلکو

د تاریخي شخړو له امله  د همدغو خوارو او ټیټو واکمنانو  له خلکو او استعمار سره  هېواد او وچې پورې تړلیافغانستان 

  دی. (میراث) پاته مړنی پریکړود 

ۍ دي چې د افغانستان د ځمکن ژمنادونه هېوی دی او د دغه سازمان ټول غړي سازمان غړ د ملتوملگروافغانستان د 

لتونو د منشور د دوهمې مادې څلورمه فقره الندې وکړي. د ملګرو م اښ له کارولو ډډهگوهر ډول  دبشپړتیا پر وړاندې 

 لري:  څرگندتیا
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اد د ځمکنۍ بشپړتیا  هېوک کارولو څخه ډډه کوي چې د یو اښ یا ځواگوپلو نړیوالو اړیکو کې د هر هغه "ټول غړي په خ

 ." په خالف وي موخو و ملتونو د ملگرا سیاسي خپلواکۍ په وړاندې د ی

و ملتونو عمومي منشي جاللتمآب ته استولی او په دغه سازمان  ملگرحقوق پوهانو ټولنې دغه لیک د په اروپا کې د افغان 

پلمو اښونو او گوبشپړتیا پر وړاندې د پاکستان د کې د افغانستان له استازي څخه یې غوښتي چې د افغانستان د ځمکنۍ 

 کړي.دسیسو مسله امنیت شورا ته وړاندې 

 : شتمنيغانستان لویه د اف

نونو  چې د تاریخ په اوږدو کې د تمد هد وړتیاپولیټیکل یا د اسیا زړه د هغه اقتصادي جیو توپیراو پانگه د افغانستان ستره 

په توګه   ټکي نکيد نښلومځني ختیځ او د منځنۍ اسیا ، اسیا  سهیليمرکز، د اسیا د څلورالرې او د د یوځای کېدونکي 

  .یپیژندل شوی د

 : گهتوپه دې 

کړي او له خپلو بې برخې له دغه ستر تاریخي ویاړ څخه   دهېوا اریخي دښمنان هڅه کوي چې زموږ د افغانستان ت

نوکرانو سره د ستراتیژیک ژوروالي او کنفدراسیون د رامنځته کولو په موخه د ضیاالحق او غالم اسحاق خان له پالنونو  

 وره کړي.خوبونه پ کي او تېري کونکيډارونڅخه ډیر 

  .او د سړکونو جوړول منځ ته راوړل، د بندرونو   د نښلولو حیاتي مسله -

.  و په سر کې ويدندمسله باید د افغانستان د ملي ودې او پرمختګ د بنسټیزو  د ژوندخبره ده چې دا  یو روښانه او جوته

 نولواصآرونو اوالندې دوو  پلي کول هراړخیز هیلوملي تاریخي او  وستر غوملي دولت په شتون کې د دد یوه ځواکمن  

  غواړي.  پاملرنه بشپړهته 

 . ولريګټې باید د اجنډا په سر کې ځای ملي او پراخې افغانستان  د 

باید   یې سیمو ته ښه والی او كچېژوند د د  هغوایی خلکو بیړنیو اړتیاوو او د ، د ځگټېد خلکو  توگهه هراړخیزپه  -

 .پاملرنه وشي ژوره

 :څیړنهمسلکي لخوا د دې مسلې  کارپوهانود کې  خبرواترو ل روښانوډو ټولیزپه 

پر بنسټ    کتنود پراخو  کارپوهانوسیاسي پرېکړې باید د  ېټولکې پېچلو شېبو  اوسنیواو ملي  ېسیمه ییز ،لېنړیواد 

یت او قتصاد اهمترڅو د افغانستان د جیو پولیټیکل اراوگرځي  او کتنو پام هرومرو دغو ټکو ته نوڅیړ بشپړو د وشي.

 . شينه  بلهاريګټې د بهرنیو موخو 

 دندې :و شیبو کې د خلکو تاریخي ندد تاریخ په پریکړ

د افغانستان تاریخ هم له دغو سترو تجربو ډک   چېساتل شوي خوندي او د تاریخ په اوږدو کې د ولسونو لخوا  هېوادونه

،  په نشتوالي کې د خلکو له خپلواکۍ دولتد یوه پیاوړي ملي ناخوالو او د خلکو د آزادې ارادې پر بنسټ  دی. په اوسنیو

 : گهدنده پر غاړه لري. په دې تو بنسټیزه  ننگهاو ځمکنۍ بشپړتیا څخه  واکمنيملي 

 .د ویاړ ځای دی چې ژمن ملي شخصیتونه او بنسټونه په دې الره کې مخکښان دي
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ځواکونو، ټولنیزو او فرهنګي بنسټونو، د خلکو د حقونو له   په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه د مدني ټولنې، ملي

 څخه په کلکه غوښتنه کوي چې: مالتړکونکو  

 :  گټو ته الس واچوو ود افغانستان ستر لپارهغوښتنې ملي رښیتي توپیر پرته د دې بیلوالې او له هر ډول 

 نه بېلېدونکی حق افغانستان   د -

 ستان حق د سولې او پرمختګ په الره کې د افغان  -

 حق  ودې او پرمختیا انډولیز او برابرې ټولو والیتونو او سیمو د د هېواد د  -

 . وکړو ته درناوی  گټوونډیانو مشروع گااو د  ننگهڅخه   گټود افغانستان له ملي  توگهه او زړوررښتیني په 

چیغه  ټول په یوه  راځئ  دي، موخې کړووړواوس چې لرغونی بدخشان او واخان د پاکستان د ترورېزم او ستر شیطاني 

 چې:  کړوغږ پورته 

 یو  واخان  د موږ ټول بدخشاني او

 . ورامنځته کېدو نه مخکې درملنه وکړکې د پېښې د   خوځښتبه په یوه پراخ مدني   گهاو په دې تو

 باید: گډه  پهوساتو او  ۍژوند خپلې هیليمړی ل کې تندرهاد دی، او د تاریخ په دې هېواو ناورینونو  حماسوفغانستان د ا

 چې:  وښیوته  ېوالونړ  وکړو تر څو تنهساڅخه " ( انقالب) له بدلون هیلو د " 

 :ی چې د د دې جوگهافغانستان حق لري او 

  پرانېزي الرلویه  مختگومومي او د سولې او پر  پاېښت او ټینگښت،  وساتل شيهرومرو 

او علمي   هنگينه، فرځواکوټول سیاسي  پروړاندې والنجپلمو او شیطاني  ود پاکستان د ستر کې  پاڅونپه دې ستر ملي 

په   انستان په تیره نیمه پیړۍ کې د " شطرنج شخصیتونه، مدني ټولنې او د افغان مهاجرینو فعالین، پرته له دې چې افغ

یخ  یا لري، دوی د تار درلودتړاو  یېسیاسي نوم  سره کې اوسېده او یا کوم ایزم او "  خونه کړاو کومه ستونزمنه او

د   گډوناو د افغانستان په   اندملي  چاپېر ،ي یووالي په پراخه دایره کې د انساني د ملچې څنګه  سره مخامخ ديازمایښت 

 کوي. او مالتړ  ننگه گټود سترو  هېواد گډ

 په درنښت 

 رهبرۍ شورا غانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په اروپا کې د اف

 رئیسټولنې د میر عبدالواحد سادات 
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