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  يېاتحاد  کنفرانس په ضد د عمل دتيي امنواتن د

  هي اعالمۍ وروستن
 وني الرې تر سره شو پدوني  الرې پورهړ کنفرانس  په ضد خورا په زتيي امنواليدن  ې کارونشن ي په م اونرهېت

 حرکتونو ېداس  دولډمعمول په   دسي لرله خو پوله وناتوي زخه کسانو نهي او نهينار)  زرووپن (۵٠٠٠ له  ېک

 . يي کم تيکم

 : لي  ووستلي والترلاغلي ې کناي په وېستن  د پرانوني سازمانونو د الررې شم د

  دې نه ورکوو چکه الس  په رووسلو سودا  داو ستانويژي ستراتوج  دونو،ياسيس  دونا  دتي خپل امنږمو« 

 ونو  په سلې او عراق کافغانستان ا،يوسالووي په و شوو جمي په الس تنظی سره دي  د دونوي  السونه په ویدو

 . لاني  کزره کسان قرب

 . ندولهر تنه مرکزي  غوونوالويالر   دستلي اروې سرتوالماني او نا  دخه افغانستان له

 .  درلودون فعال ه انوي او مصرانويايسومال انو،ي  افغانانو، حبشې کوني  اعتراضي الری لوې دپه

 او دوېانساني کرامت  د خوندي ک  دې چود وخه  وو ونونويلي  له  هغو مۍن  د کلک  مالتخپل ناوالويو

 .  لريه  ونې کدوې په  نمونويمستبدو  رژ

  بېله له  چل او فرأ  مسستلويرا  دروې  د نوو الماني سرتخه له افغانستان اند،ي  ووني الروالييعمل   دستل،ي لوالتر

  دخه  چارواکي له افغانستان ي پوود نا او) ريدفاع وز المان د د (ګوتنبر ې چهن لې وبلله  وکهډ خه

 . ه پلمه ده  نه کوم بل وهي ېوازي دا ، بوليلي  تې په حاالتو پورستلې را اونوپو

 .وي واږمو

  »!  ووزيې دهن له ې  ووزي  او بخه له افغانستان ې دونه پوولالماني  او نور بهرني  « 

 : لي ووستلي لوالتر
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 تونو خوکويموکراتيهغو د  دې کۍ  په نې بلکی دېاندړ  وپه ژستانوي ستراتيجن   دېوازي  نه وني الرږزمو« 

 .  کويتي  فعالې  او نورو عربو ملکونو کمني په مصر، تونس، ې چ،ی لپاره هم دېوال يسره د

 ».  مقاومت کويېاندړاستثمار  په و  په کچه دۍن  دې نموني دي بلکې کمهي په سېوازي  نه اني اعتراضچزيميس دا

  دی  دوې چه کيې اتهي وبلل  او زي مالتمونوي د رژتکارانويجنا   دوادونهې هي نور غوالمان  دولت او نا  دهغه

 .  کوي مالتورولوسر په   دې  هسخه ونوالوي له الروادونوېمصر او نورو عربو ه

 هړ په غاتيلو مسؤوي طلبي رسنجن د ې کننيوبي په تېچ" وگري فلازيتوب "ې والو کناي  و په وروستنونيالر د

 علومو کارپوه او د نييد ، د"ورمني درگنياو " او استازيخوړ ايک  دېالمان په پارلمان ک د" ني دگلدلميسو" ، لري

 . ې واورولېناوي وې عالم  خپلهتک رواني  چارو

  صداقت وندړ په اانوياعتراضچ دعربي ې وللې وې وکېوکي رحمانه منافقت نېالمان دولت په  ب د "وگري فلازيتوب

 . نه لري

 ويديلو  دې چيي کلونه کونه ناست  کسان  لسۍدقدرت  په   دې کوادونوې   په عربي هه  کاتهي هم زيېدا

 زيولس و  تريي کهي حماې  ساحه کسييپول  په وسلو اوه،يالمان دولت لخوا تقو   دولډ  يان په وادونوېه

خوشبختي لپاره  افغان ولس د  دريي سرتي المانې  چيي کلې  وېالمان په پارلمان ک  هم د ال اوسپي وتونهخو

 . تللي دي

  استي سر او اشغالزيج  دېوازي دا يړ په مخ وې په افغانستان کريي الماني سرتېکوم کار چ.  نه دهېداس!  نهنه

 . يړ په مخ ويې ی دوېچاري دي چ

 خه کبله له افغانستان ې له دی دسازمان تکارانويجنا  دو ناې چمي  زه وا. مرتکبه دهتي  په جناې په افغانستان کونا

 .  کومتنه خروج غونيېب د انويالماني پو د

 وړ غواږمو. وړ اردو نه غواوج  دا دږمو.  لپاره وکارول شي واقتصادي   اردو دی المانې چړ نه غواږمو

  دې ديوون يي ته ورسويونالماني  اردو تبلغات   دې چوړدا هم نه غوا وسلي شي ې بام په ام ځ پویالمان

 !  پاک ويخهاردو له  نفوذ او تاثر 

 وباله  هغه يې کيعربي مستبدو  حکمرانانو جرمي شر  او دوي ونې الندوکويالمان دولت تر ن   هم دني دگدلميسو

 : ليوو

  د المان  ائتالفي  حکومت  ی شولي تشکخه موکراتانوي دموکراتانو او آزادو دحييمس وندونو فو له مختلېوازي نه« 

 کار ې ائتالفي حکومت هم داسوندونوسرو او شنو  مخه   د  دخه ې له دې  بلک، کويهي حماکتاتورانيعربي د

 ».کاوه

 .  دوستان  وو او ديېد نژیدو  دول  انسعودي  عربستان شهزاد مراکش پاچاهان او د  دان،ي علبن ان،يمبارک

 المان د  سرکوبي او داسييس  دېن د ، په مالتېج  دېالمان په پارلمان ک  دې چیدلې هغه وخت رارساوس

 .  ردويهافغانستان ج   دتي اکثری دا لوې چکه،  و په خالف  السونه پورته نه کو وتياکثر

  ۍن  دې چيړ نه غواتي اکثریدا لو .يړ نه غوارييعمره سرت  کم ې کاي  په حبشه او سومالتي اکثرزين وی لودا

 په ۍن   دتي اکثری دا لووو  دږزمو.  قرباني شيواليپان   د خلۍن  داي شي او پل په نوم وی د دوخل

  ريې تږې لوي واردي ملوي ې کۍ په نې چيړ غوانه  تي اکثری دا لو. استثمار  ردويۍ نېمياصطالح  د در

  .وې ور لې ته وسلۍ نېول ږ موې چې حال کې  په داسيک

 : ېچ وي کبله  واې  له همدوي ړ والن تر تي اکثری لوې د دږمو
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 »!وړدکتاتوران نه غوا  اوتونکي غوهج  ،ندونکيي شهج« 

 : لي ووې کهيانيپخپله ب" ورمني درگنياو"اغلي

 ني په مل هوف هورشيبا  په پارلمان او دنيبرل  دې چون ک اعالو وي  شوي ول  راېونشن کي دلته په مږمو« 

  .   نه کويتوبي استازخه له ولسونو ې چ، نن هغه استازي ناست ديېک

 شي لې وودي باې چیدلې وخت  را رسلوي وههغه   وروسته  اوس دخه له لسو کلو وژنو او قتلونو ې افغانستان کپه

 :وي وايېاو  و

 »!ئ مخ ته کاستي سېسول  ووزئ  او  دهخله افغانستان  « 

 افغانستان  ې چييسوه کاله ک دو. ييدي نه تهدخه له افغانستان تي امنکاياروپا او امر  دې چيي پوه خلول« 

اروپايي قدرتونو   دې چې جې لوه  هغه پنېکلونو ک  دوسووې خو په دې کلي نه ده تحمهپه کوم بل چا ج

 . ېل  لمس کروح او  دا خو افغانانو په خپل پوست ې شولين  تحملخوا په افغانستا

ننه او بهر د عادي المانانو له حراست     له کور دیلوا  استوالوي  تل سې کۍ ن په بهرنې  چ، تيامن، هغه  

 . ی دې برخې بخه

 لپاره نه چايه   دې الر ک په دغهدلېوژل  او وژل ک   حراست کوو خو، تيامن،  دې او مالي برخه کی اقتصادپه

 .  په دروغو ال دوام موميې شوه همداسلي په دروغو پې چهافغانستان ج  دا دوړغوا

 يوون کورونه او ان،ا پلونه، ې  په افغانستان کږ موې چيي کې وهلېغي چې پرله پسې په پارلمان کالمان د

 . ووړجو

 دوه ی لپاره حتپلو  البيس  دې په پاکستان ک.ی وایدالېرز جنت  ېسول   اوس به افغانستان  دی  واې داسکه

 ه په  جانويکاي امرالرډ اردهي سوه ملۍ در٣٠٠  ې په افغانستان کيې ن خو تر ، نه شولسري مالرډ اردهيمل

  . ولول

 ې بلک،نه شي یدالې محبوب  کېوازي  نه ې کنيانسانانو په  م  دوک چلولو سره  استونوي نا متناسبو سې داسپه

 . ييمنفور ک

  دکو،ينلل  دلوېت  دهافغانستان ج د  دااي آ. واوسوې کهموندلو په ل  دې چی نه دي ورک کی  شه خو هلته ږمو

  موخو لپاره نه ده؟کويژيوستراتياو ج  موندلویا  دوپ   ته  دنيم  او هندنيچ

 وشي ؟ انسان وژنه دي باې توقعاتو لپاره  پرله پسوړ د لوايآ

  سور وي؟نويانسانانو په و  دېچ و  اوچت کامونه په هغه فرش  وړ غواږ موايآ

 .  هم نه لريتوبيالي او بری دتي جناوي ه جدا

 . ي نه کيې ودي باې چی مداخله کوې په هغه سر کاي د دنونا

 ي؟يپاره ک کار لکېکوم بل  ن  دخه مويوران ينو،ي اوسپبرو ډ ،لوې له تې  بې  دا مداخلايآ

  مني ؟ږ موې چتو وپوخه و  له نورو وۍن د دي باږ مو.وي مالکان نه ۍ نېول  خو دږمو

 ړ په دروغو والېوازي کوي  توبي  استازخه   ورګوتنبر یاغل ريدفاع وز   دې  چاستي ستارستيي ملالمان د

 .   ورکوي انساني رنًا ظاهرېوازي ، ید

 بې ته فرانوي زلمي، بدله رډ په ې جېلوبال ېو ي  دۍ نې چی دې کهلې لپاره په دو ي او پووليپان  دايآ

 : ېچ وي ته وواانوي زلمدي باږ  مو.... وي  وغې نغم،اتلولي ،تل د.. . ي،ورک
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  ې له داسې انسانان ووژنئ  تاسې تاسي اخلي چېوازي ،ی ته خدمت  نه شي کوالوادېسره خپل ه  چاروې داسپه« 

 »!ئ سرکشي وکخهچارو 

  ژبهتو په پهړ ژباېکنيل د Claus Schreer : اغلي د

  


