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  بسمل

 ٢٠١٢ جنوری ١٠

  

 دبايرن مٻشتو افغانانو احتجاج ليک
  

و يالت کې مٻشتو افغانانو په  خواشيني سره خبر تر السه کړ، چې ددوست ھٻوادجرمني ياموږ دجرمني په بايرن 

  .ه الس  پورې کړی  دی ئتوطشمٻر خاموسياستوالودخپل تاريخي دوست  افغانستان  په وړاندې  په يوه ناوړه 

  دا لويه دسيسه  له کلونو کلونو په پام کې وه خو بازينګران پکې تر يوحده مبھم ووخو اوس؟

  اخيستنه  يې  پيل  وکړ، چې  د اوس ، چې  په  ځان  مينو زورورو خپله  مالماته  وليده  نو  په  يوه  داسې غچ

  .ټولو انساني او اخالقي نورمونو خالف ګڼله کيږي 

 ز کال  د جنوري مياشتې نھمه نٻټه  ده چې  د پخواني  ختيځ  المان   پالزمٻنې  برلين  ښار ته  د ٢٠١٢نن  د 

 محکمې ته کش شوې افغان جګړې  ھغه  تورې او جنايتکارې  څٻرې  رابلل شوې دي، چې ال پخوا بايد دھاګ

  .وای 

د ديموکراسي  نغاره چيانو په  تٻرو لسو کلونو کې  ټولې  نړۍ  ته  خپل جعل  اوناکامي  وښوده  اوس  چې نور 

  .څه نه لري نويوتاريخي او استثنايي ھٻوادته يې دبالکان  خيال کړی چې  ويې وٻشي اوخپله ناکامي پکې پټه کړي 

وره لس کاله زموږ په ھٻوادکې شپې سباکړې خوال تر اوسه  زموږدولسونو په دافسوس ځای دادی، چې يرغلګرو پ

  .روحياتو پوه نه شول 

دوی   په  دې لټه کې  دي ، چې  دا يو څو برمته  شوي  جنګي  جنايتکاران   د فدرالي  نظام  لپاره  وھڅوي،  

ړي خو په  حقيقت کې ھم  پخپله  ظاھرأ يې  په قدرت کې  پرٻږدي  اوله عدلي تعقيب  څخه  يې  ھم  معاف ک

  .ناکامي  پرده وغوړوي  او ھم  زموږ ځمکنۍ  زٻرمې ورڅخه لوټ کړي  

  :دلته ديوې  ترخې اوتاريخي يادونې ليکل اړين ګڼو ھغه دا چې 

 په خپل زور او وحشت دالمان ھٻواد په دوو برخوووٻشه خو دګردون  سٻلۍ دالمان دواړه برخې بيا سره شوروی

ږ افغانان   ورته بار بار مباره کي وايو خو په  عين  وخت کې له  ھمدې  دردٻدلو المانانو څخه ګيله کوو، يو او مو

  چې نو دا تاسو ولې زموږ دګران  او تاريخي ھٻواد افغانستان  په وٻش پسې  را اخٻستې ده؟

  مخه کړې ده؟تاسو خو پخپله  يو ځل دبيلتون څپړې خوړلې دي  نو بيا مو ولې  دومره ناروا ته 
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موږ دنړۍ له سياسي  سستمونو او نظامونو څخه پوره مالومات لرو موږ دفدرالي نظام دښمنان نه يو خو زموږ د 

  .ولس او ھٻواد ځانګړتيا په دې کې ده، چې د اوس لپاره فدرالي نظام ھلته نه شي بريالی کٻدای 

 داليل  وليکو دلوستونکوحوصله  به  ختمه  او تر اخٻره که  موږ دلته  په تفصيل سره  د فدرالي نظام  د ناکامي 

  .به زموږ دااحتجاج  ليک ونه لولي 

موږ  الماني ، امريکا يي اونورو سياستوالو ته وايو، چې که تاسو په  افغانستان کې د فدرالي نظام  په اړوند له 

 ھم يو څه  په سرکې ولري او ھم  افغانانوسره مشورې کوئ ، له  ھغوپوھانو اوعالمانو سره يې  وکړئ ، چې 

  .زموږ ملي ګټو ته ژمن وي  نه  دا، چې تاسو له وحشت، نفرت  او تعصب  څخه  ډک مجرمين  را وبولئ 

موږ  بايرن  مٻشتي افغانان له  تاسو څخه  په  دې ھم  زيات  خوابدي يو، چې تاسوخپلې  ورانوونکې غونډې ته د 

قام  څخه يو کس ھم  النه دی  رابللی، داپخپله ستاسود بد نيت او توطيې  ) ونپښت(افغانستان  له  اکثريت  توکم 

  .ثبوت  دی  په  دې اړوند به موږ دملګرو ملتونو سازمان او نړيوالې محکمې ته خپل عرض وړاندې کړو 

  

  :يادونــــه 

په اروپا کې د   تيار يو، موږ موږ بايرن  مٻشتي افغانان  تل خپلوملي ګټوته  ژمن او د ھٻواد لپاره ھرې قرباني ته

 ېبلجيم ک  په ، غبرګون  ټولنې په نيدرلند کې د افغاني کلتوري،   ټولنو د ګډې جرګې پرٻکړه ليک افغاني کلتوري

  او نورو ھٻواد دوستو افغانانو له  ھڅو مالتړ اعالموو او په عين  وخت کې د  دريـځ د بھير د افغان کلتوري 

کې  زموږ په  وطن مين ھٻوادوال  دملي  پاڅون  تياري  ته  رابولو تر څو دداسې تورو ھٻواد په دننه او بھر 

 .توطيو مخه ونيسو 

ديادولوده، وړمه  ورځ   چې  موږ  ته  دا تورخبر راورسٻد د اريانا افغانســـتان  تلويزيون  له  الرې  مو د نړۍ 

 .ګوټ  ګوټ  ته  خپل غږ ورساوه 

 ومن هللا التوفيق

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/17403 

http://larawbar.org/details.php?id=30054&date=2012-01-09 

http://larawbar.org/details.php?id=30044&date=2012-01-08 

http://www.dawatfreemedia.org/index.php?mod=article&cat&افغاناناوخبرتياو=article=7
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