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 !دافغان ويبپاڼووياړلو، قدرمنو او درنو چلوونکو

  درناوی تله  دزړه له  تاسوته  د ټولوملګرو په استازيتوب  ټولنې  دکولتوري  زموږ  بسمل  زه محمدامين  لمړی 

  .له خپلودرنوکورنيو سره موھر اړخيزې خوښۍ په برخه وي  وسالمونه وړاندې کوم ھيله ده چې ا

 ځکه چې زموږاوستاسو  ليک تر خپله وسه په بيړه سره خپورکړئ دوھم له تاسوڅخه ھيله کوم چې زموږ احتجاج

  .ملګری په بدو حاالتو کې شپې ورځې تيروي  ژورنالست 

انودنړۍ   ھڅو څخه وروسته  ليک زموږ له زموږ نننی احتجاجدريم تاسو ته ډاډ درکوم چې  زموږ لوړو افغان پوھ

ږئ دادی تاسوته مې  ډاډراکړ چې متن  چک اوبيايې  په ګوټ ګوټ کې  بٻخي سم دی ژر تر ژره يې ويبپاڼوته ولٻ

  .درولٻږه ھيله ده چې خپور يې کړئ 

  نور مو وخت نه نيسم ښاد اوسئ 

  محمدامين                              

   بسمل

١١/٠١/١١  

  ليک دنړۍمٻشتو افغانانواحتجاج افغان چارواکو ته
دي د   اسدهللا ښاغلي د   ز کال لمړنۍ غونډه٢٠١١ ټولنې غړو دنوي   دکولتوري  آيالت  د جرمني دبايرن نن  وحي

  :دغونډې جريان په الندې ډول دی   توقيف کٻدو په اړوند وکړه غيرقانوني

ډونوالود د غو زموږ ه نډې ګ ان  شخصي افرادوپ شونو د افغ ست  فرماي ول   ښاغلي اسدهللا   ژورنال دي ني ه  وحي پ

  . وبلل  ترپښوالندي کٻدل  آزادي  دبنسټيز قانون اوبيان دافغانستان   نيول  وحيدي موږ د ښاغلي  کلکه وغندل 

ه ھم غرغرې) بيان آزادي(د  راوړنه   ته د نړيوالودلسوکالويوازينۍ الس چې  دی  دافسوس ځای  ه  ت  شوه   پورت

ه د يادولو وړده   ره ورځ چې د روانوستونځو اوکړاونوله کبل اغلی کرزی   ھ ه مخامخ ډول  ښ دې پ و الن    ترنيوک

ورو   رانيولې تر  تلويزيون څخه راځي له  انو او ن ورې راديو ګ نيو پ ه   آن رس واد پ ه ډول   دھٻ ه کې پ   ډول دنن

ه   وي چادنيولو امر ورکړی دکوم  دې   ښاغلي کرزي  چې ونه ليدل  ږ  خومو توھين کيږي  داچې ښاغلی سپنتا ن

ه   لپاره ھغه ھم دواقعيت د خبري ارزښت  يوازې  توھين شوی او نه مخامخ ګوته ورته نيوله شوې ې ل ه مخې ي  ل

  .ذکر شوی دا نه کومه ګناه ده او نه کوم جرم  خپل سکني ورور سره نوم 

سټيز  سرزوري سره يو برابر ده  ديو توپکساالر له  اند دسپنتا دا سرزوريزموږ په  ستان دبن  ځکه خو موږ د افغان

  . دمحکمې غوښتنه کوو   درنګين دادپرسپنتا  په ځای  دښاغلي اسدهللا وحيدي رڼا کې په  قانون 
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ې  لمړنۍ اوبريالۍ غونډه وه، له   دسږکال   دازموږ  ته زموږ غونډې دلته يوځل بياراګرزو  ډو سره ي پخوانيو غون

ان   نه  ونيو چې  داسې تصميم  په رڼا کې  مو ديو نوي نوښت   داځل توپير پدې کې و چې شتي افغان تنھا بايرن مٻ

ان  نړۍ مٻشتي او آن جرمن مٻشتي، اروپا مٻشتي  ټول  بلکې   سئلو،  افغان ي م شري   دمل ه  ب و پ ي ګټ واو مل حقون

  .وند سره يو موټی او ھمغږي کړو اړ
ن  داکار پيل کړلمړی   جريان کې  په  مو د غونډې  ھمدې کبله له ودجرمني کل ورو  م شتوافغانانو او ځينون  ښارمٻ

سي  پردٻسو افغانانوسره تيليفوني اړيکه  ښارونوکې له  ه فران ي څخه بھرل ه جرمن سې مول وه ورپ ا  وني ولې بي  راني

ر ويس، اط ستان، س اروي ترانګل ويډن، ن ډ، ډنمارک،س يم، ھالن ه  يش، بلج ايي ھٻوادونوڅخ ه ځينونورواروپ اول

  . وروسته استراليا، کاناډا امريکا اوافريقا مٻشتو افغانانو ته ھم تيليفونونه وکړل  
وه مٻشتو افغانانو په ي  موږ سره وصل نړۍ   له داچې  ھغه  شوه خورا ګټوره تمامه  زموږ د تيليفوني اړيکو پايله 

ې  رڼا کې دښاغلي اسدهللا وحيدي  دبشري حقونو په  خوله  غيرقانوني زندانٻدل وغندل او له افغان چارواکو څخه ي

  .د شخصيت اعاده وغوښته   او دھغه   راخوشي کٻدل دنوموړي ژر تر ژره 
شتو ا  ا مٻ ه اروپ ا ل شتو بي ه جرمن مٻ و دبايرن مٻشتو افغانانو دکولتوري ټولنې ټول غړي لمړی ل ه ټول سې ل و ورپ

اق  نړۍ مٻشتو افغانانو، ګرانوخويندو او وروڼوڅخه مننه کوي  ې اتف ولنې سره ي ه ټ نظر وښود  چې نه تنھازموږ ل

ان  واره  داخواره   په نړۍ کې په ګډه  انشا زيات کړ چې نوربه  دا ډاډيې ھم  بلکې زموږ  ردٻس افغ دې  پ خوين

  . روحې پر بنا په ګډه خولې تويه وو   دملي او ولس دسوکالي لپاره به ھٻواد   سره منظم او دګران او وروڼه
  :يادونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
   تيليفوني ھڅه وکړه خو فکر کوو چې دوی وتلي وو زموږ ھم  ته   افغان سفارت نن مودپنځو بجو په شااوخواکې

  . ه چې دوی به ھم رسمأ اجرأت وکړي ورفاکس کړو ھيله د داپورتنی احتجاج ليک به 
  په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنـــــــــــــــــــــه                                                

  


