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  کولتوري  ټولنــــهدبايرن مٻشتو افغانانوپه جرمني کې 

             ٢٠٠٩ـ٠٧ـ۵

   ټولنې دکولتوري  مٻشتو افغانانو  دبايرن کې  جرمني  په   

   اعالميه 
 خپله نوبتي غونډه چې اجنډايې په  ښارکې  مونشن  په دجرمني مه نٻټه  ٢١ د جون  په   ټولنې غړو لتوريدکو  زموږ

  د پرٻکړه ليک په شاوخوا اومالتړ  راڅرخٻده  ځکه  نيمګړې  پرٻښوده چې له  دملي جرګې  ولېــسد کابل کې 

اورځ  کابل  څخه عاجل خبر راورسٻد چې  د مزار شريف  په  ښـار کې خپل سر ه  رڼ ا پ ي عط ي، بدماش او ياغي وال

ه وخت ددې  ه ورت ي  پ دکرزي تصويرونه  راوغورځول او له عبدهللا  څخه يې خپل مالتړ اعالن کړ البته  دغزني وال

ښنې وړ اوددې سبب  شوې  پٻښې  پرخالف بيا خپل دولتي امکانات  دکرزي  په ګټه وکارول  ښې داندٻ چې دادواړه پٻ

  .ۍ نورھم  دپٻښودالپراختيا انتظار وکړو چې موږ  يوه اون

ه ورځ چې دجون  ه، دجمعې پ الي کې  ٢۶زموږ وړاندوينه اوانګٻرنه  په ځای وخت ه غازي لوبغ ل پ ه وه دکاب ه نٻټ  تم

  .دوو نورو جنګي جنايتکارانو د افغان ولس په وړاندې په وينوککړې او کرغٻړنې داړې  يوځل بياښکاره کړې 

ې  ددې دووجګړه مارواوب ل  ي ولی او ب تيال نوم ل لمړی مرس اولګرفھيم دی چې کرزي خپ ې څخه يوچپ دماشانوله جمل

  . سيد منصور نادري دی  چې تل  يې  دجګـړو اودسيسو په مرسته  خپل ناوړه عمر اوږد کړی دی 

ې  شو خپل و ملٻ ادري  غل يم او ن اره کې  ورځ  د فھ ې د رارسٻدلي خبر له مخې وٻل کيږي  چې دجمعې په  مب کرغٻړن

ه ملکي  ه  اصطالح  پ وم  چې پ و ځای ک ه يوشمٻرنوروياغيانوسره ي ه ملکي جاموکې ل ا پ ستې بي بره ګې جامې  ويٻ

  .امنيتي کمپنيو کې غړيتوب لري  په غازي  لوبغالي  ورننوتل 

  .دا پٻښه که ظاھرأ دکرزي په مالتړ ښکارٻده خو په حقيقت کې يوه پوځي پوروا يا تمرين و

اکنو کې  په لوبغالي  ه ټولټ ار او پ ه  تي ه  وروښودل  چې ځانون کې دننه  افغان ولس ته محکوم فھيم  دبدماشي مانورون

ه  ې چې  پ وم  ي ه ک ارواخلي  لکه  پ و ١٣٧١دماتې  په  صورت  کې له  داسې  زورڅخه ک ال  کې  د ملګرو ملتون ک

ه ھمدې دسـولې  پروسه سبوتاژو او دننني ناورين سبب وګرزٻد، لرې نه  ده   ې  پ ه ي ه  ب اره  ډل چې کرزی  اوجنايتک

ا  ډول  په  راروانوغولوونکو ټولټاکنوکې  دخپلې ماتې  په  صورت کې شھيدکـابل دخپلو ناولو ارمانونو لپاره يو ځل بي

  .په وينو رنګ کړي  
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د ډه چې باي ه  غون م خپل ه د فھيم او نادري  سرزوري  موږ  ته بيا اندٻښنه پيدا کړه  او بيا مو ھ ه ٢٨ د جون پ ه نٻټ  تم

ه  ن دجوالی پ ر غبرګون وښيو دا دی ن  ۵شوې وای  يوه اونۍ نوره ھم وځنډوله ترڅو د حاالتو د ال پراختيا سره براب

و چوکۍ ۴١پينځمه نٻټه  زموږ غونډه  په  داسې حال  کې ترسره  شــوه  چې ھم دھٻواد په  دننه کې    تو  په  ځان مين

سي  غبرګون  شـوي دی چې خوښوونکو خپلې ټاکنٻزې م دې  کلک ول ه وړان نډې ترړې ګرمې کړې  دي او ھم يې پ

ې  ه بل دل  تاسوته  وښيو ل ډه ګډوډٻ ه مالتړدغون ز ښار کې دکرزي  پ ـتياپه مرکز کردٻ ويې پک ه  دل دبٻلګې په ډول  ب

ين  خواجنايتکار عبدهللا اوعطا دخپل سر پاچاھي ته په  مزار کې په داسې حال کې سرونه  ټمبه  کړي چې  په  چوکۍ م

ه ورځ   ه خاطر وړم اوبٻواکه کرزي  دھرناروا عمل  انجام  ته  الس غځولی دی چې  يوه بٻلګه يې مقام ته د رسولو پ

و  ه لٻږدول و پ و  ھٻروين و سل او شلو کيلوګرام وم چې د ي د ھغو پينځو تنو قاچاقبرانو خوشي کٻدل  دي له بند څخه  ک

  .لونو په موده په بند محکوم شوي ھم وو ک١٨ او ١۶نيول شوي او د 

ل کړل چې  ات پي وم  عملي ه ن له بلې خوا په ناکرار ھلمند کې دتپلې جګړې ماھرينو ھم  په مظلومو ھلمندوالو دخنجر پ

ه وي  ړۍ روان اولې ل ه دا ن ه ب ه وخت ر ھغ ږي بلکې ت ه موخه کي و پ ړاو اودال ځپل ان ولس دک ه تنھادافغ ښې ن داټولې پٻ

ې  د ه چ ه او د ترکوم ستان  تجزي وٻږي، افغــــان ې ول ر ک ه  خط دت  ال پ ي وح داري مل ه  واک ارانو پ ي جنايتک جنګ

ه داسې حاالت  ده مرغه دا ب ه ب ه  ورسيږي  چې ل ي ښکٻالکګر خپلوستراتيژيکو موخو ت دموکراسي  په  پلمه  راغل

  .رامينځ  ته کړي لکه نن چې دسوماليا ھٻواد ورسره مخ  دی  

وه د پورتنيو ستون ځو او وٻرې  له کبله  زموږ دکولتوري  ټولنې  ټول غړي  دخپل وجداني مسؤليت له مخې څخه  په ي

ورو  ړۍ دال ت ه ل صـادي حاالت  محکوموي او دا روان خوله دافغانستان  روان  کړکٻچن  سـياسي، پوځي، ټولنـيزاو اقت

  : غونډې  دالندې  پرٻکړوپه تطبق کې  ويني تيارو  راوړونکي ګڼي خو دستونځو د حل  بنسټيزه  چاره  زموږ دنننۍ

   ــ موږ نه  تنھاپه کابل کې دسـولې دجرګې له پرٻکړه ليک څخه مالتړکوو بلکې په عملي کولوکې يې د اړونـدو١

  .   اړخونو جدي پاملرنه غواړو 

ې ــ موږ د تل په شان  افغانستان  ته  د تل پاتې ســولې او امن  راتګ  په لويه  دويديزه ٢ وال ب و نړٻ ه ي ا پ جـرګه او ي

  .پرې کانفرانس کې  وينو ترڅو ديولنډ محاله حکومت  په وسيله سره دسـولې  پروسه ګړندۍ کړي  

ـس   ٣ وې  خوا خوزموږ  ولـ ه  ي ــ موږ  دا راروانې دولسمشري جبري اوغير طبعي  ټولټاکنې  په کلکه  محکوموو، ل

ه  دي  ورکړل  شوي ډاډمن امنيت نه  ه  ن تينولي سره کارتون لري له بلې خوانه تنھا چې جګړې  ځپلو سٻمو ته په رښ

اکنو څخه  ه ټ م ل ډوال ھ ران کې  مٻشت ک ستان او اي ه  پاک انګړي  ډول پ ه  ځ ه  پ بلکې په بھر کې مٻشــت شپږ ميليون

اغلی ن سيون وياندښ ي کمي ه  جعل ې چې د ھغ ال ک ې ح ه  داس ول  دا پ روم ش سيون  مح واک کمي ې دخپل ورچې دوی ي

ه   وياندبولي وايي چې موږ  ټولټال  څلوروميليونو افغانانو ته په کوردننه کارتونه وٻشلي دي  دلته  ديادولو وړده  چې  پ

ر شول ١۴تٻرو ټولټاکنوکې  ه تٻ شل شوي وو اوس خو دا دی  پينځه کال ه وٻ څوارلسو ميليونو مستحقووګړو ته کارتون

ږدې چې داشمٻره خو ه دن ا چې دلت ه تنھ  ۶بايدکم له کمه  تر شلو ميليونومستحقو وګړو پورې رسٻدلې وای  خو دوی ن

لس ميليونه مستحق ١٠شپږو ميليونومستحقو وګړوحق تر پښوالندې کړ بلکې دھغه تٻر ځل د ټاکنوله  شمٻرڅخه يې ھم 

ال دشلوم ې  څخه وګړي په لوی الس محروم کړل  اوس زموږ داټکل له مخې څخه ټولټ ه جمل ستحقو وګړو ل يليونو م

ا دا ۴صرف  ه ۴ څلورو ميليونووګړو ته  ھغه  ھم  د دوی  په  خوله کارتونه  وٻشل شوي  بي ه وګړي  پ ور ميليون  څل

 څلور ميليونه  وګړي  ۴ يوڅلوٻښتو بې ھوشه  کانديدانو پسې کله  دا خوا کله اخوا منډې  وھي  اوس نو تاسو پخپله ۴١

ه کړشپ١۶له  نږدې  ن ورځ  زموږ دوګړو شمٻر دئ  اړسوميليونو وګړو سره  پرتل ه  کړو چې ن د زيات م باي  ٣٠دا ھ

ول  ه  بلکې  ټ اکنې ن ره ده  چې  دا راروانې  ټولټ ده خب دٻرشوميليونو په  شا اوخواکې اټکل شوی دی  ځکه  خوڅرګن
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ايلې  وژنې  بللی  شو، لنډه داچې دا له  فرٻب  څخه  ډکه لوبه  دافغــان  ولس اوړه  پ رې ن ه ډٻ ه  خوري دا ب ه  درد ن  پ

  . ولري ، جګړه به ال نوره ھم پسې وغځوي ځکه خو بايد ټولټاکنې تحريم شي  

ســيون غړو )خپلواک کمٻسيون(  ــ دټولټاکنو ھغه ددوی په اصطالح ۴ ه  محکوم دی  د کمي ال وار دمخه افغان ولس ت

  .  فساد کې  السونه لرلي دي ځکه  خو يې  پرٻکړې نه شو منالی په داتٻرو پينځوکلونوکې په کافي اندازه په

 ــ  موږ  ال  څو مياشتې مخکې ھم ديوې اعالمې  په ترځ کې له کرزي  څخه  جدي غوښتنه کړې وه چې  دملی ګټو ۵

ـدو څخه ګ ه  دن ا ل ي عط وښه کړي دخونديتوب لپاره ژر تر ژره  دبھرنيو چارو غير قانوني وزير سپنتا او د مزار وال

ران  او  ل شوي  وزي ه کرزي من و لخوا پ ن ورځ دپردي خو کرزي خپله بې کيفايتي او بې صالحيتي وښوده ځکه خو ن

ه   ستان پ واليان  نه تنھاله چوکۍڅخه کرزی نه شي لرې کوالی بلکې  دنوروله وٻرې  يې ال پسې نازوي ، موږ د افغان

ه کوو تاريخ کې  دومره  محکوم، ډارن  او ھٻواد دښمنه  مشر نه  دی ليدلی  ځکه  خو له افغـــان ولس څخه جدي ھيل

ه  ه کړي ک ـولې الر خپل ه  ځای  دســ ه  وھځوي  چې  دزور پ ه  دې  ت ه ټولن اکنې تحريم او نړيوال چې  دا ناروا ټولټ

ستان ل ځان او افغـان اره نړٻواله ټولنه  په خپل الس دا د راوړو لمبو غم نه خوري نو کرزی  بيا ھم  د خپ   د نجات  لپ

ه  ځای  د  ارانو پ ولې، دجنګي جنايتک ه  راوب يوښه چانس لري ھغه داچې اضطراري حالت اعالن اودوديزه لويه جرګ

ولـس اړخ  ونيسي  ترڅو افغانان   په  خپلو کې سره جوړ او د پرديو له ناز څخه  خالص  شي خو له  بده مرغه  چې 

  .ه خو موږ دنړيوالې ټولنې ،افغان ولس او مقاومت  توجع غواړو دومره ھمت په کرزي کې نه ليدل کيږي ځک

ې ۶ ر ژره خپل و د ژر ت  ــ له افغان مقاومت څخه ھيله کوو چې که په رښتيا ھم دکړٻدلي افغانستان  غم  وي  ورسره ن

ه ټولې جګړيزې الس  ته  راوړنې  په يو سياسي چوکاټ کې ځای پرځای کړي  تر څو نړيواله  ټولنه  يې دي و سيال پ

  .حيث ومني 

 ــ له افغان مقاومت څخه موبله جدي غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره ديوې رسمي اعالمې په صادرولو سره دسولې په ٧

  .اړوند خپل رښتينی دريځ اعالن کړي  

ډو ٨ و او بان ه  ورتالی  ــ  داچې  دھٻوادله  درۍ  په  څلورو کې زياته برخه  نا امني نيولې  او دولتي چارواکې کلي ت

و د شمنه  شي ځکه  موږ  په کلکه  داحصايې  د مرکزي ادارې  دابې وخته تصميم غندو چې غواړي  رنې ٻ د كورون

ـو ٣٠ي  دوی به نه  تنھا د حقيقت  له  مخې دا کار ترسره  نه کړي  بلکې  داو د كليو د تثبيتولو لړۍ  پيل كړ  دٻرشــــ

   .  به  په  بډه  ووھي ميليونو ډالرو په شا او خوا کې  پيسې

ه ٩ و ملګرو څخه  جدي  ھيل و قلموال ه  خپل انګړي  ډول ل ه  ځ واو پ ــ  موږ له  ټولو سياسي، ټولنيزو،کولتــوري  ټولن

  کوو چې له  موږ سره خپله ھمغږي اعالن او ددې  تش په نامه ټولټاکنومخه ونيسي ، په عين  وخت کې موږ  ته دا

ه  الس  ډاډ ھم  راکړي  چې  د کړٻدل ـد موږ  ت ه  اړونــ رام  پ وني   پروګ و پښـتنو د غږ  اوچتولو لپاره  د کوم  تلويزي

  را کوالی شي او که نه؟

  :يادونــــــه 

  .پاس يادې شوې ټولنې کوالی شي چې دخپلو ځانګړواعالميوپه  خپرولوسره موږ او افغان ولس ته  ډاډ راکړي  

  

                                                          
  


