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  په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه

                         ٢٠٠٩ـ٠٨ـ١۶
  ټولټاکنې نه دي ټول وژنې دي ځکه خو بايد تحريم شي

  
  !والــودرنو اوعزتمنوھيواد

په غاړه  ) See(شټارنبٻرګ دډنډې Starnbergنن ورځ دجرمني په بايرن ايالت کې زموږ دکولتوري ټولنې غړود 
و او ) لمر(دلــوی نعمت ) ج(تر شنه اسمان او دهللا  پاک ه  روان تر زرينو وړانګو الندې  خپله نوبتي غونډه وکړه،  پ

لف ستانيزي  په  مھمه ليکنه اوږد بحث وشود افغانستان  د ازادي راتلونکوحاالتوخبرې وشوي، دښاغلي  ډاکترالف ا
 کاليزي دلمانځلو په اړوندمھم تصميمونه ونيول شول  ترڅوداځل دخپلونيکونو دسرونو په بيه ګتلی  خو ٩٠دنوييمې 

  .بيا نااھله افغان سياستوالوبايللی  استقالل په  ځانګړي  ډول سره ونمانځو
ې لمسيان داځل خوموږ  تريوبل  ډو ن  ورځ  ي ولي وو ن زان چې زموږ نيکونوپسې ځغل ه انګرٻ ل اشغال الندې يوھغ

  .بياپه نورو پلمودخپلونيکونوغچ  اخلي او دافغان ولـس  په  ټپي ټټر او ټغر يې نٻزې منډلې دي 
ه ه وګڼل ه مخې  الزم دينيو  داليلول ه غوښتنه اود الن تانو پ سټ، دګڼ شمٻردوس االتوپر بن وږ د روانوح   چې يوځل  م

وم تعصب  څخه پکې ٢۵بيازموږ دکولتوري  ټولنې داپريل مياشتې د ه ک تمې نٻټې مھمه  اوتاريخي اعالميه چې بې ل
و د  ږو ترڅ ه ولٻ ه ھيوادمينوويبپاڼوچلوونکوت ازموږ پياوړو،پ ل بي ور شوې  ده يوځ ده  انځ ونکې  څرګن واد راتل دھي

ا خپ ه  مخې ھيواددوستۍ له مخې يې ستاسولپاره  يوځل بي دوينې  دمنطق ل ـه کې وړان ه  نوموړې اعالمي ره کړي پ
  .شوي دي ھيله  ده چې الندې  داليل تاسو قانع  کړای شي 

  .ــ ټولټاکنې ځکه بايد تحريم شي چې نه تنھا ھيواد ته  سوله  نه  شي راوړی بلکې  دنويو غميزو پيل به وي ١
وه  ــ له مالوماتوسره سم دشمال جنايتکاره ټلواله  ٢ شل شوې ده چې ي ه دوو برخو وي ه مخې پ دسياسي تاکتيک ل

ه  ه مشري پ دکرزي  پ ه دمحکوم حام خوايې غبرګ  عبدهللا  اوبله  خوايې فھيم او صديق  چکري، ملت  او تاريخ  ت
مخ  وړي  چې په نھايت کې بيا ھم د يو اس غوږونه  دي  مانا ھسې يې درايو دويشلولپاره  چل  جوړ کړی  چې  بيا 

  .م پخپلو کې سره يو دي ھ
   ــ ټوله  نړۍ  يې ګوري  چې سپينې ماڼۍ  دکرزي  په ګټه لوبې پيل کړي  دي ، تبلغات  ورته کوي  خو د احتمالي٣

ر  ولسي پاڅون  له وٻرې  اوس سپينه ماڼۍغواړي چې  ډاکتر اشرف غني احمدزی د صدارت پرچوکۍ سپور کړي ت
  .ه  نورې ھم پسې خړې او له انګرٻزانو سره يو ځای پکې کبان ونيسي  څودولس اذھان بلې خوا ته واړوي،  اوب

ر ۴ ی دی ت ه تلل  ــ په  ھمدې اونۍ کې د تاندويبپاڼې  په  ھواله   دامريکا ځانګړی استازی  ريچردھولبروک ترکې ت
  .ړي څو د افغان ولس قاتل اونمکحرام دوستم دې ته وھڅوی چې  زموږ پاکې خاورې ته بيا ناولې پښې راو

اکنو۵ و( ــ دکرزي  وروڼه  په راروانوتپل  شوو، نامشروع او غولوونکو ټولټ ري )ټولوژن رزي  د ب ل ورورک کې دخپ
  .لپاره په دٻرش دٻرش ډالره  او د تيليفون  په کارتونو دخلګو رايې اخلي 

وی  څا۶ ستان  دل وم چې دافغان ن  ک و ت رې ــ د جنګساالرانواو دکابل  دقاتلينوله  ډلې څخه  ي ې  پ رنوال اورمٻګ  ي
مات کړی و چې نوم  يې  دين محمد جرات  دی  نن  ووٻل چې  موږ  له کرزي  څخه  په ليکلي ډول سنداخيستی دی 

ان  ) مسعود(چې که  کرزی  بری  ترالسه کړي نوبه  دملي خاين  اودکابل قاتل   ه  افغ تصوير او يا يې دقبر تصوير  پ
و ځکه بانکنوټونوکې  راته چاپوي، ھمد ور ن ي او داسې ن ه  پنجشٻر کې اخل ه  پ اراز  به  دبيا رغونې ګړندي ګامون

  .موږ دکرزي مالتړ کوو
اوړه وعدې ورکړي ٧ م ن ه  ھ ي ت ري او خليل ــ کرزي  د خپل مقام دساتلو لپاره ھزاره جنګي جنايتکارانومحقق، اکب

  .دي چې عملي کول به يې لويه کرکه اونوې ستونځې  وزٻږوي  
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ی اوسپٻځلی ــ رو٨ و منل وادکې زموږ  ي ه ھي زل شوی او په  پراشوت کې راکښته  شوی  حامدکرزی غواړي چې  پ
ه  راوغواړي اود مقاومت ) لويه دوديزه جرګه( دود بې اھميته کړي، وروسته له  خپل بري څخه  لويه  دوديزه جرګ

و جنګي جنايتکار ې ي ه ي يمچ(پخالينه په داسې حال کې وکړي چي يو څنګ ته ب ل ) نګښ فھ ې ب ه ي ه ب ل څنګ ت اوب
  جنګي جنايتکارافغان دښمن خليلي ناست وي، دجرګې په دننه کې به دملي خاين دوستم، خدای دښمن مجددي

ا جان   ذر اودباب ان هللا ګ د جرات، ام ن محم ، جنايتکار او دملي شتمني غل صديق چکري، رباني ، منصورنادري ، دي
ه  خونړۍ ملٻشې  ناستې وي  په  مقاب ي استازيتوب ورت ه جعل وم څو صوفيان دمقاومت  پ ل لوري کې به ھسې په ن

ه زموږ دا  ران وي  ځکه خو ب ر ګ ې ډٻ ه ي ول ب راشي، ظاھرأ خوبه   تش په نامه  پرٻکړي پکې وکړي خو عملي ک
زه  جر) لويه دوديزه جرګه(سپٻځلی دود ـه دودي ه لوي ي خورا بې اھميته کړي  دلته  ديادولو وړ ده  چې  پ ه کې منل ګ

  .اوسپٻڅلي ولسي قومي مشران را ټوليږي نه جنګي جنايتکاران او ھيوادپلورونکي 
  !قـــــــــــــدرمنــــــــــــو خوينــــــــــــدو او وروڼـــــــــــــــــــو

ه  شرطونه کښٻږدوئ راځ ې دقبرونوتصويرو ت ا د چي دملي ګټو لپاره فکر وکړو نه  دمړيو د تصويرونو اويا ي  او ي
ال   و چې ديونوک د وواي ده مرغه باي ه ب و اشغال ، ل ه  حساب دوزارتون وم  پ ولسواليو بدلول په واليتونو او يا خو دق

دکرزی(نازولی شاګرد، ملت او په  تٻره بيا خپل قــام  ته  دروغجن او غدار  اره  ھرې ) حام ام  دساتلو لپ ل  مق د خپ
ې  ان  ي ې ده افغان ه مالتړل اروالوبې ت و ن ه  د پورتني انمن کړنوځک ې ډٻرزي اريخ  ي رمول اودافغانانوښکلی ت خوراوش

داليلو له مخې په جرمني کې دبايرن مٻشتوافغانانو دکولتوري ټولنې اعالميه يو ځل بيا ستاسو دخدمت  لپاره  خپرٻدو 
  .ته لٻږل کيږي ھيله ده چې قناعت مو حاصل شوی وي 

م له حوصلې څخه مو مننه  خو زموږ  داعال ه  ھ مې  په  وروستۍ برخه کې د ښاغلي  ډاکتر الف الف ستانيزي ليکن
  .ئ  ولول

  بيا ھم مننه
  

  تحريـــــــــــــــــــــــــــــم تحريـــــــــــــــــــــــــــــم تحريـــــــــــــــــــــــــــــــم
  اعالميه  دجرمني په بايرن ايالت کې دافغانانو دکولتوري ټولنې ٢٠٠٩ـ٠۴ـ٢۵ 

نن  دجرمني  په مونشن  ښارکې زموږ  دکولتوري ټولنې غړوخپله نوبتي غونډه وکړه  دغونډې اجنډاپه  افغانستان کې 
ا را  ر بن و پ دې  د اليل ا د الن ر بحث  وشو چې بي د ولسمشري دټولټاکنو دتحريم موضوع وه  په ياده شوې موضوع ډٻ

  :حکومې او دتحريم وړ وګڼل شوې روانې تحميلي،غيرطبعي اوغير عملي ټولټاکنې م
ولنې   والې  ټ ه  نړي ــ زموږ د ھٻواد نږدې اتيا په سلو کې  وګړي له سولې اوامن څخه  محروم  دي  چې داحقيقت  پخپل

  .ھم منلی دی 
ه چې زموږ  شل شوي نوکل ه دي  وٻ ه ن ــ په پښتون مٻشتوسيموکې ھم په شعوري  ډول اوھم دناامنيو له وجې کارتون

  سره په لوی الس  دومره جفا کيږي بيانو ټولټاکنې دڅه او دچا لپاره؟)پښتون( له اصل ډٻره کي توکمدھٻواد
  .ــ په بې شمٻرو کارتونوال وار دمخه سوداګري شوې  چې  له ھغو څخه به ډٻره ناوړه ګټه پورته شي 

ه  اف ه  شوې،  پ ي ن م عمل و سره سره  ھ وډري ــ دبن دکنفرانس پرٻکړې  له ھغو خپلو کمي وه غداره، پ ـان ولس ي غـ
م  اويوه  داسې له فساد څخه ډکه اداره تحميل شوه چې  نه تنھا افغانان يې وش ې ھ ولنې حثيت ي رمول بلکې  دنړيوالې ټ

ږي،  ه شا وتمبي ازوي ترڅوسوله الپ اره ن په ځمکه وويشت  خوبيا ھم  نړٻواله ټولنه  ھمدافاسدين دجګړې داوږدولولپ
  مقاومت  غښتلی او د الډٻرې  ودې  په  نتٻجه کې ټوله  سيمه نا ارامه او مغرضين  خپلو موخو ته  ځانونه  ورسوي،

ې زموږ په ول ره ب ه ډٻ سي وګړو داړندې بمباري په ھمدې منظورشوې او کيږي  ددې ترڅنګ زموږ  په  بٻوزلو وګړوپ
ه څومستند تصويرونه  زموږ داعالمې  رحمي سره يورانيم لرونکې وسلې  ھم کاروي چې دنمونې  په  ډول به تاسو ت

  . په وروستۍ برخه کې دروښيو
ه ــ موږ دنړٻوالې ټولنې دوه مخي سياست اند ا امني ب شته اون ارې وھي چې امن ن ه ن وې خوا پخپل ه ي ٻښمن کړي يول

نوره ھم په زياتٻدو شي خو له بلې خوا يې دکابل اداره دې ته مجبوره کړې  ده چې ټولټاکنې وکړي، داپه داسې حال کې 
ا ن چې دټولټاکنودکميسيون  وياند ووٻل چې موږ دڅلورميليونوپه  شاوخواکې کارتونه وٻشلي  دي  دي دولو وړ ده چې ن

دو پسې  وم ان رو ن ه ډٻ م پ ه ھ ه ھغ سبا افغان نفوس له دٻرشوميليونوڅخه لوړښکاري نوپه کوم منطق به داڅلورميليون
  ويشل شوي وګړي د دٻرشو ميليونواستازيتوب وکړي؟

ډوډي او ګلګل ه  دګ وړ شوچې  دا پخپل وت ــ له يوې خواولسمشري  ته  دنوم اندو شمٻر له  څلوٻښتو څخه  ل ري  ثب مي
ونکی ولسمشر  ه وړي  داځکه  چې راتل دی  له بلې خوابه دولسمشري ټولټاکنې په ھيڅ ډول افغان ولس ته سوله  ران
  که کرزی وي که کوم بل بيابه ھم دکرزي  په ډول  ھسې يوه نانځکه وي چې نه به سالم حکومت ولري اونه  حاکميت،

سې زي ې الپ ه داورلمب يموکې ب شتو س ښتون مٻ ه پ ي  پ ونواومھمو دولت ه زده کړې،بھرنيوبورس ه ل ښتانه ب ي، پ اتي ش
دار د ساتلو  والې  داقت ه  د شمالي ټل ښتانه ب ورل  شوي  پ څوکيوڅخه  د پخواپه  ډول محروم  پاته  شي ھسې يوڅوپل

  .اتي لپاره  په  څنګ کې ور سره ناست وي تر څودتٻرو اتو کلونو په شان دشمال بدنامه  ټلواله  په ګدۍ سپره وس
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ونکې ادارې ځانګړې چوکۍ  سانوپخپلومينځوکې  د راتل ــ دمالوماتوله مخې داسې ښکاري چې ولسمشري ته نوم اندوک
سره وٻشلي دي داھم بربنډه شوې ده چې دشمالي ټلوالې پټ اومنلی کانديديوازې کرزی دی خوعبدهللا يې ھسې داذھانو 

  .  داړولو په موخه  په  معرکه ورننيستی دی  
   موږ باوري يو چې  راتلونکې ټولټاکنې  به نه تنھا افغان غمٻزه ال پسې اوږده کړي بلکې  ھر يو چې  ولسمشري ته ــ

رې  ښکته او  ه  خب ی سياستوال  ل و بھرن ه  ھر ي اوان  وي، بياب رامخ  ته  شي ھغه به بيا په  موږ بٻوزلو باندې  رات
ه پورته زموږ  په  سترګو راننوزي  چې  پالنی خودتا سوغوره ولسمشر دی پخپله مو ټاکلی، قانوني حيثيت لري سره ل

ي او  ر عمل ان ولس داغي د افغ ه باي و ځک و ن ه من ه ن ٻبې څخ دې ش ه ھم شران ال ل ه ولسم ه نام وږ دا تش پ دې چې م
  .نامشروع ټولټاکنې تحريم او په خپل  ھمت  سره دسولې څرک ولګوي 

  :لګري  دا الندې  پرٻکړوته ورسٻدل دپورتنيو داليلو په وړاندي کولو سره  زموږ م
 ــ موږ له خپل اتل افغان ولس څخه ھيله کووچې دتاريخي افغانستان دبقأ اوخپل ځان دخالصون لپاره ټولټاکنې تحريم  ١

  .او ورسره جوخت  دکرزي دغير قانوني دورې ټغر ورټول  کړي  
ه   ــ دکرزي له ګوښه کٻدو سره سم  بايد يو داسې لنډمھال او نا٢ پٻيلی حکومت  رامينځ ته شي چې وسلوال مقاومت ت

  .دخبرو يوه رښتينې زمينه برابره کړي  
و کې ٣ ه  رابلل وې جرګې  پ زې ل اني دودي  ــ موږ له نړيوالې  ټولنې څخه ھيله کووچې دبې ګټو ټولټاکنوپه  ځای  دافغ

  ې لوې جرګې په سمبالښت وکړيمرسته وکړي، ھغه لګښتونه چې په دې غيرعملي ټولټاکنوکوي ھغه دې ددوديز
ه سـوله  راستنه اود  چې له يوې خواخپل له السه تللی برم  يوځل بياترالسه کړي اوله بلې خوا زموږ ځورٻدلي ولس ت

  .دوی خپل زامن ھم له مرګه  څخه بچ  پاته شي 
ه   ــ لنډمھال ناپٻيلی حکوت به  دلوې دوديزې جرګې په ترځ کې رامينځ ته کيږي چې دالويه۴ ه دپخواني دود ل ه ب  جرګ

مخې  رابلله کيږي نه  داوسني ناچل بنسټيز قانون  له  مخې چې  د واليتي شوراګانو پلورل  شوي استازي به  بيا پکې 
  .ناست وي 

ان دښمن عناصر څپوھي،دمقاومت ۵ و ليکو څخه افغ ه خپل وو چې ل ه ک  ــ موږ له وسلوال مقاومت څخه په کلکه ھيل
ه اصول مراعت او له ا پ   نړيوالې ټولنې سره  دسياسي او ديپلوماتيکو اړيکو زمينه برابره کړي  تر څونړۍ  يوځل  بي

  دې باوري شي چې افغانان بٻګناه او په ځانګړي  ډول بٻګناه پښتانه  د پرديولخواد تپل شووجګړوقربانيان  دي  د
و١٧يادولو وړ ده  چې  پوره اوولــس  واد ټ ږي  چې زموږ د ھٻ واد دښمنو  کاله کي ده ګۍ دھٻ ۍ سياسي نماين لې بھرن

رې  ې  وزرې پ ګوندونولکه جمعيت، وحدت، جنبش اوځينونوروپه ولکه کې دي چې دسپنتا په  دوره کې  تبعيض الخپل
ه بھر  ه ناسم ډول  ورښيي، پ ه پ انو ت وغوړولې ځکه خوزموږ  د ھٻواد دکورنيو جرياناتو ھغه  رښتينی تصوير بھرني

ه حقيقت کې د پښــتنودبدن دناموي  چې  پ امولولپاره ھرډول ظالمانه  تبليغ کوي، پښــــتانه  دطالب اوالقاعده  په نوم  ب
ه  د نړٻوال کې ھم دنړٻوالوپه سترګوکې خاورې وراچوي  اوھم ځانونه ورته له بل ھرچاحق په جانب ښيي ځکه خو باي

  . ټولنه  دې  مھمې مسلې ته  جدي پاملرنه وکړي  
ولړ داسې  پټ  ــ موږ بھرم۶ ٻشتي افغانان  خبر لروچې له ګاونډيوھٻوادونوپه  تٻره بيا له ايران سره  تر پرده الندې ي

  لخواالسليک شوي چې زموږ له ملي ګټوسره په ټکر کې دي، ) سپنتا(قراردادونه دبھرنيوچارودغير قانوني وزير 
سي جرګې  له نوموړيوقرار دادونوڅخه نه افغان ولس خبر دی  او نه سپنتا کو م  قانوني کاري جواز لري ځکه  چې ول

ه سپنتا  وو چې ل ر ورک ه  خب و ت ه موږ ټولوبھرنيوھٻوادون رټلی خوھسې دی بې وسلې څوکۍ ساالر دی له  ھمدې کبل
  .سره شوي قراردادونه حقوقي حيثيت نه لري 

ه پ٧ ولنې دسمپوزيم ل وري ټ اني کولت ډ دافغ رٻکړه ليک څخه مالتړاعالموي او  ــ زموږ کولتوري ټولنه په کلکه دھالن
  .  دښاغلي  ډاکتر روستار تره کي دعالمانه نظرياتودرناوی او عملي کول غواړي 

ي او ٨ ې مل ري، دخپل  ــ دبايرن مٻشتوافغانانوکولتوري ټولنه له ھيڅ کوم سياسي سازمان سره اړيکه اوخواخوږي نه ل
ات  او ان ولس دنج رده دافغ ه زغ ه مخې پ ې ل اني وجيب ورو ايم ه  ن وي اول تړٻکٻدونکې ھڅې ک ه س اره ن رلوړي لپ س

والي   ټولوافغاني کولتوري، ټولنيزو اوسياسي کړيوڅخه  په کلکه  غوښتنه کوي  چې د تل  پاتې سولې، ملي ګټو، ملي ي
  .ره دساتلواوزموږ  دسپٻڅلې خاورې  دتماميت لپاره ګړندي ګامونه اوچت کړي نه  دڅو لنډ محالو ګوډاګيانو دتبليغ لپا

انو څخه ٩ ه اتلوقلموالوافغان  ــ زموږ کولتوري  ټولنه يوځل بياله  ټولوباحساسو اوھٻوادپالوافغانانو په ځانګړي  ډول ل
ھيله کوي  چې داتاريخي اومھمې  شٻبې له السه څخه ورنه کړي، ددې تحميلي ټولټاکنودتحريم لپاره سوليز الريونونه، 

ه غونډې اومټنګونه وکړي، قلموال  ملګر ي خپل قلم  راپورته او يوځل بيازموږ  دولس  د غليمانو تورې نقشې داسې پ
  .تور ښامار مو چې  ټوټه ټوټه کړ ) سرغوڅونې(اوبوالھو کړي لکه  ھغه  د سرشمٻرنې 

  په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه                                         
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