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  په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو دکولتوري ټولنې اعالميـــــه
  ٢٠٠٩ـ٠٨ـ٢٣

  !عزتمنو لوستونکو
ن  زموږ  دکو ر درکړی و  دا دی ن ه خب ډه لکه  دمخه مو چې تاسو ت اده  غون ه  فوق الع ولنې ملګرو خپل وري  ټ لت

ه  ٩٠وکړه  نننۍ غونډه  په دووبرخو وٻشل  شوې وه  په لمړۍ  برخه کې  د ھيواد دخپلواکي  په   زه  اوپ  نويمه کلي
  .  نھه ويشتمې نٻټې  دجعلي او تحميلي ټولټاکنوپه  ډرامه خبرې وشوې ٢٩دوھمه  برخه کې د زمري د

ه  دستور او له ھرڅه دمخه مو دک و پ ابل ګوډاګۍ اداره په پوره شدت سره وغندله دا ځکه چې، ھمدې ادارې  د پردي
  .دسيسه  داتاريخي ورځ  چې زموږ داتلونيکونوپه سرووينوګلګون شوې وه په رسمي او ښه  ډول ونه نمانځله 

که خو زموږملګروھم  تر چې ھره لسيزه خپل ارزښت لري او په ځانګړي  ډول سره نمانځله کيږي ځئ  تاسو پوھٻږ
ه  ه  ٢٨خپله وسه دخپلواکي دانھمه لسيزه  دزمري پ ازارونو کې ونمانځل ه لويوکوڅو اوب ه  دمونشن  ښار پ ه نٻټ تم

ه  ه مو ل موږ په زرھاوو ليدونکو اوسيالنيانو ته  دافغان برمته ولس تمثيل په داسې ډول سره وکړ چې تور ځنځيرون
ړل السونو اوبدنونوڅخه  تاو وو زمو ا ت ې ترش ه سرمنډلې  اوالسونه ي ږ يوشمٻرملګروتورې  پالستيکي کڅوړې  پ

شوي ووموږ ھر يوليدونکی په خپل تمثيل اوخبروسره داسې  پوھاوه چې زموږھيواد يو اشغال شوی ھيواد او زموږ 
  .ولس   يو برمته  شوی ولس دی 

ورې دورځې  بايدزياته کړوچې دمونشن  ښار په زړه کې خوراګڼه ګوڼه وي له شتا ارين  پالڅ  پ ر م خوس څخه بيا ت
ه  د ھغوی   ه ب ډه  دا چې زموږ انځورون ـيالنيان  چکر وھي لن په لسھاوو زره  بايرن مٻشتي، بھرني او کورني  سـ

  په
  .ذھنونو کې  تر ډٻره پورې پاته وي 

ديويي برخې ھغوملګر ه اووي انځنې  انځورون ورتنۍ نم ه لمړۍ برخه کې د پ ډې  پ ه وښودې کوموچې موږ دغون وت
و ٢٨دکاري مصروفيتونو په دليل له موږ سره دزمري  په   تمه نٻټه ګډون  نه و کړی داتاريخي  صحنې زموږ  د ټول

ګډونوالو خوښې او رسنيو ته يې  په لٻږلو سال شوو خو له بده مرغه  چې حجم  يې  زيات  دی له تخنيکی اړخه  په 
ه  ر نويبپاڼو کې نه  شي خپرٻدای که  پ ا ووي ې بي ه  وي  نوتاسوبه  ي ونکې کې ممکين ه  موږ ئ  اتل ه ل م ک اوس ھ
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ږو،  ې ورولٻ سره کوم يوھيوادپال ويبپاڼه چلوونکی ھمکاري کوالی  شي زموږ په  پته د احوال راکړي چې څنګه ي
  .خو سم السي  تاســوته  په الندې  توګه دنمونې په ډول يودوه تصوير درښييو

  

   
  

وږ  د ال ٢٠٠١م ده اونورسخت   ک اوه القاع ه بيان و ت ي تړاوخلګ رمينځ  منطق ې  ت سـمې نٻټ ې اويوول پتمبر د نھم دس
  .درٻزه مو دسپينې ماڼۍ زٻږنده، ځانګړې ملٻشې او نږدې ملګري وبلل  

  المانان چې په افغانستان يې خورا زړه بديږي زموږ  په ليدو سره ال خوابدي  شول موږ يې  پخپلو احساساتو سره
ې پ انو داس ړي دي ، ددوی ځوان ښمن ک ې اوبدمرغوحاالتواندٻ دې ورځ ۍ ب س داننن ـان ول م دافغ ې دوی ھ وه کړوچ

  .اوبوډاګانو له موږ سره خپله خواخوږي وښوده  موږ يې  ونازولو کور يې آباد 
ه  ړ ھغ اکنو بحث وک ي اونامشروع  ټولټ ه  جعل ۍ پ  مو زموږ  دنننۍ غونډې ګډونوالوپه دوھمه برخه کې   د دې اون

اکنو ره بيامودټولټ ه تٻ ې اوپ ه ځای وبلل ولې پخوانۍ اعالمې پ ې ټ ې  موږ خپل اطلې وګڼل و(محکومې او ب ه ) ټولوژن پ
ه چې زموږ ) تحريم تحريم تحريم(اړونداعالميه چې د ه  ځکه  وګڼل ترسرليک الندې وه يوه مھمه او  تاريخي اعالمي

ان وړاندوينې دا دی ورځ  په ورځ  رښـتيا کيږي   ښکٻالکګرغواړي  چې ديوې  کمزورې ادارې  په  صورت کې افغ
  . ولس په تٻره بيا پښتنو ته  ال ډٻر کړاونه  ور په برخه کړي 

  :زموږ  ملګري وروسته له دوو ګانټو څخه په داالندې پرٻکړو سال شول 
  .الس ته راوړو ــ افغانان لکه نور نړيوال دخپلې خپلواکي اوسوکالي حق  لري  دالوی نعمت بايد ١
دا راز ھره ٢ ه کړي  ھم  ــ دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه به په مٻړانه دخپل ھيواد او مظلوم ولس  غږ پورت

دې   ه وړان ې پ ه ي ږي موږ ب ښتنو سره کي ه پ ن چې ل ه حق کې وشي  لکه ن ام پ جفا او ظلم  که زموږ  دھر ورورق
ه ودريږو داکه له ھزاره، تاجک، ازبک،  ترکمن ه ن ه پات ې تفاوت  اويا نورو وروڼو قومونو سره وي  بيا به ھم موږ ب

  .شو
کٻالکګروپه ٣ ې  دښ ومې چ و ک ل ګڼ وغميزو پي دو اوداد ھغونوي اکنې غن وونکې ټولټ ه او غول ه نام وږ داتش پ ـ م  ـ

  . کرغٻړنو نقشو کې ورځ په ورځ را برسٻره کيږي 
  .غندو او دټولوناوړو پايلو مسؤليت  به يې دوی په غاړه اخلي  ــ موږ دلږکيوکبرجنو احمقانه استبداد په کلکه ۴
 ــ  موږ سوله غواړو اوسوله  په خبرو کيږي، داخبرې کٻدای شي په يو نړيوال بې پرې کنفرانس او يا په يوه فلتر ۵

ه شوې او منلې لويه  دوديزه جرګه کې تر سره او ديو لنډ محال حکومت  په وسيله  سره  رښتينو ټولټاکنو ه  زمين  ت
  .برابره شي 

  . ــ موږ په افغانستان کې يو رښتينی رياستي مرکزي حکومت غواړو نه تش په نامه  رياستي لکه دکرزي  ۶
   ــ که په  راتلونکې کې لويه  دوديزه جرګه جوړيږي نو بايدپه بنسټيز قانون کې  اړين بدلونونه راوړي په تٻره بيا٧

  کړي چې  ولسمشري  ته ځان کانديدکړي اوکه نه  تل به داسې غوبل وي لکه داھرافغان  ته  صرف يو ځل داحق ور
ځل چې قام دښمن کرزي جوړکړی  و ديادولووړده  چې ښکٻالکګرغواړي خپل ګوډاګی دمصري حسن مبارک په ډول 

  .په چوکۍسپور وساتي تر څو استعماري سرخوږی يې کم وي 
وی ګ٨ اره ن د دسولې لپ ه باي ه  ټولن ـ نړيوال ه   ـ ه  الري وي او ک رانس ل وال کنف و نړي ه  دي ه کړي  دا ک ه  پورت امون

ل  ه د دوی خپ دلويې دوديزې جرګې له الرې څخه وي  دا لمبې  دوی  راوړې دي دوی دې پخپله  مړې کړي   او کن
  .زامن  به ھم ددې تپل شوې جګړې قربانيان شي 

ړن ــ که نړيواله ټولنه  په  تٻره بيا امريکا  دنړيوال ک٩ و کرغٻ نفرانس اولويې جرګې دايرول  نه مني نوبيا دې دلږکي
م  رم او ھ انړيوال ب ې دامريک م ي استبدادته خاتمه ورکړي  امريکادې نوره په ھغوی نه نازيږي داخو ھغوی وو چې ھ

  .يې د ديموکراسي پاکې کليمې ته  زيان  ورساوه  
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ه سازمان، تمه نٻټه يوه بدمرغه، توره  اوله جعل٢٩ــ موږ دزمري ١٠  څخه ډکه ورځ  ګڼوځکه خودملګرو ملتونول
ان ولس   داروپايي اتحادې له غړواو دسپينې ماڼۍله مشرانو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې دنړيوالو په تٻره بيا دافغ
اطلي وګڼي ځکه چې د  اکنې ب ستان  دولسمشري  ټ رژره  دې  د افغان په سترګوکې دنورې خاورې نه وراچوي، ژرت

ه ١٣درغليو سربٻره  دولس بٻشمٻرو  اکنې ن ه  تاسو دا ټ ستې، ک ه  وه  پکې اخي ډه ن م  ون ـلو کې ھ ه سـ ارلس پ دي
  .نو بيا به ستاسودخوښې  راتلونکې  تش په نامه اداره ھيځ قانوني  حيثيت اومشروعيت ونه لري  ئ باطلو
واد  ــ ھر چا چې  زموږ د ھيواد تباھي  ته  مټې  را نغښتې دي  موږ يې تاريخ١١ ي دښمنان ګڼو اوله خپل پلرني  ھي

  .څخه دفاع خپل مشروع حق بولو ، موږ ځانمرګي او بل مرګي ټول محکومو و موږ دټولې نړۍ لپاره سوله غواړو 
  


