AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

د بهرمیشتو افغانانو د پیوستون شورا

۲۰۲۰/۰۸/۱۰

د برېښنایي تذکرو د وېش په هکله پرانیستى لیک
جاللتمآب اشرف غنی
د افغانستان د اسالمی جمهوریت جمهور رئیس
د جمهوري ریاست د چارو ادارې لوى ریاست په واسطه!
جاللتمآب جمهور رئیس!
دبهرمیشتو افغانانو دپیوستون شورا پداسې حال چې دیومهم ملي پروګرام په توګه دبرېښنایي تذکرود وېش څخه په
کلکه مالتړ کوي ،پدې اړه ځینې څرګندې پېښې شته چې د وېش پروسې روڼتیا د پوښتنې الندې راولي د نفوس د
شمېر او قومونو د ترکیب په اړه د ژورې اندېښنی سبب ګرزی .د بېلګې په توګه ځینې وګړي چې د پښتون ټبر پورې
تړلي دي ،قوم یې تاجک لیکل شوى .دشورا مشرتابه له تاسو جاللتمآب څخه په درنښت غوښتنه کوي چې پدې اړه
پوره پلټنه وشي .
له بلې خوا شورا د هېواد په ځینو شمالي والیتونو کې د ځایي چارواکو او زورواکو لخوا دپښتنو په وړاندې د زور
زیاتي ،توپیري او تصفیوي چلند لړۍ چې د څه له پاسه دریو لسیزو راهیسې روانه ده ،په پوره ځیر سره څاري :په
لسګونو زره پښتانه د کور کلي پرېښېدوته اړشوي ،ځمکې او ملکیتونه یې په غیر قانوني ډول غصب شوي ،په سلهاوو
پښتانه کدرونه له لیسانس نیولې تر دوکتورا په دندو نه ګمارل کېږي ،پښتانه ځوانان په تعلیمي ،تحصیلي او دولتي
مؤسسو کې د قومي تعصب څخه سر ټکونه لري .
دبهرمیشتو افغانانو دپیوستون شورا با وري ده چې د روانې غمیزې ټولنیزې او سیاسي ناوړه پایلې ژورې کېږي.
لدې امله ددغه پرانیستي لیک له الرې د اندېښنې په څرګندولو له تاسو جاللتمآب نه غوښتنه کوي ،چې د ټولنیزعدالت
په تامینولو اودملي مشارکت سیاست په پلى کولو کې یادې سیمې ته جدي پاملرنه وشي اود پښتنو په وړاندې د تیري
او ناروا وو مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته شي .
ستاسو د معلومات لپاره د بهر مېشتو افغانانو د پېوستون شورا د نړى بېالبېلو هېوادونو کې مېشت  110مدني ټولنو
اوسیاسي ،ټولنیز ،علمي او ادبي فعال شخصیتونو استازیتوب کوي .د شورا تر ټولو لوړ مأموریت دادى چې د ملى
ګټو لپاره د بهر مېشتو افغانانو د سترو انساني وړتیاوو ،تحصیلي او کاري تجربو ،سیاسي  -اقتصادي  -ټولنیزي پوهې
او د هغوى د ژور ملي احساس څخه ګټه پورته کړي ،د جوړېدو موخه یې د هغو اسانتیاوو برابرول دي چې پرمټ
یې د افغانستان د ملی ګټو او ملي پوښتنو لپاره د بهر مېشتو افغان -ټولنو او مدني فعالینو په استازیتوب د دوی ګډ غږ
هېوادوالو او نړیوالوته ورسېږي .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دشورا اساسنامې دریېمې مادې کې چې دغړو دندې اود شورا اصول په ګوته کوي ،راغلي چې شورا دافغانستان
اسالمی جمهوریت ،ملي خپلواکي  ،ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع او هېواد اساسی قانون او دقانون
واکمنۍ مالتړ کوي .ددې ترڅنګ د ټولو قومونو او متداولو ژبوته درناوی اودهېواد ژوندانه په ټولو برخو کې دهغوى
دمساوي ګډون غوښتنه کوي.
په درنښت،
دبهرمیشتو افغانانو دپیوستون شورا
د آګست لسمه نیته 2020
د بهرمېشتو افغانانو د پېوستون شورادمشرتابه کمیټه.
د شورا مشر :ډاکټر نور احمد خالدى ،برزبن ،استرالیا
info@afghandiasporacouncil.org

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

