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ولنو فدراسـیونه اروپا کی دمیـشـته افغانانو د ټپ    

                                  اای پناهندگان افغان در اروپـفدراسـیون سازمانه

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe 

____________________________________________________________________   

 پرېكړه ليك
 

 ن پورې نړۍ وال كنفرانسن څخه تر ب  د ب  
 لس كاله د افغان ولس په غوښتنو سترګې پټول

 م١١۴۴، د ډسمبر/ ۴۱ 
 

 هالند،كلتوري، ټولنیزو او سیاسي بنسټونو استازي د المان،  ود یوسلو او پنځوسو څخه ډېر ١١٢٢، مه۴د ډسمبر په 

ن په ښار كې د اې زېډ كې د څخه د ب    افغانستان وا امریکا اسپانیا،دنمارک،  ،ېنارو اطریش، فرانسه، لستان،ګان سویدن،

  ١ؤن پورې په نړۍ وال كنفرانس كې ګډون كړى ن څخه تر ب  د ب   ( AZK Hotel) هوټل په تاالر كې 

ه دې چې د د فدراسیون رییسې وروسته ل ١كنفرانس د اغلې نجال واسعي د فارو ریسې په پرانیستنې وینا سره پیل شو

ن ړله او د بن د دوو كنفرانسونوپه واټن كې او په دې دوره كې  د فارو فعالیتونه او موضع ګانې، د ب  یواد وضع یې وڅیه

رو لسو كلونو كې د افغان ولس یلو په اړه داسې ووېیل: " په دې تد كنفرانس سره موازي  د دې كنفرانس د جوړو

 ١د افغانستان دولت او د هغه مالتړو خپلې  ګټې په  لومړېتوب كې راوستلې ١نه شو و غوښتنو او اړتیاوو ته هېڅ پام

 ١" ١ددې لپاره چې د افعان ولس غوښتنې په بن كې خپرې شي، فارو د دې موازي كنفرانس په جوړولو الس پورې كړ

 ثریا رټداک آغلې دافغانستان د مدني ټولنو مشر، رفیعی عزیزالرحمنوروسته بیا د كنفرانس ګډون كوونكو د ښاغلي 

ه المان كې د سیاسي چارو پ فارانی فاروق ګ د افغانستان د بشرحقوقو خپلواك كمیسیون كمشنرې، ښاغلېصبحرن

د افغانستان لپاره د  ناربروټپی ښاغلى ،استاد كې  پوهنتونپه مادرید  د حکمی الرحمنعزیز رټاکښاغلې ډ ،څېړونكي

ښاغلې  مشره،  لنووټدیله سیرادافغانستان دپاره داروپا داتحادیی دغیردولتی  میرمن مارتا ،سوېډن كمیټې سكرټر جنرل

المان د هانوور په  د روستایی حنان رټاکښاغلې ډ ،د افغان جرمن ټولنې مشر په افغانستان كې زاده جالل قیام رټاکډ

او ځینو نورو وینا والو  ،د سیاسي چارو څېړونكىپه اطریش كې  غروال کریم رټاکي محقق، ښاغلى ډملپوهنتون كې ع

ګډون كوونكو په خپلو پوښتنو او تبصرو سره د  ١وروسته د خبرو اترو )بحث( برخه پیل شوه ١ویناوو ته غوږ شول

  ١نه پورې رڼا واچولهچ په ادامه تر دوهمه ب  ین پر تیارو ټكو او د اوسني كړكلومړي ب  

ان ولس په غیاب كې د ټوپكمارو ډلو څخه په ګوټو راټول  او جوړښت د افغبنستیزن كنفرانس د ګډون كوونكو د لومړي ب  

د لویو ځواكوونو او د مغرضو ګاونډیانو تر مینځ د جوړجاړي په بنسټ رابلل شوي وو، چې د هماغه پیل څخه د افغان 

رى وادونو د دې لپاره چې په دې تركیب باندې د افغان ولس اعتراض كمزویغربي ه ١تر اعتراض  الندې راغلل ولس

لو الرو یې داسې څرګند كړل چې د ټوپكیانو ګډون په دې تركیب كې یو لنډمهالى او موقتي خبره ده او د یالبیكړي په ب

افغانستان لپاره د یوه مارشال پالن او په دغه هېواد كې د انتقالي عدالت په پلي كولو سره به افغانستان په یوه خوندي، پر 

ن د دوهم كنفرانس په درشل كې زموږ د هېواد سرسخت واقعیتونه د ب   ١واد بدل شيمختللي او د ټوپكیانو څخه پاك هې

دا په ډاګه كوي چې د مارشال پالن پر ځاى، ډېرې پیسې د بېالبېلو هېوادونو د خزانو څخه د افغانستان د بیا رغونې 

جنایت كوونكې  ١و لخوا تاال شوېتر نامه الندې   را واېستل شوې خو د هغې ډېرى برخه یې د كورنیو او بهرنیو لوټمار

ټوپكیان په همدې لوټ شویو پیسو په ځواكمنو مافیاوو واوښتې او تر اوسه كلیدي مقامونه او څوكۍ یې په اختیار كې 

  ١دي
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چونو او نارساییو سره سره، افغان ولس د كومې تنفسي فضا چې په الس یې راوړې وه په ګټې ید پاسنیویاد شویو كړك

  ١خپلو وران شویو ښارونو او كلیو په ودانولو پیل وكړ او د خپل فرهنګ په بیا رغونه یې الر پورې كړ اخیستلو سره د

چې د نړې په مرستې سره د افغانستان د خلكو په ژوندانه كې ځینې مثبت بدلونونه د سړك جوړونې، دیادونی وړده 

زې اړتیاوې او یبرخو كې  د افغان ولس بنسټ ې او روغتیا په برخه كې راڅرګند شول، خو په ډېریونښوونې او روز

د بېلګي په توګه  د انتقالي عدالت  ١غوښتنې د افغان دولت او د هغه مالتړو هېوادونو لخوا له پامه غورځول شوي دي

د پالن  پلي كول، د افغانستان څخه بهر په پاكستان او اېران كې د ترهګرو روزنیز او پټنځایونو له مینځه وړل، د یوه 

ریښتنې اقتصادچې د هوسانیې او كار ځیږوونكى وي پر بنسټونو باندې پانګونه، د ملي پانګوالو څخه مالتړ، د قانونیت 

ټینګول  او د مجازاتو څخه د معافیت فرهنګ له مینځه وړل، د هغو ښځو وضعې ته چې د كورنیو تاوتریخوالي او جنسي 

یانو چې د بشري حقوقو په تېري  او جګړه ایزو جنایتونو باندې  تېریو قرباني دي په جدي توګه رسېدل، د هغو ټوپك

مظنون دي د دولتي څوكیو څخه او د ولسمشرۍ او ولسي جرګې له نوماند كېدو د لېسټ څخه  لرې كېدل ، د ټولو 

نیولې ده د مافیاوو  د مخدره موادو مافیاوو څخه نیولې ، د ځمكو مافیا چې نیژدې څلور میلیونه جریبه ځمكه یې په زور 

نفتي موادو مافیا، د وسلو او مالي مافیا پورې، جرړې اېستل او په چاپورې تړلو نشراتي رسنیو د مالي سرچینو كنټرول 

    ١او دافغان ولس ډېرى په حق غوښتنو ته نه هم غوږ نیول شوي او نه هم په كې اغیزه شوې ده

 و اترو دا الندې مواد تصویب كړل؛كنفرانس د پرېكړه لیك پر موادو  وروسته له غور او خبر

 

د نړۍ والې ټولنې په ځانګړې توګه د   ،د واكه وتلى اداري فساد ،د معافیت فرهنګ ١سټیزه اړتیا دهامنیت د خلكو بن -٢

ناټو او امریكې  مالتړ د جنایت كوونكو څخه او په پاكستان او اېران كي د ترهګرو ځالو له پامه غورځول د امنیت د 

د پاكستان پوځیان او د  ١تر څو دا خنډونه لري نه نشي، نورې هلي ځلې به بې اغېزې وي ١اصلي خنډونه دي ټینګولو

اېران آخوندان په دې اخرو لسو كلونو كې د افغانستان په ناكراره  ساتلو كې خپل بریالیتوب دافغان دولت د درې ګونو 

خوا د افغانستان د امنیتي ځواكونو روزنه د ناټو هېوادونو له بلې  ١ځواكونو په  انارشۍ او بې بندو بارۍ پورې تړي

چنو سیمو پر اړتیاوو والړ پالن  څخه د بې برخې یو دافغانستان  د اوسنیو او د كړكلخوا د یوه سم او ټولنې پر واقعیتونو ا

پولیس یواځې  سپكې  توب له امله  تاوان لیدلى چې هغه ټاكل شوې بودېجه خپل پاى ته نیژدې شوې ده خو افغان پوځ او

مخكې له دې چې د امنیت د لېږد مسولیت افغان اردو او پولیسو ته تر سره شي په درنو  ١وسلې په خپل واك كې لري

كه چېرې افغانان یو زړه سوانده ملي دولت، او یو داسې ملي پوځ ولري چې   ١وسلو د دوى سمبالول یو اړین امر دى

، پاكستان او اېران به هېڅ كله هم د افغانستان پر پولو  د ي او هوایي مدافع په واك كې ولريتوپچي ځواكونه ، هوای

 ١یرغل جرت ونه كړي

د بازار د  ١د افغانستان اقتصادي بنسټ جوړول بایده چې د یوه اوږدمهاله پانګه اچونې  پالن په اساس تر سره شي -١

مافیا خوښې او كاریكاتوري ډول څخه بهر كړل شي د ځیر او دقیقې قانون اېښودنې سره، اود  اقتصاد پالیسي بایده چې د

تجارت او تولید په برخه كې  د قانوني معیارونو د پلي كولو د ځیر څارپر تر سره كولو سره بایده چې خپل عادي حالت 

من هېواد دا ظرفیت  لري چې په یوه ځان افغانستان د طبیعي سرچینو او د ځوان نسل د ځواك څخه برخ ١تر السه كړي

كوم څه ته چې موږ اړتیا لروو یو داسې حكومت دى چې مشران یې سیاسي اراده او د  ١باندې بسیا ملت   باندې واوړي

بهر  ١حكومت چلولو روڼ سیسټم او خپلواكۍ څخه برخمن وي او ملي لومړیتوبونه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ وټاكي

الى شي چې د سیاسي فشار په راوړلو سره، البي كولواو په بهرنیو رسنیو كې په لیكلو سره وكوالى میشته افغانان كو

  ١شي چې  میشت هېوادونو حكومتونه دې ته اړ كړي چې د دې غوښتنو مالتړ وكړي

شرط د ملي وحدت او پیوستون ته د رسیدلو مهم  ١افغانان په دې اوسني حساس پړاو كې ملي وحدت ته اړتیا لري  -٣

" د مصالحې او بخښنې قانون" چې د   ١انتقالي عدالت په پلي كولو سره د دریو لسیزو په وینو لړي تاریخ پاڼو تړل دى

ح شو، د ټولنیزې سولې  داعیه یې د نامالومو مودو لپاره شاته یو د دوى د ملګر لخوا ومنل او توشجنګي جنایت كوونكو ا

دو مخه نسي او غواړي چې د طالبانو له الرې یلبانو دسولې د بهر سره د یوځاى كاله بلې خوا څخه پاكستان د ط ١واچوله

"د افغانستان د علماوو د اتحاد" تر نامه   ١افغانستان په راتلونكي كې د خپلې سټراټیژیكې ژورتیا لپاره په واك كې ولري

ه كې د بن د كنفرانس په اعالن  په كوېټ الندې د اى اېس اى د ګوډاګیانو او جاسوسانو څخه جوړ یوې نوې  ډالې جوړولو

" د  ١كې څخه را اېستلې دهیافغان ولس د وژلو لپاره یې د ت د، یوه بله زنګ وهلې توره ده چې پاكستان درشل كې 

واد خرڅیو افغانانو په مرسته د افغان  ولس د مریي كولو یړۍ ده چې پاكستان د هغو ځان او هعلماوو اتحاد" یوه نوې ك

 ١د پاكستان دا زور وېیل په شنډو  موضع نیولو سره نه اېل كېږي ١جوړه كړې دهلپاره 

د هغو ډلو په كوربه توب، تمویل، سمبالول او روزنې سره چې افغانستان او افغانان په اور كې لولپه كوي او په  -۴

د منشور څخه په ډاګه سر  افغانستان كې بهرنیو ځواكونو د پاتې كېدو المل ګرځېدلي دي، پاكستان د ملګرو ملتونو

امریكه او ناټو د خپلو سټراټیژیكو اوټاكنیزو سیالیو ګټو لپاره د پاكستان د دې نړۍ وال قانون ماتونې او  ١غړونه كوي

سږ كال د پاكستان غړیتوب د امنیت په شورا كې  ١ترهګرۍ پر وړاندې په نړۍ والو مجامعو كې  چوپتیا اختیار كړې ده

ى شو چې په ملګرو ملتونو كې د افغانستان منفعل هیات او د دوى نړۍ وال انډیواالنو د افغان ولس په داسې حال كې نو

ال  ١پر وینو پښو اېښودلو سره د دې یرغلګر هېواد د نوماندۍ پر وړاندې په ډېره بې شرمۍ سره پټه خوله ونیوله



  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 
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ه ټولنه  اوپه ځانګړې توګه  امریكا او ناټو په رې نړۍ والیكه چ ١ښودل شيیه نده چې دې وضعې ته د پاى ټكى كناوخت

پاكستان او اېران كې د ترهګرو ځالې، پتنځایونه او روزنیز مركزونه له مینځه نه وړي نو بیا د ترهګرۍ پر وړاندې تر 

 جګړې نامه الندې په افغانستان كې څه كوي؟ 

 یوه یرغلګر نه دي؟ رې دوى افغانانو ته غوږ نه نیسي، بیا نو د دوى كړه وړه دیاو كه چ

د سولې د خبرو اترو اړخونه نه بایده چې پاكستان او او نور  ١له دهیبرومنده سوله د هر افغان د زړه هعادالنه او ا  -۵

خپلواكیو څخه تېرېدل او د ښځو د برابرو حقوقو  د سولې ارزښت نه بایده چې د مدني او سیاسي حقوقو او ١بهرني وي

وروسته له شخړې د سولې د ټنګښت لپاره د انتقالي عدالت تر سره كول یو نه  ١وپېرودل شيتر پښو الندې كولو سره 

  ١پرېښودونكى امر دى

، د بشري حقوقو څخه د تیري كوونكو او ډله ایزو په افغانستان كې د جنایت كوونكو او امریكا او ناټو په وجداني كچه

 ان ځانونه دې جنایت او جنایت كوونكو ته یرغمل ګڼي!وژونكو سره خپله ملګرتیا څنګه توجې كوي؟ چې افغان

د افغانستان دولت او بهرني ځواكونه بایده چې په خپلو زندانونو كې ) د دولت او ناټو په زندانو كې( خپلو سیسټماټیكو   -٦

)تحقیق( د  د زندانونو او د دولتي امنیت د عمومي ریاست د پوښتنو ګوېګنو ١ځورونو او شكنجو ته د پاى ټكى كېږدي

ځانګو څخه د ځورونې او شكنجې د وسایلو او دود راټولو سره افغان دولت كوالى شي چې په افغانستان كې د بهرنیو 

په دې نیژدې وختونو كې د دولتي امنیت عمومي ریاست د  ١دټولو زندانونو د تړلو غوښتنه په جدي توګه وړاندې كړي

كه چېرې  ١كنفرانس دا پالن په ډېرو سختو ټكو غندي ١خبرې كوي یوې ځانګړې محكمې د جوړولو د پالن په اړه

رو دریو لسیزو مشران به یدالى شول نو د دې تیاو د دولت د پاتې كېدل المل ګرځ ځورونې او اختناق د امنیت د ټینګیدو

  ١په واك كې خامخا پاتي ول

د دې پانګې په بولۍ اېښودلو د داسې  ایي سرهطپه وارخ ١د هېواد معادن او زیرمې زموږ ملي میراث جوړوي  -٧

د لوګر د عینګو د مس  ١چارواكو لخوا چې فساد او بډې یې د نړۍ والو په خولو كې دي، د جدي اندیښنې وړ كار دى

واد په معادنو  او دې ته پام نه كول یلګه ده چې د هیرواكو د معامله ګریو یوه ښكاره بمعدن د وركولو شرایط د اوسنیو چا

واد كې د تخصصي كدرونو د روزنې لپاره یهچې  د كارموندنې اوچتول او په  ادنو څخه داسې ګټه پورته شيچې د مع

 ١یې تر سره كړه

  ١د كنفرانس ګډون كوونكو پاسني اوه ګوني مواد د ډېریو په خوښه ومنل )تصویب كړل(

 

 یادونه؛

اروپا كې یو د ځوانانو كنفرانس او د افغان  پورې په ١١٢١د كنفرانس ګډون كوونكو فارو ته وړاندیز وكړ چې د تر 

د فارو  ١واد په دننه كې )كابل( كې جوړه كړيیو بنسټونو سره یوه ګډه غونډه د هروڼ انداو افغان سیاسي او ټولنیز

  ١اجراییه هیات هم ژمنه وكړه تر د د ې وړاندېزونو د پلي كولو الرې چارې ولټوي

 

 م١١٢٢ډسمبر / د ١۴
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