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  م٢٣/٠٧/٢٠٠٨:          نيټه        دفاع کميټه دمهاجرينود په بيلجيم کې دافغان کډوالو،
                    

 
 
 

  دفاع دکميټی  د دمهاجرينو  په بيلجيم کې دافغان کډوالو،
  ليک غوښتن سرخالصی

  
 مشرتابه غړو ګونددد او دمنحليدو ګوند دملی کنګری د څخه، چارواکو جګپوړو اسالمی  دولت د افغانستان د  د

  :په هکله محاکمه کيدلو راکشول او
   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
           

  !چارواکو څخه اسالمی  دولت  دمحترمو جګپوړو افغانستان د افغان کــــډوالوغوښتن ليک د په بيلجــيـم کـــې د
  

  جګپوړو محترمو ت  ونورواسالمی دول افغانستان  د د او               و ښاغلی محترم کرزی صاحب،
  

ت او درناوی سره  دغه سرخالصی غوښتن ليک په الندی ډول  د کلکی  غندنی  په ملتيا سره  چارواکوته په ډېر درن
  :وړاندی کوو

انټرني له  او مګراکثره وخت درسنيو موږپه بيلجــيـم کـــې ميشته افغان کډوال که څه هم دګران هيواد نه لير يو
پلو متدينو،  دهغه د خپل ګران هيواد او سره دتيليفون له الری  د خپلوانو خپلو ارنګه کله ناکله د همد طريقه او  جګړه 
هرګړی  او احوال نه هره شيبه، له حال او اوسيدونکو او ستم الندی شريفو خلکو ترظلم او خوارو ، مظلومو،
و، ی چې هره ورځ  زموږ بی دفاع او او خبري ناه اولسونه په خپل  ګران هيوادکې، دبی بی ګ دا راته څرګندي
ی او نا اعالن سوی جن جګړو غيرعادالنه او مفهومه، ی، په خپلو په ترځ کې وژل کي له همدی  او وينوکې لمبي
انونه شريک بولو په دی ستره غميزه او والو هيواد خپلوشريفو خلکواو د کبله موږ ې   او په ډاګه او مصيبتونوک

ولی ناخوالي اوښکاره ډول سره وي  او باندنی دښمنانو داخلی او چاري زموږ د کرغيړنی کړني او لی سو چې دغه 
پل سويدی او متدينو پرمسلمان او زموږ ګاونډی هيوادونو لخوا جګړی په دی اورکې  ورځ د هره  خلکو باندی  

ی او د افغانان او وبی پتمن اصلی اوسيدونکی  قربانی کي ا واضيح  په ښکاره او.  ورکوی خپل ژوند دالسه  دی 
 سياسی، سترو يې د ډېرو اولسونه ميشته وګړي او دهيواد افغانستان اسالمی  دولت  او توګه په دی بهير کې د

کوي  ګريوان کړي او الس او پرابلمونو سره مخامخ او مشکالتو او ستونزو، نوروغميزو، او..... ولنيزو اقتصادی،
ې  زموږ ی اوددغه بی معناجګړی  خلکو د يې، چې  په نتيجه ک ه  ه تللی اوله من مادی اومعنوی شتمنی    له من

ولی دی     .پلويان هيواديې دورانی پرلورروانه کړی ده اودبربادی وکندی ته يې ورغور
که په منطقی او مدلل ډول سره و اوسنی شرايطوته وګورو چې نړی پرکومه خوا روانه ده اودنړی دنورو هيوادونو 

  .څرنګه ژوند کوی ؟ نو دا به راته ژوته سی  چې زموږ هيواد ډېر يو وروسته پاته هيواد دی خلک 
پلی هيواد څخه د دی بد بختيو دليری کولو د پاره د سولی، امنيت ،  موږپه دی باور او عقيده يوچې د دی جګړه 

د  دغو سترو غميزو، ستونزو او آرامتيا، پرمخت او دسمون د راوستلو په خاطراړين او الزمه خو به داوای چې 
ولو افغانانو  پلی وطن کې چې د  ه وړلو د پاره په دی جګړه  او د دی هيواد د ) ورونومليتونو(پرابلمونو د له من

ولو او سيدونکو ګډ کوردی او وهر افغان او وهراوسيدونکی ته د مور حيثت لری نو د دی ګډ کورد جوړه ولو او د 
وبی هراوسيدونکې انسان، پرمخت د پاره په دا  ا ې هر باشرف او با وجدان افغان او د دی  اوسنی سختو حاالتو ک

ای کړی  او په خپل زيار او هان دسره يې د دغو  خپله انسانی او هيوادنی دندی او مسؤوليت هرومرو درک او پر
ان تيريدنی ته ان تيار او آماده کړی، چې ډېر ولو ناروا چارو  د ليری کولو او ورک کول ود پاره سرښندنی او   

مثبت  ارزښتمند ، تاريخی او وياړلی کار به وی ، که ودغو دندو اومسؤوليتونو ته پام و نه شی  نوحتمی او ضروری 
ه والړی  ی  او بيا په اسانی سره نه سی کيدالی چې له من ته کي ای يې منفی پديدی او نارواچاری رامن ده چې پر

  .سی 
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سره له دی کبله  په ډېر تاسف او خواشينی سره بايد ووايو چې يول شميرمعلوم الحاله  د ګوتو په  په همدی ډول 
شمارسره ملی ضد څيری چې د هيواد  داساسی قانون د مندرج احکامو څخه په سوی استفادی سره يې سياسی  

نه د خپلو مطروحه کړنالرو ګوندونه او سياسی سازمانونه يې جوړ کړی دی، چې دغه ګوندونه او سياسی سازمانو
اوموخو مطابق د هيواد او دهغه دخلکو په چوپړ کې قرار نيولی وای  برعکس زموږد ګران هيواد او زموږ دملی 
والندی کوی په ملې وياړو نوباندی ملنډی وهی  او  نواميسوسره په دښمنانه توګه برخورد کوی، ملی ارزښتونه تر پ

دنی اعمال او چاری  د هيواد او د خلکو په وړاندی زموږ د باندنيو دښمنانواو زرګونی نورغيرانسانی او غيرهيوا
دپرديوپه لمسون سره ترسره کوی او غواړي چې زموږ ګران  تاريخی هيواد الهم نور وران او ويجاړکړی او زموږ 

انی ګټی تر  السه کړی او سرلوړي، اوزړه ورخلک د نور وډېرو کړاونو اومصيبتونو سره مخامخ کړی ترڅوخپلی 
وبی دميشته اصليو اوسيدونکو په هکله يې لری  هغه ښه تره د  ا دپرديو هغه استراتيژيکی موخی چې زموږ دپلرنی 

  .بريالی توب پړاوته ورسوی 
دغه ناولي څيری همدا اوس دغه ډول کړنی  په  ډېره سپين سترګې سره ستاسومحترم کرزی صاحب تر ژيری الندی 

انونه هم يو  څه اوستاسو ددولت د نور و مسؤولو چارواکو ترژيرو الندی، چې بعضی د دی چارواکو څخه څه ناڅه 
بولی، دغه دافغان او د افغانستان ضد کرغيړنی ناولي څيری په ښکاره او بربنډه توګه مخامخ ستاسود کارونو د 

ی چاری ترسره کوی او تاسی او شيطان.... دفترون واو ستاسود ژوندکولو دسيمو په څوسوه متری کې دغه کرغيړنی 
هک پک ورته ګوري، نه محاکمه سته او نه قانونی چار چلند؟ ، او بيا تاسی ودی سترسياسی کړکيچ ، انارشی او 
ګډوډيو، هرج او مرج، او د خلکو او اولسونوپرضد  دسيسيوته ديموکراسی  او آزادی بيان واياست ؟ چې ډېر د تعجب 

ير مسؤوالنه برخورد دهمدغسو هيواد پلورونکوخلکو په وړاندی  بيله چوپتيا څخه وړخبره ده او همدا اوس ستاسی غ
بل څه نسته دی ، ديموکراسی په واقعی معنا او مفهوم سره د قانونيت او پرنسپی اصولو په چوکات کې  دهيواد او 

ولنی آرامتيا، هوسايی او دهغه د اوسيدونکو په ګټه د قانونمده نورمونو او پرنسپونوا ړخيز ساتل، مالتړکول او د
پله يې وغواړي،او  د  کنترولو  دی  نه داچې هرڅوک هر څه چې يې زړه وغواړی ، اوياګوند او سازمان او ډله 
خلکو او اولسونو د سترو نواميسو او وياړونو ضد او خالف ناولی اعمال ترسره کړی  او هيوادنی نورمونه مات 

ولنه ې هاسی موضوعات او مسائل کړی، د خلکواذهان مخشوشه کړی ،   د ګډوډی سره مخامخ کړی او په نتيجه ک
ته کړی چې مخ نيوی  بيا وډېرو قربانيوته اړتيا ولری     .رامن

  په دی هکله په مشخصه توګه پراصل موضوع باندی غواړو چې و محترمو چارواکوته دغه مهمه مسله  په داګه 
لويزونی چينل لخوا کړو، هغه داچې څه موده مخکی  د  انټرني دپالټاک دپروګرام دالری  او همدارنګه د خراسان د 

ی ، موږ دعبدالطيف پدرام په نوم چې دملی کنګری په نوم د دی ګونډ مشر دی دده  ه خپري چې دامريکا د هيواد څ
د خلکو خالف خبری او مصاحبی مو واريدل  چې د غه خبری او مصاحبی سر ترپايه د افغانستان ضد او زموږ

خبری او دافغانستان د اساسی قانون د مندرج موادو او احکاموپرضد او دهيواد دملی نواميسو او زموږدخلکو د ملی  
وياړونو پرضد ناروا غيرانسانی او غيرقانونی او د دښمنی او نقاق اچولوڅخه ډک ، د هيواد او خلکود ملی ګټواو ملی 

کله هم اجازه نسته منافعيو پرضد کړنه او عمل  وو چې وي وه سياسی او سازمانی ، ګوند ته  د قانون  له مخی  هي
ته کړی ، خوعمآل دغه ګوندهمدا اوس دغه نفاق يې  چې د افغان ملت او دهيواد د اوسيدونکو په من کی نفاق رامن

ته کړی دي   رامن
و دقانون  دمندرجو احکامواوموادو له مخی  نوکه د کنګره ملی ګوند د افغانستان داساسی قانون او د افغانستان دګوندون

د افغانستان د اسالمی دولت دعدلی وزارت په موافقه سره په قانونی لحاظ د فعاليت او سازمانی کارونو جواز او 
اجازه يې ترالسه کړی دی ، په دی خاطر يې نه دی ترالسه کړی چې  د ميشته او لسونو او خلکوپه من کې دی 

ته کړی او دافغان ملت پرستروملی شخصيتونو او پرملی ژبنی،  قومی ، محل ی او منطقوی تضادونه او نفاق رامن
  .نواميسو باندی تيری وکړی 

 قانون  په حکم قانونی رسميت يې پيداکړی دی بيايې نو په ډېر بی شرمانه تبليغاتو کوم وخت څخه  چې  دغه ګوند د د
که د نوم په خرانسان باندی  هيواد افغانستان د ی په نظرکې لری چې ددغه ګوند دمشرتابه غړ يې الس پوری کړی 

ای تبليغوی چې د افغان دکليمی بدلول په افغانستانی باندی غواړی ، کله هم د واړه وی  او  دغه زهرجن شعارونه هر
بتونوجن مصي ناآرامی ، جنګجال د دجاراو خلکو په من کې دبی اتفاقی ، پروپاکند د دوی  دغه ډول تبليغات او

ته کولوچاری او د جګړو او  مشرتابه غړی يې ترسره  دهغه د کړنی دی چې دغه غيرملی ګوند او دښمنی درامن
  .کوی 

به هم  )داسالمی دولت محترم چارواکی  رئيس صاحب دولت او(مطمين يو چې تاسی محترمان   موږپه دی ډادمن او
  ستره غوښتنه  شخصآ د مسلی دښه ثبوت دپاره زموږ هيله اوددی  نو ددی ناولی  پدرام  دغه خبری اوريدلی وي ،
 او دمسؤولينو دامنيتی ارګانونو قضايی او حامد کرزی او دعدلی او افغانستان  دمحترم ريئس صاحب جمهور
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 او راديو ضدافغانی کړنه دی دمطبوعاتو ، او پدرام دغه ناروا کړنه اوغير ملی، چارواکو څخه دا دی چې د جګپوړو
ناولی پدرام  دا دي دی ترعدلی تعقيب الندی ونيول سی او نورورسنيوله الری په کلکه سره وغندل سی، زيون اوتلوي

  .ملی خاينينوته دعبرت لوست سی  ونورو دی ومحاکمی راکش کړسی  چې 
  : موږ په جدی توګه سره دا وړانديز کوو

پردوی  وياړونوباندی ملنډی وهی او پر دملی اتالنو او خلکوپرملی نواميسو دهغه د افغانستان او هر هغه څوک چې  د
دی غيرانسانی  د ناحقه تيری کوی ، لکه کنګری ملی چې همدا اوس دغه جنايت يې ترسره کړيدی ، باندی ناروا او

پرسياسی فعاليت يې بنديز ولګول  ملی کنګری ګوند دی منحله اعالن سی او پاره په آنی توګه د مخ نيوی د کړنو  د
 صالح الدين صميم او دمشرتابه او دوتنه معاونين بشير بيژن او ګوند دهغه د مشر عبدالطيف پدرام او ندسی دګو

ګړويژنو الندی دی  راوستل  درهبری نورغړي  دی ويوی علنی محاکمی ته راکش کړل سی او  ترقانونی پوښتنو او
غير انسانی اعمالوبوخت دی دلته په اروپايی  وا... دغه ګوند مشرتابه برسيره پردی چې په هيواد کې په داهسی  سی د
دده معاون بشيربيژن وايې چې داږغ . دسايسوته په پراخ ډول سره لمن وهی  او نو کې وهم ودغه شان توطيو هيوادو

ې  دا ناولی ږغ  دولت محترم چارواکی او دپدرام ږغ ندی لطفا د نورګران هيوادوال دی دانټرني په دغه سايت ک
  :چټيات دی دلته واری  نه ليری خبری ديوسياسی لومپن خبری  اواودا دادب 

en=&hl=&q4884247551194989814=videoplay?docid/com.google.video://http  
en=&hl2634425310093149098=videoplay?docid/com.google.video://http   

ی او دوهم معاون صالح الدين صميم د دکنګره ملی دګوند تل په دغه هيوادکې يې دميشته  بيلجيم په هيواد کې اوسي
شيطان انسان په نوم پيژندل  غيرانسانی کړنوسره دمضر او او ولونفاق اچ په من کې په شيطانت او افغانانو کډوالو

ای کې د سوی دی او  په همدی دول سره ديوشمير هيواد او خراسان دعوه يې پرالره اچولی، افغانستانی او په هر
  .مقاومت سره مخامخ سويدی  افغانانود پالو

ينګه  هيله مند يو چې دوي دافغ دولتی چارواکو موږ د اساسی قانون  دافغانستان د اسالمی دولت او انستان دڅخه په 
هغه  ضروری دی، په اوسنی شرايطوکې الزم او دقانون تطبيق په خپله غاړه باندی لری نو څخه حراست کوی او

والندی کوی  او نورتصويب سوی او دهيواد کسان چې اساسی قانون او دغه سر  نقضوی يې ، مطروحه قوانين ترپ
په دی هکله د افغانستان اسالمی دولت چې  ی خاينين دی هرومرو دقانون ومنګلوته وسپارل سی اومل غړه ونکی او

دی ستری  د دغه احساس مسؤوليت پربنس دی  ، د خلکوپه وړاندی  قانونی مسؤوليتونه لری نو او اتباعو دخپلو
ی پروړاندی دی هراړخيز اقدامات  ترسره  کړی   .پي

ل بيادافغانستان د  مسؤولينوته په زغرده سره وايو که د داهسوناروا،غيرانسانی ، سالمی دولت ومحترموا موږيو
ه چې د دا کرغيړنوکړنومخه ونه نيول سی ، او ضدملی  د دی ناخواليو افغانستان خلک په اصولی توګه د ای يې نخ

ی  دی مسلی دحل په اړه بيا د مبارزی ته تيار دی  او مخنيوی دپاره وهر ډول سرښندنی او ي  هرڅه چې پي
مخ   دکرغيړنوکړنو او دی ناخوالو او بله دحل الره د په غاړه به وی ، دولتی چارواکو د دولت او نومسؤوليت يې د

ه وړلو نيوی او وابه څخه  د دمن   .پاره نسته بيله غاښ ماتونکی 
  

  تل دی وی افغانستان
  تل دوی ملی يوالی اوملی تړون

  دافغانستان دښمنان برباده وی دافغان  او مړه او
  

  په درناوی
                                 

  دفاع کميټه دمهاجرينود په بيلجيم کې دافغان کډوالو،
 


