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  دمبـــــــــــــــاره کي پيغـــــــــــــــام
 
  

ان  خويندو او وروڼو په جرمني کې دبايرن  مٻشتو افغانانو کولتوري  ټولنه  دنړۍ  په  مخ  ټولو خورو  ورو افغ
په ځانګړي  ډول بلجيم  مٻشتوافغانانو ته  دلر او بر  په  نوم کولتوري  ټولنې  دبنسټ  ايښودوله  امله په مينه  

 .مباره کي وايي 
موږبايرن  مٻشتي  افغانان په  بلجيم کې  ديوې کولتوري  ټولنې لپاره  د لر اوبر د ښکلي نوم  په  غوره والي 

   .خورا خوښ شوو
موږ تردې  ښکلي اوتاريخي نوم الندې ديوې کولتوري  ټولنې فعاليت  په نٻک مرغدګڼومرغددې ښه وي مرغد 

  .دې ښه او دبلجيم مٻشتو افغانانو په ھمت  دې برکت وي 
دلر اوبر دنوم  په اورٻدو سره ديوې کولتوري  ټولنې  فعاليت  موږ ته  په  داسې حال کې  نوی ځواک اونوې  

  .وبښلې چې زموږ په لر او برباندې  له  ځمکې او اسمانه سکروټې  راوريږي ھيلې را 
موږ باوري  او ھيله  من يوچې د لر اوبر کولتوري  ټولنې  ھڅې او مٻړنی موقف  به  دحق په الرکې دنوي 

  .خوځښت سبب  شي 
ھيله کوو چې خپل فعاليتونه يوازې  په  دلر اوبرکولتوري  ټولنې له غړو څخه  موږ  په  ډٻر درناوي سره 

کولتوري غونډو، څوکتابونوچاپولواود يوڅوکسانوپه  ستايلولکه يوشمٻرنورې کولتوري  ټولنې  رامحدود نه کړي  
.  

  .زموږ ھدف  دادی  چې  په افغان  ولس  د روانو ناروا لوبو په  مقابل کې غښتلی سنګر او موقف ونيسي 
اسي ګوندونه دسياسي موخو اوستراتيژيکو اھدافولپاره کفايت نه کوي  ھغه ھم چې په يوه ټولنه کې يوازې سي

بياداسې  سوداګريز اوپردي پال ګوندونه وي لکه  دکابل له  ھمدې کبله بايدکولتوري اوسياسي ھڅې په داسې حال 
  .کې سره جوړه او ھمغږې شي چې ولس  ورسره مل وي 

  ام کې  خپل ګران  ھيواد اوزموږالس تړلي ولس ته ددې مسؤليت لرو چېموږ ټول  بھرمٻشتي افغانان  په لمړي ګ
  .په سوليز ډول  سره  يې حق تر السه  او ددې  ړانده سيتم  له تور تم څخه نجات ورکړو

ھرکله  چې زموږ دولس  ژوندتظمين شوبيابه  ھم کتابونه ورته ورسيږي اوھم نوراړين څيزونه خوکه زموږ 
نيسو اوھمداسي  يو په بل پسې قتل عام شي لکه دا اوس چې قتليږي  بيابه  نوداکتابونه  په دولس دتباھي مخه ونه 

  چا ولولو؟
  

  په اخٻر کې بلجيم مٻشتو افغانانو ته  د لوړو برياوو غوښتونکي  يو
  

  دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنــــــــــــــه
  
  
  


