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  دقندھار له باتورو فرھنګيانو څخه  مننه
  

دل، دا د  دقندھار په يانموږ بايرن  مٻشتي  افغان  فرھنګ ه  لي فرھنګيانووياړو چې  ھلته يې له حامدکرزي سره  ون

  .دوی  دجدي غبرګون اولوړ ھمت  څرګندونه کوي 

دلي  و،   د کرزي  سره لي ه  حام ل کې ل ه کاب وا پ ه  مشري   پخ ار  پ ـديار ي اغلي  محمـــ د قندھار فرھنګيانو  د ښ

ده مرغه چې دوی  ھر اړخيزې  ستونځې کرزي  ته  ور ه ب په ګوته او ھغه  ورته  ډٻرې وعدې ورکړې وې خو ل

  .يوه يې ھم تر سره نه کړه 

ه چې  نږدې يوه لسيزه کيږي چې دنوي  استعماردٻوانو زموږ په  غيرتمن ولس  او پاکه خاوره داسې يوڅوک وتاپ

  .دخپل قام اوھيواد دسختې تباھي  اوذلت سبب  وګرزٻد 

ه حامد کرزي  په خپله دوره  کې کله دمصلحت او کله د سولې او امن  د ټينګښت  په  پلمه ھغه غله او داړه ماران ل

  .ځانه  تاو او ونازول  دکومو چې  ال تر اوسه  پورې زموږ د مظلوم ولس  په وينو  زامې  لړلې دي  

وړ کړل دا جنګي جنايتکاران نه تنھا په معنوي ره ل ې دوم  لحاظ حامد کرزي په پښو ودرول بلکې  له مادي اړخه ي

وم   ه ن دا راز د ديموکراسي  پ والی  شي ، ھم واړي ک ه چې وغ رډول لوب ه سرنوشت  ھ وږ دھيوادپ چې اوس زم

ورې  ناشونی  رې مودې  پ ر ډٻ ې ت ړل چې  خالصون  ي ښې داسې  ټينګ وت راغلو نابللو زموږ دولس الس او پ

   .بريښي 

ل  ـوليز ډول  دخپ وبايدپه س ا ھرځای  چې اوس اره ده مان څه چې موږ  فرھنګيان  نن ورځ کوالی  شوھغه دھمت ن

ه  ه  منن ه  تل حق غوښـتنه  وکړو ھمدا  کار د ښکلي قندھار فرھنګيانو وکړ چې  موږ  يو ځل  بيا ورڅخه   د زړه ل

ه ه ګامون ـوليز  کوو، له نورو فرھنګيانوڅخه ھم  داھيله کووچې ورت ل س ه  ګوټ ګوټ کې خپ ړۍ  پ  اوچت  او دن

  .غبرګونونه وښيي  

سانيت  م الر دان موږ د زور، جنګ اووحشت  له  الرې ھدف  ته رسٻدل  محکوموو، موږ  فرھنګيان  دسولې اوزغ

  .او برياليتوب الرګڼو 

  . زرينو کرښو کې  ثبت شي بايد زياته کړو چې  دقندھار دمٻړنيو فرھنګيانودا مھم تاريخي ګام به  د تاريخ  په

 په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه                                                                      


