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 Political سياسی

  
 :ی گرامھنانيھم م
 گاهي كه جا"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" به پورتال زاني شما عزی ارسال مضمون و عالقمنداز
 ی و اجتماعیاسي سديطرز د.  مي نمائی قلب  ابراز امتنان ممي است، از صمخواهي مبارزان آزادهيكل

 ما ی ھمكارانعرا صدمه نزند، م نبوده و استقالل كشور ی متضاد با منافع ملكهيمختلف  تا زمان
 قرار یابي كشور را مورد ارزیاي از ھر گونه تعصب قضای و عارعي وسديپورتال با د. نخواھد شد

 برآن است تا دهيما را عق. كندي كشور قضاوت خود را صادر میايداده و با توجه به منافع عل
 ني سرزمني اۀدي مردم داغدابد،ي نیرھائاستعماراشغال و  دي از قدهي كشبتي افغانستان مصكهيزمان

 و تقرب متفاوت ما نشيرغم ب ی عل.  دي و عدالت را نخواھند چش، آزادیطعم  سعادت، آرامش
 ـ آزاد  آزادنستانافغا" كابل، پورتال ی نظام مستعمراتی جمھوراستينسبت به انتخابات ر

 شما ی كه ھمكارميوارديما ام.   دھدي كامل  مضمون شما را مجال نشر می  با خرسند"افغانستان
   .يم گردديتان مستفمفيد  از نظرات ھناني ھم مري تا ما و ساافتهيھموطنان ھمچنان ادامه 

   AA-AA                                                                                          پورتال 
  

   تحريم تحريمتحريم 
ولنې اعالميهادجرمني په ب  يرن ايالت کې دافغانانو دکولتوري 

  ٢٠٠٩ـ٠۴ـ٢۵
 

ستان  ه  افغان نن  دجرمني  په مونشن  ښارکې زموږ  دکولتوري ټولنې غړوخپله نوبتي غونډه وکړه  دغونډې اجنډاپ
ر کې د ولسمشري دټولټاکنو دتحريم موضوع وه  په ياده شوې  و پ دې  د اليل ا د الن ر بحث  وشو چې بي موضوع ډٻ

  :بنا را روانې تحميلي،غيرطبعي اوغير عملي ټولټاکنې محکومې او دتحريم وړ وګڼل شوې 
والې   ه  نړي ه سولې اوامن څخه  محروم  دي  چې داحقيقت  پخپل ه سلو کې  وګړي ل ــ زموږ د ھٻواد نږدې اتيا پ

  .ټولنې  ھم منلی دی 
ښتون ه چې ــ په پ شل شوي نوکل ه دي  وٻ ه ن ه وجې کارتون اامنيو ل م دن ه شعوري  ډول اوھ م پ شتوسيموکې ھ  مٻ

  سره په لوی الس  دومره جفا کيږي بيانو ټولټاکنې دڅه او دچا لپاره؟)پښتون(زموږ دھٻواد له اصل ډٻره کي توکم
  .ناوړه ګټه پورته شي ــ په بې شمٻرو کارتونوال وار دمخه سوداګري شوې  چې  له ھغو څخه به ډٻره 

وډري  داره، پ وه غ ـان ولس ي ــ دبن دکنفرانس پرٻکړې  له ھغو خپلو کميو سره سره  ھم عملي نه  شوې،  په  افغـ
ې  ولنې حثيت ي والې ټ اويوه  داسې له فساد څخه ډکه اداره تحميل شوه چې  نه تنھا افغانان يې وشرمول بلکې  دنړي

م  نړ ا ھ ا ھم  په ځمکه وويشت  خوبي ه ش ازوي ترڅوسوله الپ اره ن ه  ھمدافاسدين دجګړې داوږدولولپ ه ټولن ٻوال
ه   و موخو ت ه او مغرضين  خپل ا ارام يمه ن ه  س ې ټول ه ک ه  نتٻج رې  ودې  پ ږي، مقاومت  غښتلی او د الډٻ وتمبي

  ځانونه  ورسوي،
ره زموږ په ولسي وګړو داړندې بمباري په ھمدې منظورشوې او کيږي  ددې ترڅنګ زموږ  پ ه ډٻ و وګړوپ ه  بٻوزل

وږ  صويرونه  زم ه څومستند ت ه تاسو ت ه  ډول ب ونې  پ اروي چې دنم م ک بې رحمي سره يورانيم لرونکې وسلې  ھ
  . داعالمې په وروستۍ برخه کې دروښيو

ه  ا امني ب ــ موږ دنړٻوالې ټولنې دوه مخي سياست اندٻښمن کړي يوله يوې خوا پخپله نارې وھي چې امن نشته اون
ال نور ه ھم په زياتٻدو شي خو له بلې خوا يې دکابل اداره دې ته مجبوره کړې  ده چې ټولټاکنې وکړي، داپه داسې ح

ادولو وړ ده  شلي  دي  دي ه وٻ ه  شاوخواکې کارتون کې چې دټولټاکنودکميسيون  وياند ووٻل چې موږ دڅلورميليونوپ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

وم چې نن سبا افغان نفوس له دٻرشوميليونوڅخه لوړښکاري نوپه  رو ن ه ډٻ م پ ه ھ ه ھغ کوم منطق به داڅلورميليون
  اندو پسې ويشل شوي وګړي د دٻرشو ميليونواستازيتوب وکړي؟

ري   ډوډي او ګلګلمي ه  دګ وړ شوچې  دا پخپل ښتو څخه  ل ه  څلوٻ دو شمٻر ل وم ان ه  دن وې خواولسمشري  ت ه ي ــ ل
ونکی ثبوت دی  له بلې خوابه دولسمشري ټولټاکنې په ھيڅ ډول افغان ول ه وړي  داځکه  چې راتل س ته سوله  ران

ري  ه سالم حکومت ول ه ب ولسمشر که کرزی وي که کوم بل بيابه ھم دکرزي  په ډول  ھسې يوه نانځکه وي چې ن
  اونه  حاکميت،

ه زده کړې،بھرنيوبورسونواومھمو دولتي   ه ل ښتانه ب اتي شي، پ ې الپسې زي ه داورلمب په پښتون مٻشتو سيموکې ب
اتلو څوکيوڅخه  دار د س  د پخواپه  ډول محروم  پاته  شي ھسې يوڅوپلورل  شوي  پښتانه به  د شمالي ټلوالې  داقت

  .لپاره  په  څنګ کې ور سره ناست وي تر څودتٻرو اتو کلونو په شان دشمال بدنامه  ټلواله  په ګدۍ سپره وساتي 
سانوپخ وم اندوک ه ن ه مخې داسې ښکاري چې ولسمشري ت ـ دمالوماتول انګړې ـ ونکې ادارې ځ پلومينځوکې  د راتل

ې  دهللا ي رزی دی خوعب ديوازې ک ی کاندي والې پټ اومنل چوکۍ سره وٻشلي دي داھم بربنډه شوې ده چې دشمالي ټل
  .  ھسې داذھانو داړولو په موخه  په  معرکه ورننيستی دی  

س زه ال پ ان غمٻ ا افغ ه تنھ ه ن اکنې  ب ونکې ټولټ ې  راتل و چ اوري ي وږ ب ـ م ې   ـ و چ ر ي ې  ھ ړي بلک ې اوږده ک
  ولسمشري ته

رامخ  ته  شي ھغه به بيا په  موږ بٻوزلو باندې  راتاوان  وي، بيابه  ھر يو بھرنی سياستوال  له  خبرې  ښکته او 
ري  انوني حثيت ل اکلی، ق ه  مو ټ ی خودتاسو غوره ولسمشر دی پخپل وزي  چې  پالن پورته زموږ  په  سترګو رانن

ر سره له دې چې م ان ولس داغي د افغ و ځکه باي و ن ه من ه ھمدې شٻبې څخه ن ه ولسمشران ال ل ه نام وږ دا تش پ
  .عملي او نامشروع ټولټاکنې تحريم او په خپل  ھمت  سره دسولې څرک ولګوي 

  :دپورتنيو داليلو په وړاندي کولو سره  زموږ ملګري  دا الندې  پرٻکړوته ورسٻدل 
اکنې  ــ موږ له خپل اتل افغان ولس ١ اره ټولټ ل ځان دخالصون لپ أ اوخپ ستان دبق اريخي افغان ووچې دت ه ک څخه ھيل

  .تحريم  او ورسره جوخت  دکرزي دغير قانوني دورې ټغر ورټول  کړي  
 ــ دکرزي له ګوښه کٻدو سره سم  بايد يو داسې لنډمھال او ناپٻيلی حکومت  رامينځ ته شي چې وسلوال مقاومت ٢

  .زمينه برابره کړي  ته  دخبرو يوه رښتينې 
و ٣ ه  رابلل وې جرګې  پ زې ل اني دودي ه  ځای  دافغ  ــ موږ له نړيوالې  ټولنې څخه ھيله کووچې دبې ګټو ټولټاکنوپ

ه سمبالښت  وې جرګې پ زې ل ه دې ددودي اکنوکوي ھغ ي ټولټ ه دې غيرعمل ه لګښتونه چې پ ړي، ھغ کې مرسته وک
  وکړي

ه سـوله  راستنه چې له يوې خواخپل له السه تللی برم  يو دلي ولس ت ځل بياترالسه کړي اوله بلې خوا زموږ ځورٻ
  .اود دوی خپل زامن ھم له مرګه  څخه بچ  پاته شي 

ه دپخواني دود ۴ ه ب  ــ لنډمھال ناپٻيلی حکوت به  دلوې دوديزې جرګې په ترځ کې رامينځ ته کيږي چې دالويه جرګ
ه  له  مخې  رابلله کيږي نه  داوسني ناچل بنسټيز ورل  شوي استازي ب ي شوراګانو پل  قانون  له  مخې چې  د واليت

  .بيا پکې ناست وي 
 ــ موږ له وسلوال مقاومت څخه په کلکه ھيله کوو چې له خپلو ليکو څخه افغان دښمن عناصر څپوھي،دمقاومت ۵

ا اصول مراعت او له  نړيوالې ټولنې سره  دسياسي او ديپلوماتيکو اړيکو زمينه برابره کړ ي  تر څونړۍ  يوځل  بي
ل شووجګړوقربانيان  دي   ښتانه  د پرديولخواد تپ په دې باوري شي چې افغانان بٻګناه او په ځانګړي  ډول بٻګناه پ

  د
واد دښمنو ١٧يادولو وړ ده  چې  پوره اوولــس   کاله کيږي  چې زموږ د ھٻواد ټولې بھرنۍ سياسي نماينده ګۍ دھٻ
ې وزرې ګوندونولکه جمعيت، وحدت، ج ه  دوره کې تبعيض الخپل ه ولکه کې دي چې داسپنتا پ بش اوځينونوروپ ن

ه ناسم ډول  ورښيي،  ه پ انو ت پرې وغوړولې ځکه خوزموږ  د ھٻواد دکورنيو جرياناتو ھغه  رښتينی تصوير بھرني
ه  دناموي  چې په بھر کې د پښتنودبدنامولولپاره ھرډول ظالمانه  تبليغ کوي، ھر پښتون  دطالب اوالقاعده  پ وم  ب ن

په حقيقت کې ھم دنړٻوالوپه سترګوکې خاورې وراچوي  اوھم ځانونه ورته له بل ھرچاحق په جانب ښيي ځکه خو 
  . بايد نړٻواله ټولنه  دې  مھمې مسلې ته  جدي پاملرنه وکړي  

ران سره  ت۶ ولړ داسې   ــ موږ بھرمٻشتي افغانان  خبر لروچې له ګاونډيوھٻوادونوپه  تٻره بيا له اي دې ي رده الن ر پ
  لخواالسليک شوي چې زموږ له ملي ګټوسره په ټکر کې دي، )اسپنتا(پټ قراردادونه دبھرنيوچارودغير قانوني وزير

سي  ري ځکه  چې ول اري جواز ل انوني ک ه اسپنتاکوم ق ر دی  او ن ان ولس خب ه افغ وقرار دادونوڅخه ن له نوموړي
وو چې جرګې  رټلی خوھسې دی بې وسلې څوکۍ سا ر ورک ه خب و ت ه موږ ټولوبھرنيوھٻوادون الر دی له  ھمدې کبل

  .له اسپنتا سره شوي قراردادونه حقوقي حثيت نه لري 
 ــ زموږ کولتوري ټولنه په کلکه دھالنډ دافغاني کولتوري ټولنې دسمپوزيم له پرٻکړه ليک څخه مالتړاعالموي او ٧

  .  ودرناوی او عملي کول غواړي دښاغلي  ډاکتر روستار تره کي دعالمانه نظريات
ي ٨ ې مل  ــ دبايرن مٻشتوافغانانوکولتوري ټولنه له ھيڅ کوم سياسي سازمان سره اړيکه اوخواخوږي نه لري، دخپل

ورو  ه ن او ايماني وجيبې له مخې په زغرده دافغان ولس  دنجات  اوسرلوړي لپاره نه ستړٻکٻدونکې ھڅې کوي او ل
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ي ټولوافغاني کولتوري، ټولني و، مل ي ګټ اتې سولې، مل ل  پ زو اوسياسي کړيوڅخه  په کلکه  غوښتنه کوي  چې د ت
انو  الو ګوډاګي ډ مح ه  دڅو لن ه اوچت کړي ن دي ګامون اره ګړن يوالي  دساتلواوزموږ  دسپٻڅلې خاورې  دتماميت لپ

  .دتبليغ لپاره 
ان٩ ه  ټولوباحساسو اوھٻوادپالوافغان انو  ــ زموږ کولتوري  ټولنه يوځل بيال ه اتلوقلموالوافغان ه ځانګړي  ډول ل و پ

اره سوليز  اکنودتحريم لپ ي ټولټ ړي، ددې تحميل ه ک څخه ھيله کوي  چې داتاريخي اومھمې  شٻبې له السه څخه ورن
ورې  انو ت ازموږ  دولس  د غليم الريونونه، غونډې اومټنګونه وکړي، قلموال  ملګري خپل قلم  راپورته او يوځل بي

  .تور ښامار مو چې  ټوټه ټوټه کړ ) سرغوڅونې(بوالھو کړي لکه  ھغه  د سرشمٻرنې نقشې داسې په او
  په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه                                         

                                   
  
  
  

  !خوږوغمشريکواو په درد دردمنو خويندو او وروڼو
   ډٻر درد اوغم نه لوريږي ھسې به دنمونې په  ډول  دھغودريو ماشومانوانځورونه  دروښيو کوم  چې دپه تاسو مو

ه   ړو چې  د دموکراسي پ ه ک د زيات م باي ي  دي  دا ھ ه  راغل ا ت ته  دني يورانيم لرونکو وسلو له بمباري څخه وروس
  . انه ده نوم    له دنګ او ښايسته پښتون قام سره څومره ناروا  او ځورونه رو

          
  
  

      
  

ه نتٻجه کې دطالب او  اريو پ دو بمب م  دړن ږي دا ھ دل کي و کې لي دې انځورون ه دا الن ومې دردونکې صحنې چې پ ک
  .القاعده په نوم تر سره شوې دي 
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  په کندھار کې د بې ګناه وګړو د وحشي وژنې انځوريز رپوټ

  

  

ره بې رحمۍ دوه ورځې مخکې ه ډٻ و پ ايي ځواکون ي کې امريک اختو کل ه وچ ب سوالۍ پ ي کوټ ول اه ول دھار د ش و واده  د کن ه ي پ
ه وژل شوو. بې ګناه ھٻوادوال شھيدان کړل ۴٠امريکايانو . بمباري وکړه او واده يې په وير بدل کړ سانو کې  پ  سرتورې او ١٠ک

  .کوچنيان دي  تنکي٢٣

ه افغان ولسمشر ح ې دورې پ امد کرزي وژنه غندلې ده او د امريکا له ټاکل شوي ولسمشر باراک اوباما څخه يې غوښتي چې د خپل
انو څخه داسې غوښتنې .  ژوبله ودروي-دوران کې د ولسي وګړو مرګ  ه بھرني شرتابه ل ستان م ه دی چې د افغان دا لومړی ځل ن

  .کوي

  :الندې د بمبارۍ ځينې خپاره شوي انځورونه دي

  
  .دا د وچبخته کلی دی چې امريکايانو په بې رحمې بمبار او واده يې په غم واړاوه

  .ته ويلي چې دوه بجې يا دوه او شل دقيقې وې چې الوتکې راغلې او بمباري يې وکړه رسنيو د دې کلي يو اوسيدونکي رحمت هللا

ې  ئاوس تاسو وين((بل کليوال محمد عاصم بيا پوښتنه کړې  ول ب اروي، ټ ان ښځې او ماشومان بمب څنګه امريکاي
ه موخه  وپوښتم چې تاسو اړم له امريکايانوزه غو. ګناه خلک بمباروي تو پ  په دې وطن کې د ثبات او سولې راوس

  ))ويجاړولو او بې ثباتۍ دپاره راغلې ياست؟ راغلې ياست او که د دې وطن د

نوموړی . په بمبارۍ کې اکثره وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي((د کلي بل اوسيدونکی حيات هللا وايي چې 
  .))سر نه و، د چا الس نه و، دوی په ډٻر بد حالت کې وووايي چې د چا 
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  .د کلي بې چاره خلک، رسنيو ته د بې رحمه بمبارۍ نتيجه ښايي

  
کور، کالي، ډوډۍ ھم . دا تنکي ګالن ماشومان، چې بخت يې ښه و او ژوندي پاتي، د مکتب په ځای په روغتون کې پراته دي

  .افغانانو ته ډيموکراسي ھم په داسې بيه خرڅوي  بمونه او وحشت راوست، او اوس بھرنيان

     
 ھٻوداوالو خپل ژوند  داسې ډٻرو. شنونکي په دې باور دی چې داسې پٻښې ډٻرې شوي او کٻږي، خو ډٻرې کمې رسنيو ته رسي

  .او شتمني له السه ورکړې ده، خو رسنيو ته ھر چا الس رسی نه دی لرلی
                                                  

   
  .ولس ال لګيا دی او د ورکو خلکو پسې د ويجاړو کورونو په ورانۍ کې ګرځي 

  
انګړې توګه د کندھار ولس له سوونو کلونو راھيسي د خپل شھامت په د افغانستان جنوب لويديزو سيمو او په ځ
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له ايراني صفويانو څخه نيولې، د طالبانو او امريکايانو تر . ځپلی دی  ظالمو واکمنانو  بدل کې يرغل کونکو او
په جګړه کې دواړه ښکٻل غاړې د دې سيمې بې ګناه  د اوسنۍ جګړې محور ھم دا سيمه ده او. دورې پورې

  .ي ځپي او وژنيوګړ

  

وې دشينډنډ له خونړيو بمباريو څخه وروسته بياھم د بھرنيو يرغلګرو زړه سوړ نه شو  ې دي وکې ي دکابل په ھودخٻل
                                                      بٻګناه کورنۍ دا الندې دوه تنکي ماشومان  دمور اوپالر په ګډون په سپکو وسلو ووژل

  
و ئ په  الندې  تصويرونوکې  به يو شمٻرھغه محکومې څٻرې ووين                      ه اوږدول کومې چې د افغان  غميزې  پ

اورين چې  د کې لوی  الس لري  دوی  د پرديو   لپاره  دخپل ناموس په   شمول  ھرڅه  پلورلی شي، کوم بشري  ن
ه  ه ب ـان ولس ت ه شريکه او افغـ مال ټلوال ړندو بمباريو له وجې  په  پورتنيو انځورونو کې  تاسو وليد په دې کې  دش
روز،  ل، نيم ـراه ، زاب ـند، شنډنډ،فـ ه ھلمـ ه  پ ارۍ لک زې اوبمب يمو غمٻ شتو س واد دنوروپښتونمٻ ي  د ھٻ واب واي ځ

و، ا و، خوست،کنړ،لوګر، وردګ راھيم خٻل ه  مټاخان، اب ا پ رو سيمو لکه  زرمت، دپکتيک رزګان، دلوې پکــتيا په ډٻ
وو  ه غمجن ې ن ور تاس ه ن و انځورونوب ه ھغ وې پ ورچې ش ه ھرک ښتون پ اه پ ه اودھربٻګن سکه مٻن ه ھ ـرھار پ دننګ

ي چې دا خوبشري  تاريخ  به  دا جنايتکاران  خامخا محکوم اونومونه  به يې   د تاريخ  په تورو پاڼو کې ځکه وليکل
ه  خو ھمدوی دي چې دتروريزم  په نوم جګړې زٻږوي،دافغان عزتمن قام په ناموس تٻری کوي،په ښځوڅه چې آن پ
ه سيمه  ا دوی پ ل کړي اوبي دامقاومت جګړه پي افغان نارينووباندې جنسي تٻری کوي ترڅو مقاومت رامينځ ته او ھم

ان کې دخپل پايښت لپار ه دي چې افغ ر ن ه دې خب ښتانه(ه پلمه پيدا کړي خو دوی ال پ ه عزت سره جوړه ) پ د ل ژون
اره  دافو لپ و اھ انو دخپل ورو غليم و شمٻر ن غواړه نه  د بې  عزتي ژوند خو له بده مرغه  چې  ھمداخبره بيا زموږ ي

و وعدې ور ه ھڅوي، دجنتون ې ت ان ځان وژن انمرګي ښه وسيله ګڼلې ځکه خو زموږ تنکي زلمي اھم دا ځ کوي خوبي
ه  د کوم ه لي ړ ون م م و چرګوړی ھ والې ي عمليات دکم بخت پښتون  په کورکوي  موږ خوال تر نن  ورځې  دھغې  ټل
ې  ی وسلوال مقاومت ي چې سپينې ماڼۍ ځان ته وسيله او دطالبانو دزوال سبب شوه  دا ھم يوه لويه پوښتنه ده چې ننن

  .بايد ځواب راکړي 
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  ن خورو، تش په نامه مجاھدينو څخه وروسته  دافغان ولس لپاره نوي درۍ قران خوارهدمکې له قرا

  
  

  دپورتنيو ھٻواد دښمنو جعلي مجاھدينو ارمان  دتاريخي کابل په ورانولوپوره شو

  
ٻدل، په  انچه مٻخونه وھل ک١۶دوحدت دګوند مشر ھمداپټکی تړلی عبدالعلي مزاري  و دھغه په ھدايت به دخلګو په سرونوکې 

  .بټيوکې به ايره کٻدل، په مٻرمنوبه تٻزاب شيندل کٻدل، رقص مرده خودعبدالعلي مزاري دقوماندانانوورځنۍ سرګرمي وه 
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دمسعودپه ژوندعبدهللا ګي ليالمي پتلونونه اغوستل خودمسعود له الوزولوڅخه وروسته دشلو زرو ډالرو په بيه 
  ن زينت کرزي له  ټولې ھستي سره برابره ده البته دکرزي له خولېدرٻشي  اغوندي چې دښاغلي کرزي اومٻرم

                                           
                                                                                                                                  

  
   کيدړه خودايران تالي څټی،ولسي جرګې رټلی خو پخپله بې وسلې اشغالګراسپنتا لويديځ ته مکاره

  
ورت ه  پ ي شي خو پ ر ژره عمل د ژر ت ډوالو موضوع وه  چې  باي م  دک وه ھ ه  پرٻکړو څخه ي ني انځور کې  دبن  دکنفرانـس ل

ور ډوال ګ ښتانه ک ه خپلوکورونواوځمکوڅخه  محروم  ئ دخواجه بھاوالدين دولسوالي پ ه السه ل ن  ورځې دکرزي ل ر ن چې ال ت
دا ډول   ه  راکوي  ھم مالي ټلوال م  ش پاته  دي ھمدا پښتانه ال اوس ھم په زندان کې بٻګناه پراته دي چې ددې غميزې ځواب به  ھ

ه نه  تنھا چې له بھر څ ا ون ډوال خپلوسيموته چ م ک ه کې ھ ه  دنن واد پ ه شوه بلکې دھٻ ره ن ه براب و زمين ډوالو دراتل خه دافغان ک
و  رسول چې دا ھم داتو کلوددروغجنې ادارې  يوه بله رسواي ده ددې په څنګ کې  په افغان ولس تپل شوی کرزی زموږ دبٻوزل
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ر څو جنګي کوچيانو له  حق څخه سترګې  پټوي  او ھر کال يې له بھسو دو څخه  په سره ګرمي کې له خپلو مٻنو څخه  شړي ت
  . جنايتکاران خوښ وساتي او په ټولټاکنو کې ناوړه معامٻلې ورسره  وکړي  

  
  پښتون دښمن کرزی له نمک حرام دوستم سره

  
دل شوی ) پښتانه( کرزی دکريکټ  اتالن ځکه نه نازوي  چې ھغوی  دافغانستان اصلي توکم  دي خوکرزی اوس ب

ري  ه ل و اصلي کرزی دی چې اوس  وجود ن دی خلګ  خو ال داسې ھم  وايي چې  په  دا الندې تصويرونو کې ي
  .ل کاپي کرزی دی چې په ھره ژبه لګيا او په خپل ځان حاکميت نه لري  خو دا ب

  
  دکرزي رښتينی تصوير کوم چې دبن دکنفرانس په ورځو شپو کې اخيستل شوی
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  په پورتني انځور کې رښتيا ھم کرزی بل ډول ښکاري  نور به حال خدای او زورورو ته مالوم وي
                                                                                                              

  
  شاه شجاع له کرزي څخه ډٻرشجاعت درلود دا که اصلي کرزي وي که کاپي

  !نو په موږ ګرانو ھٻواد والو
 ال پياوړی تاسوخوپخپله ھم  ډٻرې نا خوالې ليدلې دي خوباورلروچې د پورتنيوانځورونوپه ليدوسره به موھوډ

  دخپل ځان، خپلو بچيانواومظلوم ولس  د ښې راتلونکې  په  خاطربه دبايرن  مٻشتو افغانانو دکولتـــوري  ټولنې
،  ھمداحساسې شٻبې  به  دسوليزوالريونونو، مټنګونو او غونـــډو په ئداحساس او تاريخي  پرٻکړو مالتړوکړ

ټولټاکنې تحريم،دپرديواوپردي پالوداناوړه دسيسي له ترڅوداله فرٻب څخه ډکې ئ جوړولوسره ګټورې وکارو
  .ئ  خاورو سره خاورې کړ

  په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانو کولتوري ټولنه
 
 


