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  بســـــــــــــــــــــــــــــــمل

    ٢٠١٠ـ٠۵ـ١۶  
  

  اعالميــــــــــــــــــــــه
  
  

ه  په جرمني کې دبايرن مٻشتوافغانانو دکولتوري  ټولنې  غړو خپله نوبتي غ ه خالف ل وا پ ونډه وکړه  دا غونډه د پخ

وه  يوې  ورځې څخه  اوه  چې  ي ار ک  دوو ورځو ته ځکه اوږده  شوه چې زموږ  دغونډې  يو شمٻر ګډونوالو ټينګ

ه  ورسيږي،  ل  ت ه کرزی  کاب وه ورځ کې ب ه  دې ي ورځ وروسته  خپلې پرٻکړي وکړو د دوی  ھدف  دا وچې پ

ۍ وين ه  ولس ته  به  خپله لمړن وږ  ت م  م ورې  ھ ې  ن ه  ي ره  سفر موخې  ب ې ثم شريفاتي  او ب ل ت ا واوروي، دخپ

وم څه خاص ورڅخه  و ک ٻد خوزموږ ھٻوادوال ورې ورس اڼۍ پ روښانه   شي، دا دی ھمدا نن کرزی  تر ګلخانې م

  .وانه اورٻدل 

  دا چې ھمدا نن  زموږ  انتظار دا پخپله ددې ثبوت دی چې کرزی له ھٻواد او ھٻواد والو سره مينه نه لري لنډه يې

  :پای ته ورسٻد زموږ ملګرو په  اتفاق سره دا الندې پرٻکړې وکړې 

ه ١ ه  موږ  د تش  پ ه  ھمدې کبل ر دی ل و کې  را ګي زو او غاصبانه لوب ــ  داچې افغانستان په خورا پٻچلو، جګړي

ه  نامه ولسې جرګې ټاکنې يوه عوام  فريبي  اودنړۍ  والوغولونه بولو،   ه  پ سي جرګ ديونس قانوني  په  مشري  ول

  .ې  دسياسي تحوالتو ِغوښتونکي يوھٻوادکځکه  خوموږ  په ټوله نړۍ کۍ يوه رسوا او بې کيفايته ولسي جرګه وه 

  .ــ موږ داسامه او تروريزم  دځپلو په پلمه  په افغانستان کې دښکٻالکګرو لخواقام  وژنه  نوره نه  شو زغمالی٢

  کوزه پښتونخوا کې  دبې پيلوټه الوتکو ورځني تروريستي عمليات غندو او له عرب جنګياليو  سرهــ  موږ په ٣

  .دجګړې په پلمه د قومي مشرانو  ورځني قتلونه محکوموو 

  .ــ موږ دکرزي عوام فرٻبي محکوموو او له  ده  څخه  غواړو چې دبٻګناه افغانانو دنجات لپاره استعفأ ورکړي ۴

موږ کرزي  ته  د ھغه  قاتل  په سترګه ګورو کوم  چې سھار او ماښام زموږ  دولس سرونه غوڅوي  دا ځکه  ــ  ۵

ې  ه بل داو ل انودوژنې سبب وګرزٻ اه افغان ې ګن سھاوو زرو ب سيزه کې  دل وه ل ږدې ي ه دا ن چې له يوې خوا کرزی پ

دھار دعملياتوخوښه ور خوايې  دا ځل دخپل مرموز سفرپه طرځ کې په څرګند ډول  انسان دښمنوا ه دقن مريکايانو ت

  .کړه 

و او  زموږ ۶ شر  دوستو نړيوال و ب ه  ټول ــ موږ  د افغانستان دنجات  جرګې له لمړۍ اعالمې څخه مالتړ کوو او ل

  .له مظلومو افغانانو څخه ھيله کوو چې دقندھار دعملياتو  په وړاندې سوليز الريونونه وکړي 
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ه وار دمخه محکوموچې دا عمليات به دافغان قومونوترمينځ دالکرکې او دښمني سبب ــ موږ دقندھار عمليات ځک٧

ښتون   اه  پ ه  د بٻګن ې خواب ه  بل ر تاجګ او ھزاره اردو  مري  اول وګرزي  داځکه چې له يوې خوابه غالم او اجي

و کې په غولي  اوربل او له  ثمر څخه  ډکې دانارو  ونې او نور زراعتي  محصوالت  به  يې  په   امريکايي  بمون

  .نينه نينه شي 

څخه )افغان مقاومت(ــ که زموږ غوښتنې  ننني جابر او يرغلګر قوتونه نه مني نو بيا موږ دجګړې له مقابل اړخ ٨

ا  ھيله کوو چې  دمظلومو قندھاريانوپه  حال يې زړه  وسوځي  د ھغوی  دژوند او اقتصاد دژغورنې په خاطر په ش

ان  مقاومت  تګ وکړي ترڅو د اشغ ه   افغ الګرو د قام  وژنې  دا تور پالن  ھم  له  خاورو سره  خاورې  شي ، ک

  .را پيدا شي  زموږ دې جدې ھيلې ته پام ونه کړي نو بيا به  دھمدې مقاومت په اړوند زموږ  شکونه

  ــهشتو افغانانو کولتوري ټولنپه جرمني کې دبايرن مٻ

  

 


