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                          بسمل: مرسل  
  

 دبايرن  مٻشتو افغانانو دکولتوري ټولنې بٻړنۍ غونډه ترسره شوه
 

شتي  دګران افغانستان  دلوټ  اوتاالن لپاره  لکه  څنګه  چې وږ بھر مٻ ري ھمداسې م بٻړنۍ منډې رامنډې  دوام ل
ه   روو، ذھنون سونه  خب ه  ول افغانان  ھم  دخپل وجداني او ايماني مسؤليت له مخې بٻړنۍ غونډې کوو،د سر په بي
روښانه وو ترڅوخپل ولس  ھوښياراوبيداروساتو د دې  ترڅنګ له نړيوالوغاصبينوڅخه  خپل مسلم حق  غواړو  

ه  ځکه خومو  واد  پ رځ  کې  د ھٻ ه  ت نن  وروسته  له  ماسپښينه  د دريو ګٻنټو لپاره   د يوې  بٻړنۍ غونډې   پ
ه   روانو ورځنيوناخوالو، دغليم  په مکر، رنګارنګ  توطيو،ديوشمٻر ګمارل  شوواو پلورل  شوو عناصرو  بزدالن

  :کړنې تر بحث الندې ونيوې اخٻر په الندې   فيصلو باندې سال شوو
  .ــ موږ به  په  ھيڅ  حال دخپل ګران  ھٻواد اوولس  په  اړوند  له  خپل ھمٻشني دريځ  څخه وا نه وړو١
  . ــ موږ  به  د ګران  افغانستان  له  مادي  او معنوي  شتمنيو څخه  دخپلو سرونو  په بيه ننګه وکړو ٢
ستان د ــ ٣ ري افغان ورې اړه ل ان ولس پ ه  افغ وازې  پ ولې  شتمنۍ  ي ه  ټ ه دې ت ه قومون د وروڼ   ځکه خو باي

دلی  ل کړٻ و شتمنيو څخه  ساتنه وکړي ترڅوخپ ه خپل ضأ کې ل ه ف والي او وروري پ ي ي وھڅوو چې  په ګډه دمل
  .ھٻواد بسيا کړای شو

ه۴ سمل دجون پ دامين ب ه استازيتوب  مامحم ه ١٧ ــ لکه څنګه چې د بايرن مٻشتو افغانانودکولتوري ټولنې  پ  م
ل نٻټه په آزاد ه مخامخ ډول د کاب ي  راديو کې دګران  افغانستان  دطبعي زٻرمو په اړوند اندٻښنه وښوده  داځل پ

ه  م ل له تش په نامه او  بې وسه ادارې  څخه  جدي غوښتنه کووچې نورنودھٻواد په سرنوشت لوبې ونه کړي  ک
رزوي  دا  و سفرونو څخه  راوګ ه بھرني وټی وزيرګی ل ړکٻچن کمه دې  دکانونو ماشوم ګ ه اوسني ک ځکه چې  پ

  .حالت کې زموږ ترځمکې الندې طبعي زٻرمې مزايدې  ته وړاندي کول يو ملي خيانت  ګڼو او بس 
ه ۵ ړون پ اروا ت وو چې دھر ن م جدي  غوښتنه ک ان  مقاومت  څخه ھ ه افغ ه  حيث ل سو افغانانوپ وږ دپردي  ــ م

 وړاندې  اوله افغان ملي شتمنيو څخه په کلکه  ننګه وړاندې خپل رسمي دريځ  داعالميو په ذريعه افغان ولس ته
  .وکړي 

وو ، ي ــ موږ په افغانستان کې دجغراف۶ ام مخالفت ک اني نظ ه مخې دپارلم احول ل ي  شرايطواوتوکميز م وي ،عين
واد  واليانو ته  دزياتوصالحيتونو مخالف  يو،  موږ  د يو رښتيني  رياستي نظام غوښتونکي يو  تر څو زموږ دھٻ

  .لي شتمني  له  لوټ او تاالن  څخه  په امن وي م
ه ٧ ام  وژن ايد( ــ موږ  د تاريخي کندھار  را روان عمليات  وار  د مخه  محکوموو ،  دا يوه  داسې ع و )ژنوس ګڼ

  .چې   جبران  به  يې ښکٻالکګر او ورسره يو ځای نور اشغالګر  راکوي  
وو   ــ  موږ  له  ټولوګرانوھٻواد پالوويبپاڼو، ٨ ه  ک ه  کلکه  ھيل ويبالګ  او نورو  ټولو رسنيو چلوونکو څخه  پ

  .چې ورلٻږل  شوي مطالب او ليکنې لمړی  په  ځير سره  له  نظره تٻرې بيا يې خپري کړي 
  

  :يادونـــــــــــــــــــــــــه 

ه  يولعنتي  او افغان   دښمن  عنصر  زموږ  خبرتيا د ټول ســمل  پ دامين  ب ا محم  افغان او روھي  ويبپاڼو  ته  زم
ې  وه   نوم ورلٻږلې م  ليکل ه ھ وه ، ھلته يې  په  ډٻره بې  شرمي  سره  د رباب  اوکباب  تر څنګ  د شرابو کليم

ر راک ايونو څخه  خب ورو ځ ړ پرون  چې زموږ خواخوږو له  کويټې، پٻښور ، ننګرھار، کندھار،  پکتيا، کابل او ن
ه  ړه اوس  ددې پ ه  سمه ک ړ ھغوی داليکن ه  شکايت وک نو مو دټول افغان  او روھي  ويبپاڼوقدرمنو چلوونکو ت
ان دښمن  ه غوسه کړي دي  دا افغ ې خورا پ لټه کې دي چې دا دلستوڼي مار پيداکړي   ځکه چې زموږ ملګري ي
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ړ ې زخمي ک ان ي سګونو افغان ه ل ولنې  پ وري ټ ل شخصيت داعادې  که يو دی خو زموږ  د کولت ه ھريودخپ ل  داب
حساب اوکتاب ورسره وکړي  ځکه  مو خپله نوبتي غونډه را مخ  ته  او په دې  ترځ کې موھم له خپل ځان څخه 
انو حجرو  و افغان ا روښانه او ستاسو درن دفاع  وکړه او ھم مود خپلو ملي ګټو او ملي ارمانونو شمعې  يو ځل بي

  .ته  دروړې  

ل بايد زياته کړو ه پي ه  وال  جدي  پلټن وونکي ښاغلي شٻرزاد کام  چې دټول افغان مسؤل او پياوړي خدمتګار چل
ه  نځ کې داسې توطي ه مي کړې  ترڅوداجعلکارپيداکړي چې بياکوم  بل پلورل شوی  اولعنتي  دګران افغان ولس  پ

ه   دا کړي ونه کړي ھمداراز د روھي ويبپاڼي چلوونکی ښاغلی  ډاکترويال  ھم  په  دې لټ کې دی چې دا غدار پي
و او  وو چې دتيليفونون انو څخه ک رو افغان ر اب له  دوی  څخه  مننه کوو او ال ډٻره مننه  خو له  ھغو خواخوږو ل
ل  ه دې جع ه واره پ ړ چې  ل م  راک ې ھ ړو او  دا  ډاډ ي ايميلونو په وسيله يې  پرون موږ له  دې جعل څخه خبر ک

وه شوي وو چې  دا د  دښمن دس سؤالنه پ ره غيرم رې دوم ان او چٻ شتي افغان ايرن مٻ رې ب ه  چٻ ه ن سه  ده ک ي
 ليکنې ؟ 

ورې  ن پ وه ت ه  ي ي چې  پ ه الس راغل دارک پ دا بايد ھم  زياته کړو چې  موږ ته  تر اوسه  پورې  ځينې داسې م
وقي مح دارديوې  حق ه دا مکار او غ ا ب ه  رسۍ اړه لري کله  چې يوڅه نورمدارک  ھم الس ته  راوړو بي اکمې پ

  .وتړو له خيره سره اوس که  ھرڅومره  له  بدلو ايميلونو څخه کار اخلي وادٻخلي  اخٻر به  په  الس  راشي  

ي  په پای کې  ټولودرنو لوستونکو او  زموږ  ټولو خواخوږو ملګرو  ته  دزړه له تله مباره کي وايو چې په جرمن
ه  کې دپرديسوبايرن مٻشتوافغانانوکولتوري ټولنې ه نيم  دھٻواد په دننه او بھر کې دومره محبوبيت پيدا کړی چې پ

ه  )  ج(شپه  ھم  له  لر اوبر څخه  ورسره خواخوږي او ملګرتيا ښووله کيږي دا په  دې ما نا چې  دلوی خدای  پ
  .فضل سره  دغليم کاړتوسو پخپله دغليم کوپړۍ  ورسوړې سوړې کړه 

  :ــــــــــــــــــله له عزتمنو لوستونکو څخه يوه جدي ھيـ

اوړه څه  وم  داسې  ن وم  ک ه  ن ا پ ا زم ولنې او ي که  په راتلونکي کې  بياھم  دې پلورل  شوي ګوډاګي زموږ  د ټ
دې  ه الن ه مخې پ اني ل ه  ټکر کې  وي   دمھرب وليکل چې  ھغه  زموږ له  درانه  افغاني  دود او دوستورسره  پ

  :ايميل پته خبر راکړئ  

        a.c.besmel@hotmail.de 

  دبايرن  مٻشتو افغانانوکولتوري ټولنـــــــــــــه                                      په جرمني کې   

 
 


