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  دډٻورنډ جرګې په مالتړ
     دبايرن مٻشتو افغانانو اعالميه

  
  !درنو ھٻوادوالو

ايرن آيالت نن په جرمني کې دبايرن مٻشتو افغانانودکولتو دزبٻرګ ښارګوټي   Landsberg ري ټولنې غړو دب الن

ږي رې ولږي و پ ه  م  ته څٻرمه غونډه وکړه که زموږ دنننۍ غونډې  ټول جريان تاسوته وليکونوګړۍ ګړۍ وخت ب

ې ده شٻبې خورا  ښه به وي چې  په لنډ ډول سره تاسو ته  دومره عرض کړو چې  زموږ په  ھٻواد بده ورځ  راغل

ساسې ا ه  ح وه اعالمي دې  ډول  ي ه الن ه  پ و څخ و بحثون ه  اوږدو اوګرم ته ل ونن وروس ه م و ځک اريخي دي  ن و ت

  :صادره کړه 

وو خدای ١ ی ک الی کړی  ) ج( ــ  کوم خوځښت  چې  د ډيورنډ د جرګې په نوم پيل شوی  موږ  يې ھر کل دې  بري

ور د دې خوځښت لمړنۍ غونډه به چې ممکين افغان مخورکسان  لکه  ډا کتر صاحب  رستار تره کی اوګڼ شمٻر ن

ه ١۴پکې ګډون وکړي  دنومبر په  ډونوالو څخه ھيل ه ګ ډې ل ر سره شي موږ دنوموړې غون  مه نٻټه په لندن کې ت

کوو چې په لندن کې دانګرٻزانودبھرنيو چارو وزارت مخ  ته  الريون  وکړي او ورسره جوخت  نوموړي وزارت 

  .  اړوندخپل احتجاج ليک وسپاري ته د ډٻورنډ د ناولې کرښې په

وواو ٢ ول  زور او افغانيت  سره محکوم ل  ټ ه  خپ ازي  پ ه ب ا او دوک ــ موږ له افغان ولس سره  دحامدکرزي  جف

  .ژر تر ژره له  غليم ھٻواد ايران سره دسفارتي  اړيکو شلول غواړو

ښتون چارواکوڅخه ٣ وړودولتي  پ ان ولس د ــ له پښتنووزيرانواوتش په نامه لوړ پ ووچې دافغ تنه ک ه غوښ ه کلک  پ

اولې او شرمٻدلې ادارې څخه  را ووزي   ه ن غمٻزې  دلنډون  او خپل حيثيت دبيا ترالسه کولو په  خاطر د کرزي ل

  .او که نه  سبا ورځ به  دسپيناوي حق ونه لري 

  .زيان  پوره جبران غواړو ــ موږ دکندھار عمليات  په کلکه غندو او قربانيانو ته يې درسٻدلي مادي اوبشري ۴

ه ۵ و پ ور دې  دانګرٻزان و رعايت وکړي، ن تنه کوو چې دنړيوالوقوانين ــ موږ دسپينې ماڼۍ له واکمنانو څخه غوښ

وم  ه ک لمسون  دالقاعده په  پلمه لر اوبر پښتانه نه ځپي که امريکايان  دبري تمه لري  نوھغه خاښ دې نه غوڅوي پ

 .مانادافغانستان  ډٻره کی توکم دې له نظره نه غورځوي که نه ھر څه به يې په سيندالھو شي چې ناست دي 

   ــ  موږ له وسلوال مقاومت  څخه  ھيله کووچې خپلې ليکې له  غليم څخه پاکې اود ګران  ھٻواددخالصون لپاره۶
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ه  ه سياسي مبارزې  ته مټې  را ونغاړي په دې اړونددافغانستان دژغورنې جرګې ل ړ کووپ ھغې اعالمې څخه مالت

  . کومه کې يې چې اسالمي حزب او طالبان سياسي مبارزې ته ھڅولي دي 

  :درۍ اړينې يـــادونې 

و د ــ ه سر  م اولې کرښې  پ ه کړې او د دې  ن ل محکوم ه کرښه  ت ډ کرغٻړن انو د ډٻورن   موږبايرن  مٻشتو افغان

ه وخت غن ديز ال ھغ يم  وړان رانس  جنرال مشرف  داغزن  س وال کنف رال  مشرف  دامنيت نړي ه چې جن دلی و کل

ه  ډونوالو او پ رانس ګ ديز  دکنف ه  داوړان ی و ھغ ره  راغل ديز س ړن  وړان ه  دې  کرغٻ ه  ل ار ت شن  ښ اره مون لپ

رانس مخې   ځانګړي  ډول  د جرمني   صدراعظمې  اغلې مٻرکل ته وړاندې کړموږ ھم  خپل غبرګون وښود دکنف

م  ته  موالريون  و و رسمي احتجاج  ليک  ھ کړ او د دې تر څنګ  مواغلې مٻرکل ته د کنفرانس  په جريان  کې ي

و موږ  ه من ي کرښه ن ورولٻږه  چې  اوس  يې ھم  يوه  کاپي په الس لرو ھلته  مو ليکلي  وچې موږ  دډٻورنډ جعل

  .ھم دلويديځ او ختيځ  المان  په ډول خپل يوالی غواړو

  . ه اړوند موږ ال  پنځنيمې  مياشتې دمخه خپله اعالميه صادره کړې وه  دکندھار دعملياتو پــ

http://talafghan.com/messegesandreports/byrenafghculassoc16052010=mabismel

.html  

دغبرګون  ــ ه اړون  پرون  زموږ د ملګرو په استازيتوب  د آزادي  په راديوکې  محمدامين بسمل  دکرزي دکڅوړو پ

و وښود ھيله ه دې  اعالمې سره ي   ده چې  زموږ ګران او  درانه  افغان  وٻبپاڼې چلوونکي ھغه  غږيز غبرګون  ل

  .ځای تاسو ته خپور کړي 

     په جرمني کې دبايرن مٻشتوافغانانوکولتوري ټولنه                                         

  

  

  
  
 
  
  
  
  

 


