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بلنه 

 !د خپلو خلکو غږ نړېوالو ته ورسوو

وطنپاله هېوادوالو، 

د امریکې متحده ایالتونو زمونږ هېواد د خپل مریه دولت پاکستان رسه یودای زمونږ د زخمي هېواد او باللېدلو خلکو 
. برخه لیک د یوه تر مخه ټاکل شوي پالن پر بنسټ د جنکی جنایتکوونکو طالبانو په الس کې ورکړ او خپله ګواکې وتصول
ې ګواکې طالبانو د کېسو اتل په شان دوی او د دوی په  ې کوي، چر

ون  اوس هم د خپلو درواغجنو رسنیو له الرې درواغ خپر
ي انوتوګه غواړي له طالبدی دوی په . الس جوړ شوی حاکمیت په را وپرداوه

 .  خه اتالن وتراايش

ندونکي د خپلو خلکو د غولولو لپاره حقایق جعل  يش ې او تش په نامه افغانستان پپې
ې رسن 

ې مغرض 
اوس هم د غرب دین 

ې ګواکې د افغانستان خلک طالب فکره دي او طالبان ګواکې د ولسي مالتړ پر بنسټ وتوانېدل په دې چټکتیا  کوي، چر
، والیتونه او پالزمېنه  ابل وننسي  ې په شلو  لونو کې بریااي نشول، یو والیت ترصف کړي،  نګه . رسه ولسوااې طالبانو چر

ې د امریکې او پاکستان د  ؟ روصانه ده، چر ه هېواد وننسي ړ ې  خه  مې مودې په ترڅ کې بشپر
ې د یوې میاشن  ې ده، چر

شون 
ې  ي دستګاه په منځ کې خپلو چوپړانو ته پرمان ورکړ، چر

ي  و کیدو بند و بست تسلیمدافغان دولن  ، تر  و زمونږ له هېواد کنر
ي جګړو ډګر وګردوي

 .د نیابن 

 با احساسه هېوادوالو،

ي او د نړۍ 
ې امریکا بریااي ايش ي، باید اجازه ورنکړو، چر که زمونږ زړه زمونږ په وینو لړلو خلکو له زړونو رسه یو دای ډبپې ږ

ګو ته خاورې وشیندي او حقایق قلب کړي ، ! خلکو سپ  مونږ باید د خپل هېواد د رصتینو بچیانو په توګه  په اروپا، امریکې
او د .   انادا او نورو هېوادو کې د رسارسي الریونونو په تررسه کولو رسه د خپلو غم دپلو هېوادوالو غږ نړېوالو ته ورسوو

 .امریکاني او پاکستان  استخباراتو او د هغو د مالتړو جفا  رګنده کړو

ې د سپتمپر په  ، چر ئ ې زمونږ د سیمې او په دانګړې توګه زمونږ تر دانه ګران هېواد باندې ۱۱راچئ مه نېټه، په هغه ورځ، چر
ې رسه په هم 

ۍ او په خاورو او وینو لړلو المل شوې، د اروپا، امریکې او نورو هېوادنو د توابعو  خه په بلن 
د یرغل، وران 

ې هم بچیانو د هېواد نه بهر خپل بال  (ثابته)مهاله مظاهرې الس پورې کړو او زباته  ې زمونږ ولس مړ نه دی او نه ني کړو، چر
ونه  نګ ته کړو، د هېواد او خپلو خلکو په خاطر . لېداي خلک او هېواد هپې کړي ې او توپپر

 په دې ورځ ټواې مالحظ 
ئ راچئ

. په خپل ګډون رسه  د مغرضه یرغلګرو پر ضد مظاهره ال پرتمینه کړو

اضاتو له هماهنګولو لپاره  په  ایمیل له الرې زمونږ رسه اړیکې  faroe_af@hotmail.comد ډېرو مالوماتو او د اعپ 
ې کړئ

. ټینکی

یک  د ټولنو او اشخاصو رسه د هوکړې  خه وروسته د بل بلنلیک له الرې به ډېر جزئیات او ال دقیق مالومات دررسه رسيش
  .کړو

 (فارو)په اروپا ک  د منشته افغانانو د ټولنوفدراسیون 

مه۱۸ م  ال د اګوست۲۰۲۱د   

mailto:??faroe_af@hotmail.com
mailto:??faroe_af@hotmail.com
mailto:??faroe_af@hotmail.com

