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 داکتر شفق

  بسم هللا الرحمن الرحیم

  کشور دنمارک آغوس در همبستگي افغانها و فرهنگي اتحاد اعالمیه مرکز

 

برعالوه پیامد این جنگ برای مردم افغانستان  ٬ویراني است بیشتر از سي سال است که درگیر جنگ و ما افغانستان کشور

 از سرزمین آبائی شان بوده است . مهاجرت های اجباري  و فقر ٬تلفات زیادانساني

 

 ۳۱به ارتباط  باوردارد همبستگي افغانها و به اتحاد دنمارک که عمیقا   آغوس کشور در مرکز فرهنگي  اتحادوهمبستگي افغانها

 ٬قطاع الطریق ربوده شده اند توسط افراد قندهار –در مسیرراه زابل  ٬شان برمیگشتندهای از ایران به خانه که   نفرهموطن ما

 :دولت وحدت ملي میخواهد که لین ساحه ووؤمس ٬اناتفاق پیش آمده از هموطن از تأثر با

لین والیت ومسؤ روشنفکران و ٬علما ٬اینست که همه بزرگان بنا برآن باور ما ٬اسارت مسافرین به هیچ فرهنگی توجیه پذیر نیست -۱

 . مؤثر انجام دهند رهائی برادران هموطن شان اقدام عاجل و اسالمی دارند که در زابل مسؤلیت جدی انساني و

دیگر  تا بار ٬از نحوه  گزینش افراد ربوده شده که از برادران هزاره ما هستند پیداست که دست دشمن در عقب این جنایت قرار دارد  -۲

 ر پی مقاصد سیاسي خود شان هستند. د ایجاد کرده و کشور جنگ زده مادر رامذهبي  قومي و اختالفات

بحیث برابر یکدیگر شان  . بناء  هرفرد این خانواده بزرگ دراین سرزمین استمندیم که افغانستان خانه مشترک همه اقوام برادر باور -۳

 . دلیت داروعضو خانواده مسؤ

  مرکز فرهنگي اتحاد وهمبستگي افغانها در شهر آغوس کشور دنمارک از عملکرد دولت وحدت ملي به ارتباط مهاجران ربوده شده  -۴

به موقع انجام نداده است .  که : دولت وحدت ملي دررهائی اشخاص متذکره اقدام مؤثر ودر مسیر راه با نارضایتي کامل ابراز میدارد 

شان یپرهای  این نباید بیش ازاین اجازه داد که خانواده  بنابر ٬کشور است گانشندابدولت مکلف به تأمین امنیت همه  ٬برحسب قانون

 ربوده شده دراین اوایل سال نو منتظر مسافران شان بمانند .

 

با سرور خانواده های محترم شان  ارا ب تا جشن نوروز ٬باز گشت هموطنان اسیر گرفته شده ه امید دریافت خبر خوش از رهائی  وب

 وخوشي تجلیل نمایند .

 

 

 

 


