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  جرمن انټرنټي جال ته په غبرګون کې–د افغان 
  

اغلو مسؤولينو–د افغان  ي جال  رن   ! جرمن د ان
تنه شوې، چې زه او پرون ستاسو له خوا زما د نا ليک په پته يو ايمل ماته تر السه شو، چې ستاسو له خوا غو  بر

اکنو؟؟؟ په هکله ستاسو د جال له طريقه خپل نظر بيان  ول نور افغانان په هيواد افغانستان کې د راروانو ولسمشرۍ 
و نده ک ر و، او د ولسمشرۍ مشخص کانديد؟؟؟ ته خپله رايه ور سأله زمون د ملت د برخه ليک له دې چې م. ک

م ې ستاسو  د دې اقدام په باب بيان ک ې کر و لن او لري، غواړم دا    .سره ت
 دا ستاسو خپل حق او په ضمن کې مسؤوليت دۍ چې د هيواد د اوسني سياسي وضعيت په باب کوم دري غوره 

رخوو، نو زما دري له. کوۍ ولتاکنو راو خه دا وه چې زمون هيواد همدا که خبره دلته صرف په عمومي   پخوا 
ه په سياسي لحاظ اشغال شوۍ دئ ه تو ليسي . اوس په پشپ زمون ملت مستقله اراده نلري او نه امريکايی او ان

ه وکاروي ي تو ر دا امکانات هغوی ته ورکوي، چې خپله رايه په ر له بلې خوا په هيواد کې توده وسله . يرغل
ه روانه ده ۍ، چې په داسې حالت کې د ولسمشرۍ .واله ج  نو اوس تاسو خپله علمًا، منطقًا او حقوقًا قضاوت وک

اکنې يوازې يوه معنی لري، او هغه د بهرنيو استعماري هيوادو د پالنونو پلي کول او بس   !؟...ول
ه جوړه شوې وه چې٢٠٠٣د   بلوونکې د دې  م کال د مارچ په مياشت کې د جرمني په هيواد کې يوه افغاني غون

ې د افغانستان د  وند يو شميراراکين او نور خرڅ شوي ) افغان ملت(غون مرتجع، اپورچونيست او هيواد پلورونکي 
خه بی خبره  خلقيان او پرچميان او د ريشخند شوي ظاهر شاه ډله افغانان او متباقي له سياست او استعماري توطئو 

ريزي . افغانان ول م، چې زمون هيواد د امريکا او ان تل چې د ستيژ له طريقه دا مسأله افغانانو ته بيان ک ما غو
ل شو بيا ما په انفرادي شکل په تفريح کې دا مسأله د . استعمارچيانو له خوا نيول شوۍ دۍ، ليکن ما ته دا مجال رانک

له، يو شمير کسانو زما نظر  ، او حتی ما ته په غصه شول، او ويل يې يو شمير افغانانو سره مطرح ک بالکل رد ک
و کلنو کې به له  چې دا طالبي خبره مه کوه، يو شمير افغانانو ويل، خير دۍ که هيواد اشغال دۍ، په راتلوونکو 

خه نيويارک جوړ شي، او افغانان به د تل لپاره هوسا شي ه شوي، مون ته اشغال کوم ! ؟...افغانستان  بعضو ويل، 
  !؟...رابلم ندۍ، مون د هيواد او خلکو آرامي غواړوپ

ئ، نو تاسو بايد رسمًا زمون ملي قهرمانان لکه–اوس تاسو د افغان  :  جرمن رهبران که هيواد اشغال شوۍ نه 
غازي محمد ايوب خان، وزير غازي محمد اکبر خان او اعليحضرت غازي امان اهللا خان نه افغاني اتالن بلکه د ملي 

ۍخاين ؟ فکر نه کوم! انانو په حيث په خپل جال کې معرفي ک   .آيا تاسو دا جرأت کوالۍ ش
و مياشتې پخوا د  د جال له طريقه د خپل ملی او خدائی مسووليت په خاطر د "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ما 

ل لپاره افغانانو ته  و چې يوه . تقديم کهيواد د اوسني ناورين د پای لپاره خپل وړانديز د دوهم  زه اوس هم وايم تر 
ه  ي حکومت پر ضد ج وډا ه په هيواد کې جوړه نشي، چې وسله ال افغانان چې اوس د دې  واقعا ملي لويه جر

ي، د افغانستان غميزه به دوام ولري ون ونک   .کوي، پک 
ې  جرمن جال مسؤولين که فقط د شهرت ليوني اووس او د خپل س–تاسو د افغان  ايت د ډکولو لپاره د هيواد ملي 

و الندې کوۍ، دا نور ستاسو مسؤوليت دۍ   .تر پ
   


