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  په بل واکي کې دخپلواکي جشن نيول؟؟
  

 !درنو لوستونکو
  

ه واکي  پ ه يوڅو لنډوکرښو کې  د خپل ه تاسو ستاسو دارزښتناک وخت په پام کې نيولو سره  غواړم  پ د ل  اړون
  .سره دزړه خواله وکړم  

  !ھو
ان ٩١يو نوي اتې خوړلي پرنګي ه خوم واد استقالل وګاټ   کاله مخکې افغانانو دغازي امان هللا خان په مشري دھٻ

  . دبدنامولو او پرزولو ھڅې پيل کړې  ارام  نه کښٻناستل، په ډول ډول توطيو يې داتل غازي امان هللا خان 
و له ګوډ مال او ور ې رحمي سره انګرٻزان ته کسانو  را نيولې  دسقاو تر زويه  او ال تر  نن ورځې  ھمداسې په ب

  .د غچ  اخيستنې  شرمٻدلې لړۍ وغزوله  
واکي  کله چې غازي امان هللا خان  دګران ھٻوادپرٻښودو ته اړ ايستل شوله ھمھغې شٻبې څخه نوره نو زموږ  خپل

ده  چې  په نسبي  خپلواکي بدله او ورو ورو  ه  ولوٻ و ت سانو منګول  پسې  کمزورې شوه  دھٻواد اداره د داسې ک
ال  ورسره   وم  خي نه  يې  دغازي امان هللا خان  د سپٻڅلوارمانونو  پروا لرله  او نه  د پرمختک او سرلوړي  ک
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 خوړ بلکې ددې و ديحی کورنۍ  په  خپله اوږده  دوره کې نه تنھادھٻواد او ولس  دبسياتوب اوھوساينې  غم ونه
  .تر څنګ  يې خپله مورنۍ ژبه  ھم  ھٻره، له  دفتر او دربار څخه  بٻخي پسې وکوچوله 

ه  ددې کورنۍ دواکمني  په وروستيو کې عيني حاالتو سردار محمد داود خان دې ته اړٻست چې دسياسي  قدرت  پ
م  تر السه کولوسره د ھٻوادوالو يوڅه  تمه  دې ته پيداکړي چې ګواکې  اوس تيا ھ  به  نو ھٻواد سمسوريږي  رښ

و څه سرزوری و  ه ي م پخپل چې مرحوم  داود خان  دجوړونې اوغوړونې چارې  پيل کړي خو له بده مرغه چې ھ
ا ھم  دغو نمک حرامو  ورسره جف ډ کړي ځکه خو ھم ه وو  را غون او ھم يې  تر څنګ  چندان حسابي خلګ ن

  .وکړه 
ه سرد ړم  چې ل ه ک ورې  دا ھر واکمن دلته بايددا زيات د کرزي  پ ر حام ا ت ولې بي ارمحمد داود خان  څخه  را ني

دلي  امي سبب ګرزٻ ول کړي  چې  د دوی  د ناک دځينو خوشباوريويا تٻروتنو  له مخې  تر ځان  داسې کسان  را ټ
  .دي 
ه  دې   د ړ ل دووستونځو داود خان سرزوري يو پلو، څنګ  ته يې دغدارانو شتون بل پلوکورنی وضعيت پٻچلی ک

ورو   اني او ن ستان کې  دمسعود ، رب ه پاک ود  پ ان   درل م جري و ھ و توطي ه  پسې  ډول  دانګرٻزان وراخوا په پرل
سې  ې پ ر بل ې  ورځ ت ې ي ه وه چې لمب وه داسې  سوځوونکې برخ ړۍ ي ستنې د ل و د غچ اخي ه  دانګرٻزان روزن

  .لوړيږي  
ل استقالل سړه جګړه اوپه افغانستان  دروسانو يرغل  ددې سب اطع  ډول خپ ه ق ب  شوچې زموږ  بې ګناه ولس  پ

واد څخه  بھر د  ه  ھٻ ي  مشران  ل ن ورځې  دولت اتر ن ولې  بي ه  ھمدې  وخت  څخه  را ني له السه  ورکړي  ل
اره  ې د څه لپ نورو په  خوښه ټاکل کيږي  مانا افغانستان  خپلواکي نه لري  نو کله  چې خپلواکي نه وي  جشن ي

  ؟

     
  

  !قدرمنولوستونکو
ه ګوټ ګوټ کې   ړۍ  پ رم  چې دن ه ل زه نه وايم چې د خپلواکي نوم مه اخلئ او ارام  وغزٻږئ   بلکې زه  دا ھيل
ئ   دګران افغانستان  دخپلواکي  لپاره  په سوليز ډول سره راپورته اود نورو  ولسونو په  ډول خپل مسلم حق واخل

.  
ه  مخې  په  جرمني کې  دا درۍ کاله  سر په  سر  موږ  بايرن مٻشتو افغانانو د خپل ايماني او وجداني مسؤليت  ل

رځ کې   ه  ت وی  مټنګ  پ ون  او ل د خپلواکي  اخيستلو غوښتنې کړې  دي، وړم کال  په مونشن  ښار کې  د الري
ر  ه شتاخوسه  ت ه کوڅو کې  ل وڼې  پ ې ک شن ښارد ګڼ ال  مودمون ر ک ړه، تٻ ارين موږ  د خپلواکي غوښتنه وک م

و شمٻر  ي او زموږ  ي و تړل پالڅه  پورې  داسې يو الريون  وکړ چې  په  سمبوليک ډول مو السونه  په ځنځيرون
انو او  سګونو زرو الماني ه ل ډلې وي څو پ ه خپلوسرونو من اره  پ ورې پالستيکي کڅوړې  ددې لپ نورو ملګرو ت

  .اسير  او ھٻواد مو اشغال شوی دی بھرنيانو ته وښيو چې زموږ ولس  
ره ٢٨سږ کال موږ کوم الريون  په  پام کې نه لرو ځکه چې  دزمري  ه کې  را براب اره ک ه روژه مب ه  پ ه نٻټ  تم

ل  د خپ ه اړون واکي  پ واد د خپل ه  دھٻ و ت ده ګي ي سياسي  نماين ا ي ه انګرٻزي او امريک شوه  خو په جرمني کې ب
 .احتجاج ليکونه ور ورسوو

ه ګوټ ګوټ څخه  دي وادجرمني ل ه  د دوست  ھٻ ادولو وړ ده  چې د را روان سپتمبر  په لمړيوکې مونشن  ښار ت
دو  اريو دمحکومٻ ه بمب و ظالمان ون  دھغ اره  راځي  دا الري ون لپ ـوليز الري ان ديوســ ګڼ شمٻر افغان دوسته المان

ـدز واليت کې   ه کنـ ال  پ ر ک ومې چې تٻ ږي  ک ر سره کي ه  وشوې،  نوموړي  لپاره    ت ه  پلم انکرونو پ و ټ دتٻل
واد  الريون  ته  زه  په رسمي ډول وربلل شوی يم  ھلته به له خيره سره دروانو حاالتو دمحکومولو ترڅنګ  دھٻ

  .دخپلواکي په  اړوند ھم خبرې وکړم 
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رو ه ل م ن واکي خوھسې ھ ووالی دی  خپل ي ي ه مل م دي  ھغ ام وړ اوخورا مھ با دپ ي کوم څه چې نن س ه  مل  خوک
ې  ړو داځل ي ات ک ه مال م م پ وري  خو ھسې ھ ډ  مخ  ت يووالی ټينګ  نه کړو  دتجزيې خطر وجود لري،  ډٻورن

  .سپين سترګي لمسيان  غواړي چې په  ټټر مو اره  او ګران افغانستان  په شمال او جنوب  وويشي 
و ې دانګرٻزان وک  دي  چ ه  څ البروک  ھغ ت  او ھ ل، ګالبراي رت بلکوي ره  راب ه  س ه  قومون ه وروڼ ه  خوښ  پ

  جنګوي  او بٻلوي يې يوګوسالويا يې  په څومره مکر ټوټه ټوټه کړه؟
يم سر   ه دتعظ  دنوموړو دتورو نقشو په اړوند زموږ اتلو قلموالوملګروخپل کلک غبرګونونه ښودلي  چې ھر يو ت

دي  وساتي ټيټوم اوله پاک هللا  څخه غواړم  چې زموږ  وروڼه  قومونه  دتل لپاره   په يوه افغانه کورنۍ کې خون
.  

ستان  د  ران افغان ي ملک  ګ مادخپل وس  په اندازه  ليکنې، چيغې اوناري  کړې  دي بيابه  ھم دملي يووالي، پلرن
  :آزادي، خپلواکي او سرلوړي لپاره  دمرګ تر پولو وځغلم  تاسوکوالی شئ  په الندې پتو زما فريادونه واورئ 

ه  م١۴داکست په   ه کل ه نٻټه دآزاد افغانستان ــ افغانستان آزاد پورتال  له ما سره دملي يوالي  په اړوند مرکه لرل
  : چې الندې پتې  ته ورشئ  بيا ھلته په کيڼه خوا کې دمرکو برخه ده زما مرکه  ھم ھلته خوندي  ده 
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  ټينګ دې وي ملي يووالی 
  ې وي زموږ دھٻواد دښمنانورک او تباه د

   .دھغې ورځې په ھيله چې د ګران افغانستان  دځمکې او اسمان واک په خپلو السونو کې ولرو
  
  
 


