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 لر او بر دل او ځګردي
 

 !عزتمنو لوستونکو

رې او سره وصل  ه مينځه ل ې ل ه کرښه ي ري چې  کرغٻړن دلويديځ او ختيځ المان په څٻر زموږ لر اوبر ھم حق ل

انو د  ال  ١٨٩٣شي د ھمدې لوی  ارمان لپاره نن  بايرن  مٻشتو افغان ومبر د  ز ک ي  او ١٢دن ې تحميل سمې نٻټ  دول

  . يو سل او اوولس کاله يې  تٻر شول  داحتجاج ليکونو په طرځ کې  وغندله ١١٧جعلي موافقتنامه چې پوره 

و ١٢نن  دنومبر په  ه نوښت ي ولنې پ انودکولتوري  ټ شتو افغان ايرن مٻ شن ښارکې دب ه مون ي پ ه  دجرمن دولسمه نٻټ

ه شمٻر افغانانو د ډيورنډ منح وثه کرښه وغندله او په دې اړوند يې  دجرمني په برلين  ښار کې  دبرتانياسفارت او پ

  .مونشن ښار کې د برتانيا کونسلګري ته رسمي احتجاج ليکونه  ورکړل 

  .موږ له برتيانيوي چارواکوڅخه په رسمي توګه دډيورنډ د تپلې او کرغٻړنې کرښې له مينځه وړل وغوښتل 

ه  ونشنمخکې له دې چې موږدم په  ښارکې دبرتانياکونسګري  ته ورشولمړی مو د برتانيا له  سفارت  سره  چې پ

رمن الت  دې   Lathبرلين کې دی تيليفوني اړيکه  ټينګه او په  سړه سينه موخپلې  مشروع غوښتنې  مٻ ه  وړان   ت

ې غوښتنې ور ه کړې ھغې زموږ غوښتنې په ليکلي ډول وغوښتې موږ ھم په  لنډوجملوکې خپل ه ھغ اکس کړې  ل ف

ه راتلونکوورځوکې Lathڅخه وروسته  مٻرمن الت    وعده وکړه چې ستاسو غوښتنې به موږ  لندن  ته ولٻږو اوپ

ه سوليز ډول   تنې پ ې  غوښ ړه چې  موږ خپل م وک ه  ھ وږ څخه  داھيل به تاسو ته  رسمي ځواب  درکړو ھغې له م

م  و سره د دوی کونسلکري  ته  چې  په  مونشن کې موقعي الن کې ھ ه  پ وږ  پ ت لري  ور ورسووالبته  دا خو زم

  .چې  د دوی کونسګري  ته ور شو

  .وروسته له تيليفوني اړيکواواوږده بحث  څخه  موپه  رسمي  ډول سره خپلې غوښتنې ورفاکس کړې 
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و ٢٠  سره  زما خبرو نږدې شل Nitzerپه  مونشن کې دکونسلګري له مسؤل کس ښاغلي نيتڅير   ميلټه وخت وني

ړ  ال  ورک دو مث وال د نړٻ رلين  د دٻ ه  مې چې د ب ه  درلودکل ھغه  ظاھرأ زموږ له  غوښتنو سره کوم  مخالفت  ن

ې   ھغه  له  واره ووٻل چې ھو ولسونه بايدورورولي ته پرٻښوول شي  آن  دشمالي اوجنوبي کوريا له  خلګو سره ي

  سوی وښود خو نن سبا په چا باور وکړو؟ھم  خپل  زړه 

دن Nitzerپه  ھر صورت  ښاغلي نيتڅير  ړه سره لن ه بي   ھم  موږ ته  ټينګه وعده  راکړه چې ستاسوغوښتنې به پ

  .ته  ولٻږو چې  داڅنګه يې ځواب راشي تاسو ته به په رسمي ډول خبر درکړو 

  !درنو خوينــــــــــدو او وروڼـــــــــــــو

ه ه بنده پ ي څخه ترلندن ه جرمن ل غږ ل اره موخپ و لپ ه حقون و حق دوره وو چې دخپل ه وس ھم ړ دی  زموږ پ  وس پ

  .څخه مرسته غواړو) ج(پورې ور ورساوه  نور  به له  خدای 

وږ د په  مخکې م وه  ش ړم  چې  الي ه ک م بايدزيات ه    BBCدا ھ با ورځ  پ وږ س ر ورکړی وچې م ه  خب و ت رادي

  . نمايندګيو ته  احتجاج  ليکونه او غوښتنې  وړاندي کوو جرمني کې دبرتانياسياسي

  :يادونــــــــــــــــــــــــــــــه 

وني بحث د  م تلويزي ډجرګې دوھ سو بجود ډيورن ه ل ه وخت دشپې پ ا پ سبا ته نه بل سبا ديکشنبې په ماخستن داروپ

  .ه ده چې  په زړه پوري  به وياريانا افغانستان تلويزيون له الرې  د دريو کٻنټو لپاره خپريږي  ھيل
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ړم  چې د خونړي   ه ک د زيات م  باي ډدا ھ اتمر ډيورن ري م ه  ورځ  چې  د ھن د مې  وړم ه  اړون اولې کرښې  پ  دن

م چې نومبر  يوو لسمه  ه من ي اوه ھيل  نٻټه  وه د آزادي  له راديو څخه ھم  دنړيوالوغوږونو ته  دلر اوبرغږ  ورس

 .پاک سبحان  په خپل لطف سره افغان ولس سره يو موټی اونور موله  دې ناورين څخه وژغوري  

  

  

  

 


