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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درن جرمن آن�ين افغا

  ئپه ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٧/ ٢/ ١٨عزيزی                                                                           . ا.ارسالی ع

 

  ېدچارواکوخاطر

) الرابطه الشرقيه (ولنيټ د يووالي ځ د ختيې مه اميرامان + خان د قاھر٣٠کال د دسمبر په١٩٢٧د  

 د ې په شيندلو ئ9نوګ او د لړ پورته کغونهږ والو د 7 اکبر هډغون. ړ وکونګډ کي هډپه غون

واب کي ځ چي په ،ړ کانديړ يو مننليک ويوړ غولنيټ کي د هډپه غون. ړاعليحضرت تود ھرکلى وک

  : او وويلهړ اعليحضرت پاروونکي وينا وکېئ

 تاسي ته په مړزه د دوى له ميني مننه کوم او غوا.  سومښ خورډٻ په کتو يوړ د غولنيټ ېزه د د"

 مظلوم ځ کاله ترمخه ختيوڅ.  له پروني ھغه سره توپير لريځ کي ووايم، چي نننى ختيکوټ ندوګرڅ

 او ۍ نه دئ؛ خو د خپلواکتنڅښ ۍ خپلواکيړ بشپې ھم د يوهڅوو، محکوم وو، او نننى ھغه که 

 ۍ د خپلواکځنننى ختي. تيښ رانغيټ مې ترSسي ته ئۍ او د خپلواکيږي او مانا پوھتښيووالي په ارز

.  يووالى زما لوى ارمان دئځخداى سته د ختي. يړ عدالت غواولنيزټاو يووالي پر لور روان دئ او 

  )غونهږد ستايني (-  پر Sر يمګې يووالي ته سترځزه د ختي

 

  دنوی چاپ شوی کتابونوسره  هډپه يوه غوندمعارف دمنسوبينواميرامان  خان 



  
 

 

  ٢تر ٢  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئه ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 

داسي .  سم سمکى دئځ نه ده، بلکي د ختيمنيښ سره دځلويدي موخه له خهڅ ختيزو ملتونو له يووالي د

د ختيزو ملتونو په يووالي کي .  خپل ژوند او عزت وژغورSى سيوالځ ختيېسمون چي له مخي ئ

 .ې ئروھهګھر ملت پوه سه او خپله .  نلريتښ ارزڅيمذھبي توپيرونه او اخت9فات ھ

 اسيا ۍنځنو ليکلي وو، چي زما سفر به خامخا د من خپروينوځ کي څزما سفر ته د کتني په تر! اغليوښ

د خپرونو دا خبره سمه . يړ کىړ يووالى به پياوځ او د ختيباسيٻ پرزي اغهڅ ناهڅپر سياسي حاSتو 

 دا کار ژر تر م،ړ يووالى زما لوى ارمان دئ او زه غواځما ھمدا اوس تاسي ته وويل، چي د ختي. ده

.  لريتياړ سم9سي ا-ه يووالي ته چي د دوى واکمني ژغورSى سيزما په اند ختيز ملتون. ژره وسي

 او امن سرSري بولي، خو حقيقت دا دى چي ې د سولانځ ملتونه دي، چي وڅ کي يو ړۍ په نځنن ور

 يو ځ د ختيولنيټ ېد. ري نليږ خواخوولډ څي سره ھځ ده، چي له ختيولنهټدا د لويديزو ملتونو يوه 

 د يووالي ځتر شنني وروسته دختي.  دهروتنهي خو دا يوه تي؛ړ کريګ سره ملانځ ھم له واکمنځدوه 

افغانستان،  ( واکونهځ ځکه چيري د ختي.  نلريتياړ ده او نوري توضيح ته اانهښ روهړسکالو بشپ

 ونوښواګ هګ او پرتم به له ھر رني لويځسره يو سي؛ نو د ختي...) جاپان، ھندوستان، ايران، ترکيه

  ." حقايقو تر وضاحت وروسته خپلي خبري پاى ته رسومېد د. وژغورل سي

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 هړ ژباکلىښاروپا ته د اعليحضرت امان 7 خان سفر، د موSنا زاھد يونليک، د اجمل : سرچينه

  دسردارولي پشتون زوي له وال نه

 عزيزی. ا. ع

 

  


