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.باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  
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 !کیبه جوانان تاج امیپ
 
مردم افغانستان که متشکل از شانزده قوم با  یمشترک مل تیهو یگذشتن از"افغان" به معن دیدانیم ایآ

 دارد؟ یچه معن شناسدیواحد م تیهو نیمارا به ا ایافتخار است و تمام دن
 

 است؛ یو انتقام از شکست اشغالگران صفو نیاز گرگ یخونخواه     -
 

 بدست افغانها است؛ یانتقام از سقوط تخت و تاج صفو  -
 

 ست؛ا یابدال یگذشتن از افغانستان وامپراطور  -
 

 خاک است؛ نیدر دفاع از ا سیگذشتن از سه جنگ قهرمانانه افغان و انگ  -
 

 ر،یما، گذشتن از زبان مردم کابل، زبان مردم پروان و پنجش اکانین یگذشتن از زبان متداول در    -
در برابر زبان مردم تهران ومصطلحات  یمیزبان مردم بلخ و هرات ومصطلحات مروج آنها و تسل

  ،ت؛ و بالخرهاس یمروج تهران
 

  !است رانیا خیدر تار یگوشهٔ کوچک ثیآن بح ندهٔ یکشور مستقل افغانستان و آ خیادغام تار   -
 

 ست،یپشتونها ن خیشش هزار سال آن، تنها تار خیهمانند تار ن،یسرزم نیا ریسه صد سال اخ خیتار
 !رسدیم نیسرزم نیآن به همه اقوام ا یهایشما هم است. افتخارات آن و شرمسار خیتار

 

ضد کشورشان  غاتیتبل میکه هدف مستق کیخاک، بخصوص جوانان خونگرم تاج نیا جوانان
  .خواهندیکشور خود م یرا برا ندهٔ یکه چه آ رندیبگ میبا چشمان باز تصم دیافغانستان قرار گرفته اند، با

 کیجوانان تاج دهندیم لیستون فقرات دولت افغانستان را تشک کهایتاج خیمقطع تار نیدر ا کهیحال در
دولت  فیکشور شان نابود گردد. تضع یمستقل مل تیپرست اجازه دهند که هو یرانیا یبه مشت دینبا

  !است زیشما ن فیافغانستان تضع
 

ذارید در تاریخ نوشته شود وقتیکه تاجیکها در قدرت دولتی افغانستان سهم مساوی گرفتند افغانستان نگ
  !درا نابود کردن

 

 !نگذارید پیشگوییها و پیشداوریهای مشتی فاشیست مشرب در مورد شما به واقعیت بپیوندد
  
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khalidi_n_jawanane_tajik.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/khalidi_n_jawanane_tajik.pdf

