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 ژوند ژوند افغان ځوانانو مقیم د اطریش
 

 درنو د اطریش هیواد د ځوانو جال وطنو افغانانو د اتحادیې غړو، زما هیواد والو، خویندو او وروڼو! 

( د  اجرین جوان افغان در اطریشاعالمیه اتحادیه مهما او په یقین سره په زرهاوو افغانانو ستاسو په وطن پال قلم خبرتیا ) 
جرمن په ویب پاڼه کې ولوستله. ستاسو دغه اعالمیه لنډه، لیکن د موضوع او مضمون په لحاظ پوره علمي او په منطق  -افغان 

او حقایقو والړه مهمه او جامع ده او لوستونکی که موافق وي او که مخالف، دې ټکي ته متوجه کوي، چې د حقیقت الر ونیسي 
 که د درواغو الر.او 

ما لیکونکي د یو شمېر افغان ضد او وطن ضد عناصرو په باب، چې مشري یې یو کس په نوم د شاغلي غوث میر کوي،د 
اطریش هیواد د افغان مهاجرو په جمله کې اورېدلي وه او اوس چې ستاسو هر اړخیزه خبرتیا خپلې مخې ته لرم، هر څه په 

تو پر بنسټ دا، چې په دې وروستیو کې د اطریش په هیواد کې یو شمېر افغانان د غوث میر یقین تبدیل شول. ستاسو د معلوما
تر مشری الندې سره ټول او د افغانستان د یوې کرغېړنې سیاسي دورې، چې په سقاوي مشهوره ده، لمانځنه کوي او مشر او 

 ..؟!.سروال یې غله حبیب هللا ته درنشت کوي او د عیار او ملي اتل نوم ورکوي.
زه ستاسو د تشخیص سره بالکل موافق یم، چې دا ډول افغانان په روهي لحاظ مریضان دي، دوی یو ډول ځانګړی له عقدو او 
خفګان ډک خوی لري او په ځان کې ډېر د کموالي احساس کوي. دوی ډېر د شر وخاته تمایل ښیی. د اتفاق او اتحاد سره مینه 

ی پخپل اړوند قام کې هم د زړه له کومې پلوي نلري، کنه څنګه یو افغان پخپله خوښه نه لري، داسی افراد او بانډونه حت
حاضرېږي، چې د حبیب هللا یاد شوی په تاریخ کې په بچه سقاو څخه، چې یو جاهل، بی سواده  او ژوند یې د غال او الرې 

ز استعمار ته په جاسوسي پورې، تړلی وي، په نیولو نه بیا تر منافقت او درواغو ویلو، تعهد ماتولو، انسان وژلو، د انګری
ستاینه او غونډو جوړلو ورته اقدام وکړي. آیا د لندن او د اطریش د سقاوي غونډو مشمولینو دا تشخیص کړی، چې حبیب هللا 

 رشتیا یو عیار وه او که یو او قاتل او منافق؟
مخونو کې داسی لیکي: ) بچه  ۸۲۲-۸۲۱تاب لومړي ټوک افغان تاریخ پوه مرحوم غبار په افغانستان در مسیر تاریخ خپل ک 

سقا که ضعف حکومت را احساس کرد، منتظر مفاهمه نشد و در فعالیت خود افزود و چندین نفر عسکری را که در کابل 
ان میرفتند در طی یک حمله ناګهانی بکشت. )یعنی بی ګناه عسکر، بدون د شرعی محاکمې وژل( بیا د کابل والی احمد علي خ

امانی دولت ته وړاندیز کوي، چې حبیب هللا او کسان یې حاضر دي دولت سره یو ځای شي او دوی په قران مجید تعهد کوي. 
له دې تعهد او السلیک نه پس د والي په وړاندیز اعلیحضرت غازي امان هللا خان لکه یو صادق مسلمان د قران کریم د تعهد 

میله ټوپک او ورسره جبه خانه ورکوي، لیکن حبیب هللا بچه  ۸۲د ال ټینګښت په خاطر پر اساس تسلیم شوو خلکو ته د امنیت 
سقاو لکه یو منافق یعنی په زړه یو او په خوله بل، خپل قسم او تعهد تر پښو الندې کوي او په هم هغه وسله اماني دولت له 

 ه څنګه عیار ویلی شو...؟!..منځه وړي،) هم هغه پورته ذکر شوي د کتاب مخونه(. اوس مونږ یو منافق ت
زه لیکونکی د خپل علم ئ. حبیب هللا بچه سقاو د افغانستان د خلکو له خواء د ملي خاین په توګه پېږندل او په تاریخ کې ثبت د

 او منطق پر بنسټ ملي خاین داسی تعریف کوم: 
ملي خاین محسوب کېږي. اوس که مونږ هرهغه کس، چې د خپل یوه عمدي عمل په ذریعه ټول ملت ته زیان ورسوي، هغه یو 

افغانان وپوښتو د هیواد د اکثریت نه پورته د اماني ویاړمن دولت ارمان کوي او پر حبیب هللا او یارانو یې خپل آزاد قضاوت 
ورصادروي او د اماني دولت په راپرزولو یې محکوموي. په دې ترتیب او حساب کله، چې یو شخص د هیواد د غوڅ اکثریت 

رشتیا هم، چې د اماني دولت په سقوط سره مونږ افغانان حد اقل دوه نسله یا حتی ئ.خواء غندل کیږي، هغه یو ملي خاین دله 
 درې نسله د نړی د پر مختګ د کاروان نه وروسته پاتې شولو.

 ګرانو ځوانانو!
هموطنان بیب هللا د انګرېز یو مزدور ) ، چې تاسو پخپل تحلیل کې کلکانۍ حئما او نورو وطن پالو افغانانو ته د خوښی ځای د

شریف ما اطالع دارند که حبیب هللا کلکانی مشهور به بچه سقاو بمثابه یک فرد بی سواد، دزد و رهزن به دستور انګلیس...( 
دا تحلیل او تایید، ستاسو سیاسي بالغت او ستاسو صداقت او خلوص د نیت مو خپل ګران او تاریخي هیواد ئ دئ ذکر کړ

غانستان او زمونږ ملي اتل او د وطن د استقالل محصل اعلیحضرت مرحوم غازي امان هللا خان ته ثابتوي. تاسو په دې خپله اف
 رښتینې او شریفانه الر کې یواځې نه یاست.

ي؟؟ ، چې دا کسان لکه غوث میر او ورسره موافقین یې ځانونه ړوند اندي او روشنفکران هم ګڼئد حیرانتیا ځای خو ال دا د
دوی په مشخص ډول  داړه مار حبیب هللا، چې پخپل نهه میاشتني اقتدار کې یې زمونږ تور سرې خوندې او مظلوم خلک بی 
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ناموسه شول، په کوم صفت یې دفاع کوي، ویاړ پرې کوي او غونډې پرې جوړوي؟ غوث میر او داړې یې باید د لندن د 
ه افغانستان رښتینو زړه سواندو افغانانو په علمي، منطقي او تاریخي سقاوي غونډې د غبرګون نه عبرت اخستی وای، چې پ

اسنادو سقاوي دوره وغندله او هیواد وال یې له نورو پټو پاتی شویو تاریخي حقایقو لکه د خلیل هللا خلیلی اصلي څېره او 
 شخصیت څخه خبر کړل.

 درنو هیواد والو!
موجود ول او عمل یې وکړ، نن هم شته او په راتلوونکې کې به هم  وطن او ملت ته خاین او غدار لکه څنګه، چې پرون

موجود وي. زه دا مسخ شوي خلک بولم او اصالح د دوی له امکان نه وتلې وینم. لهذا زمونږ اتحاد، سیاسي هوښیاري، 
یا وطن او ولس ته صداقت او د وطن مور ته د نیت پاکوالی او قرباني، دا زمونږ د ملي مبارزې د لوحې سر باید اووسي، ب

 ئ.خاین زبون او ناکام د
 په افغاني مینه او درنښت
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