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 چیرته؟  خو تیښته،
 

 او  کڅوړو  السی  د  او  کورنیو   خپلو  د  اشراف  والیت  د  بدخشان   د  چی  لیدلی  و  کی  ویدیو  شوې  نشر  یوی  په  می  پرون
  ور   زینه  په  الوتکی  د  کولی،  هڅی  کیدو  مخکی  د  نه  بل  د  یو  چی   کی  حال  داسی   په  وارخطایی  ډیری  په  سره  بکسونو

  چیرته  ښاغلو  ای  »  یی  ویل  ورته  چی  کیده  غوږ  تر  هم  غږ  اخستونکی  ویدیو  د  ول.  کی  حال  په تیښتی  د  او  کیدل  پورته
  ډکی  پیغورونو له  نوری داسی  او ؟….« خالصوی  ځانونه به چیرته ځې؟  لورته کومی پریږدی؟ چاته مو ولس تښتې؟
  ، غړی   شورا  والیتی  د  والیت   د   بدخشان  د  ممکن  چی  کی  منځ  په  تښتیدونکو  د  نو  وکتل  زیر  په  می  ته  ویدیو  چی  خبری.
  ښاغلی   غړی  پخوانی  شورا   ملی  د  او  مشر  ګوند  د  کنګرۍ؟(  )ملی  د  وو،  به  مخور  نور  او  چارواکی  رتبه  لوړ  دولتی
  څو  یو  دا  ماته  سره  لیدو  په  ده  د  ختلو.  پورته  سره  چټکۍ  به  کی  زینه  په  الوتکی  د  سره  کڅوړی  یوی  د   هم  پدرام  لطیف

  شوی: پیدا را پوښتنی
 

  د   خراسان  د  جغرافیه  شمالی  هیواد  د  چی  دی  کی  ځلو  هلو  دی  په  واخ  دی  په  را  کالو  څو  له  پدرام  لطیف  ؟داکتر  ــ
 له  شمیر  په  ګوتو  د  مرغه  نیکه  له  خو  وکړه  خواری  ډیره  هغه  کاندی.  بیله  نه  وجود  واحد  له  افغانستان  د  منو  په  هیواد

 ملګری   پآره د تعقیب د الرې  غلطې او کار ناشونی دی  د  چی کړلی شو ونه یی غیر نه مغزو بی او نظرو تنګ څو
  کړي. پیدا

 

 سره آی( اس )آی اداری د جاسوسۍ د پاکستان د تیوریسن جوړیدو د خوراسان د سنجشه بی او شعوره بی ښاغلی ــ
  په  یی کی مجلسونو ډیرو اوپه  وکړل  سفرونه هم  ته هیواد  هغه یی سره نوکرانو نورو د  پاکستان د او  وینی اړیکی هم

  پیژنو. رسمیت په کرښه هوای  او  فرضی ډیورنډ د ملګری زما او زه چی ویل و ښکاره
 

 کتنې   لیدنې  هم  سره  مقاماتو   دولتی  لوړو  نورو  او  قوماندانانو  د  پاسداران   سپاه  د   ایران  د  تیوریسن  دی  همدارنګه  ــ
  ایران  به  نه  اوبو  هغو  ټولو  د  نو  وکاندی  مرسته  ورسره  کی  جوړیدو  په  خوراسان   د  که  چی  ورکړ  یی  اطمنان  او  وکړی

  ده.  اخستې ګټه حسابه  له بی ورنه اوسه  تر دوی چی شی یرورت ته
 

  د  چا  د  هم  کلی  او  کور  خپل  په  پدرام  ښاغلی  چی  پوهیدل  و  دی  په  چی  دولتونه   بدنیتې  او  ګاونډی  دواړه  افغانستان  د  ــ
  یی  خبروته  ده  د  ،  خورې  نه  درد  په  دوی  د  هم  خدمتې  خوش  او  نوکرې  ده  د  نو  دی  نه  شخص  وړ  اعتماد  او  باور

  ورنکړ. ارزښت
 

 دی  په  چی  کاندی،  السه  د  تر  رایه  باور  د  پاره  د  وکالت  بیا  د  هم  نه  بدخشان  والیت  خپل  د  چی  شوکولی  نه  و  هغه  ــ
  شو. نژدی ور ته وتلو نه صحنی سیاسی د او راټیټ هم نور اعتبار ده د سره

 

 تالش   دی  په  دواړه  هم  پاکستان وا  امریکا  وهي،  سلګۍ وروستۍ  هم  دولت  نووسازش  د  چی  دادی  سوال  اساسي  اوس  ــ
 نه  طالبان  چی  ده  څرګنده  بیخی  هم  دا  او  کړی،  حکمران  باندی  افغانستان  په  کی  هیواد  په  نظام  طالبی  چی  دی  کی

  کشرربانی   د  نه  دوستم،  د  نه  نور،  عطا  د  نه  خو  ښاغلی  دا  او  ومنی  حکمرانی  باندی  خاوره  نیمه  په  هیواد  د  چی  غواړی
  دی   یا  او   شی  ملګری  سره  مقاومت  دویم  د   دی   یا  چی  دی  کی  موقف  په   سیاف  او  محقق  لیلی،خ   خیلو،  مسعود  د  نه  او

 کابل  که  خو  ،  وی  تښتیدلی  را  ته  کابل  نه  بدخشان  د  به   خو  اوس  نو  ورکاندی،  اهمیت  دولت  ایران  او  پاکستان  د  ورته
  چاته  او تښتي؟ چیرته  شاهنشاه راتلونکی او جوړونکی خراسان  د دا  به  بیا شی مخ سره حاالتو څیر په  بدخشان د هم
  وړي؟ پناه به
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