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  يوه سياسي طنزي ليکنه
 

اغلی  نن   وف  د دواړوغوږونو عملـــيات  بريالي سر ته ورســېدلضرار احمد مقبلدافغانستان  دکورنيو چارو وزير 

و بجودتا ر په  پين جکستان په پالزمېنه  دوشنبه کې  مقبلوف  په داسې حال کې عمليات  شو چي ددواړو دمازدي

انو د دوست  کارېده  د شور خه ډک اوپېکی يې خورا فرېشان   ی غوږ يې له شيشو  غوږونو پردې يې شکېدلې، 

لسم جمهوريت  که ډېر حيران ول چې، يوناکامه ) تاجکستان( هيواد دپين ې ته  ی بريد په طبيبان دې پې انمر

ه  داچي،  ېد لن ـــاغلی ضراراحمدمقبلوف  آن  په کابل کې ال دومره وک خوست واليت کې دهند په سفارت وشو او 

تنو جرت  ونه   اغلي  مقبلوف ددې ژور احساس  اوبيداري له وجې  د پو په  روغتون کې حاضرو  ژورنالستانو د 

ی اوبل دليل يې دا هم و چي، ژورنالس انونه  شو ک ر ته   رام  هوائي  ډ ـتانو ډېر تلوار درلود چي  ژر تر ژره  د ب

ي خبر  انــــدقوماندان  ايوب  سالن که   چي، هغوی  ته  دکابل دامنيه  پوليسواوســـــني فعال  اوه ورسوي   

رام کې دامريکايانو په روغتون ک ی  و چي زموږ  جاللت  معاب کـــرزي  صاحب  هم  په ب ې  خپل  غبرګ  ورک

ي دي  .غوږونه عمليات ک
  

  :يادونـــــــــــــــــه 

و دلوی قوماندان لخواپه   ي  بريد  دمخنوي له  وجې الندې کسان  دنا انمر په  خوست کې  د هند په سفارت  د 

الونو ونازول شول    :م

اغلي کرزي،  ضراراحمد مقبلوف، د ملي امنيت مشر امراهللا  صالح او  ــاغلي رحيم  ته  د   ملي اتل د دفاع  وزير  

ي، ل  شول همدا راز ايوب سالن الونه  له  يوې  يوې  بوج کنجوړې او رشقې  سره  ورک ۍ  درجه  م انې لم  مې

لوالې   شمېرنورو  يونس قانوني، قسيم فهيم، عطا محمدنور، ضيا مسعود، برهان الدي رباني، چکري او د شمالي  

الونه ، بوج بوج کنجوړې  اووطنفروشانو ۍ  درجه  م انې لمـ ل شول ،   ته  نه  تنها چي  د مې ه ورک بلکې  وا

ونديوکې  ای  ونبلې . اس  .نقدي جايزې يې هم  په غ   . ای  ته  د پوره وفاداري له عمله  ور و

اغلی  ضرار احمدمقبلوب  يې  سرد د يادولو ې وړ ده  چي دکورنيوچارو وزارت  چي    اري  کوي   د وړمې ور

خه کومه چي د هند په سفارت کې وشوه صرف  ن لري  ٩۵له  چاودنې    .  متره وا
  پای

 

 


