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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۰۲/۰۱/۲۱۰۲                                                                                مسافر کوچی
 

 ؟کم نديخلکو پټ او ښکاره دښمنان مظلومو د افغانستان د 
 

  
 

 :لومړی
 وخت   رغت  د   پوځونتو د  د انوشتورو  د  د افغانستنان  عینکی لری سلطانعلی کشتتمند کی په سترګو یچڅخه د ښې لخوا 

ی شت  کالته   دی نتدد  .سیاستی ییتروی غتړی دی   د مرکتیی کمییتی او    ( د اخ د) ګونتد  حتاکم   هغته ماتا    د او ظمعصتدرا 
کلونتو    ۸۸۲/ د پته پتای او   ۸۹۲/هغه کتورنی وتو  غتړي د     د او سلطانعلی کشتمند. په لندن کښی اوسیدی چی کیدی

د حکومت  پته هتدا   د خ لتو دولتتی او سیاستتی       ومال تان  ید روستانو او د ا رانتت پته ناڅاپته لو    کښتی  پته لومړ نتو کلونتو    
  .استعفاوي وکړي فرما شی مقامونو څخه

 دښتتمنانو دد وطت  د   پالنونتو ستره   ستوله ا تی  د  ملت  متدتد  د  هغته کتورنی وتو  غتړي او للته  تتی      د کشتتمند او ستلطانعلی  
غتړی پته ختاو لو  د هغته      کتورنی  د هغته  او د ستلطانعلی کشتتمند    ۲پکار کښی فعاله ونډه درلود  پالنونو جاسوسی 

افغانستتان د پتاره د ملوتترو    ن ستفیر   د د افغانستتا  کښتی پته  ا تران کتتی    هغته وخت    کشتر ورور استد الته کشتمند  چته پتته     
ډه اخیستتی دي چتی پتدی هکلته نته انکتار کیتدونکی استناد         کښی ستره ون لوشنډ پهپالن پنځه فقره ا ی د د  ونو د سولیملت

  .موجود دی
وتو  سیاستی    خ ت  پچته   دی غتړو څخته   دد افغانستان د خلت  د موکراتیت  ګونتد د مسسیستی کنوتری      سلطانعلی کشتمند 

 .ملی  والی سره په ښکاره توګه مخالف  کړ دی د د افغانستان ژوند کښی
 پته تمته   و شتلو او کولو  د فدرالی کار کوی او افغانستان  پر ضد او  والی د سولید لندن څخه د افغانستان هم اوس دی 

 .هلی ځلی کویسره للی  یخ ل د
د ی چتتی   ه د هغتتو دیلیکلتتی  تتی  کتایونتته دری جلتتده غتتټ پخ تت  ملتتم د پیژنتتدلو ل تتاره ځتتان د خ تت  ستتلطانعلی کشتتتمند 

 .نشی هناروغ خدای نا خواستهچی ځکه مشوره نشم درکوالی پوره  د لوستلو تهتاسوله غیوالی له کب
ستلطان علتی    .مپته  تاد     ور هیتر شتو دی   وخ  کښتی ه د کتایونه د لیکلو پڅخه دده   وه خبره چی واځی دلته  فقط یلکه

صتدارات  د  هتدا    خ ت  پ  اتوو  مصارف د تدفی ، جنا ه، خیرات مرحوم پالر خدای یخښلی نجف علی خ   د  کشتمند
   .اجرا شو دی لخوا میرمدمد حس  آغااداری ر یس  د د یود جی څخه

 : دو م
  تی  چ نته شتتری   تړلتی او  هلنوووت  تتوره    یپرسر او دی، ناس   لکه سکنی ورور مخامخ تهکشتمند  وچه  مدمد مدقق

مدمتد   ۲غتړی دی ( ولستی جرګتی  ) ناپارلمت  افغانستتان د د  او مشتر ګوند  وحدتا ران پلوه د  دمدمد مدقق . هستی داغو
 پښتتانه  تی وژلت    اه نت ییوه توګته  صخل  په خاکورنی جوړو کښی ل ر ییوناه په د افغانستان  ۸۸۲/تر  ۸۸۰/د  مدقق

 شتتون ستندونونه  جرمی پته  رهتاوو   هکلته ه پت  د جرمونته  ده چته د  ، جرمونتو تتورن دی   یشتری ضتد  د مدمد مدقق  .دي
   .لری

  .و ش غواړید افغانستان  د فدرالی کولو په پلمه په ګیه د افغانستان چه د ا ران کوم  دیڅخه کسان دواړه د هغودا 



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ښتی د دری کالته مخک  کتی کتار نته کتوی،     اوهم د افغانستان په حکوم  نظامی سړی ندی دی چی سره لهمدمد مدقق 
د  کتا  تیتر   مدمتد مدقتق   .یلت  شتوی     د ګتدون د پتاره   تهپتوځی ستیمینار    تو په توګه میلمه  ته دواشنوی   لخوا امر کی

یرختته   کښتتی  ستتیمینار او و شتتلو فتتدرالی کولتتو تتته د افغانستتتان دستیمنار  یتترلی    تتو ځتتای خ لتو نتتورو انتتډ واالنو ستتره  
سنا امر کی د او د  سناتور د وکساس د ا ال  متدده ا االتود  د امر کی چی یښپه هغه غونډه کمدمد مدقق   .درلوده

پته   منتایعو مستتندو   کلونتو کښتی د  ورستتیو  توولس    پته  .هګتډون درلتود   وځتای  هتم  ستره  د یارنی چارو د کمییتی ر تیس   
د آ ادی او  ل موکراستی  چی مدمد مدقق د افغانستان د ملی  توالی پتر ضتد    میاشته نشته   حواله داسی کا  او  ا حتی 

  .الس پوری کړی نه وی سره په ملی ضد لمسون ګی  اخیستلو ړید ناوڅخه پارلمانی مصسنی    خ د په پلمه، 
 تو  ستره  نورو دښتمنان  خلکو د  پلو ان د افغانستان د ی وو هغو د دوی او دی تعالی په پای کښی دوعا کووچی خدای

  .شرمویځای و
 و السالم 

 
 


