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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 محمد داود مومند
 

 هند افغانستان شاهی دولت 
 !!!د ذوالفقار علی بوټو د سیاسی پناهندګۍ هیله

 

څخه روایت کیږی چی په افغانستان کی د یـحـی خان د زمـامـدارۍ په دوره کـی ذوالفقار  سرچینيد یوی باوری 
پاکستان د پیپلز پارټۍ مشر افغانستان ته د یوه سفر په ترڅ کی د افغانستان پادشاه اعلحضرت محمد ظاهر  علی بوټو د

سیاسی پناهندګۍ غوښتنه وکړی، آیا دا  څخه د اړی چی د افغانستان د دولتوغو" بوټو"هغه  ا  شاه ته څرګنده کړه که احیان
 .غوښتنه به ومنل شی یا نه؟ د افغانستان پادشاه، ذوالفقار علی بوټو ته په دی برخه کی پوره ډاډ او اطمینان ورکړ

 

یی د  وروسته له دی مالقات څخه ذوالفقار علی بوټو د سلطان یمین الدوله د زیارت په منظور غزنی ته والړ او هلته
به د پاکستان اردو ټوټه ټوټه " بوټو"ژمنه وکړه که چیری ده ته زمینه مساعده شی دی  سلطان محمود په زیارت کی

 .کړی
 

هغه رنګ چی کلونه وروسته د پنجابستان جنایتکار حکومت د شورای زمرد فروشان نظار د ګیدړ قهرمان او فاتح 
او قوماندانانو په وسیله زمونږ د هیواد ( لیډرانو)غدارو لډرانو او نورو مزدورو جهادی " احمد شاه مسعود" افشار

 . غښتلی اردو ټوټه ټوټه کړه
ده  د ذوالفقار علی بوټو سره په هغه مهال دا ویره پیدا شوی وه چی ګوندی د پاکستان واکدار نظامی حکومت د

د یحی خان په دوره کی نه بلکه کلونه او دسیسه  توطئهد ذوالفقارعلی بوټو د وژلو . د وژلو په فکر کی وو" بوټو"
وروسته د ضیا الحق لعنت هللا علیه په دوره کی عملی جامه واغوسته، هغه ضـیـاالــحـق چـی خلیل هللا خلیلی ورته د 

 .سپاه ساالر اسالم خطاب ورکړی وو
خمینی هلی ځلی د بوټو د سفانه د هندوستان د صدراعظمی ایندراګاندی او د ایران د شیعه ګانو رهبر آیت هللا ا  مت

دی سیاسی خیانت مخه ونه  د امریکی د متحده ایاالتو حکومت د ضیا الحق د. ژوند د نجات د پاره نتیجه ور نکړه
کی بی برخی  توطئهد متحده ایاالتو د حکومت بی تفاوتی دا څرګندوی چی دامریکا حکومت د بوټو د وژلو په . نیوله
ده چی د ذوالفقار علی بوټو معروف شعار چی یهودان اټومی بم لری، عیسویان اټومی دلته د یادولو وړ خبره . نه وو

بم لری، هندوان اټومی بم لری نو مسلمانان هم باید د اټومی بم خاوندان شی، د اسرئیلو او متحده یاالتو حکومتونه 
 .وارخطا کړي وو

 

هیواد کی لوی سیاسی مفکر محمد هاشم میوندوال بدبختانه دا تراژیدی په افغانستان کی هم تکرار شوه، زمونږ په 
چی په منطقه کی یی ساری نه درلود د شوروی اتحاد په پالن د سردار داود خان د جمهوریت په دوره کی د 

ریخ کی د تل لپاره د چمیانو لخوا په شهادت ورسید چی دا سیاسی تور داغ به د هیواد په تا  او بی هویت پرجنایتکار 
ن د جمهوریت د لمنی څخه پاک نه شی او سردار داود خان به د حشر په ورځ د لوی خدای دربار ته سردار داود خا

د قرانی عدالت په اساس په هیواد کی د لوی میوندوال او نورو وطن پرستو ملکی او نظامی شخصیتونو د اعدامولو 
 .او شهید کولو په ګناه جواب ګو وي

 

 مسند دیبا یکیستبوریا و  پیش قرآن بنده و مال یکیست
 

په هر صورت په دی برخه کی زه د محترم ډاکټر سعدهللا غوثی، محترم جمیلی او هغه نورو محترمو ذواتو څخه 
چی د خارجه وزارت په چوکاټ کی یی کار کاوه هیله لرم چی د ذوالفقار علی بوټو د سیاسی پناهندګۍ د هیلی په 

 .واچوی رڼاارتباط وطنوال د خپلو ثقه معلوماتو پر بنسټ 
 په درناوی
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