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 ه سول او جګړه  هلمند د
  
 
  او   دوحه  په  کې  غیاب  په  ملت  د  ځاى  پر  مذاکراتو  دسیاسي  او  لړۍ  مذاکراتو  قطر  د   جګړه،   هلمند  د

  او   کړه  ثابته   جریاناتو  روان  خوړلو  حق  ملت  د   توګه  دې  اوپه  کول  مناظره  ارزښتونو   په  مې  قطر
  الب،ط امریکې،  د چې ثابتوي اجندا شوې توافق نه او شوې توافق ډول،  مذاکراتو روانو د چې کړې

  مذاکراتو   سیاسي  او  سولې   د  کړیو   مافیایي  سیاسیونو،   شوو  پلورل  افغان   شمېر  ېو  ایران،   پاکستان،
 . يد  کې   ټکر   او   تناقض    ښکاره  په   سره  استقرار   او   سولې،  عزتې  با   د   اولس  افغان  د  ابعاد   او   تعریف 
  غولونه ستره او لوبه ستره شته،  نه استقرار او  سوله ده،  اوږده غمیزه وي،   خبر پرې دې ملت افغان

 . هد
  به   دښمن  چې  کړي  به  ثابته  او  کړه  ثابته  تأریخ  او  دى  وه،   دښمن  اولس  افغان  د  استابلشمنت  پاکستاني

 . يش  پاتې
  کې  افغانستان  او براندازي  نهاد براندازي،  نظام کې افغانستان او  دى روان  خواته  مخمسې د پاکستان
 . ىد او وه اولیتونو له پاکستان د کول تجزیه  او اليفدر افغانستان یا  او جوړول حاکمیت ګوډاګى
  او   عزت   افغانستان   د  چې  ښکاري   داسې   او  لیدالى   شي   نه  افغانستان  بسیا  او  متکى  ځان  پر   پاکستان

 سرحد  پاکستاني  د  کې  داخل  افغانستان  د  یې  بېلګه ستره  کړاى.   معامله  امریکې  سره   پاکستان  د  شرف
  د  پړاو  دوم  کړاى.  مجبور  زور  په  امریکې  د   ته  سکوت  یې  حکومت  افغان  جې  ده  پروسه  جوړولو

  امریکې،  در   خوا   له  حاکمیت   افغان  ګوډاګي  کوم   د  سرحد  پاکستاني  شوي   تپل  ددې  لوري  له  افغان
  تقلبي   اعمار  د  پروژې  ددې  هم  کې  داخل  دي.  پېژندل  زور  په  سوټي   د  طالب  د  او  دهشت   او  ترور 

 . يد ناست  منتظر اجیران او انجیران
 . يداد االتح نو

  د  او  زور  په  )ج(  هللا  د  حاالت  چې  اړتیالرو  ته  ېوالي  او  بسیج  لیا   ورورګلوۍ،   اتفاق،   اتحاد،   مونږ
  زور   خلکو  د  چې  ثابتوى  دا  قیام  نننى  خلکو  د  چمن  د  ده.  خبر  ممکنه  دا  او  کړو  تبدیل  ارادې  په  ملت

 . ىد زور خداى د
 . ىد ستاسې  وار   مخکښو ټولنې د او ملته

 
 ن المبی  البالغ اال نا علی ما  و

 بالل  اال توفیقنا  ما  و
 ىسعید الدین صالح داکتر

16/10/2020 
00447886474638 

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sayeede_s_helmand_jagra.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/sayeede_s_helmand_jagra.pdf

