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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۳/۲۶

خبلایر دات کام

تادین خان :دعمران خان او اتمر دڅرګندونو هدف یو دی

دکندهار امنیه قومندان تادین خان وروسته له هغه دا څرګندونې کړې چې ولسمشریزو ټاکنو ته
نوماند محمد حنیف اتمر ویلي چې له جوزا میاشتي وروسته دي موقت حکومت جوړ شي .په
ورته وخت دپاکستان لومړي وزیر عمران خان هم ویلي چې په افغانستان کې دچارو دسمون او
ښه والي لپاره موقت دولت جوړ شي چې دافغانستان او بهر یې یو شمېر غبرګونونه راپارولې.
دپاکستان لومړي وزیر عمران خان په خپلو خبروکې ویلي چې دافغانستان دموضوع حل لپاره
باید یو موقت دولت جوړ شي چې همدا یې حل الره ده .دکندهار امنیه قوماندان ویلي چې داتمر
او عمران خان په خبرو کې یو شان وزن ښکاري او دا ځل به چاته اجازه ورنکړي چې
افغانستان کې جګړه وکړي.
تادین ویلي ،داتمر او عمران خان څرګندونې چې ویلي وو باید افغانستان کې موقت دولت جوړ
شي دپاکستان دبقا لپاره دي او له دې الرې غواړي افغانستان کې دقدرت خال رامنځ ته کړي.
تادین خان وویل افغانستان په وینو جوړ شوی او داځل به هیچاته اجازه ورنکړي چې ګران
افغانستان یوځل بیا دجګړې په ډګر بدل کړي.
دعمران خان او اتمر غوښتنه یوه ده ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر تیره ورځ وویل،
دراتلونکو ولسمشریزو ټاکنو نوماند محمد حنیف اتمر ویلي دجوزا له لومړۍ نېټې وروسته دملي

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

یووالي حکومت مشروعیت نه لري .ښاغلي اتمر ویلي ،دجوزا له لومړۍ نېټې وروسته
دسرپرست یا موقت حکومت رامنځته کول دهغې دټاکنیز (سولې او اعتدال) ټیم له لومړیتوبونو
څخه دي.
اوس تازه دپاکستان لومړي وزیر هم ویلي چې دافغانستان دموضوع دحل لپاره باید موقت دولت
جوړ شي ،ترڅو ټول اړخونه پکښي برخه واخلي خو افغان دولتي مسؤلینو تل ددې غوښتنې په
ځواب کې د رد کلیمه کارولې .

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

