
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 ۱۸/۰۲/۲۰۲۲                                                    تاند

 ولسمشر غني د امنیتي تضمین اخیستو په شرط بیرته هېواد ته ستنیږي 

یو شمېر باوري سرچینو تاند ته منلې، چې د افغانستان بې واکه شوی ولسمشر  تاند: ) جمعه ، د دلوې نهه ویشتمه(

 محمد اشرف غني د یو لړ قوي امنیتي ضمانتونو په شرط هېواد ته د بیرته ستنیدو په اړه هوکړه کړې ده.

 کړې او تضمینونه نهایي شوي نه دي. سرچینې د نوم نه خپریدو په شرط وایي چې تر اوسه په دې اړه هو

د سرچینو د معلوماتو له مخې د سولې په چارو کې د ولسمشر غني ځانګړي استازي عبدالسالم رحیمي د همدې  

 موضوع د تعقیب په موخه افغانستان ته ګرځیدلی او طالب چارواکو سره له نیږدې په دې اړه خبرې کوي.

ه د جمهوریت د مذاکراتي پالوي مشر معصوم ستانکزی هم په خبرو اخته  ویل شوي، چې په دې برخه کې طالبانو سر

دی او که خبرې په ښه ډول مخته الړې شي، په ډېر ګومان چې ستانکزی به هم د رحیمي په شان د ولسمشر غني د  

 ستنیدو په اړه د مقدماتي مسایلو د تعقیب لپاره افغانستان ته را وګرځي.

ر غني نور په سیاست او حکومتولۍ کې د ګډون لېواله نه دی او دا غوره ګڼي چې په  سرچینو دا هم ویلي، چې ولسمش

 لوګر والیت کې پر خپلې پلرنی ځمکې یو علمي مرکز تاسیس او اکاډمیک فعالیتونه مخته یوسي.

  ولسمشر غني ته یوه بله نیږدې سرچینې تاند ته وویل، چې ولسمشر غني په راتلونکي میاشت کې د سیګار د هغه

راپور له خپرېدو وروسته افغانستان ته د ستنېدو نیت لري، چې له افغانستان څخه د نوموړي د وتو پر مهال پرې د 

 مالي فساد په اړه لګول شوي دي.

د روسیې د استخباراتي ادارې سرچینو په ګډون د ولسمشر غني نورو مخالفینو هغه تورن کړی و، چې له افغانستان  

میلیونه ډالره ورسره وړي، خو ولسمشر غني دا تور رد کړی او په دې اړه د نړیوالو  ۱۶۹څخه د وتو پر وخت یې 

 پلټنو غوښتنه کړې ده.

د ولسمشر غني ورور حشمت غني احمدزي ویلي، چې ولسمشر د امنیتي تضمین له ترالسه کولو سره په هېواد کې د  

 یوه عادي وګړي په توګه د ژوند کولو پالن لري. 

هم له هېواده د وتو وروسته په لومړني پیغام کې ویلي وو، چې افغانستان ته د بیرته ستنیدو اراده  ښاغلي غني خپله

 لري. 

طالبانو په ښکاره په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په عمومي ډول یې ټینګار کړی چې ټولو بهر ته تللو افغانانو ته یې 

 ډاډ یې ورکړی دی. هېواد ته د را ستنیدو غږ کړی او د باعزته او امن ژوند 
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