
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

   ۰۷/۰۸/۲۰۲۱                                                                         تاند

 یمل ولي خان: د ولسمشر غني ماته د ټول پښتون قوم ماته بولم ا
 

ل د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولي خان د خبرو پر مها   

د پښتونخوا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولي خان نن د پېښور په چارسده کې د پښتنو سیاستوالو یوې غونډې ته ویلي، چې 

 د پښتون قوم ماته د ټولو پښتنو ماته بلل کېږي.

 هغه وویل، د اشرف غني له لوري د افغانستان پرېښودل به د دوى غالم وجود ال پسې غالم کړي. 

هغه زیاته کړه: “د پښتون قوم ټولې هیلې، امېدونه، او راتلونکى د ولسمشر محمد اشرف غني صاحب پورې تړلى دى. د  

وکړم چې اشرف غني صاحب به وطن  اشرف غني صاحب ماته د پښتون قوم ماته ده. که خداى مه کړه زه داسې سوچ 

 پرېږدي دا زما د غالم وجود د ال غالم کېدو مانا لري.” 

 خان زیاتوي: “زه افغانستان ته ګاونډى ملک نه وایم، افغانستان زما د پالر نیکه وطن دى.” 

ې ته ویلي  ایمل ولي خان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې وړمه ورځ ولسمشر محمد اشرف غني په ارګ کې یوې غونډ

 چې بر افغانستان سر قربانوي او هیڅکله به افغانستان یواځې پرېنږدي.
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يد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غن  

پر تګالره هم  په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د پاکستان 

توندې نیوکې وشوې او سیاستوالو وویل، چې له پاکستانه په  

زرګونو وسله وال افغانستان ته د جګړې لپاره روان دي او  

 پاکستان یې مخنیوی نه کوي. 

ایمل ولي خان ویلي، چې افغانستان یو خپلواک هېواد دی او  

پاکستان باید د دغه هېواد په کورنیو چارو کې له السوهنې  

ه وکړي او په خبره، اوسمهال له پاکستانه په زرګونو  ډډ

ترهګر افغانستان ته د جهاد لپاره استول کېږي او هلته یې  

 اور بل کړی دی.

خان همدارنګه وویل، په دې ورځو کې له افغانستانه د وسله والو جسدونه وروړل کېږي او هلته یې د پاکستان په ملي بیرغ  

 ره بیا خاورو ته سپارل کېږي.کې رانغاړي او ښه په درناوي س 

تېره اوونۍ د ننګرهار والي ضیا الحق امرخېل ویلي و، لسګونه هغه مړي پاکستان ته سپارل شوي چې د افغانستان په خاوره  

 کې د طالبانو په مالتړ له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي وو. 

په سپین بولدک کې افغان ځواکونو ته ګواښونه هم شوي خو ده د دې  ایمل ولي خان دارنګه وویل، د پاکستانیو ادارو له لوري 

ګواښونو د بڼې په ډېر جزییات ورنه کړل خو څو اوونۍ وړاندې د ولسمشر غني مرستیال امرهللا صالح د دغو ګواښونو  

  موضوع تائید کړې وه. 
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