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  2 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، ې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيز: يادښت 

  

   2017/ 2/11                                                                ډاکتر رحمت  ربی ځـيـرکيار

 !او شـرم   شـر    حکـومت بلونييد  لـ
   رد شولې کهڼـتپايپه ھو»  او افغـاناسـ�م « 

س عنوان او دا پا. دلي نه راورسارښ بجو له کابل ۵ او ٣  په ـريګ په مھال د مازايفورنيد کل
اس�م او افغان رد شو     اريرکځي.  ديزما ښېکر٢

 دا. وی شولږـي رد لپاره لاي دييته د تا  پارلمان ی فرمان و چیني د ولسمشر اشـرف غـنـي تقـندا
 !يږی ککلي نه لی تذکرو کی افغان او اس�م دیعني رد شو ې کهګ جــریفــرمان پرون ولس

 ې مولوي شاھد ھم پـارلمان کړُ او د کـنري ظاھر قدرھارګنن د نن: وايي  لي د خوست وکاصولي 
 . شيکلي اس�م او افغان ونه لدي باې او وايي تـذکره کهړ ورکهيد افـغانـيت او اســـ�ميـت خ�ف را

  د  ولسمشرهړ د تذکرو په اې کوي چتنهښ پواي بیـوازټ نادر خان کلي وککاي پکـتد

  له خوا رد شو؟ګېجر د ولسي ې ولفرمان

  لريمنيښ سره دې چي د افغان له کلمړۍ يوه بدنامه کګېـ د ولسي جر١

  هړ ونکهړ په اوګټ bبي يي د فرمان د ولډ څ تفاوتي، چي ھيېـ د حکومت ب٢

 شمير ھغو وکي�نو غيرحاضريدل، چي ھيله کيده د فرمان د تاييد له لپاره به خپله رايه ګڼـ د ٣
 وکاروي

 د قوم ې په تذکرو کي وشو چکهځ قوم د وکي�نو له خوا د فرمان په ضد کمپاين يګړانځـ د يوه ۴
  کي راتلل  کيوږد ليکلو په صورت کي دوي يو مخ په ل

 چي د مږ ، نه پو ھيـېدې خوندي کيګټ داسي وکي�نو چي د فرمان په تاييد کي يي د قام ينوځـ ۵
  هړکومو عواملو په اساس يي د رد رايه ورنک

 په داسي کهځ کي ده، ږ په موولهټ تياګړ او نيم؛یولي bس ھم نه شو رانروګارڅـ د بھرنيو ۶
   شته ۍ تفاوتې بیيرډمسايلو کي 

 د ې وھل چونهګ ته زن�نوي وکولوټ ده  ې چيی وااي وطندوست بيځاځ عبدالقادر لي وکاي پکتد
 کي برشنالی له ديی ستي لېچ ول حاضر نه ش�ني وکتانهښ اکثره پې چږیـي کهړکي پرهړفرمان په ا

  .ا.م .مږـيدر ول  هړ ای پوره راپور پدزوني به د شمشاد تلوهګدارنسره مل کوم

 



  
 

 

  2تر 2  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئ کړله موږ سره اړيکه ټينگه په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ ھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 

 

 
 

 

 


