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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  

 11/12/2112            ارسالی: نبیل عزیزی

 

الکترونیکیتذکرۀ سؤال بردن هویت ملی با تحت   

 غرض ارزیابى به ستره محکمه محول شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: ۳۹قوس  1۱ ک،اکابل )پژو

 الکترونیکیروى تذکرۀ  "افغان"کلمۀ  موجودیتعدم  نهادها مبنى بر برخي شکایتجمهور،  رئیس

 به ستره محکمه محول کرده است. ارزیابيرا، غرض 

قوس سال روان از سوی  ۳ملى، بتاریخ  شورايمصوبه قانون ثبت و احوال نفوس، بعد از تصویب 
مدنی، احزاب سیاسی و مردم انتقاد نموده ۀ نهادهای جامع برخيما بعد از آن شد؛ ا توشیحجمهور  رئیس

 ذکر نمی شود. "افغان"، هویت الکترونیکیگفتند که به اساس این قانون، روى تذکره 

تذکره شدند. امروز محصلین پوهنتون  درمنحیث هویت افغان ها  "افغان"آنها خواهان ذکر کلمه 

 .گردیدندروى تذکره تظاهرات، خواهان ذکر کلمۀ افغان  اندازیننگرهار نیز با راه 

امروز، وى  داکتر فیض محمدځالند یک تن از فعاالن جامعه مدنى، به آژانس خبرى پژواک گفت که 
تن دیگر از اعضای نهادهای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و متنفذین، در مورد نشستى با رییس  ۳و 
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 2تر 2 له :پاڼو شمیرهد 

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

توزیع تذکره هاى جمهور محمد اشرف غنى داشتند و طى عریضه اى، خواهان به تعویق افتادن 
 الکترونیکى تا رفع این مشکل گردیدند.

موصوف افزود که رییس جمهور، عریضه آنها را غرض بازنگرى و "رفع مشکالت قانونى در تذکره 
 ها" را، به ستره محکمه محول کرده است.

عمالً  ،وی عالوه کرد: "رییس جمهور وعده سپرده که بعد از تشکیل کابینه جدید و رفع مشکالت قانونی
 توزیع تذکره الکترونیکی آغاز خواهد شد."

یس جمهور، در مورد ئیس جمهور، به آژانس خبرى پژواک گفت که رئنظیف هللا ساالرزى سخنگوى ر
شده را غرض ارزیابى به ستره محکمه  به تعویق انداختن توزیع تذکره ها چیزى نگفته؛ اما عریضۀ یاد

 محول کرده است.

 پایان
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