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 09/ 05/ 2015  خالقي اسحاقزۍ صالحه

 ګونګیان  راتلونکي
 

 .واورېدې مې سورې نار، پالو پردي ګڼو د او حرکتونه ضد صاحب جهاني د او کړ، خالص مې فېسبوک
 چې کړېوه، اټکل مخې له مخکې ورځ دغه شو، تایید لخوا پارلمان د صاحب جهاني چې ورځې، لومړۍ هماغه له ام

 هېواد ټول په به څپې ضد جهاني د او دی، کېدونکی راپورته غورځنګ توکمنو نورو د ترشا حرکت غلي یوه دداسې
 .شي خپرې کې
 
 یوه کې برلین په وه، برابره سره نېټې لومړۍ له وري د چې نېټه، یوویشتمه پر میاشتې مارچ د خبره دا لورته بل

 د خو. ورنکړي رایه پارلمان به ته جهاني چې( کوم ډډه یې اخیستو نوم)  له وکړه، راته ، چارواکي لوړپوړي افغان
  پیاوړي د شېبه هماغه زه خو ورکړه، یې رایه او و، هوښیار وکیالن ضد پښتنو کې پارلمان په خالف نظر د هغه

 عملي سره مهارت ډېر په پالن شوم خپل دوی خو. ده ورانه کیسه چې. شوم پوه دسېسه روانه په ضد پر جهاني
 .ده بېلګه لویه یې الریون ورځې تېرې د چې غواړي، کول عملي یې یا او کوي

 
 د او ونیول، غلي کې پارلمان په ځانونه وکیالنو ژبو نورو د پرمهال رایو د ته وزیرانو کابینې نوې د چې ده، سمه

 یې اوس خو. کېده ډاګه په یې حرکت ضد ژبې پښتو د ځکه نکړ، غوره دریځ مخالف یې وړاندې پر صاحب جهاني
 .کړېدي راخوشې ته غپېدو )!!!!( خپل

 
 .دی پښتون کلک او پوخ چې غواړي، نه جهاني ځکه به السپوځي پاکستان او ایران د
 
 .دی شخصیت مېن ژبې او هېواد په

 .څرګندوي کې شعرونو بوږنونکو زړه په پخپلو ژبه په ولس د درد ولس د او دی شاعر وتلی
 جهاني د اوس چې هغوی، او. کړي ټول ټغر ژبو شویو دود پردېو د کې هېواد په زمونږ ډېره تر ممکن جهاني،
 ژبه پردۍ وزیر، کلتور او اطالعاتو د که دادی،چې یې المل څرګندوي، غبرګون سخت او کوي پاڅون ضد صاحب

 په. شي ګونګیان او لنډې یې ژبې چې دې، له مخکې نو. شي ګونګیان او ژبې بې به دوی نو کړي لنډه کې هېواد په
 یې لهجه ټوله. نشي غږېدالی (دري افغاني خوږه)  خپله هغه په دوی ځکه. کوي غوښتنه استعفا د هغه د ژبه ګویا

 .ده ایرانۍ
 

 یوه آیا شوېدي، ګومارل دندو په وزیران ژبي دري سلنه اویا مو کې کابینه په چې شي، پوښتل باید دوی راز همدا
 کړ؟؟؟؟؟ پورته غږ پرضد یې پښتون

  
 کړ؟؟ پورته غږ بیاهم پښتنو آیا کړ، شریک واک سره ولسمشر له زور په امریکا د چې عبدهللا، ستاسې آیا
 وزیر کلتور او اطالعاتو د کاله څوارلس چې رهین، مخدوم وزیر بېکاره او تنبل هغه پخوانی کلتور او اطالعاتو د 

 کړ؟؟ پورته غږ بیاهم پښتنو آیا وه، غورځولې پامه له ژبه پښتو رسمي او ملي یې کې رسنېو په او شو، پاتې
 به سره باور پوره په چې شي، کېدای ګونګیانو راتلونکو او پالو پردي دې له پوښتنې ورته نورې ډېرې ورته دېته 

 .شي پاتې ځوابه ال به ته پوښتنو دغو
 

. ورکړي، زور په ځواب زور د چې شي، اړ انسان ناکله کله نو غواړئ، زور په هرڅه دی چې وي، داسې که خو
 کارول زور بای لپاره ټولېدو ټغر د پردېو د کې هېواد ګران په زما خو کوم، نه پلوي هېڅکله یې زه چې څه، هغه )

 سړه په هرڅه چې مو، اوسه تر بلکې کړي، رامنځته تاوتریخوالی مکړه خدای چې نه، زور خوداسې  .(وي اړین
 په همدوی د او کولو پورته د غږ خپل د چې وي، دا به ښه او. ګڼم غوره تل الر ییزه سوله هم یې اوس زغملي سینه
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 پر زمونږ پښې خپلې هم دې تر پاکستان او ایران نور چې ږدو، نه پرې او. وشي الریونونه ییزو سوله کې ځواب
 او ایماني زمونږ مبارزه پرضد کلتور پردي د. کړي تحمیل مونږ پر یرغل کلتوري خپل او وغورځوي، را خاوره

 .هېواد درېمګړی بل کم یا پاکستان ، وي ایران دا که ده، دنده وجداني
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