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   وکړياستاد رباني دې خپله سپيناوئ
 
  

ه کې د برهان  رني په جالپا ریزي ژبه د این الدین رباني په نوم یوه ليکنه د روان کال د م د مياشتې په اتمه ، په ان

  تر سرليک الندې» د هېواد د بېلتانه الر : اشرف غني احمدزئ «   د چېخپره شوې

اغلي  رحمت اریا  ه کې پروت دئ   متن په بېنژباړلې او د هغې ژباړلئ بشپړ    . وا جالپا

بر ته سپکې سپورې ویل شوي تنو  لئ دئ په نوموړې ليکنه کې د پ اغلئ غني احمدزئ کن   .  او هم یي 

کی کام د جمعيت اسالمي د مشر د دفتر سره اړیکې ونيولې او مخکې له د« : ول افغان وایي  ول افغان  که  ې نو 

ت  .چې د ليکنې په اړه رپوټ خپور کړي سپيناوی یې ترې وغو

حاجي نذیر شفيعي  جمشېد اقبال او رباني سکرترانو هر یو د جمعيت اسالمي د داراالنشامشر محمد نسيم فقيري، او د

  » کنه په کلکه رد کړه او ویې غندلهدا لي مرکو کې ول افغان سره په د

اغلو اقبال او شفيعي له خوا  انته افغان وایي باید داسې ليکنې ددې ليکنې غندنه د د  وک چې  مننې وړ ده او هر 

بر او یا د هېواد وتلي او نامتو شخصيت غني احمدزي ته سپورې سپکې ووایي وغندي  تنو ویاړلې    .چې هغو کې د پ

اخ او یا بل منه دا کار که هر چا کړئ وي ، که هغه ایران پلوئ ستميان یا د جمعيت کوم  تون د منه او پ  افغان د

من دئ . وي ، توپير نه لري  ولو افغانانو  دو   .هغه د 

موږ به دا ومنو چې یا د خبرې په حساسيت د پوهېدو او یا په رسنيو کې د کلکي غندنې او نېوکې له کبله د رباني دوتر 

ي چې دومره لویه خ. دې ته اړ شو چې نوموړې ليکنه وغندي  بره دې د رباني د دوتر د عادي خو فکر نه کي

ل شي    .چارواکو په خوله حل و

په دې . پکار دا دي چې رباني دي ، لکه ډېرو نورو دوستانو چې هم وړاندیز کړئ ، مطبوعاتي کنفرانس  جوړ کړي 

کو کې  ليکنه ، د هغې ليکوال او د هغې سرچينه رسوا کړي  انه  ه په او همدارن. کنفرانس کې دې په صفا او رو

بر په نوم شوئ ، هغه دې بېرته واخلي  تنو د    .ليکنه کې هغه سپکاوئ چې د پ

ه کې ،د رباني په نوم او پته ه   په یوه نړیواله جالپا د سيمې د یوه باتور او ویاړلي قوم سپکاوئ شوئ ، دا یوازې په پ

ي  و تنو په خوله نه حلي ه کې د  تي. او کو ا ددې خبرې حل راباسي ، داسې کنفرانس اغلي اقبال او شفيعي که ری

  .دې ډېر ژر دعوت کړي 
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