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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 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

 

 
 ۱۵/۰۶/۲۰۱۷          نصرت یزلم

 

 ریظاهر قد اناتیبه ب ېنگاه مین
 

فرموده اند. چند  رادیپُر طمطراق ا  هیانیب کیدر پارلمان  بار دیگر و پارلمان افغانسستان طبق معمولعض ریقد ظاهر

 است: قرار نیجمله آن از ا

  

 کند؟ یما را حالل م یک»
 

 کند؟ یم دیما را شه یک
 

 «داعش؟ ایها است و  ییکایحکومت است، امر یا ایا
 

 کند: یما را حالل م یکه، ک میوګ یمرا مخاطب قرار داده  ریظاهر قد به حیث یک افغان عادي نم
 

حالل  انیو امروز داعش طالبان ن،یرا به نوبت مجاهد مردم عادی افغانستانبه بعد  1371ثور  ازــ 
 ،کند یو غارت م دیشهو 

 

 ،کند ین ما را حالل مبُ  توافقاتــ 
  

 کند. یما را حالل م کایامر حضورــ 
 

 ،کند یما را حالل م ،دادهان مثل شما فنگداره تب کایکه امر ازاتیامتــ 
 

 ،کند یما را حالل م کایامر یها دالرــ 
 

 ،کند یو چپاول ما را حالل م چورــ 
 

 ،کند یما را حالل م ها ولنډغریها یبدماشــ 
 

 ،کند یو فساد ما را حالل م شراداره ــ 
 

 ،کند ینظار ما را حالل م یشوراــ 
 

 ،کند یها را حالل م یرهارګنن اریقدر و مسلم  یو حاج یحضرت عل یبدماشــ 
 

 ،ها از شما بدماشان نفرت دارند یرهارګننــ 
 

 ...و
 

 اند. امدهیسمان نآان راه و مکتب تان خو از همفکر  و داعش طالب
 د؟یا را قتل عام نکر ده یرهارګپاکستان و عرب ها نن یها کوپتریهل یبه همکار 1369در سال  شما

 .دیو امروز هم است دیبود کایو امر سیلګعرب، پاکستان ، ان تهم شما در خدم روزید
 

 :دخود را باز کرده بشنویقدیر! گوشهای آغای 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته ښتنپه 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
 

 

 .دیکن یما را حالل م انیکایو امر شماــ 
 

 ،کند یما را حالل م یمیتنط یها ونریلیمــ 
 

خواهد کرد و قصر  یسرتان مردم  افغانستان ق بیتان است و بس که عنقر یو قصر ها هیشما از سرما ییوارخطا
 .دیتش خواهد کشآتانرا به  یها
 

 !خود کرده را نه درد است نه درمانه
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