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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 1۱/۲2/2۲1۲                 سراج الحق ببرک زی ځدراڼ  : ژباړڼ
 

 بڼه د واک شخړه په ژوندی یران کېا 
 خپره شوه له الرې یوراډ د  

 ګتونڅی نهیمګ: فرانکفورته النهیسرچ

 
تر  .ووتلېپه عامه توګه بهرته راسیالې سیاسي  اوړې خش  خولي د  ترمنځ نکووویګوتن د او دده ژاد ن احمدي داوس 
تر  تر شاپردو او دروازو یا  د تړلو ډړو یواځېچې  اجازه وه  ته  واو سیالې  فونهسیاسي اختال ه داسي وه،دقاعاوسه 

 .بدله شوهده دغه قاعاوس  و سره خپریدل د سیاسي کړکیچونویو له الرې په ژوندی بڼه د راډ .سره شي
 

 
 

 نژاد  مود احمديلسمشر محو ،ایران هیواداو النجو  د شخړو
 ولسي جرګې مشر علی الریجاني او د

 
                . هلیدل شوي نه وشخړه سیاسي خپلمنځي  یوه داسي  د خولي کلن تاریخ کې   ۲۳ هه دولت  پعیشد تراوسه 

 دی  چې  دیکړي  سپکاومشر لفظي بریدسول پرالریجاني مشر چې د ولسي جرګې  وسړک پرسر ویلعامو خلکود 
 .شيورک  نور   دی دې خوله وتړي او  دې 

                                                                                                                                                    
 .شوي ې مخکې رابرسیره کلیزې څخه دوه ورځ یرشميبرې د اسالمي انقالب د څلوردخ اد

تاسوهیچ حق نه لري  ،څرګند واو  ښه  جوت ، خو پیغام یييویلدي  نهي که څه هم علی الریجاني په مستقیم ډول داس
، هیله کوم هیله کوم .وکړي یتي خبرې ډیرې ټکچي څخه  د تاسو د یو ولسمشر  ،وکړي خبرېنوره په دې برخه کې 

 . په مخه مو ښه ،شۍالړوچې 
 لمان څخه په تیښته بریالي شو.پار دغلي او له چوپه خو دی  پاتي نه شوه،نژاد ته بله الره  ولسمشر محمود احمدي

جرګې ته  لپاره  ولسي  استیضاح  نژاد یوبل  وزیر د ځلې بیا د احمديیود جنوري په دریمه نیټه ولسي جرګې د ایران 
د خپل وزیر څخه دتل پشان  چې  ځای  پردی  د دې  ،بلد دی ښه  سره ضاح یاست د نژاد د وزیرانو احمدي ،ووورغوښت

   ټولې چارې سپوټاژ د ده دحکومت دی  وایي چې ولسي جرګې  ،بولي او ګرمه پړه ګه ردی ولسي ج ،وکړيدفاع 
چې    وکړهبت شوي ویډیو کې  هڅه په  دغه پټه ث ه ، دویډیو ورښکاره کړه هولسي جرګې ته یو . سربیره پردې ده وي

 .يانونه  کړو وړو څخه پرده پورته کړنا ق ورور  د د دولسي جرګې مشر علی الریجاني 
څخه د ولسمشر له پیژندل  دی هڅي  هم له ډیر پخوا  ،جن کیږينژاد ته ډیر قهر  ي احمدله همدې امله الریجاني 

 باندې تورن  کړو. ،،مافیایي میټودونو ،،په یي  نژاد  احمدي  الریجاني  .نیوونکو څخه ګڼل کیږيتګو سیاالنواو شویو
وایي چې  . د دې سربیره دی کوي ونه ترسره یټ عملیر ټډ څخه یو ولسمشر له کچې دنژاد ، احمدي زیاتوي دی 

ولس نن سبا  له  زیاتوي څنګه  چې زموږ بیا  دی .ياخالق هم نه لر لیاقت او دندی  نژاد د ولسمشري د احمدي 
 .دی، یوالمل یي همدغه  ولسمشر  یږيکړمخامخ او سره کړکیچونو کړونو اودومره سترو 

یو له اډشخړه د رلفظي  نندریزه  ایرانیانو دغهنوپه میلیونونه دي تر سره  شوي بلکې  ړو تر شا خبرې دتړلو ډ دا ټولي
.  دغه  وه پټه خبرجوته تل یوه مبارزې اوشخړې واک پرسره دکې ټولنه   يایران. په الرې په ژوندی بڼه اوریدله

یو  .ي ديکړاوحیران  پک  اعصاب یي هک لوبغاړو وټول دلوبې   ښیي چې ددا  ،پیلدلباندې شخړې په دغه کچه  
 .ایراني خبلایر وایي

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/iran-machtkampf-live-im-radio-12055603-b1.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher-osten/iran-machtkampf-live-im-radio-12055603-b1.html


 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

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

 و ددې ګواښ وکړ  ته دواړو دوی   ت هللا علی خامنه ای یآدایرانیانو مشر  ډیر ناوخته  سره جوخت شخړو له همدې 
 .کوید لویدیځ په السونو کې لوبې  تاسو سره شخړو په پیلولوداسي  د چې

دا اصأل   .دي ستونزې اقتصادي  او یو المل په هیواد کې داقتصادي رکود پراخیدلو مبارزو  اود واک پرسر دجګړو 
  . سره تړو لري بندیزونوشویو لګول د امله  شخړي  له  نړیوالې پروګرام د ومياقتصادي ستونزې  د اټ

خلکو ته   وي هڅه ک. ایراني رژیم اقتصادي کړکیچ کې راګیردیډیر ژور  په  دغه هیواد اټکل له یو کال څخه
 .اقتصادي وضیعت سم وښیي

.  د تیر کال په پرتله لایر  د ره حاالت نوره هم  کړکیچن شوي ديو سدلراولوییو دم  د لایر بیه  کرانسۍ دایراني 
 برخې مسوول ولسي جرګې غړي او د مالي د .خپل ارزښت له السه وکړي دیسلنۍ  ۱۱ پرتله امریکایي ډالرو په 

 .ردوي په کلکه  یه ئاقتصادي احصا دمخ په غوړیدلينژاد  . دی د احمدي کلي وایيواحمدتو
 .او ناکام بوليبرخو کې ګرم  کړکیچنونژاد د هیواد په ټولو  کې احمدي ګوتنیوون

ده  ،دهپه نامه یادی ،،وډورابین ه ،،د غلواو غریبانو بادشا یا په پیل کې  دخپلي دندی  کال کې  2۲۲۱دی په  څنګه چې
له همدي سره غریبان  . هیا د پیسو پړسوب ته هواره کړبي کچې انفالسیون  د الره  دخپلو اقتصادي ریفورمونو سره

 .شول غریب او بیوځلېهم نوره  
. کله چې یاسي انزوا څخه  نور څه ونه لیدلپرته له بندیزونو او س ولس د حکومت داټومي پراګرام  په بدل کې ایراني 

نشي   هم هیچ مرستهدي تکنالوجۍ هوانور د پوځ او  سره. همداسي دایرانیانونه لري ولس په جیب کې یوه روپۍو
 .کوالي

تړونونه ورسره  زهسوداګریترڅو  ،ه بانکې اړیکې هم نه لريبندیزونو په  وجهه  د لویدیځ سراقتصادي  دغه هیواد د
ځکه دغه . ن لرينانه لري لکه چې دښمنا دومره ملګرېکې . دغه هیواد ان  په اسالمي او عربي نړۍ السلیک کړي

 .هیواد د سوریه  له رژیم سره مرسته کوي
دا   .دي . کی. او فضا ته لیږل هم  . بیزو دروڼ الوتکې  ښکلي او ښې ديانرجي، توغندې او بي پیلوټه یا د اټومي 

 . فضانورد شي د بیزو په ځای چې  په خپله غواړي  اوس د ی   پریږدویوې خواته  خبرې به  يټول
وړاندې سوب په ړانفالسیون  یا د پیسو پختلي دفضا ته ولس ته یو څه وکړي  او خپل تر دې مخکې نژاد باید  احمدي

 .وویل ه پوه له تهران څخه د ټیلفون پر لیک. یو سیاستدې یو څه وکړي
 ؟ وکړي  باید او څهبل ډول کولي شي  شي  دوی څه  نه پوهیږي چې :  نکې یو پرابلم لريود ولسمشر ګوتنیو

ورستي د  په دې برخه کېاساسي قانون ځکه  ،ناشوني دیاخیستل   اواختیار ې اخیستني  واکدګټ  ګرامپرو يومد اټ
 .په الس کې ورکړي دی خامنه ای  ته  الیت  پریکړي ص

اقتصاد همداسي . که ري کول ناشوني ديدیزونو لید بن د ګټي اخیستني واک ورکولو څخه  پرته له د اټومي پروګرام 
پیسې به پر ځای  ،کړياو چور  غله د سړک پر سر . خلک به د ریالونو څخه ډک بکس شي والړ  خرابیدوپه  مخ 

 . . یو بل ایراني سیاستپوه وویلله ځانه سره یوسي بکس به    یواځېاو  پریږدي 
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