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AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 

 11/۶۰/۸۶1۲             والېل نماحنور ر
 

 يړغوا سوله په هېواد کی تلپاتیخلک 
 

 موږ په هېواد کې عدالت، تلپاتې سوله ا و قانون ته درناوى غواړو
 

یز او بیا د بډیالو تر هغه کنجوس غبرګون چې یوازې د اختر په ورځو کې به جګړه د اوربند حکومتي بڅرکي وړاند
 نه کوي هم د سولې په پار هرکلى کوو.

 
حکومت ته وایو چې سوله هغه وخت راتالى شي چې په هېواد کې شته درغلۍ، پساد )فساد(، بې عدالتۍ او  خو ګډ
ستاسې غیرقانوني حکومت او د ملي شتمنیو تاالن دى چې  ټولو ستر خنډ پالنه له منځه والړه شي. سولې ته تر پردي

ژوند تېرولو اړ کړي. له امله یې حکومت د خپلو امنیتي  سلنه هېوادوال یې د لوږې د کرښې الندې په ٠۶نژدې 
 ځواکونو تنخاوې نه شئ ورکوالئ.

 

 
 گوگلعکس: منبع  

 

ومت مو ترپښو الندې کړ، د حک تاسې یاست چۍ د افغانستان پتمن ولس رایو ته مو درناوۍ ونه کړ، ولسواکي او قانون
او حزب اختالف پرځاى مو د خپلو ګټو لپاره ګډ او غیر قانوني حکومت رامنځته کړ چې له پیله تر اوسه یې جګړه 

 التوده شوې، تر نیم الډېر هېوادوال مو په مرګ، ژوبله او اقتصادي ډول زیانمن کړي. 
لې سرکښان جنګساالران وي سوله نشي راتالى او پر داسې ترڅو چې پورتني او ترهغو ال یو بل ناوړه المل د سو

 وړو وړاندیزونو تاسې د پردیو په مشورو په جګړه او سوله ملنډې وهئ.
تاسې کوالى شئ چې عمومي بښنه او سوله هم اعالن کړئ، که چا ونه منله له حکومته السپسر شئ خو خپلو ګټو ته 

 و قانون ته درناوى غواړو.موږ په هېواد کې تلپاتې سوله اپه کتو تاسې داسې نه کوئ چې ملي خیانت دى، 
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