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  کرد؟ خواهیم باز ما رهبر روی به را قدرت های دروازه ما
 

  اهرهمظ په وکړه مظاهره پلوی په عبدهللا ډبل د ډلی خائنینو ملی او کارانو جنایت غلو، د بیا ځل یو ورځ په جمعی د
 راوستلی نه شمالی او چاریکار له مزدورکاران، چوکونو د مینی خیرخانی د غری، لنډه شورا بدنامی د نظار د کی
 انتخاباتو او کرزی د ئی کی واټ پښتونستان په او کړل بند سرکونه کابل د یی لپاده ساعتونو څو د چی وو غری لنده
 له ضدیت خپل خوا یوی له ئی ډول دی په او کړه ماته الندی پښو تر هم لوحه نامه په واټ پښتونستان د غرو لنډه دی
 کاوو صفت رسول زلمی د ئی پوری پرون تر چی صالحنا هللاامر غری لنډه بل یو ښورا نظار د کی مظاهره دی په
 
 

 >>>کرد خواهیم باز ما رهبر روی به را قدرت های دروازه ما نشود یرفتهپذ ما های خواسته اگر<<<
 

 ته عبدهللا به قدرت او کړوو کودتا به موږ چی دا لمړی لری وی معنی دوه کرد خواهیم باز را قدرت های دروازه
 وغړ د شورا نظار د دوام اقتدار خپل د یی تل چی برکته له کرزی د ځکه شته امکان دی د حده ډیره تر چی وسپارو

 هللا بسم د کی اردو په اوس دوی چی دی تر ان ورکول ته هغو ئی پوستونه قدرت د اکثره او لیدل کی خوشحالولو په
 په دا لری جنراالن زیات سلو تر کی داخله وزارت په همدارنګه او جنراالن زیات سوه دوه تر کی وزارت په خان

 د مرینآ حوزو څلور د او قوماندان عمومی پولیسو د ښار کابل د معین امنیتی داخلی وزارت د چی ده کی حال داسی
 هپ یی کی غونډیو په مینی خانیخیر د او غونډی مرنجاڼ د ،ځمکو سو چور خوا شاو هوایی میدان د برکته له کرزی

 ړیک عملی خبره ناصالح د او نیسیو کی ساعتونو څو په ښار کابل د ده مسلح کور هر او کړی جوړ کورونه زرګونه
 یاب کړنی لسیزی نویمی د  او کړی پوری الس جنګ په چی دا دوهم. کړی خالصی ته هللاعبد ډبل الری قدرت د او

 نیسیو کابل شی کوالی سره سانیآ ډیره په شول وویل مخکی چی لکه دوی چی یم عقیده دی په زه ولی. کړی تکرار
 چور شتمنی شخصی او دولتی ټولی بیا یوځل به دوی دهن مهمه لپاره دوی د نه که او شی ساتالی کابل بیا دوی چی دا

 ناموس د خلکو د هم نه او دی بند باندی سر په خلکو د نه دوی نلری پروا ئی دوی شول پیش څههر چی بیا او کړی
 ګټو تر هیواد د ګټی خپلی یی تل او کړی عمل خالف په ګټو د هیواد د یی تل چی ډلی شوی ازمویل هغه دا لری پروا

 .دی ګڼلی مهمی
 

 بدهللاع د.  نشی انتقال ته غنی اشرف قدرت کی صورت هیڅ په ولی کړیو دوام قدرت قانونی او کرزی د اوسنی دا یا
 لوغ د نور ولس افغان وو رسیدلی پوزی تر څخه کړنو قانونی بی له یادار اوسنی د او غوښتل بدلون ولس افغان

 به لیډ دغه غلو د مګرم ورکړی رایی پیمانه لویه په ته ټیم تداوم او تحول د یی لحاظ همدی په نو ښتلغو نه حاکمیت
 یاب نو شی لری واکه له دوی که چی هیږیپو هم دی په دوی لری تجربی ښی ډیری کی شرارت په ډلی فساد او شر
 کش را ته میز محکمی او عدالت د ټول دوی به ولس افغان چی دا ان او رسیږی نه و ته واک هم وخت هیڅ دوی به

 .کړی
 

 سره عمل قاطع او میړانه په نه رایو د خلکو د او ونیسی تدابیر ځای پر او الزم لپاره کولو خنثی د توطیو نهئناخا ټولو
 قاطع وا پوره سره دوی له کی پروسه په انتقال د قدرت د چی غواړی و کلکه په نه ټولنی المللی بین د. کړی و دفاع

 عمل اطعق باید ټولنه المللی بین نو ده بیځایه قعتو همکاری د هم نه لوری مقابل د  او کیږی زاریونه په انتقال قدرت د
 وخت یی همدا خوری درد په څه شتون ټولنی المللی بین د دلته بیا نو ورکوالی نشی حقوق هغو د او ساتی نه احترام

 امکانات غهه ټول به شورا نامهبد نظار د نو کړی اعالن نتیجی انتخاباتو د ډول طرفه یو پهکمیسیون  ټاکنو د که چی یم
 کول بندی او نیول لوری مخالف د او کول کودتا د نه جملی له هغو د او دی کی اختیار په دوی د چی واچوی کار په
 لوټو دید وویل چی می مخکی لکه ټیم تداوم او تحول د باید کبله همدی له نو چورول شتمنیو شخصی او دولت د او
 
 ږ
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 د انتخاباتو د او وی والړ ځای یو سره عبدهللا ډبل د محقق او خان محمد نجنیرا وینم چی ده ځای تعجب د پاره د زما
 د یچ دی یاد په جنګونه او صحنی ټولی هغه ما چی ده وړ تعجب د ځکه ماته البته تخریبوی پروسه ملیکمیسیون 

 نظار د کله چی ییوا ځواب څه ته ګانو هزاره قوم خپل محقق آیا. وکړ تجاوز یی ناموسونو په خلکو د او ووژل
 

 لری؟ ځواب ته جنایتونو ټولو غو د محقق آیا    
 په سره نظار یشورا د چی لری ځواب ته غړو هغو حزب د( محمد خیال نوم اصلی) خان محمد انجنر 

 اوسه تر او نی حکمتیار ولی داریم قبول را سګ ما چی ویل به نظار شورای او شول ووژل کی جنګونو
  وایی؟ راکتیار ته حکمتیار پوری

 ؟ارزوی څرنګه حمله ده غړی برجسته حزب د چی باندی همدرد خان جمعه په خان محمد آیا  
 بیول؟ تروریستان ته مزار رښتیا په همدرد چی ده عقیده دی په هم دی آیا  

 کوی؟ ښکنخلی ته حکمتیار او اسالمی حزب کی محفل هر په غړی شورا نظار د او وی روان شان په ګارد
 

 لکک کی مقابل په طئوتو د شورا نظار د چی غواړم سره کلکه په نه ټیم له تداوم او تحول د بیا ځل یو کی خرآ په
 رسیدو د ته قدرت  سره زور په چی څوک هغه او ونکړی معامله سره هیچا له سر په رایو د خلک د او ونیسی دریځ

 درنښت په
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