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 !دبا کمبار بی بی هوا علم نورستانی
 

 .شما مبارک باد گبزر تبی بی هوا علم نورستانی مؤفقی ،شکن افغان شیر زن بت 
 

 
 

مردم غیور و میلیونها زن شجاع و مادران رنجدیده افغانستان  ۀمنوین برای ه  و آغاز افتخارات  جای بس مسرت
با  سرسبز مانند کوه های شامخ و سر بفلک نورستان بی بی هوا علم نورستانی نستانکه شیر زن بتشکن افغا   ،تاس

وجود تمام مشکالت و تالشهای اوباشان تیم های متعدد انتخاباتی وابسته به دستگاهای استخباراتی بیگانه در افغانستان 
افتخار کشور ما توانایی و درایت زنان بتشکن افغان را در رهبری امور  رپ ومعاصر  خیک بار دیگر در تاری

توانایی   زعزی نافغانستا  شجاع زنان و مادران رشی هثابت نمود ک بی بی هوا علم نورستانی .دنبه اثبات رسا  رکشو
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راجع به  تبی بی هوا علم نورستانی بت خیالی جهال  .دارند بخوبی کشور را امور و اهلیت کامل رهبری
   .پارچه پاچه ساخت اجاهل ر نکوته نظرا  که افسانه های دشکستان چنان با همت رانه و شجاعانهدا را م رکشو نزنا 
 

  !مبارک باد  ای خواهر شجاع و بادرایت مابر گاین مؤفقیت بزر
 

برگردند، باید این حقیقت آفتابی را درست  عزیز نافغانستا ربه زندگی صلح امیز د که میخواهند واقعأ  اگر طالبان
علم و دانش را   بلکه چراغ دل اتاریخ بشریت نیستندیگر بردگان بدوی قرون ما قب نافغا  نکه شیر زنا  دنماین درک

           .دبدست دارن
برای  را بزرگ مبارزه و خدمات رافتخاردر پهلوی مردان کشو عزیز نامروز افغانستا  پیر و جوان  ،نزنان و مادرا

  .دارند میهن عزیز خویش
را  دخو عزیز رامورکشو ۀجانان یت کامل رهبرتوانایی و اهلی نثابت نمود که زنان افغا  یبی بی هوا علم نورستان 

    د.دارن
را  خویش  نزحمات اعمار مجدد مادر وط و رنیم با  هک دمی توانن نپیر و جوان امروز افغانستا  ، زنان و مادران

بی بی هوا علم   خواهر قهرمان ما  دمانن  ار زعزی اعمار و سربلندی افغانستان تارو افتخا ،دخود ببرن شبدو
        .دکمایی کن هشجاعانه و صادقان ینورستان

  

  
 ! ی شیر زن بتشکن افغان بی بی هوا علم نورستان

  

اعتبارنامه محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان را که در میان هیاهوی بسیار سرانجام بار دیگر برای پنج " 
ساله امضا کرده است، حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون  ۶۵ جمهوری کشور راه یافت، یک زنسال به ریاست 

در حالی که ذهن بسیاری به اختالفات و پیامد های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان  تمستقل انتخابا 
سابقه که یک زن افغان در جایگاه تاثیرگذار تعیین ریاست جمهوری کشور نشسته است،   معطوف است، این نکته بی

شت برقع بیرون بیاورد، کنار پسران توانست چهره خود را از پسال پیش نمی   ۸۱ زن افغان تا  تاز توجه بازمانده اس
درس بخواند و یا حتی در دفتر و دیوان تنها سر کار برود. اما جایگاه حوا علم نورستانی به عنوان  ا پوهنتونه در

کند، در تاریخ معاصر این کشور سابقه نداشته  فردی که قدرتمندترین فرد سیاسی کشور را تعیین و تصویب می 
 ." تاس

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

شجاع و بتشکن کشور عزیز ما چون بی بی هوا علم نورستانی و سایر مادران و  نارنستان به خواهوطندوستان افغا 
که مشعل آزادی زن را در برابر جهل و ظلمت برافراشته اند افتخار مینماید و به همۀ  افغانستان شزحمتک نخواهرا

همراه  مادران و خواهران کشور ه شما مبارزات و تالشهای وطنپرستان ا ب نمیه رکه مردم غیو میهاطمینان مید ا مش
 .  میشمی با 

به اوباشان و اجیران دشمن اجازه نمیدهد که دیگر  ورسالت خود میدانند  نافغانستا  فو با شر ندا ردمردم ق
 .شیر زنان افغان شوند های مؤفقیت و ۀآزدیخواهان تازمبار هرا  دس

  
 !   صحت و مؤفقیت آرزو مینمایم خواهر بتشکن ما بی بی هوا علم نورستانی برای

 
 .والسالم
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