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 غیر قانونی سیاسی هوکړه لیک
 سولی او ملی یوالی ته مرسته نشی کوالی!

 
 د اشرف غنی او عبدهللا عبدهللا تر منځ د سیاسی هوکړه لیک السلیک غیر قانونی دی.

« جهادی»او  بدهللا عبدهللاپه تور بهیر کښی ع د ګران هیواد افغانستان د درو لسیزو د غمیزو د کورنی جګړو
او د هغه ډله د خپل ټول سیاسی ژوند په وخت کښی  بدهللا عبدهللاع رسیدلی دی. سره یوځای د واک ته رهبرانو

قانون نه دی پیژندلی. دی د بهرنیانو په لمسون په ډیر سپین  عبدهللا عبدهللا یواځی او یواځی چور او غال پیژنی.
 قانون ماتوی.  سترګی سره د جګړی د دوام لپاره د هیواد

 

 
 

سولې په اړه ترټولو مهمه مسئله  په کابل کې خبریاالنو ته وویل چې د( ۱۰غبرګولې) ۳۰عبدهللا عبدهللا نن شنبه دمې
سیاسي توافق په رامنځته کېدو سره دغه ستونزه هواره شوه. هغه  خلکو اجماع ده چې په وینا یې د افغانستان د د

وویل: "دسیاسي توافقنامې السلیک دیادې اجماع په تشکیل کې زیاته مرسته وکړه.په مخ کې زیات پراته خنډونه یې 
 ". لیري کړل

سم د افغانستان د جمهوری ریاست د ګران هیواد افغانستان اساسی قانون او د افغانستان انتخاباتو د قانون سره 
د اشرف په انتخابات کښی یواځی او یواځی یو کټونکی د جمهور رئیس په توګه د پنځه کلن دور د پاره لری. 

سیاسی هوکړه لیک السلیک  دی اوسنی شکایتونو د لری کولو لپاره د غنی او عبدهللا عبدهللا ترمنځ د انتخاباتو د
 ر حالت کښی چی وی په ښکاره توګه غیر فانونی شمیرل کیږی.د قانونی دالیل پر بنیاد په ه

 لومړی:
 افغانستان د اساسی قانون او د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخی څنګه چی انتخاباتو د کمیسیونکه چیری د  -*

هللا د انتخاباتو عبدهللا عبد افغانستان د جمهور رئیس په توګه ګټونکی دی.د  شوی دی اشرف غنی نتیی اعالن
د حل یواځنی د افغانستان د انتخاباتو د قانون سره سم د انتخاباتو کمیسیون او د هغه د شکایاتو د  دشکایتونه

د اشرف غنی او عبدهللا عبدهللا ترمنځ د انتخاباتو دشکایتونو د لری  کمیسیون لخوا باید و څیړل شی او حل شی.
  ک السلیک کول د اشرف غنی او عبدهللا عبدهللا پواسط غیرقانی دی.د اوسنی سیاسی هوکړه لی کولو لپاره

 

افغانستان د د افغانستان د اساسی قانون او د افغانستان د انتخاباتو د قانون له مخی اشرف غنی که چیری د  -*
د  غنیاشرف غنی غیرقانوی جمهور رئیس دی، اشرف  د انتخاباتو ګټونکی نه وی، بیاهم جمهور رئیس په توګه
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او دا سیاسی  د اوسنی سیاسی هوکړه لیک د السلیک کولو صالحیت نه لری، افغانستان د جمهور رئیس په توګه
 هوکړه لیک قانونی اعتبار نه لری او غیر قانونی دی. 

 دوم: 
 ری،د افغانستان اوسنی دولت )حکومت، پارالمان، قضا( د هیواد د قانون سره اوس خپل دری ګونی قواوی موجود ل

چی د هیواد د رهبری او د اوسنی سیاسی هوکړه لیک د دندو د اجرأتو د پاره دنده لری، اوسنی دولت کوالی شی دا 
دندی په ښه توګه سرته ورسوی. د اشرف غنی او عبدهللا عبدهللا اوسنی سیاسی هوکړه لیک د قانون خالف عمل 

اوسنی حکومت په د  ل یی په نظر کښی نیول دی چی ددندی او نوی لوی تشکی اوسنی سیاسی هوکړه لیک هغه دی.
چی دری لسیزی کیږی  د هیواد د اوسنی اقتصادی بد وضعیت په کتوسره ننه کښی د یو بل حکومت جوړول دی.

پر  د نوی لوی تشکیل لګښت او بوج د هیواد چی افغانستان کجکول په الس د بهرنیو هیوادو و مرستو ته ګوری،
 و لوی بار دی او هم غیر قانونی شمیرل کیږی. بودیجی باندی ی

 

 لخوا شویدی. رهبرانو « جهادی»دی اوسنی سیاسی هوکړه لیک د السلیک سمبال کوونکی د  د دریم:
« جهادی»سیاف، یونس قانونی او داسی نور اشخاص دی.  رهبران لکه حامد کرزی، عبدالرسول« جهادی» -*

دوی د فیصلی د افغانستان د اساسی   افغانستان په اساسی قانون کښی کوم حقوقی او قانونی ځای نه لری،د  رهبران
 قانون له مخی د اعتبار وړ ندی.

 

 
 

سم په افغانستان د سولی  د روغی جوړی غیر قانونی رئیس په توګه عبدهللا عبدهللا ادعا کوی چی دده د ټاکلو سره -*
د افغانستان د څلورو  د تشو خبرو پواسط منځ ته نه راځي. «اجماع»را منځه ته شوی دی. د سولی« اجماع»لپاره 

د څو  «اجماع»لسیزو په جګړو کښی په میلیونو هیوادوال وژل شویدی او ټول هیواد وران شوی دی. د سولی 
جګړه مارو او د جګړی د  اتالی.ر جګړه مارو او د جګړی د جنایکارو ډلو د یوځای کیدو څخه منځ ته نشی

جنایکارو ډلو یوځای کیدل یواځی او یواځی د شخصی د ګټو او د حکومتی چوکیو د ویش لپاره یوځای کیږی. 
جګړه مارو او د جګړی د جنایکارو ډلی سوله منځ ته نشی راوستالی. درواغ ویل افغان جګړه مارو او د جګړی د 

جمعیت ګوند مخالفت لری او خپل بیلوالی یی اعالن « اسالمی»عبدهللا سره خپل جنایکارو ډلو ته وړیا دی. عبدهللا 
 کړیدی. 

  :څلورم
 

  
 

ن لخوا د دولت او طالبا د پسرلی څخه یی معلومیږی. که له یوی خوا د جګړی بندیان متل دی وایی چه ښه کال
دا سوله نه ده بلکی د یوی نوی  بی ګناه افغان هیوال وژل کیږی، له بلی خوا بیا په هم هغه ورځ خوشی کیږی،

د قدرت د پاره  دولت جګړه جګړی د پړاو پیل دی. سوله سر ښندنه او شهامت غواړی، د طالبان او د اوسنی فاسد
د جګړه مارو او د  په افغانستان کښی سوله نه کوی. و د بلی سرهبه هیڅکله ی دولت طالبان ا اوسنی فاسد جګړه ده،

   پواسطه سوله امکان نه لری. جګړی د جنایکارو ډلو
 پای
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