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 !رهبراناو قانون ماتوونکی د افغانستان دوکه باز 
 

 باندی وټکول ښودلو او پهټټر  یا د خبرو اوتشو په  یکلبیشهامت وطنپالنی او  د انورهبر دد ګران هیواد افغانستان 
 !غواړی او میړانه شهامتپه عمل کښی ، هیوادپالنه نه کیږی

 

 
 

 یللیکاسی دسبوک په پاڼه کښی یمشره میرمن حوا علم نورستانی د خپل ف ېپیاوړافغانستان د انتخاباتو د کمیسیون  د
 : دی
معامله ګر مشران لرو، زه د یوی نرې میرمنې افسوس صد افسوس زه د یوې میرمنی په توګه شرمیږم چی څنګه »

کړ، خو دا سر اعلی قوماندان خپل حق دفاع ونه په څیر د محمد اشرف غنی تر شا ودریدم ولسمشر مې اعالن 
شوای کړی او په ټیټو سترګو یې معامله وکړه، غنی خو استعفا نه کوی، زه همدا اوس له دندې استعفا کوم د خدای 

 «.په امان
 ! میرمن حوا علم نورستانی ګرانۍ خور

ویاړی.  په ډاګه مته میرمنو په زړه وړتیا باندید ګران هیواد افغانستان ټول شریف هیواد پال ولسونه په تاسو با شها
ه مقابل لنډغړو پ غلو او د رښتنې ارزښبونه قانوند کوو چی تاسي د ګران هیواد افغانستان  افتخارځکه موږ په تاسو 

د قانون د رښتنې  نه بلکیاو تشو خبرو جوږښت په الپو  هیواد او د دولت وساتل. سره زړورتیاکښی په پوره 
 دیان ینئد ګران هیواد افغانستان ملی خا ، ډاراچونکیبلوګران، قانون ماتونکی ی.جوړیږواسط  هپ د ړنا ارزښبونه

  .چه د پردیو په امر جګړه کوی او ګران هیواد افغانستان ورانوی
ښې. و نه بخ ینانئملی خا او ، دوکه بازانمخ تورې جګړه ماران، جنایایتکاراندا  د افغانستان مظلوم ولس به هیڅکله

دی تاسو  خدایلوی  ،ینو پاڼو لیکل شوی دیرپه ز کښی ګران هیواد افغانستان د تاریخد  ستاسو مقاومت او وطن پالنه
. دا مهمه نده چی تاسی پیږنی غواړی، وطنپالنه نر او ښځه نه وطنپالنه همت او شهامت اجر درکړی.د وطنپالنی ته 
ډیر  څخه بهر افغانستان د ګران هیواد زه .شيتقدیر  لخوا رهبران «ادیجه»غیریا او « جهادی» دوکه بازکوم د 

ستاسو نوم به د تل د باوری یم چی پوره  زه  مګر ،نه پیژنمهم د نږدی  خور تاسی ژوند کوم، زه  لری په مهجرت 
  یادیږی. په ویاړ تر څنګد نوم ماللی  میوند د د کښي افغانستان هیوادګران  پهپاره 
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 رهبران« هادیج»قانون ماتونکې  ، دوکه بازهمدغه المل هم ګران هیواد افغانستان لویه بدبختی  داسو تزموږ او س
وکه دزموږ شریف  هیوادوال  د  جګړه کوی. پارهد د خپلو شخصی ګټو  درو لسیزو په وینو تویولو باندی پهدی چی 

او قانون ماتونکې  دوکه بازهمدغه  د سولی په درواغو شعارو باندی و نه غولیږی، «جهادی»او قانون ماتونکې  باز
 د پاره د دوام وجګړد  وپردید په لمسون  استخباراتو د بهرنیګران هیواد افغانستان  په دی چی رهبران« جهادی»

ان چی د ځ ، ډیر دییو نه  نرهبرا او قانون ماتونکې  دوکه بازبدبختانه زموږ په ګران هیواد افغانستان . کار کوی
  .جاری ساتي په ګران هیواد افغانستان اور او وینه تویول د پردیو د ناروا جکړی او واک او اختیار نه لری

 

 نونی دی.قاهوکړه لیک السلیک غیر  سیاسی د اشرف غنی او عبدهللا عبدهللا تر منځ د
 

انتخاباتو د قانون له مخی څنګه چی انتخاباتو د کمیسیون نتیجی اعالن  او د افغانستان د اساسی قانون د افغانستان د 
یس رئ د جمهور افغانستاند که چیری  اشرف غنی  د یوي پنځه دوری لپاره یو ټاکلی جمهور رئیس لری. شوی دی،

ن سره سم د افغانستان د انتخاباتو د قانود حل یواځنی الره  د انتخاباتو دشکایتونه عبدهللا عبدهللاپه توګه ګټونکی وی. 
بدهللا د اشرف غنی او عبدهللا عد انتخاباتو کمیسیون او د هغه د شکایاتو د کمیسیون لخوا باید و څیړل شی او حل شی.  

  ی.کول غیرقانونی عمل د هوکړه لیک السلیکد اوسنی سیاسی   د انتخاباتو دشکایتونو د لری کولو لپاره ترمنځ
  مننه.
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