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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  

 

    1۳/۴/۴۱1۴                                                        تاند

 پایلو پراعالن د نیوکې ترڅنګ هرکلی وکړ 1۱۱اشرف غني د 

د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ډاکتر اشرف غني احمدزي نن په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 
له لوري د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لس فیصدو رایو د پایلو د اعالن د هرکلي په څنګ کې د پایلو په اعالن کې 

 نیمګړتیاوو ته ګوته ونیوله.

ن ستاینه کوو. هیله لرم چې کمیسیون په راتلونکې کې هم خپل کارونه سم ترسره د نن ورځې د اعال»ده وویل:
 «کړي.

اعشاریه  ۳۳اشرف غني احمدزي، چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لسو فیصدو اعالن شویو پایلو پر اساس یې 
 توب په خاطر مننه وکړه.رایې ګټلي او تر عبدهللا عبدهللا وروسته دی، له کرزي په انتخاباتو کې د بې پرې  ۶

ده له امنیتي ځواکونو هم مننه وکړه چې د انتخاباتو په ترڅ کې یې خلکو ته د امن چاپېلایر برابر کړ. اشرف غني له 
 رسنیو هم مننه وکړه چې د ده په وینا ښه رول یې ولوباوه.

ته رایي اخیستې دي او دا د ده په اشرف غني احمدزي په دې خوښي ښکاره کړه چې ټولو کاندیدانو تقریبا له هر والی
 وینا د ملي یووالي لپاره ستر ګام دی چې اخیستل شوی دی.

لومړۍ نتیجې داسې دي لکه د فوټبال تر لوبې مخکې چې لوبغاړی لوبې ته ځان چمتو کوي او نوي »ده زیاته کړه:
 دقیقې لوبه پاتې ده.

میسیون دې تقلبي رایي بیلې کړي څو ولس ته مسله تفاوت اوس هم کم دی ډیر نه دی. چې څومره ژر کیدای شي ک
واضح شي. په ځینو والیتونو کې الف شکایتونه ډیر دي هیله ده چې دواړه کمیسیونونه په یوه وخت پر دې کار 

 «وکړي څو ولس ته موضوع ژر واضح شي.

خاباتو کې هره راییه اهمیت ده د خپلو څرګندونو په دوام کې وویل، د انتخاباتو او احصایي توپیر دا دی چې په انت
 لري او دلته اته والیتونه نه دې حساب شوي.

اشرف غني احمدزي د کمیسیون له لوري په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمېر او د پایلو لس فیصدي د پوښتنې وړ 
ه خلکو رایي کمیسیون وایي چې دا لس فیصده ده که داسې وي نو نن په دې حساب خو پنځه ملیون»وبلله، ویې ویل:

 «ورکړې دي. هیله ده چې کمیسیون دا ژر معلومه کړي چې څومره کسانو په انتخاباتو کې رایي اچولې دي.

د ولسمشرۍ کاندید اشرف غني احمدزي هیله حرګنده کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولو رای ورکوونکو 
و هیله لرو چې نور ګامونه هم له قانون سره سم له دې لومړي ګامه هرکلی کوو ا»رایي په پاڼه کې واچوي. 

 «واخیستل شي.

ده وویل، دواړو کمیسیونونو ژمنه کړې ده چې درغلۍ به څیړي. البته کمیسیون تر فشار الندې دی خو تر دې دمه 
کمیسیون داسې کار نه دی کړی چې دوی قانون تر پښو الندې کړی دی. د شک له فضا باید ووځو او اعتماد 

 ه کړو.رامنځت

اشرف غني احمدزي وویل، نه پوهیږم چې دا اوازې له کوم ځایه راغلي دي چې حامد کرزي پر ده فشار راوستی 
زه او عبدهللا عبدهللا او زه او زلمی رسول او ارسال صاحب سره همکاران یوو، موږ پخوا یو ځای » دی. ده وویل:

 «ی.کار سره کړی دی. دلته تشویش مه لرئ چې کوم خاص فشار د

اشرف غني زیاته کړه که چیرته کمیسیون داسې څه وکړل چې تیروزي نو بیا قضاوت وکړئ. د ده په وینا په تیرو  
 شپږو میاشتو کې کمیسیون تیروتنه نه ده کړې او له دې وروسته هم باید صبر وشي.
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