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طاقت  و تعلل   باالخره بعد از فراز و نشیب های فراوان

فرسا در اعالم نتیجۀ انتخابات ریاست جهموری، در 

تثبیت شد و  ساز برندۀ انتخابات تیم دولت ،نهایت

ب محمد اشرف غنی به حیث رئیس جمهور جاللتمآ

 منتخب کشور انتخاب و اعالم گردید.

 "وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین"گردانندگان و همکاران 

پیروزی تیم دولت ساز را به رئیس جمهور منتخب جناب محمد اشرف غنی و به معاونین شان هریک 

این موفقیت را از همه مهمتر باید به  .دانش تهنیت می گویدب امرهللا صالح و جناب محمد سرورجنا

 ولتتیم د ،و ثقیل کنونی  در شرایط  سخت پیچیده مردم ستمدیدۀ وطن مبارک باد عرض کرد، زیرا 

 تا حدودی ضمانت خواهد کرد.ل کشور به حا را سبیساز مدیریت صحیح و منا

 جاللتمآب محمد اشرف غنی

 رئیس جمهور منتخب افغانستان

 آید" ست رد    و    آید  "دری
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ن با اهداف و آرمان های آ بوده،ساز متشکل از تمام اقوام شریف و برادر کشور  تیم دولتترکیب 

میان دزدان فاصل  یک خط پیشرفت و انکشاف ملی وطن و مردم ما همخوانی جدی دارد. این تیم 

به خارج، فروشندگان دار و  کشورمنابع طبعی  دزدان و قاچاقبران خصوصی،و دارایی های عامه

ن و التقابه تمام نوامیس کشور،  ګران  و تجاوز ګرانندار اردوی دولت افغانستان به اجانب، تعرض

طنخواه، ، ونجیب ،مردم ما از یک سو و عناصر پاکدر مقابل جنایات ضد بشری  مرتکبین انواع

 از سوی دیګر، نگر که ثبات و آرامی مردم شریف ما آرمان نخستین آنان استملی، مترقی و روش

 کشیده است.

زورگو و  ن  مسلحی که به دفاع از منافع آزمندا تا دندان سیاسی وبه اصطالح گروه های  عده آن

موقف غیر مسؤوالنه  ،تیم منتخب دولت سازدر برابر  آشوب طلب و فرصت جو ان  قوماندان ساالر

تا شرایط  راه اندازندبازهم می خواهند که وضعیت هرج و مرج را در کشور به  و اتخاذ کرده اند

 بیدار ما عاقبت اندیشحاال مردم  ، باید بدانند کهیک بار دیگر فراهم گرددتشان برای چپاول و غار

از  اند وضد منافع ملی کشور را خوب شناخته  پلید و چهره های ناپاک و سیاه این عناصر شده اند و

 گروه های تبهکار دگر حمایت نمی کنند.این 

مردم  فه  کا را در این انتخابات به باطل بر حق "وبسایت آریانا افغانستان آنالین" یک بار دگر پیروزی

 نجیب کشور مبارک باد عرض کرده و متوقع است که  در برابر توطئه های عناصر ناپاک هوشیاری

 .ملی خویش را حفظ کنند

 ******** **** 

 احمد نوریولی 

 متصدی آریانا افغانستان آنالین

 *** 
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