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 Political  سياسی

  
  د افغانستان د ملت ولسي سازمان 

  ٢٠١۶ فبروری ١۴
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  !د نوو پيښو او نوو تګالرو په اړه د ملت د ولسي سازمان اعالميه
 د تپل شوو حاالتو پر وړاندې د ملت بې وسۍ او د افغاني عمومي غورځنګ بې کسي دوه سترې په افغانستان باندې  

زمونږ د ھيواد روانه غميزه . ملي او سياسي ستونزې دي او دوی ته ځواب علمي، عملي او بنسټيزه حل الره غواړي

قاومتونو او بھرنيو تيريو په پايله له کودتا ګانو را پيل او د انحصار، کشمکشونو، جګړو، اجنبي مداخلو، د ولس د م

کښې په داسې پيچلو ستونزو بدله شوه چې افغانان ھر ھغه څه پکښې له السه ورکوي د کومو لپاره چې د قربانيو څخه 

  . ډکې مبارزې پر مخ وړي

قربانيو دا وطن د خپل اوږده او لرغوني تاريخ، وياړلي ولس، د شتمنيو څخه د ډکې خاورې، پخو او تاريخي تجربو، 

ته د مالتړلي ملت، او بې دريغه خارجي پيسو د وړو را وړو او الندې باندې کيدو سره سره نه يوازې د نړۍ مجبور 

او بې وزله ھيواد پاته دی، بلکه د ملي بنسټونو، ټولنيزو ارزښتونو، اقتصادي بنسټونو او جوړښتونو، وطني فکري 

وی چې د افغانستان په څير يوه ملت او پر ھغه د حاکم دولت لپاره دود، کلتور او ھغو باورونو څخه ھم بې برخې ش

  .ملي او سياسي اصلونه بلل کيږي

ھمدغو پيښو د افغان ولس د طبيعي او بيړني تکامل الره ډب کړې، د ټولنيز پرمختګ ځای د پرديو ترخو تکراري 

  . ړو د تمثيل ځای او مرکز جوړ شوی دیتجربو نيوالی او د ھيواد د سياسي سټيج څخه يې د پرديو سياستونو او جګ

ھر سياسي نظام چې د خپلو خلکو د ګټو، جغرافيوي خصوصياتو، ملي عنعنو، عقايدو او غوښتنو سره د نوک او وريو 

په شان ګنډلی او پييلی نه وي، ھرو مرو د مخالفتونو، مقاومتونو، او ژورو تودو او سړو سره الس او ګريوان ژوند 

خلکو او مفکورو باندې معامله چې د حاکم افغان سياست يوه برخه ګرځيدلې د ھغه ځانګړي قشر په خاوره، . کوي

برنامه ده چې په اقتصادي لحاظ د ځمکو د غاصبينو، زورواکانو، د مخدره توکو د کاروباريانو، دالل سوداګرو، او پر 

 پلمو، منځ ته را وړل شوي دي، ھمدا معدني منابعو د مسلط کړای شو کړيو څخه په قومي، ژبني، مذھبي او سياسي

قشر د افغانستان په جګړه او سياست کښې د ھغه سيمه ايز او نړيوال مثلث داخلي ضلعه ده چې د ھمدوی له امله ال د 

  . يوې جګړې اور وژل شوی نه وي چې د بلې لمبې را پورته شي

د پای ټکي ايښودلو لپاره ځانګړی ټولنيز افغانان په دې خاوره کښې ولسپالو خوځښتونه او دغې خرابې وضعې ته 

  . فکر، او د ھغه په رڼا کښې ځانګړي تشکيالتي او فردي قربانۍ ته اړ کړای شوي دي
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د ملت ولسي سازمان چې د ھيوادني عمومي جنبش يوه برخه ده، د ملي او سياسي ذمه واريو او مسئوليتونو، پر بنسټ 

حقيقت دا دی چې مونږ په عملي لحاظ او يوازې ځان دومره . الندې وړانديزونه له ھيوادوالو سره شريکول غواړيدا 

غښتلي نه يو چې د حاالتو او وضعيت د حرکت مسير ته بيړنی بدلون ورکړو، ځکه د يوې لورې د لږ تر لږه څلور 

نستان د ھر يو بل سياسي تشکيل په څير د اپورچونيزم، ِلسيزو جګړو، ترور، دسيسو او يرغلونو؛ او د بله پلوه د افغا

تيښتې، او ايديولوژيکي بې وزليو، يعنې د ملي نھضت ھغو وژونکو ناروغيو څخه سالمت او خوندي نه دی پاته شوی 

په ھر حال، له ھرڅه سره سره بيا ھم د لوی څښتن، افغان تاريخي . چې د وطن جنبش يې ګام په ګام ژوبل کړی دی

، افغاني غورځنګ او د ھغو شھيدانو، ورکو شوو، په ژوندۍ توګه تر خاورو الندې شوو، زندۍ کړای شوو، او ھيواد

د وطن خوږه او ولس مينه، مقاومت، مبارزه او د ھغه سپيڅلتيا يې مونږ ته په   سنګسار شوو ملګرو، پر وړاندې چې

ندې غوښتنې او وړانديزونه له تاسې ښاغلو او با ذمه واري لرو او د ھمدغه مسئوليت له مخې ال ميراث پريښي دي، 

  :درده افغانانو سره په منځ کښې ږدو

ـ د خپلې پخوانۍ ملي تګالرې په ھر ډول ملګرو غږ کوو چې سره را يو ځای شي تر څو ګډ کار ته الره ھواره ١ 

  .کړو

صيتونه معلوم کړو او دنده ورته ـ د ستونزو پيژندولو او په ګوته کولو او د ھغوی د حالجې کولو لپاره بايد شخ٢

  . وسپارو

  .ت به د چا سره او د څه وخت خبرو کولو دواړه خبرې سپينې کړييئـ ھمدا ھ٣

زمونږ ملي يووالی او په . ـ د وطن پر ملي ګټو والړ نوې فکر ته چې د علمي نړۍ ليد سره اړخ ولګوي، اړتيا ده۴

 په وسيله رامنځته کيدای شي چې د افغاني ټولنې د اوسنيو خپل ھيواد د خپل ولس واکمني د ھغه سياسي پيوستون

   . غوښتنو او نوو نړيوالو واقعيتونو پر درک والړ او پر ھغوی تمرکز ولري

  .ـ د ډول ډول سياسي افکارو را ټولولو، تبادلې او د ھغو څخه نتيجې تر السه کولو لپاره به زمينه برابره کړو۵

  . رخه کښې د مبارزې تر څنګ نجات بخښونکي پراخه جبھې ته بايد مال و تړوـ په ملي، سياسي او تشکيالتي ب۶

  ـ د افکارو د توحيد د سياسي کميسيون اړتيا ته بايد پاملرنه وکړو؛ او ٧

  . ـ د مبارزې او وحدت تر شعار الندې پراخې ګډې ناستې د جوړيدو لپاره ګډې ذمه وارۍ واخلو٨

   

  :نتيجه

د حساب او کتاب لپاره قضاوت ولس ته پريږدو،  . چا او ھيڅ ډلې کړه وړه پټ نه ديله تاريخ او ولس څخه د ھيڅ

. مګر مونږ په دې باور يو چې اوسنی رنځور افغانستان د شفا نوې نسخې ته اړتيا لري او بايد په ګډه کار ور ته وکړو

  . ھيله لرو په دې اړه خپل ھر ډول نظريات او وړانديزونه له مونږ سره شريک کړئ

  د افغانستان د ملت ولسي سازمان

  ١٣ لمريز کال،  د سلواغې ١٣٩۴د 

  کابل افغانستان
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