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  :يادداشت

سی ملت" آنچه در ذيل خدمت تان تقديم می گردد، اعالميه ايست که ھفتۀ قبل از طرف  شربه " سازمان ول غرض ن

ن. آدرس پورتال فرستاده شده بود ل از کسب از آنجائيکه اي تيم قب ا نخواس ود، م ال ب ا پورت ين تماس آن سازمان ب  اول

ئن. اطمينان، آنرا نشر نمائيم ه مطم يلۀ دوستان مشترک از اصالت اعالمي ه وس ه ب ا دارد ضمن اينک ک م، ج  شده اي

اليزم روس در س ا امپري ل ب د دوران تقاب ه مانن د ب اع از ابراز خيرمقدم برای آن سازمان و به اميد آن که بتوانن نگر دف

  .امتنان می نمائيماظھارميھن و مردم دربند آن استوارانه بايستند، از ارسال اعالميه به آدرس پورتال 

  با عرض حرمت                                                                                                                  

  AA-AA  اداره پورتال                                                                                                               

  

  بسم هللا الرحمن الرحيم

 د افغانستان د ملت د ولسي سازمان اعالميه

  

ټه افغانستان کې نٻ) ٢٧( لمريز کال د سنبلی د مياشتې په اوه ويشتمه ) ١٣٨٩(ټاکل شوې ده چه د روان يعنی 

که څه ھم چې د ھٻواد سياسي، امنيتي حاالت د رښتينو ټاکنو لپاره . ټاکنې ترسره شي) د ولسی جرگی(پارلماني 

بالکل نه دي برابر او د ھٻواد په ډٻرو برخو کې د ټاکنيزو حوزو نشتوالی، د نوماندانو، رايه ور کوونکو، د ټاکنو 

 ناپيليو څارونکو او د رايې ورکولو د صندوقونو ډاډمنه ساتنه ناشونې د کميسيون کارکوونکو، د ټاکنيز بھير

دا ځکه چې دا په افغانستان باندې د نړٻوال حاکم سياست او د ھمدغه . برٻښي، خو بيا ھم دا کار سر ته رسٻږي

  .سياست  پلي کول  د افغاني ائتالف ګډه غوښتنه ده

 خاوره يې د خپلو موخو لپاره د خونړۍ لوبې ډګر ګرځولی،   په دې ھغه بانديني ځواکونه چې افغانان او د افغانانو

ښه پوھٻږي چې په کوم ھٻواد کې چې داسې سرتاسري جګړه روانه وي، د خارجي اړخونو له خوا په خلکو يوه 

نو په ځانګړې سياسي ډله ورتپل شوې وي او د ھٻواد د ځمکې او آسمان واک يې د اصلي استوګنو سره نه وي، 

نه ) نتيجه(داسی وضعيت او موقعيت کی ټاکنې د ډيموکراسۍ د ارزښتونو د تاواني کولو څخه پرته  بله ھٻڅ پايله  

  .شی درلودي

يا سطحي سلوک د افغاني سياست ھم ھغه منفي اړخ ) بابيزه(د افغانستان د ژورې او پيچلی کشالې سره  سرسري 

  . خطر او  ډار سره مخ کړی دهدی چې د ھٻواد سټی يا وجود بقا يې د سخت
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د  افغانستان د شرايطو د علمي تحليل پر بنسټ زموږ د ولس ملي غوښتنه، خپل اختيار په خپل الس کې اخيستل، د 

  .خپل ھٻواد يو موټی او متحد ساتل، او په دې ھٻواد باندې د افغان ولس حاکميت دی

د يوه سره ھم مرسته نه شي کوالی او د افغاني ټولنې دا ټاکنې نه يوازې د پورتنيو بنسټيزو موخو سره، بلکه 

پخوا تر دی ھم په ورته شرائطو کی تر سره شوی ټاکنې .  بحراني حاالت د بحران څخه د توپان خوا ته راکاږي

  .او د ھغو پايلی، او زمونږ د ھيواد يوی نه تر بلی ورځی خرابيدونکی عمومی حالت ددی خبری ژوندی ثبوت دی

افغانان چې د باندنيو اړيکو او پيوندونو په مرسته د افغانستان په سياست او اقتصاد باندې ) په نامه(ھغه ځانګړي 

واکمن شوي او اوس يې د قابضې ډلې بڼه ځانته غوره کړي او ټول ملت ئی يرغمل نيولی دی،  ھٻڅکله ھم د ملت 

نه ږدي ځکه د دوی ګټې او جوړښت دواړه له حاکميت، عادالنه سولې او ټولنيز عدالت پلي کولو او تأمين ته غاړه 

  .سره په ټکر کې دي) اصولو(دغو آرونو 

که څه ھم د افغانستان د ملت ولسي سازمان د ولسواکۍ په نظام باندې بشپړ باور لري او ټاکنې د ديموکراسۍ يو 

ې د مسلط کړای شوو ګڼي، خو دا نشي منلی او مطمئن نه دی چې په افغانستان باند) اصل(حسابي ارزښتناک  آر 

د شته والی په صورت کی به د ټاکنو ولسی ټاکنيز نظام او د ټاکنو اوسني ) کړيو(حاالتو او مسلط کړای شوو حلقو 

  .بھير په سم لوری پر مخ والړ  او  واقعا به د خلکو له خوا غوره  شوې رښتيينی ولسی جرگه  منځ ته راشي

انو پام د خپل ھٻواد د ملي اساسي ارمان څخه بلې لوري ته واړوي او يا ھمدارنګه دا ټاکنې نشي کوالی چې د افغان

 کړي چې د حاکم ائتالف په منځ او د ائتالف او ملت تر منځ د واټن د زياتيدو په ضعيفھغه تضادونه يو څه 

  .لورګړندی حرکت کوي

  

  د مستقل، متحد او سرلوړي افغانستان په ھيله

   کال١٣٨٩ ، ٢٣د سنبلی 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


