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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۹/۰۲/۰۳

روښان خادم
بــــسم هللا الــرحمن الرحـــیم

د افغانستان ملی مترقی ګوند اعالمیه
درنو وطنوالو :علماوو ،پوهانوځوانانو ،خویندو او وروڼو ښه چاری .
د افغانستان د ستری انسانی غمیزی څه کم څلویښت کاله کیږی او په دغه ستری انسانی فاجعی کې مونږ ډیری
قربانئ ورکړی او دا لړی روانه ده او په دغه جریان کي د نړی ډیروسوله غوښتونکو هیوادونو زمونږ سره په
مادی ،نظامې او سیاسی برخو کې بی دریغه مرسته کړی چې د ټولو دوستو هیوادونو د دغه بشری مرستو څخه
مننه کوو .ددنیا ډیروهیوادونو دا کوښښونه کړی دی چې زمونږ د وطن حاالت د دغه کړکیچن حال څخه یو نورمال
او دوامداره سولیزحالت ته بدل شی  .متاسفانه زمونږ یوڅوګاونډیوهیوادنودخپلواهدافو دالس ته راوړنی په خاطر په
هروخت اوحاالتو کښي دنړی ددغه هلوځلوترمخ خنډونه ایجاد کړی دی افغانستان اومنطقه ای دیوی بی ثباتی سره
مخ کړی ده.
د امریکا دمتحده ایاالتودحګومت اداری په دی اواخرو کښی په افغانستان کښی د امن اوسولی د ټینګیدوپه
خاطرخپلی هلی ځلی چټکی کړی دی اود موضوع په اړوند یی د دخیلوخواوو سره خبریروانی دی مونږ د
افغانستان ملی مترقی ګوند اوټول افغان ولس د دغه هلوځلوقدردانی کوواو ورته هرکلی وایو .مونږ ددغه نا معقول
 ،لجوجانه او جاه طلبانه جګړی څخه ستړی یواونورنشوکوالی چې ځوانان ،سبین ګیری ،ښځی  ،ماشومان
موقربانی کړواو وطن موتخریب شی مونږ په هرقیمت چي وی دداسی یوی معقولی اوهراړخیزه سولی غوښتونکی
یوچې په هغه کښی دافغانستان حکومتی اودولتی سیستم اونظام خوندی وی اودافغانانو د ملی حاکمیت احترام پکښی
څرګنداوتضمین وی .هغه سوله چې زمونږ دنظام تخریب  ،زمونږ د اردو ،پولیسو ،اوملی امنیت جوړښتونه چې د
نړی په بی دریغه مسلکی اواقتصادی مرستوجوړشوی دسولی یوداسی طرحی او وړاندیزپه مقابل کښی له منځه
والړاو منحل شی زمونږ ویاړلی ملت ته د منلونه ده اوپه هیڅ صورت ورته امادګي نه لرواو دخپلو ټولوملی
ارزښتونوڅخه دفاع نه دریغ نه کوو  .زمونږ له نظره سوله د یوموقت حکومت په راتلوسره نشی ټینګیدی او موقت
حکومت د افغانستان د ملی ګټو سیاسی ثبات  ،ملی حاکمیت اواتلسو کالو الس ته راوړنی په ضد ګڼوچې زمونږ
جغرافیایی وحدت ته ګواښونه پیښولی شی.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خپلو ټولوګاونډیوهیوادونوته په ډاګه وایوچې زمونږ دملتونوخیراواعتالپه یوه سالم او بی غرضه ګاونډیتوب ،
اقتصادی همکاریو ،او متقابل احترام کښی نغښتی دی او دملتونوغوښتنی باید دسیاسی غوښتنوڅخه قربانی نشی
دافغانستان ملی مترقی ګوند د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کښی د هیڅ یوه کاندید پلوی نه ده غوره
کړی خودافغانستان د دولت دسولی د ملی موقف څخه په کلکه پلوی کوی .
دافغانستان ملی مترقی ګوند
مرکزی جرګه
د خپرونوریاست

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

