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 افغانستان ملی مترقی ګوند اعالمیه د
 

 .، خویندو او وروڼو ښه چاری ځوانانو، پوهانوعلماوو: درنو وطنوالو

سانی غمیزی څه کم څلویښت کاله کیږی او په دغه ستری انسانی فاجعی کې مونږ ډیری ند افغانستان د ستری ا

هیوادونو زمونږ سره په  نړی ډیروسوله غوښتونکو ریان کي دلړی روانه ده او په دغه جقربانئ ورکړی او دا 

مرستو څخه دغه بشری  هیوادونو د دوستو ټولو ته کړی چې ددریغه مرسی ب، نظامې او سیاسی برخو کې مادی

نورمال  یودغه کړکیچن حال څخه  طن حاالت ددا کوښښونه کړی دی چې زمونږ د و وهیوادونمننه کوو. ددنیا ډیرو

الس ته راوړنی په خاطر په اهدافو دوهیوادنودخپلیوونډګاڅوت ته بدل شی . متاسفانه زمونږ یوحالزسولی هدوامدار او

ای دیوی بی ثباتی سره  منطقهنډونه ایجاد کړی دی افغانستان اومخ خاالتو کښي دنړی ددغه هلوځلوترحهروخت او

 . مخ کړی ده

په و کښی په افغانستان کښی د امن اوسولی د ټینګیدوپه دی اواخر یدارحګومت ادده ایاالتوحد امریکا دمت

ږ د مون روانی دیخواوو سره خبریی هلی ځلی چټکی کړی دی اود موضوع په اړوند یی د دخیلولخاطرخپ

او ورته هرکلی وایو. مونږ ددغه نا معقول قدردانی کووځلودغه هلو ی ګوند اوټول افغان ولس دافغانستان ملی مترق

ی ، ماشومان ځ، ښی، سبین ګیرکوالی چې ځواناننشونورطلبانه جګړی څخه ستړی یواو لجوجانه او جاه، 

اړخیزه سولی غوښتونکی مت چي وی دداسی یوی معقولی اوهرقیتخریب شی مونږ په هراو وطن موقربانی کړومو

 حاکمیت احترام پکښی ید مل افغانانودنظام خوندی وی اوستم اودولتی سیافغانستان حکومتی اوه هغه کښی دپیوچې 

جوړښتونه چې د ملی امنیت نږ د اردو، پولیسو، اونظام تخریب ، زموهغه سوله چې زمونږ دوی . تضمیناورګندڅ

په مقابل کښی له منځه اندیزوړداسی طرحی او یو سولیجوړشوی دریغه مسلکی اواقتصادی مرستونړی په بی د

دخپلو ټولوملی  اوپه هیڅ صورت ورته امادګي نه لرونه ده اووویاړلی ملت ته د منلاو منحل شی زمونږ والړ

سره نشی ټینګیدی او موقت زمونږ له نظره سوله د یوموقت حکومت په راتلو. نه کوو نه دریغ څخه دفاع ارزښتونو

چې زمونږ په ضد ګڼو اواتلسو کالو الس ته راوړنی  ملی حاکمیت ،سی ثبات حکومت د افغانستان د ملی ګټو سیا

 . شیی لجغرافیایی وحدت ته ګواښونه پیښو
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او بی غرضه ګاونډیتوب ، په یوه سالم اعتالملتونوخیراوچې زمونږ دګه وایوته په ډاهیوادونوونډیوګالووخپلو ټ    

  غوښتنی باید دسیاسی غوښتنوڅخه قربانی نشی لتونواقتصادی همکاریو، او متقابل احترام کښی نغښتی دی او دم

ملی مترقی ګوند د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کښی د هیڅ یوه کاندید پلوی نه ده غوره  دافغانستان     

 ملی موقف څخه په کلکه پلوی کوی .   سولی دد د دولتکړی خودافغانستان 

 دافغانستان ملی مترقی ګوند 

 مرکزی جرګه 

 د خپرونوریاست 
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