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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

 

 

 
 ۱۶/۰۸/۲۰۲۱    تاج الدین ملت مل رداکت

 

ً  او کیږئ چل څه به اوس  دئ؟ پکار کول څه ته افغانانو وطنپال واقعا
 
 هو، .نده غنې اشرف د خبره. ده او وه روانه پیړیو له لوبه دا نده، نوی څه جګړه وحشت غربی او تمدن انسانې د

 ته انتخاباتو دمخه وخت له»  چې وه معیار مدنیتانسانی  د یی خبره دا خو .لرلی نیمګړتیاوي ډیري غنې اشرف
 .«پریږدم واک به ته ناستې ځای منتخب خپل او نشو، هم کاندید به معاونین زما او زه ، وشی دی انتخابات یم، تیار
 ځل یو نن کودتا( ۱۵ اګست د کال ۲۰۲۱ د)  ننینوم الندی غربی حشت  رت مدنیت غربی د کې افغانستان په خو،

 انسانې د ده د څو تر کوی انتظار کلونه بیا به افغانستان کړ. تسلیم او ګونډو په ته وحشتد غرب  مدنیت انسانی بیا
  .شی بریالې او ځلمې ماشوم مدنیت

 د،  اتکا اشخاصو په عوض په سیستم د چې ومنې باید دا او وي کړی کړه زده یوه دا کمه تر کم اوس باید افغانانو
 او شوی سبب پښیمانیو او ناکامیو د همیش اتکا یارانو په عوض په تشکیالتو د او اتکا خبرو په عوض په طرحی
  .کیږی

 تله له زړه د او غواړی رسول ته حاکمیت مدنیت انسانې بیا ځل یو کې افغانستان په واقعا چې افغان هغه هر که نو
 یوه د بنیاد په طرحی هغی د سره موږ له نو غواړی، کول ابرومند او ثباته با مند، سوله مستقل، لپاره ابد د هیواد دا
زموږ  او شی ملزموږ  اوسه همدا له سر ده، شوی تهیه بنیاد په اصولو همدی د هیله په (1)«افغانستان ابرومند»

  .وکړی کار ګډسره 
 زیاتو شمیر یو د بلکې نه هوایی طرحه جوړولو د «افغانستان ابرومند» د «امن» نهضت بدلون مثبت افغانستان د

 .ده یشو تهیه کې نتیجه په پلټنو تحقیقاتې علمې ډیرو د اړوند پدی او خواریو ګډو کلونو د افغانانو وطنپالو پوهو
 دا زموږ چې شو ویلې سره جرأت او ډاډ پوره په دا پس نه ازمایښت د توګه په نهضت ژمن یوه د ته افغانستان موږ

 پدی چې دا یوازی نه موږ .ده طرحه مثاله بی یوه کې برخه په جوړونۍ ملت د کې نړۍ په حتا او هیواد په طرحه
 منل طرحی دی د زموږ .کوو کار تشکیالتې مسولیته با ته ور خوا تر دی د اما یو، ژمن ته هغی او باورمند طرحه

 او مکلفیت افغان مسولیته با هر دخاصتآ د هیواد پدی نازکه حاالتو کی  یی لوستل اما دی، حق افغان هر د منل نه یا
  .دی فرض
 بی پوهې، نا افغانانو د کولې، ځلې هلې تشکیالتې مو اړه په او وه کړی درک حاالت دغه راهیسی کلونو د موږ

ُ موږ  چې شو مخ سره حالت دی د موږ امله له کولو نه کار ګډ د سره زموږ او مسؤلیتې یی مخه نیوالی مطمینا
 تاسو بیا ځل یو دی دا خو .کوو خیري او ژاړو دریان حیران څیر په چوغکۍ بیوزلې یوه د ېو هر اوسشوه، 

 تشکیالتې ګډه الر یوازینې .کیږي نړول ټولې ستني بنیادی ملېملت ټلې  دی د ځل دا چې کوو غږ باندی افغانانو
  ! چې دی دا پیغام امن د ته افغانانو نو. بس او ده مبارزه ملې

 
 یو ارمان دا زموو .وکړئ کار جدی او مسولیته با دوامدار، ته هغی چې ولری ارمان ژوندی یو کې ژوند په -۱
 .واخلئ پکې ونډه مسولیته با او ګډ راځې نو وی، شریک سره را مو ارمان دا که دي، «افغانستان ابرومند»
 .وساتې فعال او ژوندی مو احساس ـ ۲
 .راولئ الندی کنترول تر تعقل د احساسات خپل ـ ۳
  .ووځئ را مسولیتې بی له ـ ۴
 ومنئ هم توګه په اصولو اساسی د ولسواکې او تقوا تعهد، تخصص، رښتینولې، ، عدالت کې کار په او کار ګډ ـ ۵
 .ومنئ ور نورو پر یی هم او

                                                           
1
 عدالت، امن، سوله، خپلواکې، اړخیزه هر ازادی،)  ارزښتونه ملې ټول هیواد یوه د چې ده کلمهپراخه هر اخیزه  داسی یوه دا:  ابرومندـ  

 .یټل د بر نیس( تیاسیال سره نړۍ د او بسیا، ځان په ، حاکمیت قانون د یووالې، ملې ولسواکې،
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 شمیره اپ وتس د زما. ونیسی اړیکه سره موږ له یاست، ژمن ته اصولو پورته او ارمانجن ارمان پورته د که ـ ۶
 :ده دا

1-202-246-1992 
 .یو ژمن ته جوړولو« افغانستان مند ابرو» یوه د او باورمند عدالت په خدای لوی د موږ

 مل ملت الدین تاج داکتر
 او مبارز مترقی ملې ژمن او پاک کلن ۵۳ افغانستان د
 بنسټګر نهضت بدلون مثبت افغانستان د
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