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 ۱۵/۰۷/۲۰۱۸            ملت مل نیج الدداکتر تا

 

 محترم افغان ولسمشر او افغانانو ته څو مهم وړاندیزونه
 

د وړاندیزونو نه مې مطلب دا نه دی چې ستاسو او یا د  ب سالمونه او نیکې هیلې تقدیموم.حاجاللتمآب ولسمشر ص
   (ه وننګوم، خو یو متل دی چې )سیل بین د نښی منځ ولېنپالنورو افغانانو پوهه او وطن 

ستاسو نیک نیت، علمې کړنې، مؤفقه  واقیعیت دا دی چې د افغانستان حاالت ډیر ترینګن او ګواښوونکې دي.
که دا وضعه په درست پالن او ښه طریقه تدبیر نشې، نو خدای  او جدی هلې ځلی د ستایلو وړ دي. دیپلوماسی

او افغانستان به د داسی  الس ته راوړنې له السه الړی شی. ه ستاسو د ناکامیو په صورت کې به دا ټولېناخواست
نو مونږ افغانان  و موجودیت به یی له منځه الړ شی.یوه ستر بحران ښکار شی چې د وینو سیالبونه به پکې جاری ا

مسؤلیت په اساس تاسو جاللتمآب او افغان ولس  ټول پدی اړه مسؤلیت لرو، چې د هغې مخه باید ونیسو. نو د همدی
 ته الندی وړاندیزونه لرم:

 

 جاللتمآب ولسمشر ته:  الف:
دا ټولي ستونزي په یو وخت او هغه هم پداسی په  دا ستونځي ډیري زیاتې ، ژوري او سل کلنه تاریخچه لري. - ۱

 دا وی چې یوه یوه ستونزه په نوبت حل کړي. زما هیله به یوه پښه ګوډ، او زخمې نظام او دولت نشی حل کیدای.
دا ځکه چې ډیر مسایل ډیر دښمنان زیږوي، او د یوی د  تر څو مو چې یوه نه وی حل کړی بلی ته اقدام مه کوي.

 ناکامې له امله بیا نا امیدی ال زیاتیږی.
 

وړاندیز  تجربه کسان کم دي. ستاسو په شاوخوا وطن دوسته، پوه او با دی ملت جوړونه خورا سخت کار دی. د -۲
د یوه ښه هیئت تر نظارت الندی په هیواد کی دننه او د هیواد نه بهر یو شمیروطن دوسته او خدمت می دا دی چې: 

ته متعهد افغانان در وبلې او تری مثبته ګټه پورته کړي. زما په شمول، ډیر افغانان هم د وطن سره مینه لري او هم 
ونه د وطن په ګټه ارزوي، په اخالص هم کار کول غواړي، او هم د کارونو پوهه، تجربه او ستاسو قیادت او پالن

د مثال په ډول ،  رسته کړي هغوی له تاسو لری ساتې.اهلیت لري، ولی ستاسو د شاوخوا تنګ نظره او خپل مفاد پ
ستان لپاره حیاتې ارزښت لروده ما تاسو ته څو داسی وړاندیزونه او پروپوزلونه در واستول چې هغه هر یو د افغان

رسونل هغه یا پټ کړل یا یی په خو ستاسو اداری پ و ثبات کی ډیره مرسته کوالی شوه.او ستاسو سره یی په سوله ا
 د یوې داخلې منبع په حواله دا کار ستاسو په اداره کی ښه په درز روان دی(پلورلې دي )چا

 

پدی اړه ما له  د یوه توانمند ملې حزب جوړول دي.یواځینې موثره الر په افغانستان کی د دی بحرانونو د حل  -۳
سو او ستاسو کاکا ته دا وړاندیز ستاسو د انتخاباتو په وخت هم کړی وه، ولی تا بحصاتاسوجاللتمآب، محترم اتمر 

ه غانانو توطنپالو افزه بیا هم له تاسو احترامانه هیله کوم چې که پدی اړه یو شمیر  ورسره خاصه عالقه و نه نیوله.
دا ضرور نه ده چې تاسو دی پدی حزب کی شامل  افغانستان لپاره یو ستر خدمت وي. د الره هواره کړی، دا به

 اوسی. زه په قاطع جرآت دا وایم چې تر دی بله الر نشته، او ځنډول یی د دی وطن تباهې ده.
 

په وړاندی  راز امکانات ور سره شته چې ستاسو په افغانستان کی بهرنې شبکې پراخه السونه لري، او هر -۴
زما په اند ملت ته مراجعه او داسی ملې مکانیزمونه پکار اچول چې ولسې خلک په  ستونزي ال زیاتې کړي.

که ولسونه ته داسی شرایط برابر  د دولت سره ستره مرسته وکړي. مثالً یوشمیر مسایلو کی مسؤلیتونه واخلې، دا به 
ولسوالې د خپل امنیت په اړه خپل منځې فیصلي وکړي، د خپلو سیمو او پولو څارنه او ساتنه د کړای شي چې هره 

 خپلو پیرو او ګزمو په ذریعه وکړي، نو دا به د تخریبکارانو مخه په ښه شان ونیسې. 
 

 ستاسو د ستونزو یوه بله برخه دا ده چې زمونږ نړیوال متعهدین په افغانستان کی ال تر اوسه هم د -۵
Decentralization .زما په اند، دا ډیره ضروری ده چې هغوي سره پدی اړه غوڅ تفاهم وشی،  پالیسی تعقیبوي
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دا   او هغوي ته د دی کار منفې نتایج په ګوته کړای شی. د دی پر ځای د مرکزی دولت په حمایت کی کار وکړي.
رزی او یو شمیر نورو باغیانو سره مخامخ د شرم خبره ده چې ستاسو په موجودیت کی هغوي بیا هم د خاین ک

بله دا چې د دوي د ح او لیکلې توګه وویل شی. په واضهغوي ته باید د دی پالیسو منفې اثرات   لیدنې کتنې کوي.
دوي باید د  دوي ولي په ښارونو کی پراته دی. تعهداتو په اساس، د افغانستان د سرحداتو ساتنه د دوي مکلفیت دی.

پدی اړه د دوي خالف ورزی د دی سبب شوی  د سرحداتو ته والړ شی او هلته خپلې دندی تر سره کړي. افغانستان
دوي باید خپلو تعهداتو ته ژمن  سانې هیواد ته داخل او د دوي د وژلو په بهانه افغانان وژنې.آچې د نظام مخالفین په 

 کړای شی. 
 

 افغانانو ته وړاندیزونه:
 محترمو هیوادوالو!

خو په خواشینې سره مونږ او تاسو ټولو   پوهیږو چې ستونزي نه دا چې زیاتې دي، ولې د زغمه هم وتې دي.پدی 
الونو سره سر دي. نو ته معلومه ده چې د دولت توانمدي هم محدوده، او دولت په نیمه تنه فلج او په داخل کی د جنج

 یوه ملت په توګه دری کارونه وکړو.  مونږ باید د
 

ر څه اول او مهمه دا ده چې تر څو زمونږ سیاسی ډلې او سیاسې مشران با مسؤلیته فکر او عمل و نه تر ه - ۱
زمونږ د دی بدبختیو یوه غټه برخه زمونږ بی مسؤلیته سیاسی ډلې او  کړی مونږ د دی بدبختیو نه نشو خالصیدای.

انمند ملې حزب ته فوق العاده عاجل افغانستان تر بل هر وخته زیات نن یو تو تجات پیښه سیاسې مشران دي.
ضرورت لری. زه د هیواد په ټولو سیاسیونو غږ کوم چې ژر تر ژره دی د یوه توانمند ملې حزب جوړولو ته غاړه 

زه پدی الره کی الزمه پوه او ډیر ښه  کیږدي، او په هر شکل چي ممکنه وي دا کار باید ژر تر ژره وکړي.
 تیار کی دي. تجارب لرم چې هغه ستاسو په اخ

 ت او د علمې دالیلو په اساس دا وایم چې:ا  زه په جر
هر هغه افغان چې سیاست یا د یوه توانمند ملې حزب د جوړښت مخالفت کوی، هغه یا ډیر نا پوهه دی یا یی پدی 

 ګډوډی کې ګټه ده، او یا به د کومې شبکې په خدمت کې وي.
 

دولت نه خپل توقعات او هیلې محدودي کړي، او د هغه څه غوښتنه تری افغانان باید د واقیعیتونو په رڼا کی د  -۲
 وکړي چې عملې وي، او په اولیتونو کی راځې.

 

د ننګرهار د کامې د  مثالً  ولس او خلک هم باید د ځنې مسایلو په اړه خپل مسؤلیتونه درک او هغه عملې کړي. -۳
 وک ځای نه ورکوئ، او که هر څوک دا کار وکړی،ولسوالې خلکو فیصله وکړه چې هیڅ د وطن مخالف ته به څ

 کی خیر او خیریت او پوره امن دی.نتیجه یی دا شوه چې د کامې په ولسوالې  ولس به هغه ته ټاکلې سزا ورکوی.
دوي هم باید خپل منځې مصلحتونه  ولې ور ته شان اقدام نشي کوالي؟ ایا د دی نورو ولسوالیو او والیاتو خلک

دولت سره همغږي شی. دا تخریب کاران خو د اسمانه نه راځې، په همدی کلو او کورو کی پټ ځایونه وکړي، او د 
   لري.

 په هیواد کی د سولې او امن په هیله، او د عملې اقدام په تکل
 مننه،
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