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 ۰2/۰۸/2۰1۸            ت مللم نیداکتر تاج الد
 

 وړاندیز د پښتون ژغورنې نړیوال غورځنګ
 

د هیواد نه بهر میشتو پښتنو خویندو او ورونو، سالمونه او نیکې هیلي مو ومنئ. تاسو ته د پښتنو د سپکولو، بې عزته 
ې ب د مخکښحامونږ د پیاوړی مشر منظورپشتین ص کولو، عام وژنې او بدنامونې بد حالت په اړه ښه معلومات شته.

د  پدی خوشحاله یو چې پښتانه په نړیواله کچه نه یواځې دا چې بیدار شوی، بلکه عمالً  او زړور اقدام هر کلی کوو.
نړیوال ښکیالک په هغو ټولو پټو او ژورو دسیسو پوه شوي چې د پښتنو قام د سپکونې، بدنامونې او عام وژنې په 

 الری په کار اچولي دي.  هل د خپلو منطقوې ګوډاګیانوماهرانه توګه  اړه یی په ډیر
 

خوشحاله یو چې په اروپا کی هم یو شمیر بادرده او بادرکه پښتنو خپلي ګډی هلي ځلي په تشکیالتې توګه منظمې 
په با  البته اوس د دی وخت دي چې هر با احساسه او با مسؤلیته پښتون باید د بی تفاوتې نه راووځې او عمالً  کړي.

ونو کي په تشکیالتې ډول ونډه واخلې. همدا راز حاالت د دی حکم کوی چې مونږ باید د مسؤلیته توګه په عملې کار
زمونږ دا هلې ځلي یوازی هلته بریا ته رسیدای شي چې دی ته په تشکیالتې او  انسجام او تشکیالتو خوا ته والړ شو.

 انسجامې توګه کار وکړو.
 

د غږ او هوډ په هرکلې او پیروي، د اروپا د مختلفو ب حاد همدی اصل په اساس، مونږ د ښاغلې منظور پښتین ص
 ید الندی وړاندیزونه کوو:ئملکونو د پښتون ژغورنې د تشکیالتو په تا

 

 راځې چې په ګډه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو نړیوال مرکزیت ایجاد کړو. - 1
 

نه او کارونه به په سال مشوره دا مرکز به د نړی په ټولو قارو او ملکونو کی خپلي څانګي منظمې او خپل پالنو - 2
 او د هیواد په داخل کې د مرکزیت تر الرښوونو الندی ال ښه منظم، منسجم او پراخه کړي.

 

په افغانستان کی هم باید د پښتون ژغورنې داسی یو مرکز چې د افغانستان په ملې وحدت متیقین وی او پشتون  - ۳
خپله دغه داعیه عامه او د یوه توانمند افغانستان په چوکاټ کې  ژغورنې ته متعهد وي، منځ ته راشی. تر څو مونږ

 پیاوړی کړو.
 

په بهر ملکونو کی میشت پښتانه به خپل ټول هغه کارونه چې دوي یی تر سره کوالی شي او باید یی تر سره   - ۴
یقه توګه ه اچول( په دق) د یوې قوې مالې، سیاسې، دیپلوماتیکې، فرهنګې او تشکیالتې برنامې تیارول او په الر کړی

 پالن، عملې او د هیواد په داخل کې د پښتون ژغورنې د مرکزونو په اختیار او پلوي کی ورکړی.
 

 ه مونږ په ګډه سم او ال پراخوو.البته دا پیشنهادونه ب  -۵
 

لرئ، له   اراده او چمتووالې  ټول هغه دوستان چې د دغه نظر سره مؤافق یاست، او هر اړخیز عملې کارونو ته
 مونږ سره خپل الندی پتي شریکي کړئ، تر څو په ګډه دی کار ته پوخوالې، پراختیا او بریا ورکړو.

 

 نوم:
 تیلیفون:

 ایمیل:
 

ه یو، بی ځایه انتقادونو، او بهانه لټولو نئدوستانو، هیله ده دی کار ته په مثبت سترګه هرکلې ووایی، او د منفې ګرا
 ځان وساتو. 

 ه سره د دی نه ښه وړاندیزونه وي، مونږ یی هر کلې کوو.که له تاسو هر یو
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 ستاسو د الرښوونو او همکاریو په هیله
 په پښتنې درنښت

 پښتنو نړیوال غورځنګ مرکزیت، کلفورنیا، د امریکې متحده ایاالت
   زمونږ د مرکز مؤقتې اړیکي:

  1992-246(202): تیلیفون: داکتر تاج الدین مات مل
 tmillatmal@gmail.comایمیل: 
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