
 

 

ِحْيم ْحٰمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

 په اړه د افغانستان د سولې د ملي جبهې اعالميهو خبر وروان دد سولې 

يږي. جګړه د زورور ور ته پام کد افغانستان اوسنۍ جګړې په حقيقت کې هغه ټولې پولې ړنګې کړې چې جنګونو کې 

طوفان په څير وچ او النده يو ځای سوځوي. د ميليونو افغانانو د وژلو، ژوبلولو او شړلو په دې پرله پسې يرغلونو کې 

دومره پراخه او پيچلې شوې ده چې نن ورځ زمونږ د خلکو سره يو ځای زمونږ خاوره هم خوري. د وخت ې لمن جګړد 

بله پلوه د کليو او ښارونو هديرې  لهرا تنګيږي او  جغرافيهپه ورځ د افغانستان  يوه پلوه ورځپه تيريدو سره له 

د اهدافو  چې د افغانستان په حساسه جغرافيه کې د پرديودو ده ټوليهم مخ پر کې د هغه حاکميت لمن پايله پراخيږي. په 

  .لپاره منځته راوړل شوی

انه ده، تر څنګ يې د سولې لپاره نوې هلې ځلې هم ګړندۍ ې چې جګړه له کليو څخه د ښارونو خوا ته رودسره له 

شوې دي. سوله په نني افغانستان کې حياتي او ملي اړتيا ده. د جګړې څخه امن ته تلل، سوله تامينول او سوله ساتل 

نو  ي،جدي و نه ګڼل شخپل پړاوونه لري. خو که چيرې په دې هره مرحله او سياسي بهير کې د ملت شراکت او خبرتيا 

حاکميت ترخې تجربې تر شا پريښي دي، ځکه خو د تپلې  تپلی يو پړاو يې هم نه بشپړيږي. افغانستان د تپلې جګړې او

دوه ملي او انساني دندې په اوږو الو ښکيلو اړخونو ته وسولې له آزمون سره مخ دی. دغه وضعيت زمونږ ملت او نړي

د افغان ولس ملي ارمانونو ته  رو د قشري غوښتنو پر ځاید جنګي لوي دي. غوره به وي چې اجنبي شريکان ايښ

 لومړيتوب ور کړي.

ګانو ټولنه ځان سره يرغمل  يزمونږ ملت چې د نړۍ د پيچلو تضادونو په خونړي ډګر بدل شوی او د دسيسو تيور

نه شي کوالی په نيوکو، خواشينيو، زاريو او په هلته او دلته کنفرانسونو ځان ته نجات ور کړي. افغانستان  ،ساتلې

سياسي طرحه غواړي چې يو افغان د بل افغان  –سياسي پيوستون ته اړ دی او دا يووالی يوه داسې ملي  –پراخه ملي 

 ت په توګه متحد کړي. سره د شريکو ګټو او شريکو ملي ارمانونو پر محور د يوه مل

ملي حرکتونو او شخصيتونو په جبهه ييز اتحاد کې د يوې  –د افغانستان د سولې ملي جبهه چې د يو شمير اسالمي 

پام دی. له همدې امله د يې سياسي او ملي دندو ته  ولسيزې راهيسې د وطن د ژغورنې او سولې لپاره مبارزه کوي، خپل

، بې تعصبه ملي جبهې هي ملي مستقل سياست په خاطر په هر افغان غږ کوي چې د پراخحاالتو د حساسيت او د راتلونک

جبهه ييزې مبارزې له الرې د سولي او شريکې په جوړولو کې برخه واخلي، يو د بل شتون او اغيزمنتوب و مني او د 

    موخه خپلې ملي او سياسی دندې تر سره کړي.  ملي نجات په

                       من هللا التوفيق. و

 (۰۱۹/۰۹/۲۰۲۰) ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ ,د افغانستان د سولې ملي جبهه      
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