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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 11/70/4712           هد مدني ټولند افغانانو په برتانیه کې 

 سپېڅلي توانا خدای په نامه د لوی او

 کـــیــړه لــکــرېــپ
 

ي کې دیوشمېر مدني ټولنواستازو، علماؤ، قوملندن  –په برېتانیه کال د یکشنبې ورځ د چنګاښ دویشتمه نیټه هـ ش،  1۱۳۱د نن 
د  ک پاد قرآن  ندانانو او د ځوانانو د ټولنو استازو یوه تاریخي او پرتمینه غونډه وکړه. غونډه مشرانو، کارپوهانو، جهادي قوما

ګران هېواد افغانستان په سیاسي حاالتو او په خاص ډول د ټاکنو د ملي  اجندا سره سم د څو آیاتونو په تالوت پېل شوه او بیا د
 جوړولو او غیر قانوني اقداماتو او ګواښونود فرادو په الس وهنه او دسایسو پروسې په بهیر کې د ځینو داخلي اوبهرنیو کړیو او ا

ویناوې وکړې او خپل لیدلوري یې په  تحلیلياو کارپوهانو او د مدني ټولنو استازو علمي  یو شمېر ګډون کوونکو،  په اړه 
و پر بنسټ او د ګډون کوونکو مدني مستندو شواهدو حاضرینو ته وړاندې کړل. د غونډې په پای کې د ویناوالو د دریځون

 پرېکړه لیک تسوید او د رأیو په اتفاق تصویب شو. یو ټولنولخوا 
د غونډې ګډونوالو د ټولو ملي او دولتي ادارو او نړیوالو دوستانو او په افغانستان کې د دې ملي پروسې مرسته کوونکو څخه په 

 نظر کې ونیسي او مراعات یې کړي.د دې پرېکړه لیک محتوی په چې جدي توګه هیله وکړه، 
د نېکه مرغه د امرېکې د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي جان کیري په منځګړتوب ظاهراً دواړه ټاکنیز ټیمونه      . 1

جود و( سره توافق ته ورسیدل. مونږ دا توافق د ایجاد شوي حاالتو او کړکیچونو په نیټېم 14/70/471۲)ورځ پرون د شنبې په 
د مستقل کمیسیون او د شکایاتو د اورېدلو کمیسیون باید ټول درج شوي شکایات په عادالنه ټاکنو ک فال ګڼو خو بیا هم د کې یو نی

و څخه بېلې او باطلې اعالن کړي او د انتخاباتونتایج د ترتیب شوي او اعالن شوي زماني یګه وڅېړي، ناپاکې رائی د پاکو راتو
 سیاسي واک نوي منتخب رئیس جمهور ته په سوله ایز ډول انتقال کړي. ړي او په نتیجه کې جدول مطابق اعالن ک

د دواړو انتخاباتي ټیمونو او پلویانوڅخه یې، جدي غوښتنه کوو چې د هېواد د نافذه قوانینو ته احترام وساتي او مراعات یې .4
ره توګه د قانون سي وکړي چې خپل کار او وظایف په شفافه وکړي او د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو سره هر اړخېزه همکار

 احسنه توګه سرته ورسوي اونهایی پایلی اعالن کړي.سم په 
د نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ټولو نړیوالو دوستانو او په خاص ډول د امریکا متحده ایاالتو څخه هیله او غوښتنه لرو .۱

نو سره خپله اورګانو چې د افغانستان ملي واکمني، ځمکني بشپړتیا، قوانینو او نورمونو ته احترام وساتي او د ټولو ملي او دولتي 
 قیمت او وینو پهد زرګونو افغانانو د سر په په واقعیت کې ملي پروسه، چې  ټاکنو وساتي ترڅو د هراړخېزه مرسته جاري 

 ده، په بریالیتوب سره سرته ورسېږي او په دیموکراسۍ د ولسونو باور نور هم ال زیات شي. ېتویدلو تمامه شو
با ثباته منتخب ملي حکومت غوښتونکي یو او د مونږ د افغان د غیور ولس د پاکو رایو په نتیجه کې د یو قوي، مرکزي، .۲

 ائتالفي یا مؤقتي حکومت د رامنځ ته کولو دپاره هر ډول فشارونه او تحمیلي هڅي ردوو.
مونږ د انتخاباتو د ملي پروسې په دوران کې، او په خاص ډول د وروستیو ورځو ټول غیرمدني حرکتونه، ګواښونه، زورواکي، .۵

، قومي او سیاسي را پارونکی ویناوې په کلکه غندو او د ولسواکۍ د اصولو او نورمونو خالف ئي فشارونه، سیاسي لجوجیت
الریون غندو او د (7۳/70/471۲ګڼو.همدارنګه مونږ په لندن کې د یوڅو تنومتعصبو پردي پالو افرادو د چهارشنبې د رځې )

هیڅ ډول د افغانانو استازیتوب نه شي کوالی. په پای کې  ملي ګټو او نورمونو ضد عمل یې ګڼو او دا په ډاګه کوو چې دوی په
مونږ د ټولوسیاسي ګوندونواو ټولنو او په خاص ډول د انتخاباتي تیمونو څخه په درنښت هیله او غوښتنه کوو چې د قوانینو په 

د لې په ورین تندي ومني اورڼا کې د دیموکراسۍ ټولو اصولو اونورمونو ته غاړه کېږدي او مراعات ئې کړي او د انتخاباتو پای
اعالن په صورت کې سمدالسه باید بایلونکې کاندید ګټونکي کاندید ته مبارکي ووائي ترڅو نوي نسل ته یو مدني کلتور په میراث 

 .او په دې توګه د وطن او خلکو منافع او مصالح لوړې وګڼل شي پرېږدي
 یلهد یو پیاوړي، مرکزي، باثباته او سوکاله افغانستان په ه

 په برتانیه کې د مدني ټولنو او افغانانوله خوا په درناوی
 هـ.ق( 1۱۳۱چنګاښ  44م ) 1۱/70/471۲نیټه:لندن 

Contact Address: ه ـتـپ   
Th SOAR  in the UK 
West Acton Community Centre 
Churchill Gardens  - London W۱ 7JN 
United Kingdom 
Tel: 7471 ۳۳۱ 414۳, 7471 ۳۳۱ 1111, 70۳77740۱14 
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