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 اعالنونه، مقاومت د

 

 فرمانونه  امارت د
 

 ارمانونه  ولس  د  او
 
 : وضاحت ینړا
 

 يځخپلمن د عنوانونو او نومونو مختلفو په ځترمن افغانانو د  ځ دری او ېندونګرڅ قضاوتونه، ول ټ زما هکله  په  وګړج د
ً   اوړت  په  ېمبارز   د  ې اندړو  په  خپلواکي  د  .يږرخیڅ  را  محوریت  په  وګړج  وګړج  کورنیو  د  ېچ  لرم  نظر  جدا  مطلقا
ً  سره دریز  له ېم اوړت په  .دي نه ړو کیدو پرتله د  قطعا
 

  لیو ړت  الس  ونوګزر  په   دلته  شول.  پت  لت  ېک  وینو  او   خاورو  په  سرونه  یرډ  دلته  شوه.  تیره  هګړج  دهږاو  یرهډ  دلته
  دغه په ېمیند ېیرډ دلته .ېشو ېوبړخ وینو په ېی ېت ښد او وشول ببکي  نکوفونویکالش د باندي انسانانو شویو  تسلیم

  د   ېی سره طالب  له ېچ  ې شو ډېکون کهځ ېخویند ېیرډ وو  ولىږزی ېی مامور پولیس، عسکر  ېچ ېشو ېبور ناهګ
 د  خو  وو،  پلویان  امارت  یا  او  جمهوریت  د   ېی  پالران  ېچ  کهځ  ېشو  ړېجو  ېکرښل  یتیمانو  د  درلوده،  ونړت  ژوند
 نشوه   نصیب بریا هیچا

 

 یر ډ .رزیدوګو محتاج ته خیراتونو واکونوځزبر شویو  ماتو د السونو په ږزمو آند، په  ږزمو   او  شو والهډکن مو وادېه
  شعارونه  راغلل  وکڅ  هر   دلته  ېچ  ده  دا   خبره   ېنښاندی   د   زده.  دى  نه  مو  هنر  ولوړ جو  د   خو  ولړون  مو  نظامونه

  ړجو  ېی  نظام  ول ډ  څهی   خو  ول،ړون  ېی  هڅ   هر  ،ړېوک  ېی  ېژمن  دروغو   ېووهل  ېی   ېچیغ  ېولږوغ  ېسندر  ېتران
 .شو اىړنک 
 

  د  هم  هګړج  ۍپرون  لپاره  واک  د  ځترمن  افغانانو  د  ېچ  ولري  جرئت  ولوټپ  وګستر  د  وکڅ  به  ېباند  قتیحق  دغه  په  ایا
  کوي،  تجربه وانانځ  ږزمو ول ډ يګړانځ  په ولټ ږمو نن ېپایل نوونکيږبو ې چ وه جفا سره ېمبارز ليڅسپی له  ملت
  د   لکه  بیا  به  هغوى  او  ورکوي  نسل  ېراتلونک   ږزمو  هم  به   بیه  ګړېج  ۍکورن   سبا  او   نن  د  ېالند  نوم  تر  مقاومت  د
ً  هکله په ساالرانوګ جن د اوړت په  حرص د  واک د  وانانځ نن  ځ ترمن افغانانو د  هم پرون   مو ولس  کوي؟ قضاوت حتما
  هم    نن  او   شوه  منل  نه  و   لخوا  مشرتابه  د  خواوو  کیلوښ   د   ېک  هګړج  په  متأسفانه  ېچ  درلوده  تنهښغو  معصومه  ېسول  د

 بدلون  مثبت  د  کوالى،  حل  نشي  هځستون  ږزمو  ولډ  څهی   په  ېالند   عنوان  هر  تر  او  نوم  هر  په  هګړج  ۍکورن  ېچ  وایو
 .يړراو نه نیکمرغي  څهی ته هیواد او رزيګ نه المل

 

  وه  بدبختي ولس د ږزمو او ړېپریک  ې غلط ېولنټ ېیوالړن د ،ېالرګ ت محوره واک مشرتابه سیاسي د  وړغا لوېک ښ د
  له  ېچ  ولیدل  ږمو  شوه.  اکړتا  سوله  او  نسکور  نظام  ډوګ  مات  یو  امله  له  محاسبو  غلطو  د  مشرانو  د  مو  پرون  ېچ

  شول،   الهو  سیند  په  مو  ارمانونه  ،ېپات  خه څ  موندلو  رتعبی   له    خوبونه  یدوړجو  د   نظام  بل   د   مو  سره  سره  ژمنو  او   دعوو
  د   زیاته  هڅهر  تر  او  اورو  ونهښواګ  وګړج  بدمرغه  د  بیا  ل ځ  یو  اوس  داده  .يځسو  ېک  اور  په  بیوزلي  د  مو  ملت
 .ده  روانه  هم البي ته پیل ګړېج د ځترمن افغانانو د بیا کچه یوالهړ ن په ېچ داده خبره ړو ېنښاندی
 

  ورکوي  نه   تښارز  وکڅ  ته  اندیزونوړو  محسوسوي،  نه   ایتړا  نیولو  ږغو  د  ته  مشورو   مشران  سیاسي  ږزمو  هم   ه څ  که
  د  کور ګډ  ددغه وکڅ  مو که  او  ده خپله  مو خاوره  دغه ې چ وېږپوه ږمو خو نلري،  تیاهم  ورته ېتنښغو  ولس د  او
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 انديړو  په  نو   کوي،   زده  چلول  حکم  د   ېالر  له  زور  د  ېباند  ولس  مظلوم  دغه  په  وکڅ  هم  یا  کوي،  تکل  خرابولو
 .یوښ حتما   به  ونګغبر  او وګڼ مسئولیت ملي او دیني خپل کول پورته ږ غ ایز سوله ېی
 

  کولو   وړپریک   عجوالنه  د  مهال  په   احساساتو  د   ده.   کتهښ  ېی  کچه   وړک  زده   د   لري،  ېتیاو ګړنیم  افغانان  ېچ  نشته  شک
  خو نلري، میکانیزم  شوى  منل لپاره وګټ ملي  د  او کاروي تونهښارز کلتوري او مذهبي ېک سیاست په ویني، زیانونه
 د یبا  خو  اوس  ده.  ساتلي  کتهښ   مو  رافګ  توقعاتو  د   او  ىړورک  فرصت  مو  ته   حاکم  هر  ېچ  داده  خړا  مثبت  ږزمو
  د   ېبلک   نه،  ېالر  له  تلو  د  ته  وګړج  ۍکورن  او  نسکورولو  د  نظامونو  د  زور  په  ۍلېشپ  د  توپک  د  کول  السه  تر  واک
 او   قانوني  دیني  کول  ترالسه  واک  د  کارولو  په  معیارونو  په  لتیاڅسپی  او  ایتړو  کانیزم،می  شوي  منل  مراحلو  قانوني
 .نشته الهم هڅ ېداس متاسفانه خو واى، شوى لګڼ تیمکلف قياخال

 

 ؛ېچ ووایو ته مشرانو  وګړج د لپاره واک د نوم په مقاومت د  ېچ وړغوا اوس
  او   نظام  ،ېالوتک   انکونهټ  توپونه،  ،ېوسل  اردو،  منظمه  واک،  ې چ  واى  ىړک  پورته  ونهږغ  مقاومت  د  مو  مهال  هغه  که

  شو،   کوالى  استدالل  هڅ  نا  هڅ  موخه  په  ورکولو  تیمشروع   د  ته  ادعا  ېخپل   مو  بیا  نو   وو،  ېک  الس  په  مو  امکانات
 .درلوده نه مو روحیه قرباني د ېچ مهم ولوټ تر او اراده معنویت، ینړا لپاره  ېسول د ېچ وه دا هځستون خو
 

 ي،ړوک  مخه  ته  کارولو  توپک  د  او  يځرا  ېپات  ېک  کولو  پورته  په  قدم  سیاسي  شوي  سنجول  د  هم  اوس  لهډ  مقاومت   د  که
ً   ېی  به  دا  نو   لپاره واک  د  ې چ  مشران  هغه   شي.  المل  ایجاد  د  درزونو  الزیاتو  د ېک  ملت  په  او  وژنه  انځ  سیاسي  یقینا
  په   غصب  او  فساد  ورانیو  و،ګړج  تیرو  خپلو  د   مخه  د  خه څ  کولو  پورته  له  توپک  د  باید  لري   سابقه   ګړېج  کورنئ  د
 رونو  د  او  نظام  اسالمي  د  لخوا   لوډ  ینوځ  د  ي،ړک  سپین  ېک  محکمه  په   وجدان  خپل  د   لهځ  وڅ  وڅ  انونهځ  خپل  اوړت

  ته   وڼپا  تاریخ  د   .يړوک   هګړج  سره  ماضي  تیاره  ېخپل  له  اوړت  په  دعوو  دروغجنو  د  کیدو  پلئ  د  دیموکراسي  د  لخوا
  ګړېج  له   خو  دى  ولىړن  ېی  نظام  دى  ىړک  مات  منښ د  ېک  هګړج  ۍکورن  په  لپاره  تل  د  افغانانو  ېچ  شو  ویالى  کتو  په

 .دي  راغلي پاتي ېک ریبه په  ولوړجو او رغولو د وروسته
 

  ختمه  ئړ ل ورولوځ د افغانانو وزله ېب د  اوړت په حجاب او کار  و،ړک زده د  ې چ داده هیله مو خهڅ چارواکو اوسنیو  له
 انځ  د  ېمحاسب   غلطي  مشرانو  ویپخوان  د  او  صادرولو  فرمانونو  ضروري  غیر  لو،ړو  هځمن  له  د  ونوټبنس  د  ي،ړک

  تي یامن  او  اقتصادي   سیاسي  لىګ ترین  اوسنى  .ديږپری  تیرول  وخت  د   باندي    ولوټل  تیمشروع  د  لپاره  نوړک  ورته   د  لپاره
 د   سره  ملت  له  ېنړک   او  امرونه  ایهځبی  ې ینځ  چارواکو  د  .ئيښو  ونګغبر   ړوال  واقعیتونو  په  او   مناسب  ته  تیوضع
 او  وىی مخن  توپانونو  راتلونکو   د  او  ونوګنن  وېښورپ  د   ته  هیواد  دغه  دي.  ېرزیدلګ  المل   کیدو  تهځرامن  نټوا  هغوى

 .شي ترسره کارولو په اصطالحاتو مبهمو متحدالمال او ژمنو هوایي خبرو تشو په ېچ دى نه اسانه دومره یریتمد
 

 بدلونو   سترو  د  ول،ړجو  اجندا  ملي  د   سره  مخالفینو  سیاسي  له   ده،  تنهښغو  وخت  د  کول  تهځرامن  اجماع  ملي  اوس
 کول  خبره  ېباند  ویش  په  واک  د  ېک  مذاکراتو  په  .يېږ ک  لګڼ  ایتړا  ملي  موندل  فیتعر  ته  وګټ  ملي  ونګډ  په  راوستلو

  حکومت   هټبنس  پراخ  واقعي  د   مرسته   په  اشخاصو   ژمنو   ته   وګټ  هیواد  د   او  مسلکي  پاکو  له  خو   ده،  نه  نهیپخال  ملي
 ويیمخن  د  تهدیداتو  تيیامن  بالقوه  د   رغونه،   بیا  اقتصادي  کول،  وفا  ېباند  ژمنو  شویو  ترسره  په  سره  یوالوړن  له  ول،ړجو
 ې ستر  ېمخک   په  چارواکو  امارتي  د  ورکول  قرباني  د  لپاره  رسیدو  د  ته  موخو  دغو  او  هړهوک  باندي  چارو  الرو  په
 ڼم. ګ ېونګنن
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