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  مطبوعاتی اعالميه
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   افغانستان–کابل 
  

  :رانو هيوادوالو او عزیزانو
و د آفغانستان د ستر او مجاهد ولس به وړاندی د تعظيم  نم  ه د مخه زه دا خپل فرض او دنده  مد هر  کته ک   .سر 

م ران هيواد ته د خدمت به الره کی د دوی دمينی ؛ تشویق او حوصله افزایی به نسبت قدر دانی او درناوی وک   او 

ه  ری توب او زما نن خه چی زما سره یی  مل د هيواد په دننه او بهر ؛ په کابل او والیاتو کی د هغو تولو هيوادوالو 

یده د زړه له کومی مننه کوم   .یی ک

  :درنو هيوادوالو

ه نه مخکی افغانستان  او کی دی؛ په دی اوسنی حالت کی له هر  افغانستان د خپل تاریخ په یوه حساس او ستونزمن پ

خه جوړشوی وی نه د هغو  تينو او الیقو ملی عناصرو  داسی یو ملی او پياوړی دولت ته اړتيا لری چی د سالمو ر

خه چی په دی قوم او هغی طای لی ویکسانو    .فی او قبيلی پوری ت

ری او   آی کولو ته او هغه هم په معامله  آی په  و  و وک ان افغانستان بنستيز بدلون ته اړتيا لری نه د 

ل شوی وی    .برک چی یوازی د تش په نامه تفاهماتو نوم ورک

لور کلونو ک ی نه تر استعفا ورسته په تيرو  یوالی تولنی زه د کورنيو چارو د وزارت له دن ی تل د خپلو خلکو او ن

ر دغه بدلون په یوی پياوړی او قوی ارادی او د   و کی یم چی د دی بنستيز بدلون زمينه  ولتوم م سره په تماس او ه

تی دی چی به خواشينی سره به اوسنی وخت کی دغه دواړه زمينی نه  ی کی نغ نو په ستراتيژی او هم غ یوالو ک ن

ی   .  ليدل کي

ون د دی بدلون د عواملو د مجموعی یو عامل دی چی په  د  جمهوری ریاست تولتاکنو ته ت او په هغوکی ک

دون کولو حتی د ورته لرليد به لرلو سره دیوی ملی اجندا د جوړولو د  خواشينی سره د ډیرو زیاتو کاندیدانو په 

   .انسجام زمينه برابره نشوه

ل تنه چی د دموکراسی آن غوشتنی په قوم او منطقی پوری ت ی عناصر د دی باعث شول چی د ملت جوړونی دا غو

يرازه ده پلی نه شوه او زمون خلک ال هم د معلوم الحالو اشخاصو د فرصت طلبی او  او ولسواکی تر تولو اصيله 

ی شوی اور کی سوزی آنی په بل ک   .آن 

خه په زیاته تيره شوی موده کی په خواشينی سره  ام پورته نشو چی د هيواد د داتو کلونو  هي داسی یو مثبت 

خه د خپلو تولو مدنی حقوقو برخمن افغان جوړ شی  چی په حقيقت کی دغه حقوق د قانون حاکميت . تابعيت لرونکی 

کله هم  تضمينوی او تر اوسه ترینه محروم دی او په بيره او ډآر کی ژوند کوی چی په دغسی حاالتو کی هي

  . په پای کی ملی وحدت مين ته نشی راتلی اجتماعی عدالت او

و په مشوره دا  ينو ملی شخصيتونو او خپلو خواخو خه وروسته د  نی او جاج اخيستنی  ي ما د اوسنی حاالتو د 

نله چی د  ر په دی اصرار کوم چی زه د ١٣٨٨غوره و خه تير شم ؛ م ون کولو  اکنو کی له  ول  لمریز کال په 



 
 

 
  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
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ی شخص ی آن یواله کوم  خه نه یم تيرشوی او دا هم مهمه خبره ده چی په ملی او ن ته له خپلی کاندیدی  ا ډلی په 

خه  اکنو  آکنو د بهير د شفافيت په آړه شکونه هره ورځ مخ په زیاتيدو دی چی دا په خپل ذات کی د  ول کچه د 

تنی الندی را وستلی شی    .وروسته د حکومت مشروعيت او ثبات تر پو

ر ا د  ی هيوادوالو دا په اوسنيو تولتاکنو کی زما اوسنی برخه نه اخستل په دی  معنی نه ده چی زمون او ستاسو ګم

و د پاک اهللا نه هيله  وته دوام ورک ه خپلو ه خه په دوامداره تو مسوليت پایته ورسيد بلکه مون به د نورو الرو 

و دا فرصت ومومو چی د خپلو سر لوړو خلکو په    .خدمت کی ووسولرم تر

  په درناوی
  ژوندی او سر لوړی دی وی افغانستان

    
 
  


