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 2تر 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

            

     72.10..17. نتاسنغافا لباک                       غورځنګ ملي

خبرداری الریون د موخه په غبرګون ملي د  

 

د ټاکنو لومړنۍ  د ټاکل شوي مهالوېش له مخېد تېرې چارشنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسون باید 

د پایلو اعالن نۍ سره مو واورېدل چې د ځینو ستونزو له امله پایلې اعالن کړې وای، خو په خواشی

له بهرنیو کړیو د فشار ټاکنو پر خپلواک کمیسون د د وځنډېد. اوس داسې ګنګوسې اورېدل کېږي چې 

 شي.وځنډول د پایلو اعالن بیا پلمه په د یو شمېر نورو محلونو د تفتیش کبله ښایي 

په دې اړوند  ګانې او قومي شورا زیات شمېر بنسټونه، خوځښتونهیو  په ګډون افغان ملي غورځنګد 

 اعالنوي: داسېدریځ ګډ خپل 

قربانۍ ورکړې او د پراخ ګډون له الرې یې د  د ټاکنو په دوو پړاونو کې بېسارې افغان ولس - 1 

یې ولسواکۍ په پیاوړتیا او د ملي ارادې په تمثیل کې خپل ملي مسوولیت ترسره کړ او ځالنده تاریخ 

د خپلواک کمیسون دنده ده چې خپل ټاکنیزو شکایتونو  پرېښود. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسون او د

د ټاکنو بهیر به بشپړ قانونیت او روڼوالي سره  قانون په چوکاټ کې ترسره کړي او ملي مسوولیتونه د

 سرته ورسوي. 

الیحې له مخې د رای شمېرنې په بهیر کې د نوماندانو د ناظرینو  شتون  یو حق  د د رای شمېرنې - 2

ر د بشپړتیا شرط نه دی. څرنګه چې د رای شمېرنې په بهیر کې یو زیات شمېر ملي او دی خو د بهی

نړیوال ناظرین شته دي، نو په هېڅ پلمه او نامه نور باید د رای شمېرنې بهیر او د پایلو اعالن ونه 

 . او د ټاکنو د حقوقي او تخنیکي مسایلو له سیاسي کولو ډډه وکړي ځنډول شي

په موخه د نوماندانو پروګرامونو او طرحو  نظام د پیاوړتیاربانیو سره د راتلونکي ق وولس په ډېر – ۳

اوس داسې هڅې لیدل کېږي چې د تېرو دورو په څېر یو ځل بیا پر افغان ولس د خو ته رایه ورکړه، 

موږ په زغرده د سهامي شرکتونو په بڼه سهامي شرکت په بڼه یو کمزوری حکومت تحمیل شي. 

متونه ردوو او دا د ملت د ارادې او غوښتنې خالف ګڼو. زموږ په اند د ټاکنو کمیسونونه ائتالفي حکو

 اعالن کړي.  وپیر هم وي ګټونکی نوماند او ټیمدنده ترسره کړي او که د یوې رایې په ت هباید خپل

کېږي چې بایلونکي  هم ګټونکی لوری دې ته اړ ایستل که چېرې د پایلو اعالن ځنډېږي او یا – ۴

لوري ته ځانګړي امتیازات ورکړي، دا به د افغانستان د ولسواکۍ او ټاکنو په تجربه کې د یوه ډېر بد 

به اعالنوي، ولس به  دود بنسټ کېږدي چې هر ځل به بایلونکی لوری د ټاکنو پایلې نه مني، پرېکون

 رېږي او ټاکنې بهاړیو مداخلو ته الره اوخپلو قربانیو له ثمرې څخه ناهیلی کېږي، تل به د بهرنیو ک د

 . المل ګرځيملت د وېش  بحرانونو د زېږولو او د د
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

ونو، خوځښتونو او و ټکو ته په پام سره افغان ملي غورځنګ او یو زیات شمېر نورو بنسټیپورتن  - ۵

که  به کلکه ننګه کوي او ارادې او ولسواکۍ څخه ، چې  د ملت له رایې،شوراګانو پرېکړه کړې

چېرې راتلونکې دوشنبه په هره پلمه او نامه د پایلو اعالن ځنډېږي، د کمیسون پر وړاندې به د پراخو 

شوه د ټاکنو خپلواک رګون ښودل کېږي او که اړتیا ملي غبپه سوله ییزه توګه الریونو له الرې 

 کمیسون به تر هغو پورې کالبندېږي څو پایلې اعالن کړي.

د هېواد له ملي ګټو څخه د دفاع لپاره دې  هېوادوالو څخه غوښتنه کوو، چې ولوپه پای کې موږ له ټ

ځانونه تیار کړي او د پایلو د اعالن له احتمالي ځنډېدو سره دې یو ځل بیا د خپلې ملي ارادې د تمثیل 

 ملي غبرګون کې پراخه ونډه واخلي.په په موخه له موږ سره 

 

 په ډېر درنښت

 ټهد ملي غبرګون د تدارک کمې

mailto:maqalat@afghan-german.de

