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 پيوستون ټولنی اعالميهد 
 .دلورونكي ځواك او واك په نامه چې انسان ته يې قلم ورډالۍ آړى
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ی د  ه او پرېكړه ليك په افغانستان ک  ! افغان ځوانانو د پيوستون ټولنې بيړنۍ غون

و ورځې وړاندې  ه چې خبرياست  رن  مو له ډله ييزو رسنيو واورېده چې د هېواد وتلى  لكه 
ر آارپوه نوميالی پروفيسورسياستوال او د  ت اغلى علي احمد جاللي په اټكلي  امن او امنيت نو

اآنو نوماند  اغلي جاللي خپله نوماندي ) آانديد ( ډول د راتلونكو ټول نه تاييد آړې او نه  دى خو 
 .يې رد آړې ده

ی د  ددې خبر په اورېدو سره  افغان ځوانانو د پيوستون ټولنې ځوانانو د  په افغانستان ک
ه يې پدې ډول  پان ه وآړه او يو پرېكړه ليك يې خپور آړ چې من پيوستون ټولنې يوه بيړنۍ غون

 :ده

ران افغانستان د اوسني سياسي بحران د پايته رسولو لپاره د يوې سالمې او آارنده ادار ې د 
اغلى بحرانی حالت جوړېدا ډېره اړينه ده او په اوسني علي احمد جاللي يو لوړ   پروفيسور آې 

اه سياستوال دى چې، په دغه الره آې ران هېواد له بحرانونو هغه خبر او ا  نه  شخص او د 
ی د .ستړې آېدونكې خدمتونه آوي  دا  ټولنه نه يواځې  افغان ځوانانو د پيوستون په افغانستان ک

خه خپل ټين او هر اړخيزه مالتړ اعالن وي ، ب لكې هيله ترې آوي چې د يوې چې له نوموړي 
اآنو ) اغلى جاللي ( سالمې او ملي ادارې د جوړېدا لپاره اړينه ده چې نوموړى  په راروانو ټول

تنه ده ون وآړي ځكه چې دا د هېواد حق او د افغانانو غو  .آې 

ه شي وړتيا لري، يانې افغانان له اوسمهال ټولو افغانانو وك د   دا درك آړې ده چې 
 .علي احمد جاللي نه آلك مالتړ آوي  پروفيسور اغلي

 افغان ځوانانو د پيوستون ټولنه يوه ملي، خپلواآه، سياسي، آلتوري او افغاني ټولنه ده چې د  د
هېواد د مادي او معنوي رغونې هېواد په آچه د نظر د خاوندانو او بااحساسه ځوانانو په مرسته د 

ې آوي وارلس . لپاره نه ستړې آېدونكې، اسالمي او افغاني ه دغه ټولنه په پالزمېنه آابل آې 
ه د ۍ لري، همدارن هېوادپال  ټول هيواد سيمه ييز دفترونه او هم دولس واليتي نمايند

ري دي )ينه او نارينه(ځوانان  .ورسره مل

 


