
 

 

 

National Stability Society  

Phone No: 0202512253                                                                                                                

Website: http://millisubat.com/https://www.facebook.com/MilliSubat/?ref=hl  https://twitter.com/MilliSubat  
Email: info.millisubat@gmail.com  کارته سه،لسم سړک ښې لاس ته دويم کور، کابل افغانستان                                : تهفتر پ د   

 

 

 

  
 

 

 اړه د په د ژورو بدلونونو ه اداره کېاو په ياد دځای پرځای کولو( افغانیت)کې دملي هویتبرېښنايې پيژندن پاڼو په
 .اعالمیهمطبوعاتي ملي ثبات 

 نېټه  مه ۵۹په ( اسد)د زمري کال۵۹۳۱ د 

کړیوو لخوا په او هېواد دښمنه موضوع دځینو مغرضو ( افغانيت)کې د ملي هویت( تذکرو)یښنیايې پيژندن پاڼوڅرنګه چې په بر
و دکلک والیتونو کې د ولسي خلکپه بېالبېلو  تل شوې وه چېمادې خالف ویس ۴قصدي ډول او د افغانسان داساسي قانون د

 .غبرګون سره مخ او په دې اړه ستر الريونونه ترسره شول

ژمنه کړې وه چې په  او په ځانګړي ډول ولسمشر ملت دغوښتنو او په دې اړه په الره اچول شوو فشارونو  له امله  حکومت ټولد 
اداره  به د بريښنيايې پيژندن پاڼو پهموضوع  ځای پرځای کوي او ددې ترڅنګ ( افغانیت)بريښنیايې پيژندن پاڼو کې به د ملي هویت

ترڅو وشي کولی  دټول  له منګولو ووځيمغرضو کړيوو  ژور اصالحات راولي ترڅو دا اداره په عمل کې ملي  او د تخنیکي او کې
 .الۍ کړيملت اراده تمثیله او د بريښنایې پيژندن پاڼو ملي پروسه په ټول افغانستان کې د ولسونو په مرسته بری

کې د افغانیت موضوع  (تذکرو)وپه پیژندن پاڼ مات له ولسونو سره شریک شوي چې نهپه دې وروستيوو کې یوځل بیا داسې معلو
 .کما فی السابق هڅه کیږي چې ناقصې تذکرې هېوادوالو ته وویشيپام وړ تغیرات راغلي او  د ه کېوې او نه هم په ياده ادارحل ش

دپاشولو  حې چې پکې د ملت ديوځای کولو پرځای دملتطر او غیرقانوني ضانهداسې مغرد  ولسمشر ته  لخوا است اجرایه ری د
 .لک غبرګون وښاييهڅې کیږي دغندلو وړ دي او ملت به يې پروړاندې ک

ژمنې له مخې  ترسره کړې ملت سره د غوښتنه کوو چې دڅخه په کلکه ومت او په ځانکړي ډول له ولسمشره حک موږ يوځل بیا له
موضوع حل او په یاده اداره کې دملت دغوښتنو سره سم تغیرات رامنځته ترڅو داپروسه بریالي شي او که ملي هویت  په تذکرو کې

ه ویل شي نو يوځل بیابه عام ولسونه سړکونو او ښارونو ته راووځي او په دې ترینګلو خدای مکړه دملت غوښتنو ته ځواب ون
 .پرغاړه وي د حکومت بدو عواقبو پړه ده حاالتو کې ب
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