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 !جمهور رئیس دریځونه او ملت
 

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني روستي دریځونه د قانون د حاکمیت، ټاکنو او د 

فغاني سلیم، اوطن د روستیو سیاسي حاالتو په هکله په کلکه د مالتړ ګڼو، اصولي او ممکنې د حل درستې الرې دي. 

  .او ولسواک پلوي ځواکونه باید د هغو پراخ مالتړ وکړي او کوي

علماو  122هېوادو د  ۳۳د افغانستان او سولې په هکله د سعودي عربستان د جدې د اسالمی نړېوال کنفرانس چې له 

لیم منطق ني  د افغان اولس ، سپریکړه او فتوا، چې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره باید ټولې خواوې مذاکراتو ته کښې

  .او د اسالم د اصولو سره برابره د افغان اولس او حق بری دی او مونږ یې پوره مالتړ کوو

له ټولو افغاني سیاسي ځواکونو د طالبانو د ټولو حلقو او خواوو په شمول  غواړو چې دغه اسالمي، انساني او معقولې 

ان مسلمان اولس د تراژیدۍ د اوږدیدو مخنیوی وکړي. د مطرحو مسایل د فیصلې او فتوی ته غاړه کیږدي او د افغ

حل لپاره د بهرنیو ځواکونو د وتلو په شمول، توافق ته ناستې او مذاکراتو ته چې د با عزته اسالمي او  انساني توافق 

  .موجب شي، غاړه کېږدي او عمالً ورته  کار وکړي

زابو په شمول حق لري چې د وطن او افغان اولس د غمیزې د پای ته په افغانستان کې ټولې خواوې د سیاسي اح

ډ افغاني او اسالمي رسیدو لپاره، هوساینې او استقرار لپاره د هر حزب او سازمان د هویت په ساتلو سره سره ، ګ

  .پالتفورم لپاره کار کول پکار دي او باید سره کار وکړي

سیاسي ګوندونو د مشرانو له ناستې نه په کلکه مال تړ کوو او هغه ددوی د خبرت  مونږ د دې اونۍ د افغانستان د سترو

او سیاسي پوخوالي عالمه او مشخصه بولو چې ددوی د سیاسي متفاوتو مواضعو سره سره خپلې هڅې د افغانستان د 

او د التیماتوم  د  خلکو د نجات په هدف او موخې شریکوي.  اما دوی ته د قانون د حاکمیت په چوکاټ کې د فیصلو

   .نه ورکولو سفارش کوو

زیاتې نیمګړتیاوې لري، یواځنی سیستم، نظام او ممکن وسایل دي چې بشریت  انتخابات او موجوده دیموکراسي چې

ډول د خلکو د ارادې مظهر شي، یې اختیار کې لري. له هغوی نه بهتره او ممکنه استفاده کول چې په بهترین ممکن 

  .ستل او کار کول په کار دي. د ملت په غیاب کې د ملت په سر معامله د منلو نه دهکار اخی
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ډې الرې ډول لند ملت د ارادې بهترین ممکن ممثل په آزادو، پراخو او د قانون تر نظارت الندې کېدای شي. هر

ساختارونه و نه لري، او که لرل خپل تجربه کول، د ملت اراده دور وهل د منلو نه ده. سیاسي احزاب باید پوځي 

  .نظامي ساختارونه باید منحل او حاکمیت باید ددې کار تحقق  پوره نظارت او تحمیل کړي

  .د نامطلوبو او نیمګړو  قوانینو اصالح د افغانستان د اساسي قانون په شمول باید د قانون په چوکاټ کې وشي

  .نه یې اژدهاران جوړ کړل د منلو نه ديډول ناروا معاملې چې  له مارانو هر 

  . دا ټول هغه مواضع او مطالب دي چې جناب جمهور رئیس اشرف غني پرې تأکید وکړ

دا مواضع منطقي، اصولي، ممکن عادل، او د عملي ممکن مواضع دي  او  مالتړ کول یې د وطن او خلکو د ګټو د 

 15/07/2018  !مواضع دي ساتلو  سره سم

 

 

 
 
 

 


