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  په اړه ځد ولسمشر د وروستې دری
 د افغانستان د ملې تفاهم او همغږې د مرکز پلوی

 مخ په وړاندی الس په الس (ملت او دولت)افغان 
 

 ل ۱۳۹۹، ۴ورې  د

ستونزمن حالت کی یو ځل بیا داسی یو رد هیواد په یوه ډی ،ښاغلې داکتر صیب محمد اشرف غنې ،د افغانستان منتخب ولسمشر

اقدام وکړ، چې هغه زمونږ د ټولنې لپاره په جدی توګه ضرورت او د دغو دوامداره بحرانونو نه د وتلو یواځنې وسیله ځانګړې 

کیدای شی.  د افغانستان د اړونده مسایلو په اړه  د یوی اوږدی مودی راهیسی د ښاغلې خلیل زاد او د امریکې د خارجه چارو 

ګانو او د هیواد  په داخل کی د یوشمیر چور او چپاولګرو ډلو  و او مغرضو همسایهد وزارت او ورسره د سیمې د مافیاوي کړی

ټپلو پټې او بربنډی هلې ځلې د دی لپاره پر مخ رواني وي چې یو ځل بیا پدغه هیواد کی یو اوږد مهال ناورین ته الره خالصه 

دغه توطه یوځل بیا هم شنډه کړه.  د  کړی.  خو د خوښی ځای دی چې ښاغلې ولسمشر په پوره مهارت، متانت او جرآت

افغانستان د ملې تفاهم او همغږۍ د مرکز مشرتابه او غړي یی د هیواد په داخل او د نړۍ په ټولو هیوادونو کی نه یواځې دا چې 

ه په رد خپل باتور ولسمشر دغه دریځ په کلکه تایدوي او پر خپل ولسمشر ویاړي، بلکې پدی اړه د یو لړ مهمو وړاندیزونو س

 عملې توګه د دولت او نظام په پلوی کې فعالې او مؤثرې ونډی اخستلو ته هم تیار دي. 

رایطو په او ځانګړې ټولنیزو ش ؛حساس اجتماعې، اقتصادی او سیاسی ستراتیژیک موقیعیت ؛افغانستان د خپل ځانګړې ترکیب 

ته ضرورت درلوده او ال یی هم لری.  خو په خواشینې او ژمن ولسمشر  ، قاطعاساس د تاریخ په اوږدو کی یوه هوښیار، زړور

سره داسی مشران یا نه وه او یا هم ور ته پوره موقع مناسبه نه شوه، او یا خو د ډیری خواخوږی له امله مخ پر شا کیدل.  خو 

ښاغلې محمد اشرف غنې هیوادوالو او نړیوالو ته ثابته کړه چې دی د هیواد ټولو اوسنې منتخب ولسمشر په خوښي سره چې 
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ی پالن له هوډ او ټوکلملې مالحظاتو ته په کتو په پوره متانت او استقاللیت د دغو ټولو چیلنجونو په وړاندی  نه پخال کیدونکې 

دښمنان سره یو الس شوی دي، همدا شان د دغه  ، ازادی او خپلواکۍنظام، وطن زمونږ دنګه چې نن رځان سره لری.  لکه څ

دی په وړاناو ملی حاکمیت نظام ، دولت، وطن اصلې وارثینو ته هم پکار ده چې په خپلو منځو کی سره یو موټې او د خپل هیواد

 وریاون دی، د دی ببا مسؤلیته ونډه واخلې. اوس چې افغانستان د ډیرو زیاتو تیاروو وروسته یو ځل بیا د بریا او ځال په خوا روا

بقا او پرمختګ یواځې زمونږ د پاکو او وطن پالو افغانانو په هر اړخیزه او بامسؤلیته همکاریو پوري اړه لری.  دا ځال مونږ 

ټولو افغانانو ته یو ځانګړې فرصت راکوی چې باید مونږ هر یو په خپلو ټولو امکاناتو د خپل ملت په بقا او بریا کې د خپل 

 شر تر خوا مؤثره ونډه واخلو.  قدرمن ولسم

 :کويالندی وړانیزونه دولت او افغان ولس ته ی اړه دد افغانستان د ملې تفاهم او همغږۍ مرکز پ

د امریکا د مشروط مرستو کموالې به زمونږ د دولت په کارونو نه دا ټولو هیوادوالو غږ کوو چې خپلو پلویانو او مونږ په   --1

ری ، بلکه برعکس به یو مثبت اثر هم ولری.  ځکه چې دغه بودیجه به هسی هم د داکتر صیب عبدهللا چې کوم منفی اثر و نه ل

عبدهللا په فیشن او د هغه د ټیم په تخریبکارانه فعالیتونو مصرفیدله.  اوس هیله ده چې تخریبکاری به یی بی صالحیته او کم 

خپل منتخب ولسمشر، نظام او ملې ګټو نه د هر اړخیز پلوی په خاطر  په پوره جرآت او کلکه اراده دبودیجه شی.  نو ملت باید 

نه هر اړخیزه پلوی وکړئ، او پدی برخه کی د مملکت او نظام په د ښو ملې برنامود دولت او په خاصه توګه د دغه ولسمشر 

ته اماده شی. ولس باید مرستو  او پراخه او دوامداره مالېهر نوعه داوطلبانه همکاریو او رظاکارانه خدمت کولو  رغونه کی د

تر ممکنه حده د هیواد د سانتې لپاره د داوطلبانه مکلفیت د دوری تر سره کولو ته ور ودانګې.  خلک باید د معمول نه زیات په 

ی په هیواد کهفته کی شپږ ورځې، د ورځی اقآل لس ساعته کار ډیر په اخالص او د کمو امکاناتو په مصرفولو تر سره کړی.  

ننه د بهر نه راغلې مشاورین باید په ملې کچه د تنخواه په اخستلو خپلو مسلکې همکاریو ته د دولت د مامورینو په چوکاټ کی د

ادامه ورکړی.  د هیواد نه بهر متخصص کدورونه باید ژر تر ژره د هیواد په داخل کی په خپلو مسلکې برخو کی د ځوان نسل 

 خدمتونو د ال ښه کولو لپاره ځانونه اماده کړئ. په سالمه مسلکې روزنه او د مسلکی 

د دولت نه زمونږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دی یو شمیر هغه چور او چپاولګران چی یی په تیرو لسیزو کی د هیواد   -2

ه له واک السونهوي هغ د یټولې شتمني چوراو چپاول کړی، او په هیوادوالو یی رنګارنګ ظلم او زیاتې کړیدی، ژر تر ژره د

، قانون حاکمیتد   زغرده حساب وشی.  ه، او د دوي سره دی پل شیکنګل او بیت المال ته وسپاردی ټولې مالې سرچینې لري، 

اداری  دی ژر او هر اړخیزهپه ادارو کی د فساد له منځه وړل او د توانمندو پاکو، وطن پالومسلکې کدرونو په ګمارلو سره 

ته پکار ده چې د نورو هیوادونو نه د متخصص افغانې کدرونو د دواطلبانه خدمتونو د راجلبولو دولت   ی.شتصفیه را منځ ته 

   په برخه کی الزمی اسانتیاوي برابري کړئ. 

داسی بانکې حساب د هیواد په ټولو د بسپنې صندق او یو یو د ولس د وندي لپاره دولت دی د خپل مالې تقویی په خاطر   -۳

وال او,نور نړیوادونو کی خالص کړی چې په هیواد او ټوله نړۍ کی افغانان د خپل هیواد د بیا رغونې لپاره والیاتو او ټولو هی

دی مونږ پدولت دی د دغو پیسو شفافیت تر جدی نظارت الندی وساتي.  پکې خپله مالې ونډه په اسانې سره جمع کړای شی.  

ږکوو غاو دولتې لوړمعاش لرونکو مشاورینووادوالو او افغان ملې تجارانو برخه کی په ټولو هیوادوالو، په خاصه توګه په بډای هی

 تر سره کړی. سمه چې پدی برخه کی په پوره اخالص خپله ونډه 

د افغانستان د ملې همغږۍ مرکز د خپلی ژمنی په اساس په ویاړ او داوطلبانه توګه دا مسؤلیت اخلي چي د هیواد په داخل او 

خارج کی د خپل ملت او دولت سره د همکاری په پار دهیواد دننه او د هیواد نه بهر د وطنپاله افغانانو د خدماتو د جلب او جذب 

دا دی د همدغو اصولو په یڅ نوعه امتیازاتو فعاله، مؤثره، جدی او پالنیزه دنده تر سره کړی.   او انتظام په برخه کی بیله ه

ارانه اکضچوکاټ کی د ملې همغږۍ مرکز په هیواد کی دننه او د هیواد نه بهر په خپلو ټولو پلویانو غږ وکړ او کوی یی چې د ر

زمونږ دغه چټکه ارزونه ګه ودغه مبارزی ته عمآل ورودانګې.  خدمت او مالې ونډی په برخه کی د خپلو خلکو د مخکښ په تو
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او د یوه ډیر محدود ملګرو  کیساعتو دووویاړو چې په مونږ ته دا ډاډ راکوي چي زمونږ دغه وړاندیزونه علمې او عملي دي.   

 اعالنوی:   په الندی توګه تیاخپله ژمناو پلویان  يپه خبرتیا کی، زمونږ یو شمیر ملګر

ونډی اخستونکو د ژمنو لست )دا اوس یواځې ژمني دي، او مونږ نه له چا پیسی ټولوو او نه یی د رضاکارانه خدمت ته نوټ د 

 د هر شخص دالبته دا ونډه به د دولت سره په هماهنګې او د مناسبو شرایطو په رڼا کی استولې شو( په مل جدول کی ولولې.  

زمونږ نور ملګري او هیوادوال چې غواړی پدی برخه کی ونډه واخلې،   لې کیږی.عممسلک سره سمه د یوه منظم پالن له الری 

 نیوالی شی.شمیرو اړیکه  نیولطفآ دی ژر تر ژره زمونږ سره په الندی

 په درناوی

 د افغانستان د ملې تفاهم او همغږۍ مرکز د عالې شورا سکرتریت

 پاڼه کی مطالعه کړی. اخریضمیموی لست په 

 

جمهور  رئیسیری اخر ع گهم و هماهنگی ملی افغانستان از موضحمایت مرکز تفا

 منتخب

 یشپدست به  هافغان دست ب (ملت و دولت)

 ش 1۳۹۹حمل ؛  ۴

ت روریک بار دیگر در شرایط حساس و مشکل باردیگر یک اقدامی شجاعانه نمود که برای کشور جدا ض ٬جمهور منتخب رئیس

ه های شوم مخفی وعلنی ئمتوالی خواهد شد.  راجع به مسایل کشور ما از مدتی  توطین بحران هالی او یگانه راه نجات کشور از

با همکاری حلقه های چورچپاولگر داخلی برای  اییهمسایه های مغرض و حلقه های مافی ٬وزارت خارجه امریکا ٬اقای خلیلزاد

یس ئاز طرف ر شان ه های شومئاما خوشبختانه یک بار دیگر این توط ٬بحران کشیدن کشور ما در جریان بوده هر دیگر باب

مرکز تفاهم و هماهنگی  ارهبری و تمام اعض یاانه خنثی گردید.  اعضمندت خردئجربا هوشیار و ، با متانتمنتخب جمهور 

 رئیسد نموده و باالی ییس جمهور را قاطعانه تایئگیری روضع ملی در داخل کشور و سایر نقاط جهان نه تنها اینکه این م

ه یک سلسله پیشنهادات مهم و عملی از سهم فعال اعضای خویش اطمینان نیز ئبا ارا  تآعالو ٬جمهور خویش افتخار مینمایند

 عرض مینمایند.

ماعی اقتصادی وشرایط خاص اجت ،سیاسی، ستراتٰیژیک جغرافیویاافغانستان از بابت ترکیب خاص جامعوی؛ موقعیت حساس و 

قاطع و متعهد ضرورت داشته و دارد. با تاسف یا چنین رهبران را  ، دالورار، همیشه در طول تاریخ به یک رهبر هشی اش؛

 یسرئمردم از صحنه عقب گرایی نموده اند. خوشبختانه  هیا هم برای شان فرصت مساعد نشده ویا هم از بابت ترحم ب تهنداش

وی با  ٬همه جانبهمالحظات و ود که که با درک تمام مبه مردم خویش و جهانیان ثابت ن "اقای محمد اشرف غنی "جمهور فعلی

 های بسا سنجیده می باشد.   ها دارای یک عزم راسخ ملی و پالن الشمتانت و استقاللیت در برابر تمام این چ ٬تمام درایت

حاکمیت  ،ونظام ما با هم در یک صف واحد برای مقابله برضد استقاللملت  ،تلطوریکه تمام مخالفین دو هموطنان گرامی!

 ز نظام،پس ما همه میهن پرستان واقعی نیز باید در یک صف واحد متحد شده ا ٬ای نموده اندآرما صف  تمامیت ارضی ،ملی

 ردیگر کشور ما بطرف روشنایی. حال که بعد از سالهای زیادی یک بایمدولت و حاکمیت ملي خویش قاطعانه و مسؤالنه دفاع نمای

یی برای این روشنا یرید.علق میگتبقا و پیشرفت این مؤفقیت ها به سهمگیری با مسؤلیت و جدی افغانها   ٬و مؤفقیت ها راه میابد

 همکانات دست داشته خویش در بقا و پیشرفت ملت خویش همرااما باید با تمام از  ما یک فرصتی را بوجود اورده که هر یک

  جمهور وطن دوست خویش سهم فعال و متبارز را بگیریم. رئیسبا 
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ین مورد به دولت و مردم افغانستان پیشنهدات ذیل را ارایه ادربا تآسی مشی خویش، مرکز تفاهم و هماهنگی ملی افغانستان 

 مینمایند:

باالی دولت و ملت ما نه  کمک های مالی امریکااهش خویش و تمام هموطنان اطمینان می دهیم که ک یاما برای اعض  —1

بودجه به فیشن اقای عبدهللا عبدهللا  اینخواهد داشت. زیرا که هم به همراه برعکس اثر مثبت را  ،تشدا داثرمنفی نخواهه تنها ک

 امیدواریم که این تخریب هم اکنونرضد ملت و دولت استفاده مینمودند. کما سابق بن ز آا اده و و در اختیار تیم مضر شان افت

ت کامل و اراده متین در حمایت از منافع ملی از تمام ئپس ملت باید با جربی صالحیت و کم بودیجه گردد. اقآل  ٬کاری شان

ین زمینه از هر نوع همکاری های داوطلبانه بشمول همکاری های مادی اودر، بانی نمودهیشتپبرنامه های ملی دولت قاطعانه 

 ماند. ایحد ممکن اماده نم ای شان برای عرضه خدمات دوره مکلفیت خویش را تگباید امادوسیع و دوامدار اماده شوند. مردم 

. تمام مشاورین باید با ممتوالی با مصارفات حد اقل کار نمایعت ده سا حداقلهفته شش روزو وروزانه  وهر باید خالف معمول

وافغانان  ٬ی شان را با اخالص بیشتر ادامه دهندهای دولتی خدمات مسلک بست اساس معاشات داخلی د ر  رسب بمنایک معاش 

ازم کشور عمختلف المدت متخصص از بیرون کشور باید هر چه زودتر برای تربیه بهتر و بیشتر نسل جوان ما بطور داوطلبانه 

 گردند. 

چور چپاول و غارت نموده و باالی  ،دولت اینست که هر چه زودتر دستهای اشخاص که در سالهای گذشته ادات ما بههیشنپ  -2

و با انها محاسبه  ،هایشان را به بیت المال تسلیم نموده یبه اسرع وقت خلع صالحیت و دارای ٬م را نموده اندلمردم ما هر نوعه ظ

و تصفیه های مسلکی به اساس تقرر اشخاص پاک و  ،از بین بردن فساد اداری ٬ننوجرایم شان صورت گیرد.  حاکمیت قا

 ندوست مسلکی در تمام ادارات دولتی صورت گیرد. وط

را در تمام والیات و  یمشخص بانک بحسایک صندق وجهی و یک دولت باید  ،یبرای مشارکت بهتر افغانها در بخش مال  -۳

ریق تجار ملی و مردم انسان دوست دیگر جهان تقاضا به عمل اید تا از ط ٬باز نموده واز تمام افغانهای وطن دوست ممالک

ارسال نمایند.  ما از دولت تقاضا می نمایم که در شفافیت این بطور دوامدار مساعدت های مالی شان را همین حسابهای بانکی 

تجار و سرمایداران ملی  ٬افغانان مستعد خصوصا ین مورد باالی تمام افغانهاادارند. ما در بذولهمکاری ها توجه خاصی را م

و مردم صلح دوست و بشر دوست جهان و مشاورین که برای سالها از معاشات و امتیازات خوب استفاده نموده و دارای امکانات 

 درین زمینه سخاوتمندانه مشارکت جدی نمایند. صدا مینمایم که خوب مالی اند 

ش نموده واهفاهم و هماهنگی ملی افغانها از هواخواهان خویش در داخل و خارج خمرکز ت ٬ت اینک درچوکات همین پیشنهادا

و می نمایند که برای ادای خدمات داوطلبانه رایگان و کمک های مالی شان پیش اهنگ و برای ملت خود نمونه عملی شوند. ما 

ر به سهم گیری فعال ضحاای ما ضل اعتعداد ذی ،افتخار داریم که در ظرف دوساعت و به اطالع رسانی محدود اعضای خویش

بیشتر هموطنان خویش  ویقبرای تشرا  اسم هایشانقدردانی نموده و از صمیم قلب و جدی شدند.  که ما از سهم گیری جدی انها 

ز هماهنگی در نظر دارد که عنقریب برای برگشت کیم.  همچنان مریمیه با شما شریک مینماعالااین ضمیمه ای  ستدر لی

کشور با مفاهمه با دولت یک برنامه منظم را در دست خواهند گرفت.  مشارکت باالتر  داخل متخصصین افغان ما از خارج به

متعهد ا شرفت کشور جدپیام و ظا ما به هموطنان ما و دولت ما این اطمینان را میدهد که افغانهای ما برای حفظ نضاز توقع اع

در انسجام همه جانبه افغانهای ما در داخل  و تعهد مینماید کهکامل این مسؤلیت را میپذیرد اند.  مرکز هماهنگی ملی با افتخار 

 خویش بیدون در نظر داشت هیچ نوعه امتیازات همکاری بی شایبه نماید. و ملت و خارج از کشور برای همکاری با دولت 

)فعآل گفت که این همکاری ها  عه نماید.  بایدنوت:  جدول همکاری مسلکی و مالی هواخواهان ما را در لست ضمیموی مطال

به اساس تفاهم و هماهنگی با دولت تحت یک تعهد است و ما نه پول راجمع میکنیم و نه مردم را به افغانستان می فرستیم( 

 ن عملی خواهد شد.  ئون و مطمزشرایط مو
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 تماس ها:
ق ذیل با نمایندگی های ما یوجیبه ملی اند می توانند از طر ینارکت درااعضای مرکز و دیگر هموطنان ما که عالقمند برای مش

 تماس اخذ نمایند:

 Amin.qadir1۹۹۳@gmail.com    00۹۳7۳02۳0058امین افغانستان: محترم انجنر عبدالقدیر 

    tmillatmal@gmail.com T: (001) 202-246-1۹۹2امریکا: محترم داکتر تاج الدین ملت مل:

    estanzehiasefeh@gmail.com    00۹8۹۹0۹65۹050تانکزی:ایران: محترمه اصفه س

   00۳۳76654107۳bahazada.pashtana68@gmail.com :یوسفزی هپشتناروپا: محترمه 

 chawosh@yandex.ru      007۹777417140 روسیه:محترم غالم یحیی چاوش:

 

 د افغانستان د ملې همغږۍ د مرکز د غړو او هواخواهانو د داوطلبانه کار او مالې ونډو لست

 بیله تنخوا د رضا کارانه کار د ونډي موده مالې ونډه هیواد نوم شمیره

ملت داکتر تاج الدین محترم  1

 مل

یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده او د یوه  افغاني 100،000 امریکا

 عسکر یو کلنه تنخوا

داکتر محمد امین  محترم 2

 واکمن

 یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني 100،000 امریکا

 رضاکارانه مسلکې دندهیو کال بیله تنخوا  افغاني ۵0،000 امریکا میرمن پروین واکمن همحترم ۳

 یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني 2۵،000 امریکا نجیب هللا جبارخیل محترم ۴

ډ محمد حکیم  م،  محترم ۵

 حکیمې

 تر عمره بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني 20،000 جرمنی

 ه تنخوا رضاکارانه مسلکې دندهیو کال بیل افغاني 20،000 روسیه م، ډ غالم یحی چاوش محترم ۶

 صفه ستانکزیآمحترمه  7

 )محصل(

 1،000،000 یرانا

 تومن

ساعته بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې  ۶هره ورځ 

 دنده

 محترمه لطیفه ستانکزی 8

 )بیکار(

 1،000،000 ایران

 تومن

ساعته بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې  ۶هره ورځ 

 دنده

 1،000،000 یرانا )محصل( محترمه خانم قاسمې ۹

 تومن

ساعته بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې  ۶هره ورځ 

 دنده

ساعته بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې  ۴هره ورځ  افغاني ۳،000 فغانستانا )پیاده( مندواباسین م محترم 10

 دنده

 تر عمره بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده  امریکا م، ډ سید عمر محبت محترم 11

 تر عمره بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده  اجرمنی م، ډ پاچا ګل وفادار محترم 12

 دوه کاله بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده  امریکا معلم قیوم 1۳

mailto:estanzehiasefeh@gmail.com
mailto:bahazada.pashtana68@gmail.com
mailto:bahazada.pashtana68@gmail.com
mailto:chawosh@yandex.ru
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 انجنرعبدالقدیر امین محترم 1۴

 )مامور(

ساعته بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې ۶هره ورځ  افغاني 10،000 فغانستانا

 دنده

 یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني 1،000 فغانستانا پاڅون م، ډ سمع هللا محترم 1۵

 یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني 10،000 سترالیاا محمد اسماعیل اړم محترم 1۶

 مسلکې دندهیو کال بیله تنخوا رضاکارانه  افغاني 10،000 انګلستان قانونپوه عزیز معارج محترم 17

 یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني 10،000 امریکا نجیب هللا شرفزی محترم 18

 یو کال بیله تنخوا رضاکارانه مسلکې دنده افغاني ۵،000 انګلستان وله ملسعبدالوکیل  محترم 1۹

    محترم 20

    محترم 21

    محترم 22

 

 
 


