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 افغانستان د سولۍ او ولسواکۍ د ملې تفاهم او همغږۍ مرکزد 
 [ملې همغږۍ مرکز )مهم( د]

 اعالمیه د مهمپه اړوند  ټاکنولسمشریزو د افغانستان د روانو و
 :زمونږ وړاندیز ړوند اندو، ملې او دیموکرات قوتونو او اشخاصو ته ملت، فغانستاناد 

 

د افغانستان د سولۍ او ولسواکۍ د ملې تفاهم او همغږۍ مرکز ]د ملې همغږۍ مرکز[ په کابل کې د خپل لوې شورا 

چې  هد رایو په اکثریت دا فیصله وکړ ،نهضت د نړیوالې څانګې د نظراتو په نظر کې نیولو سره ید د ،کېنډه په غو

مد د داکتر صیب مح مونږ په ګډهکې ټاکنو د هیواد د روانو حاالتو په نظر کې نیولو سره د ولسمریزو پدی را روانو 

ټیم نه پلوې د هیواد، نظام ، سولې، ثبات، اجتماعې عدالت او ولسواکې په ګټه  «دولت ساز»، د اشرف غنې په مشری

اړوند افغان ولس، روڼ  دیوو او پاعالن د دغه تیم نه خپل پلوی رایوو په اکثریتخپلو غړو د د  مونږنو  . ارزوو

 اندو، او ټولو ملې مترقې قوتونو ته الندی وړاندیزونه کوو:

 په خپلو ټولو ټول غړي باید مرکزکې الرښوونه کوو چې د دغه  ننه او بهره د هیواد په دتمونږ د مهم ټولو غړو   - 1

. په بهرنې هیوادونو کې زمونږ ملګرو نه هیله دا ده چې د هیواد په داخل يوکړد دولت ساز ټیم نه پلوي امکاناتو سره 

 سره اړیکي تأمین او هغوې اړونده خلکو )خپلوانو، سیاسیې، اجتماعې او مسلکې ملګرو او دوستانو(کې خپل ټولو 

اره وهڅوي.  هر هغه غړي چې کوالی شی پدی ورکولو او په خاصه توګه د دولت ساز ټیم ته د رای ورکولو لپ رای

ې د مختلفو چنونه هیواد  ته ورسوي، او هلته دی د هغو نورو ملګرو سره اورځو کې افغانستان ته والړشی، ژر ځ

همغږۍ د مرکز په الرښوونه د خپلو ملې په ګډه او تفاهم د  ينه د همدی هدف لپاره افغانستان ته تللې د نوهیوادو

 ظم فعالیتونه تر سره کړي.ولسونو سره من

ټولو هغو توطؤ په وړاندی چې مونږ د ټول افغان ولس نه هیله کوو چې د هیواد پدغه حساسه مرحله کې د   - 2

په وړاندی په ډیره پراخه توګه په مختلفو الرو په کار اچول شوی دی، ملې یوالې او د هیواد او نظام  زمونږ د ملت د

کې د ګډون له الری په هیواد کې د یوه  ټاکنواو په وکړي، په هوښیاره او پوره جدی توګه خپل مقاومت او مبارزه 

.   په تر سره کړيمکلفیت په سمه او جدی توګه  ېانتخابې توانمند نظام په رامنځ ته کولو کې خپله ایمانې او وجدان
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ه ورکول د دغه هیواد په وړاندي زمونږ د ټولو یهڅول او یو ښه توانمند کاندید ته را یکې د خلکو پراخه ونډ ټاکنو

 هغه وجدانې دنده ده چې په اسانې سره یی تر سره کوالی شو. 

یواد کی د دیموکراسی د تحقق او مونږ د افغانستان د ټولوهغو ړوند اندو ، ملې او دیموکراتو قوتونو نه چي په ه  - ۳

ټیم نه پلوي د هیواد په ګټه ارزولې مننه کوو،  ت سازلدو د یید یوه توانمند ملې مرکزی انتخابې نظام په راوړلو کې 

 او غواړو چې خپل ټول امکانات د دوي د دغه پلوي په الره کی د دوي سره شریک او د دوي په اختیار کې ورکړو.  

کم  مالې چانس ییتاحد بریا کاندیدانو نه چې پاکو او شریفو د دی موقع نه په ګټه ، مونږ د هیواد یو شمیر هغو   - ۴

ل ټیم سره په یوځای کیدو خپ« دولت ساز» وطن پالنه ددی، په درنښت هیله کوو چې د هیواد لویو ګټو ته په پام خپل 

ې کې کبه دوي ته د الښه خدمت کولو او په راتلون یراتلونکې نظام ک ولس ته ثابته کړی او هیله لرو چې د دی ټیم په

 د خلکو د باور ال زیاته زمینه برابره شی.

یت الرښوونه او یو نیک انسانې یعمونږ د دولت په مخالفینو غږ کوو چې ټاکني د ملت غوښتنه، د اسالمې شر  - ۵

اخالل  ټاکنوطه چې د ؤدښمنانو دغه ت د کړي او د هیوادبهیر نه پلوي و یعمل دی.  له دوي ټولو هیله کوو چې د د

به د دی کار په سر ته رسولو سره ځانونه رښتینې افغانان ثابت او په خپل ملت کې به ډیر  يوددی له منځه یوسی. 

 پلویان تر السه کړی.  

رنه ساتنه او څامه او جدی سنه  ټاکنوغږ کوو چې په خپل ټول قوت سره د او د ټاکنو په کمیسونومونږ په دولت   - ۶

دښمنان پرینږدی چې انتخابات ګډ وډ شی.  که پدغه الره کې دوي ته د ولسونو د پلوي  ټاکنووکړی.  د هیواد او 

نه ساتنه کې خپله مرسته  ټاکنوپه خپل ټول توان د دی  هضرورت وی، مونږ ور ته دا ډاډ ورکوالی شو چې ولسونه ب

ږ کوو غ ونوپه کمیسون ټاکنوشفافیت تر هر څه ډیر ارزښتمند دی.  مونږ په دولت او د  ټاکنووکړي.  همدا راز د دی 

ونږ نه غواړو چې د شکونو په پلمه یو ځل مدیو دغه پروسه شفافه، او بیله مداخلو وساتې.  منچې  په خپلو ټولو توان

 ت او د پردو د الس وهنو وسیله شی. په درنښسری ه دو حکومت یراتلونکبیا زمونږ 

 د ملې همغږۍ د مرکز د عالې شورا سکرتریت

 ******** **** 
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