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ا
او روڼ اندو ته مبارکې ،پلوی او د جنګ ټولو اړخونو ته وړاندیزونه:
کابل 2020/03/17

د افغانستان د ولسواکه سولۍ شورا ،چې یو بیطرفه ملې ګټو او ملې ارزښتونو ته یو ژمن تازه تاسیس شوی ملې ساختار
دی ،د داکتر صیب محمد اشرف غنې په مشرۍ« ،دولت ساز» ټیم ته په ولسمشریزه ټاکنو کی د بریا مبارکې دوئ ته،
افغان ملت او خپلو ټولو ملګرو ته وایي .مونږ د ولسمشر د دغه اقدام نه چې د زورواکو او د هغوي چل بازو یارانو دسیسو
ته تسلیم نه شو ،او په رسا قامت یی د دوئ ټولو سره مبارزه وکړه ،او بریا یې تر السه کړه ،ترې خوښي څرګندوو؛ او د
دغو قربانیو په بدل کی ور ته د خپلو ټولو ملګرو د هر اړخیزه همکاریو ژمنه وړاندی کوو .دا بریا دی ټول افغان ولس
ته مبارک وی.
البته دا زمونږ ګډ رسالت دی او د هیواد په ګټه یې بولو چې اوس نه پس د سولې لپاره څه باید وشی ،په دی اړه خپل نظرات
د جاللتمآب ولسمشر ،د ده ټیم  ،اففغان ولس او د جنګ کی درګیرو ټولو اړخونو ته وړاندی کړو:
 - 1مونږ مونږ یو سوچه افغانې مستقل او بی طرفه جوړښت یو چې د افغانستان د سولې په پروسه کی د خپل ملت د
خاموش اکثریت په نماینده ګې د خپلو هیوادوالو د ملې ارزښتونو او ملې ګټو نه پلوی کوو .مونږ د دولت ،مخالفینو او نورو
سیمیزو او نړیوالو دخیلو قوتونو پوری کوم تړاو نه لرو .مونږ د دواړو اړخونو (دولت او مخالفینو) تر منځ د سولې د
خبرو د بریا په خاطر خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکوو.
 -2مونږ خپلو ټولو غړو ته د هیواد په دننه او بهر کې الرښوونه کوو چې:
الف  -د دغې شوراټول غړي باید په خپلو ټولو امکاناتو سره د نوې منتخب دولت نه پلوي وکړي .په بهرنیو هیوادونو کې
زمونږ د ولسواکه سولې د شورا د ملګرو نه هیله دا ده چې د هیواد په داخل کې خپل ټولو اړونده خلکو (خپلوانو ،سیاسې،
اجتماعې او مسلکې ملګرو او دوستانو) سره اړیکي تأمین او هغوې دې هم د دولت نه هر اړخیزه مالتړ ته وهڅوي.
ب  -مونږ د ولسواکې شورا د ټولو بهر میشته ملګرو نه هیله کوو چې هر هغه غړي چې کوالی شی افغانستان ته په
مسلکې خدماتو کې د ځوانانو د ال ښی روزنې او د مسلکې خدمتونو د ال ښه کولو لپآره هیواد ته راتالی شی ،ژر تر ژره
دی ځانونه اماده کړی چې نورو هیوادوالو ته د خدمت یوه نمونه شی ،او په ګډه او تفاهم د دی شورا په الرښوونه د خپل
دولت ،هم مسلکانو او ولسونو سره منظم فعالیتونه تر سره کړي .زمونږ د شورا د غړو د ژمنتیا په لړ کی ،د ولسواکه
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سولې د شورا مبتکر او د نړیوال مرکز ستر سالکار ،داکتر صاحب تاج الدین ملت مل تر ټولو لومړۍ دا اراده کړی او
ځان اماده کوی چې د دغې شورا د کارونو د الپیاوړتیا او پراختیا په پار ډیر ژرهیواد ته راشی ،د ولسواکه سولې د شورا
د نورو ملګرو او افغانانو نه هم هیله کوو چې پدی ابتکاری سفر کی د هغه ملتیا وکړئ.
ت  -د دی موقع نه په ګټه مونږ ولسواکه د سولې شورا غړی خپلو هیوادواولو ته بلنه ورکوو چې ژر تر ژره دی زمونو
سره د دغې شورا د غړیتوب له الری د خپل ملت په یو موټې او بسیج کولو کی فعاله ونډه واخلې .د ټولو ملې قوتونو نه
هیله ده چې زمونږ سره په ګډه ،د دغې منځګړی شورا په جوړونه  ،توانمند کولو او پراخولو کی فعاله ونډه واخلې ،تر څو
ستاسو د هر اړخیزه همکاریو په وسیله د دغه محروم او زپل شوی ملت د اواز د را پورته کولو او د هیواد په ملې مسآیلو
کی د دوی د نقش د را پیداکولو او په خاصه توګه د سولې په تامین کی ملې ګټو او ارزښتونو ته د یوه ژمن اما بیطرف
منځګړې قوت د رامنځ ته کولو وسیله شو .هیله لرو چې دغه منځګړې شورا به په پوره امانتداری او خپلواکې د سولې په
پروسه کی د دولت او مخالفینو تر منځ د یوه ښه او اغیزمن تفاهم او توافق وسیله شی .مونږ د دغې شورا د ټولو غړو نه
احترامانه هیله کوو چې یوی ابرومندانه ،عادالنه او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کی دی خپلې هلې ځلي ال ګړندۍ او
پراخه کړي.
 -2مونږ په دولت او د دولت په مخالفینو غږ کوو چې زمونږ د ولسواکه سولې شورا د بهیر نه دی پلوي وکړي ،او مونږ
ته دی د دغه ستری غمیزی په حل کولو کی د خدمت کولو او د دواړو خواو تر منځ د باور او همکاریو د رامنځ ته کولو
او د یوه شمیر ګټورو منځ الرو پیداکولو لپاره د منځګړتوب فرصت راکړی ،او زمونږ د هلو ځلو نه دی د هیواد په ګټه
کار واخلې .تر څو په هیواد کی د جنګ او جګړي لمنه ور ټوله او په اخالص سره دی د یوه بل سره د مخامخ بین االفغانې
خبرو ته الره خالصه کړو .د دوي هر یوه نه هیله ده چې د سولې په راتګ ،ساتنه ،پالنه او پراختیا ورکوونه کی هر نوعه
نرمښت او ګذشتونو ته اماده اوسی.
 - 3مونږ د ملګرو ملتونو د اداری ،نورو نړیوالو سوله پسندو ادارو او نړیوالې ټولنې نه هم دا هیله کوو چې د افغانې
مسایلو د حل په برخه کی د ولسواکه سولې شورا هغه تاریخې نقش ته په کتو چې دغه نوعه بیطرفه ملې جوړښتونه پخوا
هم د سختو او اوږدو کشالو د حل مؤثره وسیلې شوي دي .نو دغه کلتوری ارزښته ته په کتو له دوي هیله کوو چې ژر تر
ژره دی د دغې شورا هر اړخیز مادی او معنوې پلوی وکړی تر څو په خپلو کارونو کی مستقل اما غوڅ او ګړندی رول
ادا کړی.
 - ۴مونږ د ټول افغان ولس نه هیله کوو چې د هیواد پدغه حساسه مرحله کې د ټولو هغو توطیؤ په وړاندی چې زمونږ د
ملت د ملې یوالې او د هیواد او نظام په وړاندی په ډیره پراخه توګه په مختلفو الرو په کار اچول شوي دي ،ته په پوره او
جدی توګه متوجه او له پوره هوښیارتیا نه کار واخلې ،او د جکړو د ختمولو او د یوی تلپاته ،ابرومنده او عادالنه سولې د
تآمین او تداوم لپاره دی هر نوعه ګذشتونو ته تیار اود ولسواکه سولې شورا سره دی ځانونه هر نوعه همکاریو ته اماده
کړي .په درنښت

د ولسواکه سولې شورا سکرتریت
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