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 افغانې ملې مشورتې جرګی ته
 د افغانستان د ملې همغږۍ د مرکز وړاندیزونه

 من الشیطان الرجیماهلل اعوذ ب
 بسم الرحمن الرحیم

  
 
 

 !یس[ او درنو غړوئد ملی مشورتی جرګی محترم ټولمشر ]رولسمشر، د افغانستان جاللتمآب 

 

د افغانستان د سولۍ او ولسواکۍ د تفاهم او ملې همغږی مرکز ] د ملی همغږۍ مرکز[ د هیواد په دی حساسه مرحله 

کلکه تاید کړ، او د دی جرګی د خپل وخت سره په کی د ولسمشر له خوا د دی ملی مشورتې جرګی د رابللو اقدام په 

ه دولت او د چرګۍ مسؤلینو تمایندګیو له الری خپله همکاری ال ښه سمون لپاره یی په هیواد کی دننه او بهر د خپلو ن

چی د جرګی په جوړښت کی ستونزی او نیمګړتیاوی شته ، او زمونږ د مستحقو ملګرو ونډه سره لدی کړه.  زوړاندی

ده او مونږ پدی اړه خپل اعتراض خوندی ساتو. ه پکی محدوده شوی ده، دا د اوس وخت او د دی لیکنی موضوع ن

، چې افغان ملت ته د ښې راتلونکې ه یو ښه او امیدوارکونکی اقدام دیډرګه کی د خویندو او ځوانانو پراخه ونپدی ج

زیاته بریاو ال د ښو او مؤثره پریکړو په خاطر او د دی جرګې مونږ د دی جرګۍ  دا دی یو ځل بیا زیری ورکوی.

یا خپل په رڼا کی ب او ي، او مونږ به ستاسو د فیصلوستاسو فیصلی په دقیقه توګه څار لت او ړنړیوالمهیله کوو.  

د خپلو پخوانیو وړاندیزونو  ، دا مرکزد دی جرګۍ د ال موفقتیا په خاطر.  نظریات او دریز د خپل ملت سره شریکوو

ه لې، او رسما سپارل شوي دي، دا الندی وړاندیزونه هم د هیواد په ګټه بولدمخه ته  د جرګې مسؤلینوسره سره چی 

 زمونږ دا وړاندیزونه د دی مرکز د یوی ملې ونډی په توګه، هیله ده یکويشریی سره او د جرګۍ د ګډوانوالو تاسو 

 ، او په اړه یی مونږ ته لیکلې اطمینان رکړئ.شامل کړئزمونږ په نوم د مجلس په اجندا کی 
 

اد په هیومونږ ن د متکې کیدو په غرض، او د هیواد په ځادهیواد اقتصادی، سیاسی او نظامی حاالتو ته په کتو،  - 1

زمونږ غړي د هیواد دننه او په بهرنی  د یوه کلن داوطلبانه عسکری خدمت د بیا شروع کولو وړاندیز کوو. کې 
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هیوادونو کی دغه خدمت ته اماده دي، چی یا عمال دنده تر سره کړي او یا د یوه تن د یوه کال مناسبې تنخواه په 

 .ه واخلينډبا پالنه پروګرام په چوکاټ کی وورکولو سره د یوه 
 

 

چی د هیواد د سترو ګټو په نظر کی نیولو سره باید په ټول هیواد کی  ئټولوافغانانو نه دی په کلکه غوښتنه وش د  - 2

استعمال دی جرم او د هغی نه د  (الرو په شمولډد ) د بل هر نوعه کرنسی راکړه ورکړه په افغانی تر سره شی.

د ي د سرغړونی په صورت کی د د دغه اصل نه دی . ړونی راپور ورکول دی د هر افغان مکلفیت و بلل شیسرغ

 ېهمدا راز ټول افغانان او دولت  .ورکړل شی ويته الزمې سزا وراکړی ورکړی دواړه اړخونو او نه راپور ورکونک

دی تر ممکن حده د ملی تولید د موجودیت په او چارواکې اداري دي د ملی تولیداتو زیات تولید ته، او ولس  هاړوند

 ، او دولتې اداری دی پدی اړه مکلفې وګڼل شصورت کی د خارجی تولیداتو نه استعمال ته وهڅول شی

)چې په هغی کی د خبر ورکونکې هویت پټ وساتل د امنیت د تامین لپاره دی د پټ خبر ورکولو یو فعال سستم   - 3

ن دی پدی مکلف کړای شی چې شکمن کس او فعالیتونه باید آړوند مقاماتو ته خبر را منځ ته شی او هر افغاشی( 

ورکړی. پدی برخه کی هر نوعه غفلت باید د یوه جرم په توګه تشخیص او اجرا کوونکی یی باید دقضایی او عدلی 

 .ته وروپیژندل شي مقاماتو
 

واچوالی شی چی د هر مجرم دوامداره نظارت  جرایمو د ثبت داسی یو موثر سستم په کار په هیواد کی دی د   - ۴

جارت او ، تاو پلورلو د هرافغان د تقرر، تعلیمې ادارو کی د داخلی، کرایه اخستلو، جایداد اخستلو . ی تر سره شیکپ

کاروبار شروع کولو، تذکری او پاسپورت اخستلو په صورت کی باید د دغی اداری نه راپور تر السه کړای شی، او 

د هغی په رڼا کی دی اجرات وشی. د داسی راپور نه پرته او یا د مشکوک راپور په صورت کی دی د اړونده اجراتو 

دا به د جرایمو په راکولو او د مشکوکو   .الزمه سزا وټاکل شید الیحی سره سم اجرات وشی، او متخلفینو ته دی 

 وسیله وي.کسانو د فعالیتونو په مخنیوی کی مؤثره 
 

 یداو الزم موثر امکانات  تعداداو د قطعاتو شمیر په غرض دې د سرحدی امنیتی قواو  لود امنیت د ال ښه تامینو - ۵

په وخت او موثره چاره وشی. که ضرورت وې د دی کار  په اړه  تر څو د تخریبکارانو د نفوذ او راتګ ،زیات شی

ې کی پدی برخه ک نووشی. زمونږ غړی د نړی په مختلفو هیوادو مرسته ټولونه ) فنډریزنګ(لپاره دی یو ابتکاری 

 .ته اماده دي نېاخست نډیفعالې و
 

هیواد بنیادی اقتصادی پروژو ته یو دری، په هیواد کی د دایمې ازادی، ابرومنده سولۍ او ثبات په خاطر دی د   - ۶

 .پنځه، لس، او پنځه ویشت کلن ماستر پالنونه جوړ شی
 

یژی د یوی اوږدمهاله ملی سترات بایدلپاره یوه ستره ستونزه د یوی ملې ستراتیژی نه لرل دی.  د دی د افغانستان   - ۷

ځ ته شی. مونږ پدی اړه پالن او متخصص متخصص مرکز را من دی یود جوړولو اصل منظور او د دی کار لپاره 

 .رو چې خدمت او همکاری ته ژمن ديلغړی 
 

د افغانستان ملې ارزښتونه لکه د هیواد نوم، ملی بیرق، ملی سرود، ملی هویت ، رښتینې ملې مشران او نور   - ۸

ندل مې نصاب له الری ور وپیژ، او ټولنې خاصتآ ماشومانو ته د تعلیباېد د ملی امانتونو په توګه واضح او روښانه شی
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د دی هر یوه ارزښت په وړاندی مخالفت او یا بی احترامې دی د ملی جرم په توګه تثبیت او عملی کوونکی دی  شی. 

 .کړای شی اکمهمحپه ښکاره ډول په سختو مجازاتو 
 

[ اړیکي ېاطالعاتې او ماد]سیاسی، او ښکاره  يپټد خارجی هیوادونو او د هغوي اړونده ادارو سره هر نوعه    -9

ولس ته رسوا او مرتکبین یی په ښکاره توګه په کلکه باید  . د دی اصل مخالفیندی د کلک نظارت الندی وساتل شی

 .مجازات شی

نه عالوه ساتلو او پرورنې ته ضرورت لری.  د جرګې د غړو نه  راوستلو)پایداره او ابرومندانه سوله( د   - 10

ولۍ تر نامه الندی ټولي مغرضانه او د پردیو د اهدافو لپاره جوړي کړای شوی پروژي باید په موهیله دا ده چې د س

شنډولو لپاره د سولۍ روښانه غوښتنې او شرایطو په مطرح کولو سره د خپل نظام د بقا دقیقه توګه درک او د هغې د 

 ره د دولت د اوسنې مؤقف پلوی وکړی.  الپ

 

یادونو نولی د ازادی ساتل او پرورنه تر هغې زیاته اړینه ده.  ازادی د یو شمیر ب کار دی،ازادی اخستل ښه   - 11

ې مونږ و چهغر تپه جوړولو سره ساتل کیږی او پرورل کیږی.   (نهادونواو دیموکراتیکو )خاصتآ اقتصادی او دولتي 

مانا نه لری.  افغانانو ډیری  د ازادی د ساتلو او پرورني اړوند نهادونه نه وی بشپړ کړي، دا ازادی اخستنه کومه

مو یو په بل پسی له السه ورکړي.   ي، چې هغه ازادهازادی واخستي، خو د دغو نهادونو نه لرل د دی سبب شو

ازادی د اخستلو نه پس ییا  هغو توطؤ ښکار نشی، چې د نامه الندی د تر (ازادی) افغانان باید نور په الشعوری توګه د

هیله ده دا جرګه به لت مهمه او اغیزمنه ده. ود ازادی په ساتلو کی د ملت دنده تر د. يش د نورو)غالمانو( غالمان

را منځ ته  يالرښوند ازادی د ساتنې او پرورنې په اړه پراخه پدی اړوند خپلو خلکو ته غوڅ او روښانه دریز او 

ازادی په واقعې مفهوم ال ښه پوه کړاي ملت د ټول خپل غولیدلی ورونه او خپل ، تر څو مونږ غولیدلې نړیوال، کړي

 تاج الدین ملت مل. په درنښتشو. 

 

 

 ل کال 139۸، ۸د غوایی د میاشتې 

 د ملې همغږئ د نړیوال مرکز انتخابې ټولمشر

 ګيفاهم او همغږۍ د مرکز په نمایندد افغانستان د سولۍ او ولسواکۍ د ملې ت

 

 یادونه:
 

نوری لیکنی هم ولولی، نو کوالی سی چی، پر لیکوال که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی 
 فهرست ته، الر« آرشیف»د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»انځور باندی د 

 السه کړی! ښودنه تر
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