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داکتر تاج الدین ملت مل

د افغانستان روڼ اندو،
ملې او مترقي عناصرو ،ځوانانو آو خویندو ته یو وړاندیز

راځې دنباله روي پریږدو او قیادت په الس کې واخلو!
دا دی بیا د ولسمشریزی ټاکنې را په مخ دي .دا چې مونږ پدی ونه توانیدو چې مخکې له مخکې
خپلو خلکو ته د یوه سالم بدیل په وړاندی کولو دوي او ځانونه د دنباله رویو وساتو  ،دا زمونږ ستره
ګناه او نیمګړتیا ده .پدی برخه کې مونږ او تاسو تر نورو ټولو د ځان او افغانانو په وړاندی مسؤل
یو ،ځکه سالم سیاسیون باید خپل د ملت د سرنوشت په ټاکلو کې رهبری کوونکې رول ادا کړی.
سوال دا دی چې آوس څه کوالی شو؟
-１

راځې په یوه سالم پراخه مرکز کی سره راټول ،جرګه او یو اواز او یو قوت شو .زه تاسو

ته اطمینان درکوم چې که همدا اوس هم په اخالص کار شروع کړو ،مونږ به د انتخاباتو ټاکوونکې
ډله شو .ځکه زمونږ پلویان او نا راضیان زیات دي.
 -２مونږ باید د  202۴کال په انتخاباتو کې خپل کاندید ولرو.
 -３مونږ به په ګډه د یوی مرکزی فیصلې په اساس د داسی یوه کاندید نه پلوی وکړو چې هغه
زمونږ نسبې انتخاب او د وطن په اړه زمونږ غوښتنې ومني.
-４

مونږ ال تر اوسه د هیچا د کمپاین برخه نه یو ،او غواړو له تاسو سره یو ځای دا فیصله په

ګډه ونیسو.
 -５مونږ کوالی شو چې یو قوي سالم او سیاسې اپوزیسون را منځ ته کړو.
 -６له هری سیاسې ډلې او شخصیتونو نه چې د افغانستان واقعې ژغورنه غواړی هیله لرو چې
ژر تر ژره مونږ سره اړیکه ونیسی او د دغو مصیبتونو نه د خالصون لپاره زمونږ سره الس په
الس شی.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

مونږ د همدغو بدو حاالتو په منځ کې د یوه پراخه سیاسی وحدت لپار په افغانستان کی (د ملت پاله
افغانانو د تفاهم او انسجام جرګه) په نوم یو تهداب ایښي چې په هغې کې پاک او توانمند ملې شخصیتونه
او د مختلو سیاسی نظریو لرونکې افغانان سره په ګډه کار کوي ،راځې دغه ستاختار پراخه او قوی
کړو.
هغوي چې خپله تصمیم نشی نیوالی  ،نور ور ته تصمیم نیسې.

اړیکې:
افغانستان :ښاعلی عبدالقادر فکټری781-354-358 :
امریکا :داکتر تاج الدین ملت مل202-246-1992 :

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