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داکتر تاج الدین ملتمل

د افغانانو د ملې همغږۍ مرکز
د نړیوالۍ ځانګي د  ۵او  ۶غونډو ګډ راپور

په دی غونډو کی د نړیوال مرکز  1۸تنو د افغانستان او د نړی د یوشمیر نورو هیوادونو نه ګډون کړی وه .پدی
غونډو کی داکتر ملت مل ،د غونډو ټولو ګډونوالو ته د دغه مرکز د موخو او تر اوسه تر سره شوو کارونو په اړه
معلومات ورکړل ،چې د افغانستان نه په دغوغونډو کی حاظرګډونوالو د ملت مل دغه راپور تاید او د دغه هلو ځلو
نه یی کلک مالتړ وښوده او د دغه کار پراخونه یی ضروری وبلله .په دوهمه برخه کی ملت مل ګډونوالو ته د هیواد
په داخل کی د دغه مرکز د غړو هغه څلور غوښتنی چي دوی یی د بهرمیشتو افغانان نه لری شریکی کړی چې هغه
دا دي:
 --1بهر میشته افغانان دی د دغه مرکز د تقویی لپاره په هیواد کی دننه خپل ټول اړوند ملګری ،دوستان او خپلوان و
دغه مرکز ته ور وپیژنی او ور واستوی تر څو هغوی په هیواد کی دننه د دغه مرکز د پراختیا او پیاوړتیا په برخه
کی فعاله ونډه واخلی .همدا راز دی بهرمیشته افغانان د دغه مرکز څانګي په بهر کی فعالي کړي تر څو د افغانستان
د مرکز تر رهبری الندی په ګډه دغه مرکز په چټکې پراخه او د اړونده ملی اهدافو په الس ته راوړنه کی مؤثر ثابت
شی.
 -2بهر میشته افغانان چې یو زیات شمیر یی عالمان ،پوهان او ملې شخصیتونه دی د دغه مرکز سره علمې او
تشکیالتی همکاری وکړی تر څو دا پروګرام ال ګټور او مؤثر شی.
 -۳که مونږ دا د همغږی مرکز افغانی ،مستقل او مسلکې پرمخ وړل غواړو نو دغه مرکز ته یو څه اقتصادی امکانات
په کار دي .نو هیله ده چې بهر میشته افغانان پدی برخه کی موثره ونډه واخلئ.
 -۴بهر میشته افغانان باید د دی کار لپآره د نړی د مناسبو همکاره ادارو او سازمانونو او دولتونو همکاری را جلب
کړئ.
په دریمه برخه کی د تشکیالتو د جوړښت په برخه کی دا فیصلي تر سره شوي.
 —1د ملت مل د بار بار غوښتنی سره چې هغه غوښتل د د دغه مرکز د بهرنی څانګې سکرتریت وکړی ،د ټولو
ملګرو په کلکه غوښتنه داکتر تاج الدین ملت مل د راتلونکو  ۶میاشتو یعنی د اکتوبر تر  1۵نیټی د همغږی د ملې
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مرکز د نړیوالی څانکی د مشر په توګه وټاکل شو او ښاغلی عزیز مارج د نړیوالې څانګې د مرستیال په توګه ،ښاغلی
حفیظ هللا شیرزی د نړیوالې څانګې د لوی سکرتر په توګه  ،ښاغلی موالنا صدیق هللا فدایی د اروپا د مشر مسول په
توګه ،ښاغلی امان هللا اتل د کاناډا د مشر مسؤل په توګه ،ښاغلی نوراحمد خالدی د استرالیا د مشر مسؤل په توګه او
ښاغلې الحاج ممتاز ستارزی د افریقا د قاری د مشر مسول په توګه ومنل شول .همدا راز موالنا صدیق هللا فدایی،
موالنا نجیب هللا جبارخیل او ښاغلی حفیظ هللا شیرزی د مالي کمیټی د غړو په توګه ،او ښاغلی معلم صیب عبدالقیوم،
ښاغلي امان هللا اتل او موالنا نجیب هللا جبارخیل د فرهنګي کمیټی د غړو په توګه انتخاب کړل شوه .د دی دواړو
کمیټو غړی به په خپل منځونو کی په سال مشوره خپل اړوند پوستونه سره تقسیم او د خپلو اړونده کمیټو پالیسي او
کاری برنامي به په راتلونکو دوو اونیوکی تکمیل او مرکزی غونډی ته د تصویب لپاره وړاندی کړی .د هغو ملګرو
نه چې د دوی په غیب کی ملګرو دوی دندو ته مناسب لیدلی او دا اعتنماد یی پری کړی هیله ده په خپل ټول اخالص
دغه دندی ومني او په پوره جدیت یی پر مخ بوځی ،او که په هره برخه کی کوم پوښتنه وی هغه به د سکتریت له
الری حل کوی .د مالی او فرهنګی کمیټی غړو کی باید یو یو تن د خپو کمیټو مؤقته مشری واخلی دا خپل نور
ملګری او ملت مل په یوه جال کانفرانس کی سره راټول کړی تر څو عمومی الرښود باندی مصلحتونه وشی.
په پای کی ملت مل د ټولو ملګرو د همکاری نه مننه وکړه او د وطن د حاالتو په نظر کی نیولو سره د ملګرو د
فعالیتونو د ال زیاتوالی او پراخوالی لپاره یی د ملګرو د ال زیاتی توجه غوښته وکړه.
په راتلونکو غونډو کی به هره کمیټه او د هری قاری مشر د خپلو اونیزه اجراتو راپور ورکوی.
د سکرتریت او معونیت نه هم هیله ده چې ژر تر ژره په خپلو کارونو کی بوخت او اړونده مواد د مرکز نه تر السه
کړی تـر څـو مشر خپلو نـورو اساسی دنـدو ته توجـه زیاته کـړای شی .زه به ستاسو د هـر یـوه مسؤول د تلفون په
طمعه یــم.
ستاسو د همکاریو نه مننه کوم.

د اپریل  2019 ،1۴کال
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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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