
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، موالنا سعید افغاني : د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 «  غفوری  » نورمحمد    

 میالدی ۳۱۰۲می   ۸   :  تاریخ نشر

 

 

 

 وطن د ترقۍ ملي ګوند اعالمیهد  
 

 کابل ــ  ټهیمه ن ۰۳کال د غوایی د میاشتې  ۰۲۳۳د 

 

د ګاونډیو، سیمې او نړۍ له ټولو هیوادو نو سره په سوله کې د ګډ ژوند، خپلواکۍ، ځمکنۍ »

بشپړتیا، ملی واکمنۍ او ملی ګټو ته د متقابل احترام او د یوبل په کورنیو چارو کې د نه الس وهنې د 

ګوند په بهرنی سیاست کې د وطن د ترقۍ ملی « اصولو پر بنسټ د ښو او دوستانه اړیکو ټینګول

 لومړنی او اساسی مرامي ټکی دی. 

ددې اصولو پر بنسټ د وطن د ترقۍ ملی ګوند له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکو پلوی کوی 

 او په دې نظر دی چې د نړیوالو ستونزو په حل کې باید دیپلوماتیکې هلې ځلې غوره رول ولوبوی. 

له بده مرغه د ډیرو کالونو راهیسې زموږ ګاونډی هیواد )پاکستان( په مختلفو ډولونو د افغانستان 

په داخلی چارو کې الس وهنې کوي، د افغانانو تر منځ د سولې او پوهاوی مخه نیسي، په خپله 

د  خاوره کې یې د تروریستانو د ځالو د جوړولو لپاره شرایط چمتو کړی، او دادي اوس یې زموږ

 هیواد خاوره هم الندې کړې او افغانان یې د خپل هیواد دفاع او سرښندنې ته مجبوره کړی دی. 

د وطن د ترقۍ ملی ګوند په داسې حال کې چې د خپل هیواد په چارو کې د پردیو هیوادونو السوهنې 

پاکستان څخه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له الس  -په کلکه غندی، له ګاونډی هیواد

ړه د وهنې او زموږ پر ځمکني حریم باندې له تیري څخه په کلکه ډډه وکړی، ځکه چې جنګ او جګ

 هیڅ هیواد په ګټه نه ده. 

موږ د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د ساتلو په الر کې د افغانستان د وسله والو ځواکونو وروستی 

آقدام ستایو، د ملی نوامیسو څخه د دفاع په الرکې د هغوی له فعالیتونو ټینګ مالتړ کوو او د ګوشتې 

 



څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 2 » صفحه :   
 

د قاسم اونورو قهرمانانو زړورتیا ته د قدر په اتل شهی د شهیدانو سرښندنو اوپه ځانګړي توګه د

 سترګه ګورو. 

 

د وطن د ترقی ملی ګوند په خپلو جنګیالیو لیکو د هیواد په ویاړلو بچیانو او ټولو وطندوستانو غږ 

واد د دفاع او ساتنې له پاره د یوړاندې د خپل تاریخی او لرغونی هکوی چې د تیري کوونکو په 

 ر تل متحد یو موټۍ ، تیار او چمتو اوسی .ییکونو په څخپلو اتلو پلرونو او ن

 

 د وطن د ترقۍ ملی ګوند داراالنشأ

 کابل ـ  افغانستان

 

www.said-afghani.org   صفحه اصلیباز گشت به    ـــ  

http://www.said-afghani.org/

