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مطبوعاتي اعالمیه
د افغانستان عزتمند ملته ،السالم علیکم و رحمته هللا وبرکاته!
د حق او عدالت ګوند د یوه پراخ سیییاسیین ګوند په توګه د ولسییواک  ،برابرۍ او متوازن اقتصییادا او لولنیز
پر مختیا د معیارونو پر بنسییپ په  ۱۳۹۰هجرا لمریز کال کې د اسییاسیین قانون او د سیییاسیین ګوندونو له
قانون سییییییره سییییییم پر نولو فعالیتونو پی وک د دغه ګوند جوړېدل هغه افغانانو ته چې له نولو نلکو او
هیواد سیییییره یې مینه درلوده او یو ولسیییییوا نظام یې د اسیییییالم د مید دیر په رڼا کې هیله وه یو تاریخن
نوښییت او نیګ ګام وګڼ شییو د ګوند مسیییلینو او فعالینو  ،د ګوند ارزښییتونو ته نوله وفادارا په عم کې
ثابته ک ه ،آن تر دې چې د ملکرو ملتونو امنیت شییییییورا په نو کلنن یوه راپور کې د دغه ګوندجوېدل ،د
هغه دیموکراتیکو ارزښییتونو او ملن جوړښییت ته په پام سییره ،دا د افغانسییتان د نلکو لواره یوه سییتره سییته
راوړنه و بلله
د هیواد پر سیاسن ،لولنیز ،اقتصادا او فرهنګن برنلیګ د وروستیو نانوالو او پیښو لول نلګ ،د سیاسی
او الولنیزو بنیسیییوونو په ګ،ون ،اړ ایسیییت ترپو چاپیر چار او پیښیییی په جد توګه و پی او د نولو
امکاناتو په محدوده کښی نو مسیلیتونه تر سره ک ا په همدې اړوند د حق او عدالت ګوند یو ځ بیا نو
سیاسن او ملن دریځ له نلکو سره شریکوا:
تېرې ولسمشریزې لاکنن زموږ د ولس لواره یو ستر سیاسن آزمایښت وو چې د دغه تازه جوړ شوې ګوند
د تشییکی او پرانتیا د لم یو شییی و سییره هم ملاله پیښییی شییو د حق او عدالت ګوند د نو منشییور مندرجو
اصییولو او نمنو ته په پام سییره ،چې د هیواد د ملن ګوو سییاتنه ده ،د تېرو لاکنو پر ملال د تحول او تداوم لیم
تر لولو غوره و ګاڼه د اوسنن ولسمشر ،محمد اشرف غنن ،قدرت په رسولو کې یې د کاندیداتورۍ له پیله
بیا د تحول او تداوم د لیم تر پرنتیا او با نره د یوه بریالی لاکنیز کامویان د ترسره کېدو لواره ،اساسن رول
لوبولی
پییه لییاکنیز نظییام کې د مییدیریییت کمزور لییه یوې نوا او د هیواد پر لوړو مصییییییلحتونو فردا او ګروپن
ګرایشیییونو ته رجحان ورکول له بلن نوا د دې م شیییول چې د د پر ځا چه د دوهم پ او لاکنو په پایله
کښی چار په سول ایزه توګه ګوونکی کاندید ته و سوارلی شن ،هیواد یوه ستر سیاسن بحران ته کش ک ل
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شییییییو که په هم د ملن یوالن حکومت جوړېدل هغه ملال په ظاهر کی دک کیچ مخه و نېوله نو د د د
حکومت د را منځ ته کیدلو پرنگوالی د نلکو اعت ار د دو د رایو د ارزښت په اړه د سوال سره مخ ک
هغه حکومت چې جوړښیییت او منځ ته راتګ یې د اسیییاسییین قانون سیییره مغایرت ولر منطیا د دې دردېدلن
ولس د سیییترو سیییتونزو په هوارۍ کې ناتوانه او عاجزه د لکه پنګه چې ګورو د ملی یو والی حکومت د
مشر تابه د هڅو سره سره بیا هم د سترو ملن مصی تونو لکه ادارې فساد ،په میرریو کې نویش نورا او
د عامه ملکیتونو د لولمارانو پخه د لوړو سیییییاسیییین ک یو مالت پخه مخنیو او له منځه وړل تر هغه په
ډیر کمزور دا چې زموږ نلګ یې په تمه د
د ملن یوالن د حکومت د پنځه کلر عمر پخه دا د په نا په در کاله تېریږا ،نو هم د هیواد لاکنیز
نظام نه د مض ی وش شییو او له سیییاسیین ګوت وهنو او مدانولو پخه اغیزمر د د برېښیینایې تذکرو د
وېش په انتخاباتو کښی د فساد پخه د مخ نیو یوه اغیزمنه وسیله ګڼ کیدله د د تذکرو د ویش په ځن،یدلو
سره په انتخاباتو کښی د فساد پخه د مخ نیو یوه موثره وسیله د سه و ړه او په پایله کښی به یی د داسې
یوه نظام د رامنځ ته کېدو په مخه کښییی چې د اولس د ریښییتینو رایو پر بنسییپ رامنځ ته کیږ نن،ان رامنځ
ته کیږ همدا شان دا کار د زور واکانو او زر واکانو تر منځ د پارلمانن او ول سوالیو شوراګانو د پوکیو د
ویش او آن د راتلوونکن ولسمشرۍ پور د قدرت ویشلو ته را پرانیزا
یادو لکو ته په پام سیییره ،د حق او عدالت ګوند په نوې فصییی کې نو فعالیتونو اوسییینیو شیییرایطو ته په کتو
سییره یو ځ بیا له سییره اعالنوا او د نولو هم فکرو او زړه سییوانده هیوادوالو په مرسییته ،د هغو په ګ،ون
چې په حکومت کې کار کوا او یا هغو چې له حکومته بلر دا ،نوله فعاله او ښیییییکاره م ارزه په ندنیو
اساسن او عمده ساحو کې ترسره کوا:
 １اساسن قانون د ملن یوالن او ولسواک د تضمیر یواځینی عنصر د  ،چې د افغانستان سیاسن
جوړښت پکښې مشخص شوا دا موږ په اساسن قانون کښی او د نظام په جوړښت کښی په
موقع تعدیالتو عییده مند یو چې مونه یې د نظام د کفایت لوړول او د ولسییواک تیویه وا او د
هغه شرز العم له مخن تر سییییره شییییی چه پخوله په د ملن وثییه کې بیان شییییو نو تر هغه
چې په هیواد کې شته ک کیچ نه و ملار شو  ،په اساسن قانون کې مندرج جوړښت او د د
قانون لولو مادو ته احترام هغه مج وریت د چې په په نه شییییییتون کې یې هیواد نور هم بې
ث اته کېږا له همدې امله د ا سا سن قانون او په هغه ک ښی ښوول شو نظام له جوړ ښت پخه
دفاع ،په د زمانی میطع کښی ،د ګوند له ملمو کار مونو پخه دا
 ２د ملن یوالن د حکومت د مود له پا ته رسیییېدو سیییره سیییم ،باید وا د نلکو په اکثریت رایو
لاک شییوې منتخو ولسییمشییر ته ولېږدول شیین په اسییاسیین قانون او د حکومت په جوړښییت کې
بدلون باید د نوې حکومت په صیییوابدید او د نوې هغه پارلمان د اکثریت رایی ته پریښیییوودل
شییییییی چې د رڼو لاکنو له را منځ ته راغلی و نولواکه او رڼې لاکنن زموږ د بریا او د
جملموریت د ستنو د ځواکمنتیا ضمانت کوا او په هیواد کې د ولسواک د دوام م کېږا د
بریالن کاندید رایو ته احترام که په هم په وړوکی اکثریت وا ،د نظام د دوام او د ډیموکراس ی
د تط یق له اسییاسییاتو پخه شییمېرل کېږا د هغه رایو لواره چې د بایلوونکن کاندید په ګوه اچول
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شییوا و  ،د مجرایی غوښییت نظام له په شییاتګ او لویدلو سییره مخ کوا موږ به د سیییاسییی
ګوندونو ،سیاسن او لولنیزو بنسوونو ،او هم فکره هیواد والو سره یو ځا او په یوه غږ د هر
هغه نن ،پر وړاندې درېږو چې د رڼو لاکنو مخه نېسن
 ３د ملن یوالن د حکومت نژد در کلنه تجربه دا په ډاګه کوا چې حکومت د اوسیییییینی کابینن
او نورو ارکانو په اوسیینی ترکیو سییره بریالن نه دا د ملی وحدت د حکومت مشییران د ویشی
شییییوې ادارا په یوځا کولو کښییییی چه یو کارا لیم ځینی جوړ شییییی ناکام دا ،آن تر دې چې
اداره په لوله کې حتی تر وړو جوړښتونو پورا ورځ تر بلن د ان شیاق او وېش کېدو په لورا
ځن ش ی ایسییته سییا را ،په لولو باندې د قانونو یوشییان پلن کېدل او د هیواد لواره د داسیین سییترو
چارو تر سیییره کول چې اړتیا یې شیییته  ،په یوه ویشییی شیییوې اداره که ناشیییونی کار دا د یادو
ستونځو سره سره ،د حق او عدالت ګوند او هم هیله مند د چې د ملن یوالن حکومت ،په
پاتن موده کې  ،د هیواد د ملمو مصالحو په ناشر د قربانیو په ق لولو سره ،ښایسته سا را او
د ادارې علمن معیارونو پر بنسیییییپ ،اداره د سیییییره په لوله کښیییییی ورغوا موږ د د چار د
ترسره کولو د پاره د حکومت د مشرانو په هڅولو کښی د لولو مرستو ته اړ یو
 ４د بیت المال د غلو ،ب،ې انسییییتونکو او نلکو د حیوقو ناقضییییینو ،د معدنونو او مخدره موادو د
قاچاقچیانو پڅ عدلن تعییو ولس ناهیلی ک د مشخصا هغه شمېر کسان چې د ویش شو
ادار کښییی د تیارو پخه په اسییتفاد سییره هم پر لوړو پوکیو ناسییت د او یا هم د ملت له
وینو پخه په جوړه ک ې شیییته منی او هم د هیواد د سییییاسیییی دسیییترنوان په سیییر کې نوند
ځا لرا دا کسیییییان د هیواد په کچه د فسیییییاد ،مخدره موادو او چور چواول اصیییییلن محورونه
شمېرل کېږا له دغه وضعیت سره م اره د هغه اوصولو له ډلن پخه دې چې د حق او عدالت
ګوند منشور یې تر سره کول پر موږ حکم کوا
په درنښت
سردار محمد روشر
د حق او عدالت ګوند رئیس
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