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 2۲/۲2/2۲1۲        جرګه ملي نجات د افغانستان د
 الرحیم الرحمن هللا بسم

 

 لڼډ مهاله حکومت:
 د هیواد دروانې غمیزې نه د وتلو الر

 

تر  ونوملګرو ملت مین او د اوسني ناورین د پای ته رسیدلو لپاره دد تا   ۍ، امنیت او ملي واکمنافغانستان باید د سولې
 :ندې له الندې پااونو څهه تیر شيکلکې څارنې ال

« میټېسولې کاري ک»پنځه کسیزه کمیټه د  جګاې د ااهونو په توافق د سولې د پلویانو څهه یوهــ ملګرې ملتونه د  1
 :الندې دندې سرته رسوي ټاکي او هپل مشر« ک ک، س،»نامه الندې جواوي. ( تر ، ک، کس)
 

 مهالفینو سره مهامخ دیته هڅوي چې د وسلوالو الف. د نایوالو حقونو د اصولو په بنسټ باندې امریکایې چارواکې
روسې پ مین په مقصد د سولې دهبرې وکاي تر څو چې هغوي د ګاوندیو مداهله ګرو هیوادونو د ستراتژیکو ګتو د تا  

 په ضد د لوښې په توګه ونه کارول شي.
، د بند، اورد طالب بندیانو برهه لیک ټاکلد طالب مشرانو پر سر جایزې لغوه کول،  ،قطر دفتر ته رسمیت وربښل

، په راتلونکي سیاسي نظام کې د نډ مهال حکومت د جوایدو څرنګوالی، د لپه پروسه کي د ملګرو ملتونو ونډهسولې 
مقاومت )طالبانو( ځاي او د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویښ ټاکل د هغې اجندا موضوعات جواوي چې د وسلوالو 

 ي.مهالفینو او امریکا تر منځ په هبرو کې مطرح کیږ
 ب. د اوربند په موهه د جګاي د ااهونو سره هبرې کوي.

ج. د حکومتي او غیر حکومتي سیاسي کایو د هرااهیزو مشورو په نظر کې نیولو سره په راتلونکې سیاسي نظام 
 کې د وسلوال مقاومت ځاي ټاکي.

 مهاله حکومت د غایو د د. د جګاې د ااهونو او د جګاې څهه د باندې د مهتلفو کایو دریځونه د راتلونکي لنډ
 ه موهه رانږدې کوي.لسټ جواولو پ

 

 .دودیزه لویه جرګه رابلي ــ د ملګرو ملتونو په مرسته 2
، مدني ټولنو او د والیتي شوراګانو د استازو څهه جوایږي. د همدې ، قومي او روحاني مشرانوعلماو لویه جرګه د

ته د والیتي څهه وروس او د الکترونیکي تذکرو د ویشلو امنیت د نافذیدومقصد د پاره په ټول افغانستان کې د اوربند او 
  شوراګانو ټاکنې تر سره کیږي.

 د مشر د لنډ مهال حکومت لسټ لویې جرګې ته وااندې کوي. لویه جرګه په لیسټ کې سولې د کاري کمیټې د ــ ۳
 د پاره یې و کلونودوور رایه ورکوي او د ااتیاوو په صورت کې د تعدیل راوستلو څهه وروسته حکومت ته د با

 کاري موده ټاکي.
 نوې حکومت د بهرنیو هیوادونو له هوا په رسمیت پیږندل کیږي او د اوسني مستعفي حکومت ځای نیسي. ــ ۴
ملي شورا  د ګۍ ټاکي. لویه جرګه هیوه سل کسیزه جرګ بنسټ په نفوسو د والیتونو د نه غاو هپلو له ــ لویه جرګه ۲

 کیږي. انګ  سپارلو نه وروسته  د  ګۍ تهه ( جرګواکونه ) د اساسي قانون پنځم فصل
ي مل)  خ واي. هو د اساسي قانون پنځمپه چوکاټ کې پرم ــ لنډ مهاله حکومت هپلې دندې د اوسني اساسي قانون ۲

 ی فرمانونو په بنسټ باندې سر ته رسوي.چارې د تقنین  فصلونه تعلیق او ااوندې  (لویه جرګه( او شپږم )شورا
 د امنیتي  دې شرط باندې نافذیږي چهه ( حکمونه پعو اساسي حقوق او وجایبد اتباد اساسي قانون د دویم فصل )
  حاالتو سره په ټکر کې نه وي.

نایوال نظامي ــ لنډ مهاله حکومت د اسالمي او ملي اصولو د روحیې سره سم هغه مثبتې السته راوانې چه د  ۷
 بشر او ښځو حقونو په برهه کې تر السه شوې هوندي ساتي.زادي، آبیان   ایتالف د حضور په موده کې د

  وي باطل اعالنوي.  ــ حکومت هغه تاونونه چې د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې ۸
ندیانو برهلیک به د قانون سره سم په حکومت به له ټولو زندا نونو څهه سیاسي بند یان هوشې کوي. د جنایي ب ــ ۹

 لنډ وهت کې ټاکل کیږي. 
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د  یوپوځونو او جنګیال ټولو بهرنیو ـ لنډ مهاله حکومت د امنیتي اوضاع په نظر کې نیولو سره له افغاستان څهه د1۲
 تونو والا پالن طرحه او پلی کوي.وتلو لپاره په واقعی

 د افغانستان د قوانینو الندې راواي.  د انجوګانو فعالیتونه  قوتونه انګوي اولنډ مهاله حکومت موازی  -11
، لنډ مهاله حکومت د هپل کار د مودې د وروستي کال ینګیدو نه وروستهپراخ امنیت د ټ ــ په ټول افغانستان کې د 12

ري او پارلماني ټاکنو زمینه د اوسني اساسي قانون د حکمونو او د تقنیني فرمانونو سره سم د ولسمش په پیل کې
  برابروي. د ټاکنو په بنسټ رامنځته شوې نوې حکومت د لنډ مهاله حکومت ځای نیسي.

زادو آدي طرح کې د اساسي قانون د جنجال نه ډک تعدیل هغه راتلونکې حکومت ته سپارل شوې چه د ه د سولې پ
یاسي سنګوي او د اوږد مهالې جګاې د عصبیتونو د ، بشپا امنیت ټیاکنو د الرې مشروعیت تر السه کوياو عمومي ټ

 ل نه لرې جوایږي.چاپیریا
 توفیق الله من و

 م کال 2۲1۲ــ  22فرانسه ــ د فروري 
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