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  م٢٠٠٨دسمبر٢                کانادا تاريخ            .انجينير فضال احمد افغان
  
  
  

  پيشنهاد تغييرات بنيادی در دولت افغا نستان
  
  

قراريکه همه آگاهی دارند در طول مبارزات انتخاباتی امريکا شعار رئيس جمهور منتخب آقای  بارک اوبامه تغيير 
 رئيس جمهور سفيد به رئيس جمهور سياه تبديل شود بلکه هدف و اين نبود که صرف" تغيير"هدف شعار. بود

 اجتماعی و نظا می درهم پاشيده شدۀ امريکا در سطح ملی وبين - سياسی-آرزويش تغيير بنيادی در نظام اقتصادی
نها المللی بود تا بتواند با انکشاف سريع همه جانبه حيثيت و پرستيژ اضالع متحده امريکا را در سطح جهان نه ت

مجددآ احيا بلکه ارتقا بخشد يعنی شعار تغيير که منعکس کننده اهداف مقد س ملی آقای بارک اوبامه بود  او را 
محبوب القلوب سياه و سفيد ساخت و توانست بحيث رهبربزرگترين ابرقدرت جهان انتخاب و زمام امور آينده کشور 

  .خود را در دست گيرد
 اقليت و –اوباما به جهانيان ثابت ساخت که منافع ملی خودشان مهمتر از رنگ بلی ملت امريکا با انتخاب آقای 

 وطندوستی و ديدِ  وسيع از مسائيل ملی و بين المللی آقای بارک - دانش– صداقت – پاکی -اکثريت است يعنی تقوی
  .ردود غير انسانی و بشریاوبا ما معيار و محک انتخاب شان در دورانتخابات بود نه تضادهای کهن و از پا افتاده و م

جای تآسف است که عنقريب ملت مظلوم و ستمديدۀ افغان آگاهانه و يا غيرآگاهانه بار ديگردر آزمون بس مهم ملی 
قرارميگيرد يعنی برخالف آنچه ما شاهد انتخابات در امريکا بوديم در کشور عزيز ما عدۀ فرزندان ناخلفی که منافع 

 با اهميت تر است با چشم پوشی از واقعيت اينکه انسانها در خلقت و آفرينش با هم شخصی شان نسبت به منافع ملی
 - صداقت– پاکی – دانش –مساوی اند و آنچه برای تعين زعيم  و تيم کاری اش  مهم و ارزشمند است تقوی 

 زر و زور و يا – منطقه – رنگ - زبان- مذهب–وطندوستی و احترام به انسان و بشر يت ميباشد نه معيارهای قوم 
 بيچاره گی و فقرملت - بيخبری– بيدانشی-مصلحتهای حزبی و تنظيمی ميخواهند بار ديگربا استفاده از بيسوادی 

 ملت با جنگ – زيربناهای اجتماعی  بکلی ازهم پاشيده شده -مظلوم که در سی سال اخيربکلی مضمحل گرديده 
 احصائيه نفوس وجود ندارد - اکثر قسمتهای کشورمسلط نيست  دولت موجوده بر–تحميل شده دست با گريبا ن است 

 – زرداران – مليونها مهاجردر خارج کشور اند – امنيت تآمين نيست - شوراهای ولسواليها تآسيس نگرديده–
 فرهنگ ملی افغانی ما –زورداران و قدرتهای خارجی منفعت جوه در سراسر کشور و ارگانهای دولتی نفوذ دارند 

 در بين اعضآِء ولسی جرگه و مشرانو جرگه  - حاکميت قانون و اداره سالم وجود ندارد-اجم خارجيها استمورد ته
 حمالت غيرمسؤالنه قوای      - کميسون انتخابات با نظر رئيس جمهور و ولسی جرگه مخالفت دارد-وحدت نيست

 درحمالت انتحاری غير اسالمی و غير  کشتارهای هموطنان مظلوم را-نظامی خارجيها بر دهات و قصبات دوامدارد
کشت و قاچاق مواد - آقای کرزی و متحدينش با جبهه نا مقدس ملی عمآل دست با گريبان است-بشری شاهد ميباشيم 

مخدره کما فی السابق دوام دارد، ميخواهند برای انتخاب زعيم آينده کشور بسيار ماهرانه  با استفاده از کارتهای زبان 
 و منطقه و يا به استدالل مشکالت احکام قانون اسا سی ملت را فريب داده به پای صندوقهای رای  مذهب– قوم –

  .گيری بکشاننده و رای شان را به نفع خود و يا بادارانشان بگيرند
با فهم مشکالت عد يده فوق و اينکه در سی سال اخير سرنوشت ملت مظلوم افغان از خارج رقم زده شده و زيربناهای 

ماعی ملت افغانستان که درمسايل ملی متحدآ با دايرشدن لويه جرگه ها تصاميم سرنوشت ساز ميگرفتند از هم اجت
ً  ملت افغان نميتواند به تنهايی سرنوشت کشور خود را تعين نمايد و نه قدرتهای خارجی بدون اراده  پاشيده شده بنا

لهذا ايجاب مينمايد که ملت افغانستان خاصتآ اهل خبره . تواندملت افغان مؤفق به تحميل اراده خود در افغانستان شده مي
 وطندوست و مجرب افغانی که حقوق بشررا نقض نکرده باشند و از پشتيبانی - پاک- با تقوی–و دانشمندان صد يق 

 را که با "پيشنهاد تغييرات بنيادی در دولت افغانستان"سازمان ملل متحد برخوردار باشند ابتکار عمل را بدست گرفته 
  . اوضاع منطقه و جهان پيش بينی شده بدست گيرند-در نظرداشت شرايط داخلی

قابل تذکر و تأکيد است که در شورای امنيت نظريات هيئت محترم پانزده نفری حقيقت يابی شورای امنيت که بشمول 
ردم چين بودند و اخيراً  از  فدراسيون روسيه و جمهوری م–نماينده گان قدرتهای بزرگ يعنی اضالع متحده امريکا 

اميدهيئت محترم  واقعيتها و مشکالت عديده را که . افغانستان ديدن و مذاکرات به عمل آورده اند نيز قابل اهميت است
زاده ناسازگريهای داخلی سی سال اخير و مداخالت خارجيها در امور افغانستان است بخوبی درک و قبل از 

را که بنياد و اساس آن داير شدن کانفرانس         " تغييرات بنيادی دولت افغانستانپيشنهاد " تصميمگيری عجوالنه
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بين اال افغانی ملی و لويه جرگه مماثل ملی است  بدقت تام مطالعه در صورت تائيد بعد از موافقه شورای امنيت 
  . ويه جرگه مماثل ملی ابالغ فرمايندبدولت آقای حامد کرزی و کميته انسجام  و تدوير کانفرانس بين اال فغانی ملی و ل

 - ايمانی– اخالقی –يعنی آقای حامد کرزی رئيس جمهور دولت اسالمی افغانستان نيزبا درک مسؤليتهای وجدانی 
 –اسالمی و بين المللی برای حفظ آبروی خود و نجات مادر وطن که از نياکان به ميراث برده و بيشتر نميتواند رنجها 

درمان را تحمل نمايند بايد قبول فرمايند که راِه انتخابات پيش بينی شدۀ قانون اساسی در شرايط کنونی دردها و آالم بي
  منافع ملی  کشورعزيز و جهان است لهذا بسيار محترمانه تقاضا ميشود که راِه -نا سازگار بر ضد عدالت اجتماعی
است که با تطبيق آن ملت ستمديدۀ " ولت افغانستانپيشنهاد تغييرات بنيادی در د"ديگری سراغ شود که آن عبارت از

  .افغان و جهانيان در پنجسال آينده نفسی به آرام خواهند کشيد يعنی
بعد از موافقۀ ولسی جرگه از تاريخ اول حمل ) حا لت اضطرار(فصل نهم ) ٦٤(ماده) ٨(به اساس حکم فقره

قای حامد کرزی ميباشد حالت اضطراری را  بنا هجری شمسی که دو ماه قبل از ختم دورۀ رياست جمهوری آ١٣٨٨
کانفرانس " د حشت افگنيها و حمالت انتحاری در اکثر نقاط  کشوراعالن و درعوض دايرشدن -برداليل بی امنيتی
  . را  از سازمان ملل متحد تقاضا نمايد" لويه جرگه مما ثل ملی"و " بين اال فغانی ملی

 
  -:الف
ه لويه جرگه عنعنوی دائير شده نميتواند لزوماً  به همکاری معنوی ومالی سازمان ملل   در شرايط د شوار کنونی ک-١

متحد چهار صد نفر از اهل خبره و دانشمندان باهوش وطند وست افغانستان که اسمای شان شا مل لست نا قضين 
رج افغانستان نمايند گی حقوق بشر نباشند بحيث مماثل لويه جرگه عنعنوی که  نسبی ازجوامع افغانی در داخل و خا

–انتخاب و سپس چهارصد نفرمتذکره از بين خود صدنفررا با رای گيری آزاد / خواهند کرد به ترتيب ذيل انتصاب 
مستقيم و سری که از طريق مؤ سسه معتبر و قابل اعتماد غير افغانی با استفاده از کمپيوتر صورت خواهد گرفت 

 .انتخاب خواهند کرد که  ذيآل به تفصيل آن پرداخته ميشود" کانفرانس بين االفغانی ملی"برای 
 نخست از همه الزم است که تلويزون پيام افغان و درغير آن سازمان ملل متحد به اساس رای گيری آزاد وسری -٢

 که نيزبا استفا ده از کمپيوتراز طريق مؤ سسه معتبر و قابل اعتماد غير افغانی صورت خواهد گرفت  بيست نفر از
آکتوبر با ٢٤سپتمبر و سپس بتاريخ ١٨ اپريل و ٢٧دانشمندان داوطلب غير وابسته و بيطرف را که درمقاالت مورخ 

جناب فاضل و دانشمند آقای عباسی در پروگرام ال بالی واقعيتهای افغانستان به عرض هموطنان عزيز رسانيده بودم  
فوق الذکر انتخاب وسپس  شش نفر آنرا با تطبيق عين چهارصد نفری " لويه جرگه مما ثل ملی" برای اشتراک در

در کابل که مرکز ملی و سيا سی افغانستان " کانفرنس صد نفری بين االفغانی ملی"عمليه کمپيوتری برای عضويت 
به نمايندۀ خاص " کانفراس صد نفری بين االفغانی ملی" کميته انسجام و تدوير" است انتخاب و بحيث اعضای

لويه جرگه مما " ن ملل متحد در کابل معرفی تا بهمکاری معنوی و مالی سازمان ملل متحد اعضائیسرمنشی سازما
انتصاب و متعاقبآ عدۀ از دانشمندان را /که  شامل ليست دانشمندان و اهل خبره  ذ يل خواهند بود انتخاب" ثل ملی
کميته "ناگفته نبايد گذاشت که اعضای . ده نمايندانتخاب و پالن کار را در عمل پيا" کانفرانس بين اال فغانی ملی"برای 

بدون کدام امتياز دارای حق مساوی رای دادن و کاند يد شدن  با سائيری اعضای کانفرانس          "انسجام و تدوير
به شمول اعضای " لويه جرگه مماثل ملی" بين اال فغانی ملی و لويه جرگه مما ثل را دارند که اينک تعداد اعضائی

  .يته انسجام و تدويرو همچنان اعضای کانفرانس بين اال فغانی ملی قرار ذيل معرفی ميشوندکم
  . قبرس و اتحاد شمال- پشاور-  تمام اعضای کانفرنس بن به نمايندگی کانفرانسهای روم-٢
  .  رئيس دومعاون و د و منشی ولسی جرگه با بيست و پنج نفر ديگری از ولسی جرگه-٣   
  .ون و دومنشی مشرانوجرگه با ده نفر ديگر از مشرانوجرگه رئيس دومعا-٤
  . رئيسان شوراهای واليتی-٥
  . نماينده گان طالبان ده نفر-٦
  .نماينده گان حزب اسالمی ده نفر-٧
  ).پنج نفر از خلق و پنج نفراز پرچم(  نماينده گان حزب ديموکرتيک خلق افغانستان ده نفر-٨
  .ين حقانی ده نفر نماينده گان مولوی جالل الد-٩
  . نماينده گا ن قوای اجرائيه و قضايه دولت فعلی بيست نفر-١٠
تعداد نماينده گان هر .( نماينده گان کدرهای علمی پوهنتونهای مربوط وزارت تحصيالت عالی شصت نفر-١١

نتخاب پوهنتون به تناسب کدرهای علمی آن از طرف وزارت تحصيالت عالی تعين و در رای گير آزاد وسری ا
  ).خواهند شد

 نماينده گان کانفرانسهای غير حزبی و غيرتنظيمی بين االفغانی درامريکا و اروپا درهفت سال اخير هشتاد نفر   -١٢
  ) .سهم هر کانفرانس به تناسب اشتراک کننده گان هر کانفرانس تعين خواهد شد(
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  .م سازمان ملل متحد١٩٩٤ و ٩٣ باالخره در حدود هفتاد نفر تکنوکراتهای شامل ليست سالهای -١٣
  . وظايف لويه جرگه مماثل-ب
  . انتخاب اعضائی کانفرنس بين اال فغانی ملی-١
  . تصويب فيصله های کانفرانس بين اال فغانی ملی-٢
جاه گزين شدن ولسی جرگه و ) تفصيل دروظايف کانفرانس بين اال فغانی ملی( با تفريق هفتاد وشش نفر-٣

  .ی پنج سال آيندهمشرانوجرگه فعلی برا
  . وظايف کانفرانس بين اال فغانی ملی-ج

کانفرانس بين اال فغانی برياست مؤقت نماينده خاص سرمنشی ملل متحد در کابل به مراسم خاص اسالمی افتتاح و بعد 
  .از ترتيب طرزالعمل و آجنده کاری کانفرانس وظايف ذيل را انجام خواهد داد

  .فرانس بين االفغانی ملی درانتخابات آزاد و سری از جمله سه سه کا ند يد انتخاب رئيس و دو منشی کان-١
  . تائيد طرزالعمل و آجندای کاری-٢
  . بحث و اتخاذ تصاميم در مورد پيشنهادات آطی-٣
بين کشورهای همسايه به اين ) بفرستت( برای رفع تشنجات در منطقه شناسائی افغانستان بحيت يک کشور حايل-

 نه افغانستان به کشوری ديگری و نه کشوری ديگری به افغانستان تجاوزنمايد و نه از افغانستان تخت خيز معنی که
  .برکشوری ديگری ساخته شود

  . مستقل و غير منسلک فعال و مثبت شناخته شود- افغانستان بحيث کشور آزاد-
  -کا فی و مجهزنميتواند در مقابل تروريستها  چون در شرايط کنونی افغانستان بنا بر نداشتن قوای نظامی و امنيتی -

دحشت افگنان و انتحارکننده گان خارجی مقابله نمايد لهذا اجازه داده شود که تنها قوای بين المللی تحت چتر سازمان 
ملل متحد برای پنج الی شش سال آينده در چوکات مقررات وضع شده دوجانبه مشترکآ باقوای ملی افغانستان با 

  .ها و دحشت افگنان خارجی مبارزه و قوای نظامی کا فی و مجهز را برای افغانستان تربيه نمايندتروريست
  .م با امتيازات و تسهيالت بهتراحياء شود١٩٧٨ اپريل ٢٧  قوای نظامی و امنيتی ملی مجد داً  سيستم جلبی قبل از-
اعی و نظا می يک امر حتمی است لهذا  اجتم– سياسی – چون امنيت و ثبات برای تطبيق پروگرامهای اقتصادی -

ها و جنگساالران جدی گرفته شده و تصويب شود که دولت آينده اعالن )  او– جی -ان(خلع سالح تفنگداران ملکی 
بدارد که تمام سالحداران بايد الی سه ماه به استثنای تفنگچه و تفنگهای شکاری تمام سالحهای خود را رضا کارانه 

 -  کود کيمياوی و سامان - تخم مواد زراعتی – لباسهای عادی ضروری –در مقابل مواد غذای بصورت مجانی و يا 
آالت صنايع دستی وزراعتی به مراجع دولتی تسليم و سند رسمی دولتی را از مراجع تسليمگيری حاصل نمايند  در 

  .اهند شدغير آن توسط قوای نظامی بين المللی و ملی از نزدشان جمع آوری و اشد مجازات خو
همچنان در شهر کابل و ديگر شهر ها نيز از تمام اشخاص چون جنگساالران و مؤسسات افغانی و غير افغانی      

 سفارتخانه ها قو نسلی ها و – دولتی –ها سالحهای شان جمع آوری و امنيت تمام مؤسسات شخصی )  او–جی –ان (
در صورت .  به اساس توافقنامه های دو جانبه تضمين گرددنماينده گی های تجارتی با توظيف قوای امنيتی دولتی
  .انکار تفنگداران از اوامر دولتی مجازات شد يد شوند

 تعين کميسون باصالحيت از متخصصين ورزيده  افغانی که بهمکاری متخصصين بين المللی  با در نظر داشت -
غانی اولويتها را تثبيت و پنج پالن پنجساله را  نظامی و قوای بشری ماهر و غير ماهراف– اقتصادی –وضع اجتماعی 

برای بيست و پنج سال آينده کشور در ظرف شش الی نوه ماه ترتيب و با سازمانهای مختلف بين المللی و د ول 
 اجتماعی و نظامی –مختلف برای جلب سرمايه گذاريهای مالی و تخنيکی مخصوصآ تقويه زيربناهای اقتصادی 

  .مطرح نمايد
 اجتماعی وسياسی  خواهند بود در رای – نظامی –بيست دانشمد که متشکل از متخصصين امور اقتصادی  تعين -

گيری آزاد وسری از بين اعضائی کانفرانس بين اال فغانی ملی انتخاب که در مقر سازمان ملل متحد بحيث پل 
هوری اسالمی افغانستان برای مدت ارتباطی برای انسجام و هم آهنگی بهتر امور بين سازمان ملل متحد و دولت جم

  .پنجسال همکار باشند
 هم آهنگ ساختن تدريجی پروسه تطبيق د يموکراسی و با زار آزاد با سير انکشاف اجتماعی  و حاکميت قانون -

خصوصی و جستجوی طرق مشارکت و سهمگيری جوامع افغانی با ارگانهای دولتی در -درتمام سکتورهای دولتی 
  . يادی و امر باز سازی افغانستان نوينپروسه تغيير بن

 تهيه و ذخيره – قبولی مفکوره ايجاد کوپراتيفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی داخلی و خا رجی -
 معلمين –وترويج مجدد  دادن کوپونها برای مامورين .  گاذ آرد و گند م– تيل – روغن – بوره –مواد اوليه چون چای 

  .اميان مستخدمين و نظ–
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 پراسس و قاچاق مواد مخد ره  يعنی مساعد نمودن زمينه کار يابی برای – طرح معقول برای مبارزه عليه کشت -
 پراسس و قاچاق موادمخد ره با تعين – جلوگيری از مشوقين داخلی و خارجی کشت –زارعين خاشخاش و چرس 

 - لبلبو- نيشکر- پخته-ون ترويج زعفراناشد مجازات چون عربستان سعودی و تشويق زارعين به زرع بديل چ
 - باغداری - مرغداری – مرغداری و باغداری با تاديه قرضه های طويل المدت برای انکشاف مالداری -مالداری

ساختن سرد خانه های ساده و ابتدائی در محالت و قصبات و عصری در شهرها با استفاده از انرجی آفتاب و       
 ايجاد کوپراتيفهای زراعتی  و با ال خره ساختن فابريکات و دستگاهای کوچک و –. گجنريترهای کوچک و بزر
  . لبنيات و ميوه جات–بزرگ پراسس مواد غذائی 

 برسی و تدقيق برادعا های افغانستان و فدراسيون روسيه به ارتباط تثبيت غرامات جنگی باالی روسيه و قروض -
  .يمگيری نهائی د ر موارد  درشورای امنيت ملل متحدروسيه بر دولتهای قبلی افغانستان و تصم

 هم کيش وهم فرهنگ افغانهای جداشده آنطرف – همزبان – حل قضيه پشتونستان يعنی موضوع برادران همد ين -
 يکپارچگی افغانستان امروزی و اراده آزاد برادران وخواهران –خط سياِه تحميل شده د يورند با حفظ تواميت ارضی 

بلوچ ما ورای خط سياِه قبول نا شده و مردود د يورند از طريق مذاکرات سيا سی جدی بين افغانستان و پشتون و 
  .پاکستان به شمول نماينده گان برادران پشتون و بلوچ تحت نظارت و سرپرستی سازمان ملل متحد

گی و خائينين ملی سی سال  جنايتکاران جن- تصميم قاطع و نهائی در مورد عفوه و يا محاکمه نا قضين حقوق بشر-
  .اخير

 جستجوی طرق عملی برای بازگشت مهاجرين افغان از پاکستان و ايران به ملکيتهای المزروع دولتی مادر وطن -
 – مارکيتهای کوچک –و تحت شرايط و تعهدات خاصی توزيع يک يک نمره زمين برای اعمار منازل رهايشی . شان

 ايجاد کارخانه – نصب جنريترهای ديزلی برق – حفر چاه های عميق آب -ت اداره امنيتی و مراقب–کلنيک صحی 
های کوچک صنايع دستی و مکاتب ابتدائی از پيداوار مواد ساختمانی محل مطابق پالنها و نقشه های وزارت 
ن  شهرسازی تحت پروگرام کار درمقابل مواد غذائی جهان و دوام کمکهای جنسی و نقدی سازمانهای جهانی مهاجري

  .برای مدت حد اقل ششماه الی نو ماه از آغاز بازگشت به مادروطن
 مقيم نمودن برادران کوچی با در نظرداشت عدالت اجتماعی و شرايط زندگی شان در نقاط مختلف کشور با فروش -

ری زمينهای دولتی تحت شرايط خاص به قيمتهای مناسب و اقصات طويل المدت و توزيع تذکره تابعت و فراهم آو
  .شرايط زند گی مناسب برايشان

راجستر شده ايالت ) بانک کوچک اسالمی( جستجوی طُرق تقويه مالی و حمايه جدی از صندوقهای خيريۀ بنام -
 هنر و – آرت – آشيانه و غيره مؤسسات خيره برای ايجاد صنايع دستی – اطفال جنگ زده –کلفورنيا در امريکا 

 کمک به معلولين و معيوبين و متکی شدن ملت مظلوم - بيکاری–ظورختم فقر ديگر مشاغل کوچک ارزان قيمت بمن
  .و نا توان افغان بخود ازطريق  امدادهای داخلی و بين المللی

  . اقتصادی و نظامی دولت آينده افغانستان برای پنجسال– اجتماعی – ترتيب و طرح خط مشی سيا سی -
  .تابعيت اتخاذ تصاميم الزمه در مورد کانديدان دو -
  . در صورت لزوم تجديد نظر بر مواد قانون-
 اعضای کابينه بيست نفری بعد از معرفی سابقه کاری و آجندای - دومعاون رئيس جمهور -انتخاب رئيس جمهور -

 تقوی و تخصص  و همچنان انتخاب واليان واليات - پاکی– جرئت کاری - تجربه –کاری شان با در نظرداشت دانش 
فرعضو کانفرانس بين اال فغانی ملی به اساس رای گيری آزاد و سری که برای هريک از پستهای فوق از بين صد ن

الذکر  سه سه کانديد خواهد بود انتخابات صورت خواهد گرفت که البته در انتخاب واليان ترجيح به کانديدان که از 
رات سه هراتی کانديد و از جمله يکنفری با طورمثال برای واليت ه. مربوطات واليت خودشان با شند داده خواهد شد

  . با تقوی و مرد مدارکه معتقد به تطبيق پالسيهای دولت مرکزی با شد بحيث والی انتخاب شود- با جرئت - پاک-دانش
 با الخره باصدورفيصله ها در مورد انتخابات و مواد فوق الذکر  وظايف کانفرنس بين االافغانی ملی ختم و همۀ -

و کميته انسجام و " کانفرنس بين ا الفغانی ملی"که اعضائی " لويه جرگه مماثل ملی"  جهت تصويب بهفيصله ها
  .تدوير نيز شا مل آن خواهند بود سپرده ميشود

فصل سوم ) ٦١(که به اسا س ماده ) هه ش١٣٨٨اول جوزای (  قبل ازتکميل ميعاد دو ماهه حالت اضطراری-
ختم دوره آقای حامد کرزی است لويه جرگه مماثل داير و فيصله های کانفرانس قانون اسا سی روز ) رئيس جمهور(

  .بين ا الفغانی تائيد و انشا اهللا صفحه جد يدی در تاريخ افغانستان عزيز کشوده خواهد شد
ولسی جرگه و مشرانوجرگه فعلی منحل و بعد از تفريق " کانفرانس بين ا الفغانی ملی"  بعد از تصويب فيصله های-

 واليان و بيست متخصص برای سازمان ملل متحد و تزئيد نماينده گان انتصابی رئيس -تعداد انتخاب شده کابينه 
قانون اساسی برای عضويت در مشرانو ) شورای ملی( فصل پنجم ) ٨٤(ماده) ٣(جمهور جديد به اساس حکم بند 
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اعضائی هردو جرگه  جاه گزين ميشوند و برای مدت پنجسال به تناسب " لويه جرگه مماثل ملی"جرگه  اعضا ئی 
  .شوراهای واليتی درعوض رئيس قبلی رئيس ديگری را ازبين خود انتخاب خواهند نمود

بتاريخ اول جوزای ) اول حمل الی اول جوزا( در لويه جرگه مماثل بعد از ختم دوره تسليمگيری و تسليمدهی 
قانون اساسی آخرين روز دوره رياست )  جمهوررئيس( فصل سوم ) ٦١(هه ش که به اساس حکم ماده ١٣٨٨

جمهوری آقای کرزی است در مراسم عالی رسمی با تشريفات خاص قدرت برای زعامت جديد افغانستان تسليم داده 
  .خواهد شد

بايد متذکر شد که برای تعدادی از هموطنان عزيزيکه از خارج بحيث عضويت در لويه جرگه مماثل ملی برای انجام 
 – بشر د وستی – انسانی - وجدانی–قدس ملی به کشور عزيز خود تشريف ميبرند با درک مسؤليتهای ملی وظايف م

 مادروطنی بخون و خاک غلطيده و فرزندان مظلوم وبيچاره آن بدون در –) ج( خداوند –اخالقی و بخاطر مقدسات 
  در مادر وطن پر افتخارشان دوام نظر داشت منافع شخصی شان در خارج و داخل نه تنها به وظايف گماشته شده

بدهند بلکه ديگر هموطنان عزيز را نيز تشويق به خدمت بوطن نمايند وسعی نمايند که از طريق دولت و مؤ سسات 
-بين المللی تسهيالت الزمه زند گی را برای خود و ديگر هموطنان نو وارد به کشور مساعد وبرای حفظ آزادی

  . صادقانه و صميمانه به مادر وطن و بشريت انجام نمايند-خدمات ارزشمند سربلندی و انجام -استقالليت
  

  و من اهللا توفيق
**************  

    
  -:قابل توجه

  . هيآت نهايت محترم حقيت يابی شورای امنيت سازمان ملل متحد در مسائيل افغانستان-
  .ا جناب محترم آقای بارک اوبامه رئيس جمهور منتخب اضالع متحده امريک-
  .     جناب محترم آقای حامد کرزی رائيس جمهور دولت اسالم افغانستان-

       
  
   
  

             
   
  
  
 
  

         
  
  
  
 

        
  
   
   
  
  
  
  
 


