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 42/14/4112                                                                                           مایار احسان هللا 
 

 "اسوال" آزادی مبارزه و وحدت تحکیم جمعیت
 سومبخش بیست و 

 

محمد  (است بدون ذكرسنه نوشته شده نامهسفانه أمت) 1892سالماه دسمبریكي از روزهاي در
اتحاد اسالمي مجاهدین افغانستان براي سلیمان الیق وزیر رهاري کاپی مكتوبیرا كه ازگالب ننگ

فرستاده شده براي معلوماتم طور خصوصي داد كه اینك متن آن ( كارملببرک ) سرحدات 
 :خوانندگان گزارش مي یابدازنظر 

 !وزیر امور سرحدات ( الیق ) عالیقدر محترم سلیمان 
سالمت ( ج)احترامات صمیمانه خود هارا تقدیم میداریم، از بار گاه رب العزت حضرت متعال 

 .لت میجویمئافغانستان و خاتمه جنگ  و خونریزي را در بین كشور عزیز مس
یشنهادي شما با هم مشوره نمودیم كه اینك موقف پرۀ طرح شفاهي تان رسید و دربا نامه وپیغام

خودرا مختصرانه بشما مینویسیم، شرحي تفصیلي آنرا نماینده ما حسین جان بشما تقدیم خواهد 
 .كرد

چه در كنفرانسها و چه در صحبتهاي عام و خصوصي آمادگي خودهارا براي تفاهم و  ما مكررا  
فغانستان اظهار كرده ایم و بارها گفته ایم كه فقط ازین راه حل مسالمت آمیز و سیاسي مشكل ا

نوع همكاري دریغ نمي كنیم وتا حدي  چما درین زمینه از هی. راه میتوان معضله را حل كرد
زیاد تماسهاي ما و سید احمد گیالني با شخص ارسالي شما در لندن و واشنگتن مفید ثابت شد و 

عوض نمودن این اوضاع نا بسامان ضروري و حتمي توانست اعتماد ذات البیني را كه براي 
( فیض محمد خان) وزیر سابق سرحدات  چه در زمینه بااگر. اده كندبنظر میرسد دوباره اع

. نماینده ما در كابل دیده بود ولي آنوقت شرایط بطوري شد كه تماسها نتایج مثبت بار نیاورد
یش شود كه براي ملت ما غیر قابل قبول باشد كه این كار پي البته نباید از طرف جانبین شرایط

شما باید به این  .تفاهم را ازبین میبرد و رسیدن به توافق عاجل و فوري را دشوار میسازد
یس جمهور در راه حل سیاسي موانع ئحقیقت اعتراف كنید كه باقي ماندن ببرك كارمل بحیث ر

ا این طرح موافقت هم كند و آنرا بنابر بعضي از ایجاد میكند حتي اگر حكومت ضیاء الحق ب
ذیرد، مجاهدین و ملت ما آنرا قبول نمیكند و به این ترتیب مشكل بحال پوجوهات و شرایط ب

كه بعد از اخراج قواي اتحاد شوروي براي دفاع و حمایه از رژیم  خود باقي میماند، مخصوصا  
باشد، اخوانیهاي متعصب و افراطي كه و ملت همه مسلح می هیچ قوت داخلي موجود نمیباشد

براي رسیدن بقدرت از سالها باینطرف منتظر اند مشكالتي ایجاد خواهد كرد كه مقابله با آن 
 .دشوار خواهد بود

بشما بهتر معلوم است كه ما حكومت نمیخواهیم، حكومت معنوي و روحاني براي ما كافیست، 
جنایات امین و تركي مارا مجبور  -فتیده استهیچ كسي از خاندانهاي ما بفكر حكمراني نه ا

این قتل و  ۀساخت، كه قیام كنیم وما فكر میكنیم ادامه این وضع به نفع هیچ كسي نیست باید سلسل
 .قتالهاي دردناك را قطع كنیم

چون مردم افغانستان نمیتواند حكومتي را قبول كند كه در راس آن یكنفر كمونیست مشهور باشد 
در . غیر مشهور هم نمیتوانیم این مشكل را حل كنیم و جلو ادامه جنگ  را بگیریمو با اشخاص 
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ان و شخصیت مثل او و حكومتي كه سیاست خصي چون محمد ظاهر خش ۀشرایط موجود اعاد
و هم  -داخلي و خارجي مشابه به رژیم را تعقیب كند راه حل واحد و قابل قبول همه میباشد

یكه فكر میكنیم در برابر این طرح دو ئبه این طرح قانع نمود تا جامیتوان اتحاد شوروي را نیز 
 :مانع داخلي و خارجي وجود دارد

 حزب اسالمي افراطي گلبدین -1
 ایران و هوادارانش در داخل كشور -4

ایران با مشكالت داخلي و جنگ  با عراق مواجه است و امید است فرصت آنرا نیابد تا در 
 . نمایدمسایل داخلي ما مداخله 

در  -ایي اش همه با این طرح موافق اندپامریكا و دوستان ارو اكستان، كشورهاي خلیج،پ
این حل موافقت شانرا صورتیكه كشور هاي حامي قضیه افغانستان و خود اتحاد شوروي با 

ایجاد كند مردم نیز  ۀنه حزب گلبدین و نه كسي دیگر میتواند مشكالتي قابل مالحظ ،اعالن نماید
 .ادامه این وضع نا راض اند و میخواهند این خونریزي متوقف شوداز 

مشكل عدم موجودیت اردوي منظم كه بعد از خروج قواي شوروي از رژیم دفاع كند و جلو 
 .جنگ  و درگیریهاي بعدي را گرفته بتواند از دو طریق آتي قابل حل است

و شما توافق كنیم تا زمان قواي صلح ملل متحد و یا كشور هاي مشخصي كه روي ان ما  -1
 .برقراري صلح و خلع سالح مخالفین در افغانستان جا بجا شود

س از توافق اقدام صورت پو  ا  یهاي بعنوان مجاهد، مشتركئاز همین حاال به تشكیل ملیشا  -4
ما حاضریم افراد اعتمادي شمارا براي انجام این كار و رسیدن به هدف و تشكیل جبهات . گیرد

ذیریم تا در زمینۀ تجهیز بهتر آنان از همین حاال اهتمام جدي په اسم مجاهد ببلي مشترك و
ما ضرورت این كار را از دیر زمان احساس كردیم و اقداماتي مشابهي هم درین . صورت گیرد

 .خصوص صورت گرفته كه شما خود شاهد آن بوده اید
را اخوانیها و درراس آن حزب ما كامالّ با شما موافقیم كه خطر بزرگ  و مانع اساسي  -2

بزرگ  در برابر حل سیاسي قضیه میدانیم كه  ین گروه را مشكلمیدهد، ما نیز ا گلبدین تشكیل
ما در خالل سالهاي گذشته توانستیم این گروه را بین . باید چارۀ درستي براي آن سنجیده شود

انست با استفاده از شرایط با سفانه سال گذشته با زرنگي خاص تو أیم ولي متئاحزاب تجرید نما 
روگرامهاي را در داخل و خارج رویدست پاحزاب دیگر اتحاد شكلي رویكار نماید ولي بازهم 

یم، البته به بدنام كردن ئگرفته ایم تا این گروه طرفدار جنگ  را در بین ملت و مردم تجرید نما
ثري ؤكه باید تدابیر عملي و مان مردم نباید اكتفا كرد بلیاین حزب یا ازبین بردن اعتبارش م

یشنهاد شما مبني بر تشریك مساعي در مواردي كه اهداف پما درین رابطه با . اتخاذ نمود
مشترك است موافقیم و آنان را مفید و ضروري میدانیم بشرطیكه یكطرفه و بي ربط به سایر بند 

ما و موجب افشاي قبل  هاي موافقت نامه عنوان نشود و به نحوي اعمال نگردد كه باعث بدنامي
 .از وقت طرح شود

درخاتمه باید گفت امید ما آنست كه قضیه را كمي جدیتر دنبال كنیم، وضع خیلي حساس است 
فق برسیم كه ااید زودتر به نتیجه برسیم مبادا بنابر تعلل فرصت را ازدست بدهیم و زماني به توب

ر میشود و اخوانیهاي طرفدار جنگ  با گذشتن هر روز قضیه بغرنجت. كار ازكار گذشته باشد
نیرومند تر و مسلحتر میشوند اگر زودتر كشمكش را یكطرفه نكنیم در آینده به هیچ صورتي به 

 .حل آن قادر نخواهیم شد
 !محترما 
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اس دوستي و قرابت را داریم و بهمین دلیل شمارا بحیث میانجي و ترجمان انتخاب كردیم، پما 
نیم كه شما نیز ئه در گفتار خود صادق و به عهد خود وفا داریم، مطمما بشما اطمینان میدهیم ك

 با احترام. ت و اخالص را خواهید داشتأدر اثناي ترجماني از ما و خواست ما كمال جر
 یس جبهه ملي نجات افغانستان ئر صبغت هللا المجددي،                                               

 
 (شاور هوتل دینزپ) روز سه شنبه  1234-8-44مطابق به  12-14-1892

ورویداد  یص ختل طور" تسوید جبهه متحد اسالمي افغانستان " پروتوکول آخرین اجالساینک 
 : ارش مي یابدزروز ازنظر خوانندگان گرامي گمهم 

 :حاضرین مجلس
 ببركزي محمد عمر قاضي :رئیس مجلس

 ريمحمد گالب ننگرها  :منشي
 انجنیر مایار: روتوكولپنائب منشي ونویسنده 

 مولوي فضل هادي شینواري :شاغلو
 قاضي فضل هللا خوگیاني  
 خلیفه جاللي  
 همایون شاه آصفي  
 داکتر جاغوري  
 صدیق سلجوقي  
 داکتررضوي  
 محمد نبي یوسفيمولوی   
 داکتر ذبیح هللا مجددي  
 حجته هللا   
 عبدالقدیم  

كالم هللا توسط مولوي شینواري،  بعد ازتالوت چند آیه از نصاب مجلس تكمیل، 11.21ساعت 
 : جلسه آغاز گردید

 :17ماده  3فقره ... 
. تعدیل گردد"  %01بیش از " به" دوثلث آراء اعضاي حاضر مجلس " یشنهاد میكند تاپ: آصفي
 ...یشنهاد  به اتفاق آراء تصویب شدپاین 

 .مجلس حاضرشد یرگیالني بهپجناب 11.21ساعت 
      پیر گیالني کاپی مكتوب مولوي محمد یونس خالص را عنواني سالم عزام، رئیس كنفرانس

اصل . ر است به منشي مجلس تسلیم دادائدراسالم آباد د كه فعال  " اسالم درعصر حاضر" 
 :ت كردئمكتوب  به لسان عربي نوشته شده وشاغلي ننگرهاري آنرا ترجمه وقرا

 :است درمكتوب مولوي خالص تذكرداده شدهنكات مهمیكه 
ولهاي اختصاصي براي پ از استاد سیاف ازكمكهاي وارده براي مجاهدین استفاده ناجایز و"

بزرگي به  ۀاین طرزالعمل خود لطم سیاف با. جهاد به نفع خود وطور شخصي استفاده میكند
( مولوي خالص)  اینرو وياز. جهاد برحق مردم افغان وارد آورده وقابل تحمل نمي باشدیكرپ

از سیاف سلب اعتماد میكند وازمنابع كمكدهنده تقاضا میكند تا كمكهاي خودرا بدون قید وشرط 
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قرار معلوم سیاف ...اصل مكتوب دراسناد قید گردید." به مجاهدین، نه توسط سیاف، تسلیم دهند
 .مبلغ پنج ملیون دالر بنام مجاهدین تسلیم شده است

 :ماده بیستم... 
    یشنهاد میكند تا شوراي تنظیمهاي موجود عضو جبهه متحد، بعد ازپوي : مولوي حجته هللا -
 .ماندب، بلكه به حال خود باقي منحل نگردیده" غانستانتشكل شوراي جبهه متحد اسالمي اف "
یشنهاد پ ۀجهت معلومات اشتراك كنندگان اجالس به استناد مذاكرات روم دربار: ننگرهاري -

حاضر دراجالس  حجته هللا روشني انداخته اظهارداشت كه دراین باره بین رهبران جهاد مولوي
، "شوراي جبهه متحد اسالمي افغانستان "روم بحث كافي شده وموافقه گردیده كه بعد از تشكیل 

شوراي عالي اسالمي مجاهدین افغانستان وهمچنان شوراي تنظیمهاي عضو جبهه متحد منحل 
 .انتقال میدهند "شوراي جبهه متحد افغانستان  "اي خودرا به گردیده وصالحیته

ید كرده اضافه كرد كه بعد ازانحالل شوراي تنظیمها ئاظهارات ننگرهاي راتأ: پیر گیالني  -
یش پصرف یك هسته كوچك باقي مانده تا براي آینده افغانستان آزاد فعالیتهاي سیاسي خودرا 

 .برده بتوانند
 .موجودیت هسته ها بایست با اضافه شدن ماده جداكانه درالیحه قید گردد :مجدديذبیح هللا  -
بیستم فقره هاي الف وب این  جداگانه را نمیكند، بلكه میتوان درماده ۀد مادایایجاب تز: مایار -

ازاینرو بایست درفقره الف مطالب مربوط به ماده بیستم ودرفقره دوم . اضافه كنیم رار نظ
 ...یشنهاد به اتفاق اراء تصویب شدپ. قید گردد" هسته ها" موضوع 

 :ل تصویب گردیدیماده چهل ونهم با متن ذ... 
مكلف است متعاقب پیروزي جهاد مقدس ملت مسلمان " جبهه متحد اسالمي افغانستان" 

لویه " افغانستان وآزاد شدن كشور ازدست بیگانه، كفر وكمونیزم بزودترین فرصت ممكن 
اسالمي،  ر كند تا ملت مسلمان افغان سرنوشت ورژیم كامال  ئافغانستان داعنعنوي را در "جرگه

 ."غیرموروثي وغیر خانداني آینده خودرا آزدانه تعیین كند
امروزبیش ازیك ونیم ماه دوام كرد،  كه ازآغازاولین اجالس آن تا آخرین جلسه كمیته تسوید،

 :گردید روتوكول قیدپباجمالت ذیل در
درفضاي صمیمیت وروحیه برادرانه واسالمي با دعاي آزادي وطن  شام 7مجلس ساعت " 

اك توسط مولوي فضل هادي شینواري خاتمه پمحبوب ما افغانستان وتالوت چند آیه ازكالم 
اعضاي مجلس به روح شهداي آزادي افغانستان درود وتهنیت فرستاده وازخداوند  .یافت

روتوكول، آقاي پزامضاي نایب منشي دربعد ا. برایشان طلب مغفرت ومقامات رفیع نمودند
 :ننگرهاي به قلم خود اضافه كردند

 ".ربنا افرغ علینا صبراّ وثبت اقدامنا وانصرنا علي القوم الكفرین"
 

 " :الیحه تشكیل مجلس مؤسسان ومنشور جبهه اسالمي افغانستان" اینك متن 
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 وان هللا لمع المحسنین والذین جاهدو وافینا لنهدینهم سبلنا

 الحمد هلل والصلواه علي رسوله الكریم
 تشكیل مجلس مؤسسان جبهه متحد اسالمي افغانستان ۀالیح

 

 :مقدمه
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شش سال باینطرف علیه قواي كفر وكمونیزم  ازآنجائیکه ملت مسلمان افغانستان ازمدت تقریبا  
 .رداخته استپحیرت انگیز  یكارپشوروي قیام عمومي نموده وبه  ۀوبراي نجات وطن ازسلط

مقدس ملت مسلمان افغانستان با توجه به فعالیت جهادي خیلي مؤثر  ازآنجائیکه این جهاد -
ید این حركت را كرده اند وسهم شان درمراحل مختلف جهاد درطول مدت ئتنظیمات مجاهدیكه تأ

اتحاد كامل  نه تقدیروتمجید است، درصورتوگذشته با تحمل مشكالت طاقت فرسا درخور هرگ
 .تمام قواي مجاهد درعمل ونظر میتوانست هنوز هم مؤفقتر ومؤثرتر باشد

ازآنجائیکه فعالیت وكوششهاي مثبت چند سال گذشته براي توحید صفوف مجاهدین منجر  -
 .بایجاد اتحاد سرتاسري ومركز واحد قیادت نگشته است

واعتصمو بحبل هللا جمیعاّ " یمهتگي وهمدستي كامل برحسب اوامر آیات كرسازآنجائیکه همب -
فریضه دیني " ان هللا یحب الذین یقاتلون في سبیله صفا كانهم بنیان مرصوص" و  "والتفرقو

 .هرفرد مجاهد افغان است
ارملیون مهاجر درخارج هبیشتر ازچ ۀازآنجائیکه دین خون صدها هزار شهید افغان وخواست -

دید تمام مجاهدین سربكف مسلمان افغانستان هم وملیونها آواره وبیخانه درداخل وتقاضاي ش
انتظام وانسجام  اینست كه یك اتحاد سرتاسري ومركز واحد قیادت بوجود آید تا امور جهاد را

 .بهتر وبیشتردهد
ملت مسلمان ۀ اراده ومنافع قاطب ازآنجائیکه بعد بین المللي قضیه افغانستان نیز ایجاب میكند تا -

 .هان بین المللي توسط سخنگوي واحد اظهار ومدافعه گرددافغانستان درمجامع واذ
ادشاه سابق افغانستان پازآنجائیکه بادرنظرداشت این واقعیت ها اعلیحضرت محمد ظاهرشاه  -

یاكدام فردي ازاعضاي فامیل خود  و بدون چشمداشت بكدام مقام ویا عنوان خاص براي خود
د تا دراین مرحله حساس تاریخي اختالفات ازملت مجاهد ومسلمان افغانستان دعوت كرده ان

خودرا ازهرنوع كه باشد كنارگذاشته ودراسرع وقت اتحاد وسیعي راكه ممثل آمال وارزوهاي 
ید اكثریت مردم ئتمام ملت مسلمان افغانستان باشد به میان آورند واین نداي شان مورد تأ

ن، محاذ ملي افغانستان وجبهه افغانستان وتنظیم هاي جهادي، حركت انقالب اسالمي افغانستا
 نجات ملي افغانستان واقع شده است و

ازآنجائیکه بحسب مبادي اسالمي وسنن ملي افغانستان تعیین سرنوشت درینگونه مراحل  -
حساس تاریخي همواره توسط لویه جرگه صورت گرفته است، اما درحالت اضطراري كنوني 

یر نیست، لهذا تجویز میگردد تا یك جرگه ممثل ذپدایر ساختن لویه جرگه بشكل عنعنوي امكان 
 .ملت مسلمان افغانستان به حیث مجلس مؤسسان برحسب الیحه آتي تشكیل گردد ۀاراده قاطب
دركشور وبه مالحظه اینكه تشكیل لویه جرگه افغاني  درنظرداشت حالت اضطرار با: ماده اول

هق برابر با  1212ذیقعده الحرام  9درحالت كنوني مشكالت عملي دارد ، حسب فیصله مورخ 
یکه مطابق به احكام دین ا، درروم یك جرگه 1892آگست  17هش مطابق به  1234اسد 43

دایر شده بتواند، به حیث مجلس  مبین اسالم وحتي االمكان مطابق به اصول عنعنوي لویه جرگه
 مؤسسان تشكیل میگردد

 :است به منظور"تأسیس جبههء متحد اسالمي اقغانستان " هدف این مجلس : ماده دوم
تنظیم وانسجام بخشیدن هرچه بیشتر وبهتر امور جهاد براي اعالي كلمه هللا واسترداد  -1

میت ارضي افغانستان ونجات آن ازتسلط استقالل كامل افغانستان با تمام مفاهیم حقوقي آن وتما
 .كفر وكمونیزم واخراج بدون قیدوشرط قواي متجاوز اتحاد شوروي

 .جلوگیري ازهرگونه تسلط ودخالت بیگانگان درآینده -4
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نه مرجع ومصدر انه اسالم بحیث یگاارگهشریعت مطهراسالم مبني براصول چ ۀاقام -2
 .درافغانستانقانونگذاري وتطبیق احكام دین مبین اسالم 

امحاي هرگونه فعالیتهاي ضد اسالمي وجلوگیري ازفعالیت تنظیمها وگروه هاي مخرب  -2
 .وضد منافع ملت مجاهد درافغانستان

افكار الحادي وانحرافي  ۀخش واشاعپآموزش وگسترش تعالیم ومعارف اسالمي ومنع كامل  -0
 .وتعالیم مخالف شریعت اسالمي

محاي هرگونه تبعیض وامتیاز نژادي، مذهبي، لساني، قومي تأمین عدالت اجتماعي وا -3
 .ومنطقوي ونفي هرگونه استعمار واستثمار واستبداد

 ".متحد اسالمي افغانستانۀ جبه" تصویب طرح تأسیس  -7
 :ماده سوم

 :مجلس مؤسسان مركب ازاعضاي آتي است
یك یك نفر از هر ولسوالي ویك یك نفر ازمركز هر لوي ولسوالي و زیك یك نفر ا: الف

 .هروالیت
 .ازشهر كابل سه نفر ازشهر قندهار دونفر وازشهر هرات دونفر: تبصره

 هشت نفرازكوچیان افغانستان  :  ب
 .ید كنندئكه این حركت را تأیسي نفر ازهركدام تنظیمهاي مجاهد شناخته شده ا: ج

 :تنظیمات شناخته شده عبارتند از هفت تنظیم آتي: تبصره
افغانستان، جبهه نجات ملي افغانستان، محاذ ملي افغانستان، هر دوحزب اسالمي حركت اسالمي 

 افغانستان، حركت اسالمي افغانستان، وجمعیت اسالمي افغانستان
مولوي محمدنبي : رهبران تنظیمها واحزاب بسلسله لست باال اشخاص آتي اند: یادآوري)

مولوي محمد یونس خالص ،انجنیر  محمدي، حضرت صبغته هللا مجددي، پیر سیداحمد گیالني،
 (.گلبدین حكمتیار، عبدالرسول سیاف ، وبرهان الدین رباني

اكستان وایران به تناسب نفوس مهاجرین طبق پنجاه تن نمایندگان مهاجرین افغاني مقیم پ: د
 .یه رسمي كشور مسكون شانئاحصا

یه ئفوس مهاجرین طبق احصامهاجرین افغاني مقیم كشورهاي جهان بتناسب ن ۀبیست تن نمایند: ه
 .رسمي كشور مسكون

 .انیون، رجال اداري ونظامي ودانشمندان ومشران قوميحعلماء دین، رو ۀسي تن از جمل: و
شتیباني پهفتاد تن از مجاهدین معروف وتنظیم هاي شناخته شده غیر عضو این اتحاد كه : ز

 .خودرا ازاین حركت اعالن كنند
 .وتسوید الیحه مجلس مؤسسان برحسب وظیفهروگرام پاعضا ي طرح : ح

 .حقوق اقلیت هاي دیني افغانستان مطابق دین مبین اسالم رعایت میشود: تبصره
 :ارمهماده چ

 طرح پروگرام ۀومادهء سوم این الیحه براساس تجویز وتصویب كمیت( و)اشخاص مندرج فقره 
 .ین میگرددتعی وتسوید منشور جبهه متحد افغانستان والیحه مجلس مؤسسان

 :نجمپماده 
ایط آتي رتشخیص میشوند باید داراي ش افرادیكه جهت دعوت براي اشتراك درمجلس مؤسسان

 :باشند
 *مسلمان، اهل افغانستان وداراي جمیع تصرفات شرعي باشند -1
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 سوء نباشند ۀداراي عقید-4
 مشهور به فساد اخالق اسالمي وارتكاب گناه كبیره نباشند -2
 دم مسلمان افغانستان سهم گرفته باشنددرجهاد مر -2
 منسوب به احزاب وگروه هاي ضاله نباشند -0

 (افغانهاي مربوط به اقلیتهاي دیني ازاین امر مستثني است) *: 
 :ماده ششم

ادشاه سابق افغانستان ورُوساي تنظیمها ي مجاهد پمقام دعوت كننده محمد ظاهرشاه : الف
 .اشندشتیبان این حركت میبپ ۀشناخته شد

طرح وتسوید منشور جبهه متحد  ۀدعوتنامه ها ازطرف مقام دعوت كننده توسط كمیت: ب
 .صادر میگردد افغانستان والیحه مجلس مؤسسان

 :ماده هفتم 
 .همه اعضاي مجلس مؤسسان داراي حقوق مساوي میباشند

 :ماده هشتم
مسن ترین عضو س ازتالوت چند آیه متبركه ازقران مجید ازطرف پمجلس مؤسسان : الف

 .مجلس بنام خداوند توانا ودادگر افتتاح میگردد
درهمین جلسه به اكثریت نسبي  رئیس، معاون، منشي وسه تن نایبان منشي مجلس مؤسسان: ب

اراء اعضاي حاضر مجلس % 01آراء انتخاب میشوند بشرط انكه تعداد اراء موافق كمتر از 
 .نباشند

را بشمول الیحه طرزالعمل خویش دراولین فرصت مجلس مؤسسان اجنداي خود: ماده نهم
 .تصویب میدارد

كه ازطرف كمیته " جبهه متحد اسالمي افغانستان "ومنشور  مجلس مؤسسان پروگرام: ماده دهم
میگردد مورد غور قرارداده  ئهبه آن ارا" جبهه متحد اسالمي افغانستان"ومنشور  طرح پروگرام

 .تصویب كند رد، تعدیل ویاصالحیت دارد كه آنرا كالّ یا جزاّ 
را " جبهه متحد اسالمي افغانستان"مجلس مؤسسان اعضاي هیئت بررسي وقضایي : ماده یازدهم
 .تعیین میكند

 .مجلس مؤسسان تصامیم خودرا به اكثریت دوثلث اعضاي حاضر اتخاذ میكند: ماده دوازدهم
مندرج این الیحه واعالن  ۀایان رساندن وظایف محولپس از بپمجلس مؤسسان : ماده سیزدهم

واخذ حلف رئیس، معاون اعضاي شوراي عالي، هیئت " جبهه متحد اسالمي افغانستان"تأسیس 
 .منحل میگردد" جبهه متحد اسالمي افغانستان" اجرائیه وهیئت بررسي وقضایي 

س به حوزه هاي پكه بعد ازانحالل آن وا آن عده ازاعضاي مجلس مؤسسان: اردهمهماده چ
به حیث مبلغین " جبهه متحد اسالمي افغانستان" خویش مراجعت میكنند درامر تحكیم  منطقوي

 .ردازندپبه تبلیغات مثبت وتنویر كننده می
وتسوید  طرح پروگرامۀ انزده ماده بعد از تصویب كمیتپاین الیحه طي یك مقدمه و: انزدهمپماده 
ساي تنظیمهاي مجاهدین ؤانستان ورادشاه سابق افغپید محمد ظاهرشاه ئمجلس مؤسسان وتاۀ الیح

 و من هللا التوفیق .شتیبان این حركت نافذ میباشدپ
 

 ختم بخش بیست و سوم
 ادامه دارد


