
 مالتړ کنفرانس نه دد افغانس تان د اوس ين نظام 

 کنفرانس حامیت  از نظام فعیل افغانس تان

CONFERENCE IN SUPPORT OF THE CURRENT STATE-

SYSTEM IN AFGHANISTAN 

 پرېکړه لیک

. د اکانډا ده( رسه برابره  ۲۹ د ) ېمیاش تد (  مارچد ) زیږدیزاکل ۲۰۱۹د  ې، چ ه( نیټ ۹میاش یت په )د ( )وري اکل دملریز ۱۳۹۸د 

انو او ځوانو خمکښو ټولنزیو فعالینو د تد افغااننو ټولنو، بنس ټونو اس تازو، خمورو خشصیتونو، ژورانلیس   ېو په لوی ښار کټورن والیت ټ انتاریو

ټینګښت مؤثرو الرو چارو  او ېسول ېتل پاتد حاالتو او  روانوپه او  په مالتړ ارزښ تونواو  افغانس تان د اوس ين نظام، خپلواکۍ، ميل ګټو

 . تررسه کړ کنفرانس  پراخ بنس ټهمیندلو په منظور  حتلیيل

 ېد راتلو په هلکه هر اړخزی ېسول تل پاتېوضعیت او د  س یايساوس ين د لسګونو وینا والو هل خوا د افغانس تان په  ېک کنفرانس ېپه د

 ي.و لوس تل شو  ېمقال حتلیيل

په هیوادونو  ېد س میپه ځانګړې توګه دخیلو خواوو او او  په ټولو موثرو ېدپروس ېد سولکې  افغانس تانپه کو د کنفرانس ټولو ګډون کوون

 په مدين ېک ۍمونږ په ټوهل نړابید په نظر کې ونیول يش. او د نه پاملرنې په صورت کې  توګه يپه جد ېغوښتنالندې  چی زمونږ وکړغږ 

  .کړو ېاعرتاضونو الس پور

 : تصویب کړ دولس مادیز پرېکړه لیک ېالند اکرثیتپه غوڅ  ودکنفرانس ګډونوال

د ګاونډیو هیوادونو د رقابتونو په اساس په  په افغانس تان یک څلویښت لکنه جګړه په مس تقمیه اوغری مس تقمیه توګه د لویو قدرتونو او   ــ۱

د سوون د توکو په توګه هل هره  ېد جګړ ېېپل شویده او افغاانن ی ت  ور ېافغان ولس د افغانس تان د حساس جیو پولیټیک موقعیت هل وج

 .یو غوښ تونيک ېسول ېتل پات ېجنګ دخمت او د یو ېد د ګډون کوونيکمونږ د دغه کنفرانس ټول  . يشوید پلوه قرابين

 يکو  ېد افغانس تان دولت د خمالفو وسهل والو )طالبانو( رسه خمامخ خرب ېدولت پریکړه کړیده چ د امریاک د متحده اایالتو ېاوس چ   ــ۲

 اوس يند افغانس تان د  ګډون کوونيک کنفرانس ې. مونږ د ديمه ورکول کیږ  معلوماتد پرحمتګ  ېخربو ک ېپه د ېپور بریدهاو تر ډیره 

 .کوومالتړ ې د اتمنی سول پاتېتل  ېد یو ېنظام او اسایس قانون تر س یوری الند

منتخب  اوس يند افغانس تان د  ېپه روانو خربو ک ې، د سوليرا رس یدیل د ېاو انګاز ېوازآ  زمونږ غوږونو ته  ېتر کومه حده چ   ـ۳

د خمالفینو هل  او پر ورته وخت کې  يدولت د جوړیدو د پاره وړاندیزونه کیږ  يد یوه مؤقت او ای عبور ېېی  ېدولت د سقوط او پر ځا

 ېنو ې،جګړ ېنو ېپه قوی ګومان رسه به د یو ېسوهل نشی را وس تیل بلک ېداچ ېنه یواځ ېځل ې. دا ډول هليکیږ  ېپر مه خوا ټینګار

ن او پاکس تاد  په ځانګړي توګه او افغان ولس به یو وار بیا د بدنیتو ګاونډاینويش،  تراژیدۍ د حمتی را منځ ته کیدو پیالمه  ېبرابدۍ او نو

او دا ډول  خمالفت کوو ېطرح ۍپه لککه د دا ډول انوړ ګډون کوونيک کنفرانس ېمونږ د د .يقرابین کیږ موخو د پیل کیدو ایران د شومو 

 .معامهل د افغانس تان د خلکو رسه ښاکره جفا او خیانت ګڼو



قانون په  ډول سوهل ابید د افغانس تان د اسايس، هر ېیو چ غوښ تونيک ېپه ټینګار رسه د د ګډون کوونيک کنفرانس ېمونږ د د   ــ۴

 .يهیڅ ډول زاین و نه رسیږ  ېکه دښځو حقه حقوقو ته پ ېحقوقو او قوانینو په چواکټ ک او د ټولو مدين تر رسه يش ېچواکټ ک

 يد افغااننو تر منځ د خپل منځ ېچ يکو  ېځل ېدښمنان په پراخه توګه دا هل یو وايل اوس مه د افغان ولس د ميل ېمونږ پوهیږو چ    ــ۵

بلکی د ګوتو په  يغری افغاانن نه د ي دښمنان یواځ یو وايلد افغااننو د میل  . يد خمامخ خربو خمنیوی کو  یاختالفاتو د دوام په خاطر د دو

پرویس د پر  ېد روان ېد ترالسه کیدو په منظور د سول لوړو مقامونور افغاانن مه ش ته چی د خپلو خشیص ګټود ساتین او ای دولیت ېش 

عنارصو د هر ډول  ېمونږ د دغه کنفرانس. ګډون کوونکی په اتفاق رسه د داس  .يپه ډیر همارت رسه خنډونه جوړو  ېحمتګ په الره ک

 .غوښ تونکی یو يمزامحت د خمنیوی جد

اساساتو او ُغرا محمدی  او د اساليم ي، انتخایب پارملان لر يډیر ښه اسایس قانون لر  ، افغان دولت اوس د افغااننو منتخب دولت دی   ــ۶

یوه سامل  ېداس کبهل مونږ د ېنش ته، نو هل د ېمسلامن هیواد ک يپه هیڅ ګاونډ ېېی  سار ېچ يقضایه قوه لر  ه رشعیت د اصولو رسه برابر 

 .ياو اکمل حتقق ته ورسیږ  پر مخ و الړه يش ېنظام په ش تون ک ېپروسه ابید د مهد ېیو او د سول ساتلو لکک غوښ تونيکټولنزی نظام د 

د افغان دولت د خمالفو  ېنه په لککه غوښتنه کوو چ يد پالو  ېد امریاک د متحده اایالتو د سول ګډون کوونيک ېغونډ ېمونږ د د    ــ۷

، خو هیڅلکه ابید د افغااننو او د افغان ياړه لر  ې، دا په دوی پوريهرډول پریکړه کو  ېوسهل والو )طالبانو( رسه د خپل دولت په اړه چ

هلکه هیڅ ډول په  ورکولو ېد برخ ېافغان دولت د جوړیدو او ای چا ته په دولت ک د ابصالحیته هئیت هل موجودیت پرته د راتلونيک دولت

 .ړيکه ن ېنظر مه وړاند حیت ېکړه خو څه چېپر

برخه او ای مؤثریت  ېپه روانه پروسه ک ېپه هره بڼه د سول ېنه چ هغو افغان س یاس توالو د ټولو ګډون کوونيک ېغونډ ېمونږ د د    ــ۸

او خپل ملک د  مالتړ وکړي نه  نظامد اتمنی د پاره د افغانس تان موجود  ېسول ېد یوه اب ثباته او تل پات ېچ ، په لککه غوښتنه کوويلر 

 .ينه و ژغور ۍاو تباه ۍبیا برابد

کنفرانس غړو  ، اساليمټولنې ييد امریاک د متحده اایالتو د دولت، د انټو غړو هیوادونو، اروپا ګډون کوونيکټول  ېغونډ ېمونږ د د    ــ۹

 ېد داس ېد پروس ېد افغان سول ېغوښتنه کوو چجدي توګه  او نورو معتربو نړیوالو موسسو نه په هیوادو، شانګهای پکت غړو هیوادو

  ي. منګولو ته ور ونه لویږ  ترهګروافغانس تان یو ځل بیا د نړیوالو  ېچ يو کړ  ېځل ېهل ګډه برایلیتوب د پاره په 

د افغانس تان په حال  ېکوو چجدي توګه غوښتنه څخه په د نړیوالې موسسې  نود ملګرو ملتو  ګډون کوونيک ېغونډ ېمونږ د د    ــ۱۰

پرخالف د دی ملت  ټولنزیو اصولو قوانیونو اود نړیوالو  ېچ ياجازه ورنکړ  ېهیڅ زورور ته د د ېاو د خپل منشور هل خم يځان و پوهو 

 لړې ادامه پیدا کړي.  د زور زایيت ېابند وګړوپه 

 سوهل دوست هیواد په نړیوال رغنده انساین س یاست او نړیوال درځی وایړو. مونږ هیهل ېد د ۍاکانډا زمونږ دومی کور دی. مونږ دنړ    ــ۱۱

یک په س میه پایهل په  ېسول ېتل پات ېدیو ېچ يرول و لوبو  ېداس ېپه روانه پروسه ک ېزمونږ د اصیل ټاټویب افغانس تان، د سول ېچ  لرو

 ېپات يافغان اب شهامته ولس ټولنزی حیثیت مه خوند د او یو وړویک حرکت مه را پیل نيش ۍهیواد څخه د رسخوږ ېېنور هل دی  ېاو نړۍ ک

 .يش

ګټو خوبونو د لیدلو نه الس دد ځان  ېکوو چی د افغانس تان په تباهۍ او برابدۍ ک غوښتنهمونږ ټولوګاونډیو هیوادونو ته مه په لککه     ــ۱۲

او زمونږ په آ ابدۍ  يبر ابدو  مه  یهل شکه دو ېېب  ېزمونږ برابد  .يو نه ګور يد خپل هیواد آ ابد ېک ېاو زمونږ د هیواد په بر ابد واخیل

 .مثبت بدلون را ويل ېاو په خپلو پالیس یو ک يهیهل چی زمونږ په ښه نیت و پوهیږ  ېپه د . کیدیل يش خوندي  مه يیک د دوی آ ابد

 ۍدرانو

 ګډون کوونيک د مالتړ کنفرانس نه نظام اوس ينافغانس تان د  د ېاکاندا کپه 


