د افغانس تان د اوس ين نظام نه د مالتړ کنفرانس
کنفرانس حامیت از نظام فعیل افغانس تان
CONFERENCE IN SUPPORT OF THE CURRENT STATESYSTEM IN AFGHANISTAN

پرېکړه لیک
د ۱۳۹۸ملریز اکل د(وري ) دمیاش یت په ( ) ۹نیټه  ،چې د  ۲۰۱۹زیږدیزاکل د (مارچ ) دمیاش تې د (  ) ۲۹رسه برابره ده .د اکانډا
انتاریو والیت ټورنټو په لوی ښار کې د افغااننو ټولنو ،بنس ټونو اس تازو ،خمورو خشصیتونو ،ژورانلیس تانو او ځوانو خمکښو ټولنزیو فعالینو د
افغانس تان د اوس ين نظام ،خپلواکۍ ،ميل ګټو او ارزښ تونو په مالتړ او په روانو حاالتو او د تل پاتې سولې او ټینګښت مؤثرو الرو چارو
میندلو په منظور حتلیيل پراخ بنس ټه کنفرانس تررسه کړ.
په دې کنفرانس کې د لسګونو وینا والو هل خوا د افغانس تان په اوس ين س یايس وضعیت او د تل پاتې سولې د راتلو په هلکه هر اړخزیې
حتلیيل مقالې و لوس تل شوي.
د کنفرانس ټولو ګډون کوونکو په افغانس تان کې د سولې دپروسې په ټولو موثرو او دخیلو خواوو او په ځانګړې توګه د س میې په هیوادونو
غږ وکړ چی زمونږ الندې غوښتنې په جدي توګه ابید په نظر کې ونیول يش .او د نه پاملرنې په صورت کې مونږ په ټوهل نړۍ کې په مدين
اعرتاضونو الس پورې کړو.
دکنفرانس ګډونوالو په غوڅ اکرثیت الندې دولس مادیز پرېکړه لیک تصویب کړ:
۱ــ په افغانس تان یک څلویښت لکنه جګړه په مس تقمیه اوغری مس تقمیه توګه د لویو قدرتونو او د ګاونډیو هیوادونو د رقابتونو په اساس په
افغان ولس د افغانس تان د حساس جیو پولیټیک موقعیت هل وجې ور تپل شویده او افغاانن یېې د جګړې د سوون د توکو په توګه هل هره
پلوه قرابين شویدي .مونږ د دغه کنفرانس ټول ګډون کوونيک د دې جنګ دخمت او د یوې تل پاتې سولې غوښ تونيک یو.
۲ــ اوس چې د امریاک د متحده اایالتو دولت پریکړه کړیده چې د افغانس تان دولت د خمالفو وسهل والو (طالبانو) رسه خمامخ خربې کوي
او تر ډیره بریده پورې په دې خربو کې د پرحمتګ معلومات مه ورکول کیږي .مونږ د دې کنفرانس ګډون کوونيک د افغانس تان د اوس ين
نظام او اسایس قانون تر س یوری الندې د یوې تل پاتې سولې د اتمنی مالتړ کوو.
۳ـ تر کومه حده چې زمونږ غوږونو ته آوازې او انګازې را رس یدیل دي ،د سولې په روانو خربو کې د افغانس تان د اوس ين منتخب
دولت د سقوط او پر ځاې یېې د یوه مؤقت او ای عبوري دولت د جوړیدو د پاره وړاندیزونه کیږي او پر ورته وخت کې د خمالفینو هل
خوا ټینګار مه پرې کیږي .دا ډول هلې ځلې نه یواځې داچې سوهل نشی را وس تیل بلکې په قوی ګومان رسه به د یوې نوې جګړې ،نوې
برابدۍ او نوې تراژیدۍ د حمتی را منځ ته کیدو پیالمه يش ،افغان ولس به یو وار بیا د بدنیتو ګاونډاینو او په ځانګړي توګه د پاکس تان او
ایران د شومو موخو د پیل کیدو قرابین کیږي .مونږ د دې کنفرانس ګډون کوونيک په لککه د دا ډول انوړۍ طرحې خمالفت کوو او دا ډول
معامهل د افغانس تان د خلکو رسه ښاکره جفا او خیانت ګڼو.

۴ــ مونږ د دې کنفرانس ګډون کوونيک په ټینګار رسه د دې غوښ تونيک یو چې ،هر ډول سوهل ابید د افغانس تان د اسايس قانون په
چواکټ کې تر رسه يش او د ټولو مدين حقوقو او قوانینو په چواکټ کې دښځو حقه حقوقو ته په کې هیڅ ډول زاین و نه رسیږي.
۵ــ مونږ پوهیږو چې اوس مه د افغان ولس د ميل یو وايل دښمنان په پراخه توګه دا هلې ځلې کوي چې د افغااننو تر منځ د خپل منځي
اختالفاتو د دوام په خاطر د دوی د خمامخ خربو خمنیوی کوي .د افغااننو د میل یو وايل دښمنان یواځي غری افغاانن نه دي بلکی د ګوتو په
شېر افغاانن مه ش ته چی د خپلو خشیص ګټود ساتین او ای دولیت لوړو مقامونو د ترالسه کیدو په منظور د سولې د روانې پرویس د پر
حمتګ په الره کې په ډیر همارت رسه خنډونه جوړوي .مونږ د دغه کنفرانس .ګډون کوونکی په اتفاق رسه د داسې عنارصو د هر ډول
مزامحت د خمنیوی جدي غوښ تونکی یو.
۶ــ افغان دولت اوس د افغااننو منتخب دولت دی ،ډیر ښه اسایس قانون لري ،انتخایب پارملان لري او د اساليم اساساتو او ُغرا محمدی
رشعیت د اصولو رسه برابره قضایه قوه لري چې سار یېې په هیڅ ګاونډي مسلامن هیواد کې نش ته ،نو هل دې کبهل مونږ د داسې یوه سامل
ټولنزی نظام د ساتلو لکک غوښ تونيک یو او د سولې پروسه ابید د مهدې نظام په ش تون کې پر مخ و الړه يش او اکمل حتقق ته ورسیږي.
۷ــ مونږ د دې غونډې ګډون کوونيک د امریاک د متحده اایالتو د سولې د پالوي نه په لککه غوښتنه کوو چې د افغان دولت د خمالفو
وسهل والو (طالبانو) رسه د خپل دولت په اړه چې هرډول پریکړه کوي ،دا په دوی پورې اړه لري ،خو هیڅلکه ابید د افغااننو او د افغان
دولت د ابصالحیته هئیت هل موجودیت پرته د راتلونيک افغان دولت د جوړیدو او ای چا ته په دولت کې د برخې ورکولو په هلکه هیڅ ډول
پرېکړه خو څه چې حیت نظر مه وړاندې نه کړي.
۸ــ مونږ د دې غونډې ګډون کوونيک د ټولو هغو افغان س یاس توالو نه چې په هره بڼه د سولې په روانه پروسه کې برخه او ای مؤثریت
لري ،په لککه غوښتنه کوو چې د یوه اب ثباته او تل پاتې سولې د اتمنی د پاره د افغانس تان موجود نظام نه مالتړ وکړي او خپل ملک د
بیا برابدۍ او تباهۍ نه و ژغوري.
۹ــ مونږ د دې غونډې ټول ګډون کوونيک د امریاک د متحده اایالتو د دولت ،د انټو غړو هیوادونو ،اروپايي ټولنې ،اساليم کنفرانس غړو
هیوادو ،شانګهای پکت غړو هیوادو او نورو معتربو نړیوالو موسسو نه په جدي توګه غوښتنه کوو چې د افغان سولې د پروسې د داسې
برایلیتوب د پاره په ګډه هلې ځلې و کړي چې افغانس تان یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو منګولو ته ور ونه لویږي.
۱۰ــ مونږ د دې غونډې ګډون کوونيک د ملګرو ملتونو د نړیوالې موسسې څخه په جدي توګه غوښتنه کوو چې د افغانس تان په حال
ځان و پوهوي او د خپل منشور هل خمې هیڅ زورور ته د دې اجازه ورنکړي چې د نړیوالو قوانیونو او ټولنزیو اصولو پرخالف د دی ملت
په وګړو ابندې د زور زایيت لړې ادامه پیدا کړي.
۱۱ــ اکانډا زمونږ دومی کور دی .مونږ دنړۍ د دې سوهل دوست هیواد په نړیوال رغنده انساین س یاست او نړیوال درځی وایړو .مونږ هیهل
لرو چې زمونږ د اصیل ټاټویب افغانس تان ،د سولې په روانه پروسه کې داسې رول و لوبوي چې دیوې تل پاتې سولې په پایهل یک په س میه
او نړۍ کې نور هل دیېې هیواد څخه د رسخوږۍ یو وړویک حرکت مه را پیل نيش او د افغان اب شهامته ولس ټولنزی حیثیت مه خوندي پاتې
يش.
۱۲ــ مونږ ټولوګاونډیو هیوادونو ته مه په لککه غوښتنه کوو چی د افغانس تان په تباهۍ او برابدۍ کې د ځان دګټو خوبونو د لیدلو نه الس
واخیل او زمونږ د هیواد په بر ابدې کې د خپل هیواد آابدي و نه ګوري .زمونږ برابدې بېې هل شکه دوی مه بر ابدوي او زمونږ په آابدۍ
یک د دوی آابدي مه خوندي کیدیل يش .په دې هیهل چی زمونږ په ښه نیت و پوهیږي او په خپلو پالیس یو کې مثبت بدلون را ويل.
درانوۍ
په اکاندا کې د افغانس تان د اوس ين نظام نه د مالتړ کنفرانس ګډون کوونيک

