د سولې مشورتي لویه جرګه

د  ۱۳۹۹لمریز کال د سولې دمشورتي لویې جرګې پرېکړه لیک
(( و امرهم شوری بینهم))
ص ِل ُحوا بَیْنَ أَخ ََو ْي ُك ْم" له مبارک آيت څخه په الهام اخیستلو او د
دغه جرګه د " فَأ َ ْ
جمهوري رياست د عالي مقام د  ۱۳۹۹لمريز کال د زمري د  ۱۴د  ۵۱ګڼې فرمان
په اساس ،او همداراز د  ۱۳۹۸لمريز کال د سولې مشورتي لويې جرګې د پريکړه
لیک د  ۲۱بند سره سم د  ۱۳۹۹لمريز کال د زمري په  ۱۷نیټه پیل او د دريو ورځو
لپاره دوام وکړ .مونږ د سولې مشورتي لويې جرګې  ۳۴۰۰تنه نارينه او ښځینه غړي
چې د ټولنې له  ۲۳بیالبیلو اصنافو په استازيتوب له  ۳۴واليتونو څخه د هیواد په
پالزمینه کې راټول شوي وو ،ترڅو د طالبانو د ډلې د  ۴۰۰بنديانو د خوشي کیدو او
د طالبانو سره د سولې مذاکراتو د چوکاټ تعیینولو لپاره خپلې مشورې وړاندې کړو.
دې ته په پام سره چې لويه جرګه د لوړو مصالحو اړوندو مسئلو په هکله د مشورو
لپاره د ملت د لوړې ارادې څرګندويه ده ،زمونږ د ګران هیواد تاريخ ښیي چې د
افغانستان خلکو په خطرناکو حاالتو کې د ځمکنۍ بشپړتیا ،ملي حاکمیت ساتلو او د
تاريخي لويو جرګو له الرې د مهمو پريکړو لپاره ولسي پوهې ته مراجعه شوې او
مناسبې پريکړې يې کړي دي.
د سولې مشورتي لويې جرګې د خپلو غړو د مشورو په اساس چې په کاري کمیټو
کې يې ترسره کړي ،د افغانستان اسالمي جمهوريت ،طالبانو ،اسالمي هیوادونو او
نړيوالې ټولنې ته الندې سپارښتنې وړاندې کوي:
.１

د مشووورتي لويې جرګې غړي تلپاتې او با عزتې سووولې ته د رسوویدو په خاطر
د سوووولې له بهیر څخه چې په هیواد کې د امنیت او ثبات المل ګرځي ،هرکلی
او مالتړ کوي.
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 .２جرګه د سولې مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو ،د وينو
له تويدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره ،د
طالبانو د څلور سوو بنديانو د خوشي کیدو نظر تايیدوي.
 .３که چیرې د بنديانو په منځ کې بهرني اتباع وي ،د بهرني بنديانو له هیوادونو
څخه ترمعتبرو ضمانتونو وروسته خپلو اړوندو هیوادونو ته وسپارل شي.
 .４بايد ډاډ ترالسوووه شوووي چې د دغو بنديانو له خوشوووي کیدو سوووره سوووم ،مسوووتقیم
مذاکرات له کومې بهانې پرته ژر تر ژره پیل کیږي.
 .５جرګه په جدي توګه په هیواد کې د دوامداره او فوري اوربند د ټینګښوووووووت
غوښووووووتونکې ده او له نړيوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امريکا متحده اياالتو
څخه غواړي چې د افغانستان له خلکو سره پر خپلو کړيو ژمنو عمل وکړي.
 .６د افغانسووتان ملت او د افغانسووتان اسووالمي جمهوري دولت ته دې ډاډ ورکړل
شي چې له بند څخه خوشي شوي بنديان بیا ځل د جنګ ډګر ته نه ستنیږي او
د دوی کړنې دې وڅارل شي.
 .７دې ته په پام سووووره چې د افغانسووووتان اسووووالمي جمهوري دولت د طالب بنديان
خوشووووووي کولو لپاره اقدام کوي ،جرګه له طالبانو څخه غواړي چې د دولت د
ټولو ملکي او نظامي بنديانو په وړاندې خپل مکلفیت ادا او بنديان دې ژر تر
ژره خوشي کړي.
 .８د غوښووووتنې په صووووورت کې د هغو کسووووانو حخ العبدی دې خوندي وي چې د
خوشي شويو طالبانو لخوا متضرره شوي دي.
 .９مونږ له نړيوالې ټولنې څخه غواړو د هغو هیوادونو له السوووووهنو څخه چې د
هیواد په بې ثباتۍ کې په مسووتقیمه او يا غیر مسووتقیمه توګه ښووکیل دي او يا له
تروريستي ډلو څخه مالتړ کوي ،مخنیوی وکړي.
 .１０پووداسووووووې حووال کې چې د سووووووولې هلې ځلې دوام لري د دې جرګې غړي د
افغانسووتان اسووالمي جمهوري دولت او له طالبانو څخه غواړي چې وسووله وال
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.１１

.１２

.１３

.１４

.１５

.１６

تاوتريخوالی ودروي او ټول اختالفات دې د خبرو اترو له الرې حل او فصل
کړي .د افغانسووووووتان ملت به د هغه لوري په وړاندې چې د تاوتريخوالې پر
ادامې ټینګار کوي ،قاطع تصمیم ونیسي.
د سولې په بهیر کې بايد ا سالمي ارز ښتونه ،د علماوو رول ،د دولت ا سا سي
بنسوووټونه ،ولسوووواکي او په تیرو دوو لسووویزو کې د افغانسوووتان د خلکو السوووته
راوړنې حفظ او تقويه شي.
د سووولې په مذاکراتو کې د ولسووواکۍ او جمهوريت اصوول او د اتباعو اسوواسووي
حقونه ،په ځانګړي توګه د قومي ،ديني او مذهبی لږکیو سووویاسوووي موقعیت او
حقونه چې د اسوووواسووووي قانون په دوم فصوووول او ددې قانون په نورو موادو کې
تسجیل شوي ،تر پښو الندې نشي.
د سوووولې مشوووورتي لويې جرګې غړي ټینګار کوي چې په هیواد کې ښوووځي د
نیمې برخې د نفوس په توګه بايد له خپلو حقوقي او سوووویاسووووي موق برخمنې
وي او د سولې بهیر په ټولو پړاونو کې رغنده رول او مشارکت ولري.
د مشووووورتي لويې جرګې غړي په دې عقیده دي چې اسوووواسووووي قانون يوه ملي
وثیقه ده چې بايد وسوواتل شووي .مګر د اړتیا په صووورت کې اسوواسووي قانون په
همدې قانون د تعديل میکانیزم په اساس تعديل يې ممکن دی.
د لويې جرګې غړي وړانديز کوي چې د ملي مصالحې عالي شورا په تشکیل
کې د ملي مشوووووووارکت اصووووووول ر عايت او د دې شووووووورا په ترکیب کې ملي
شووخصوویتونه ،سوویاسووي رهبران ،ديني عالمان ،قومي مشووران ،ښووځې ،ځوانان،
مدني ټولنې او نور قشووورونه شوووامل شوووي .د سوووولې بهیر د ال ولسوووي کولو په
موخه د دې بهیر فعالیتونه دې واليتونو په کچه وغځول شي.
جرګه د سووووولې بهیر پر روڼتیا ټینګار کوي او تمه لري چې د ملي مصووووالحې
عالي شوووورا او مذاکره کوونکی هیئت د افغانسوووتان خلکو ته د دې پروسوووې په
هکله پر وخت معلومات وړاندې کړي.
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د هیواد امنیتي او دفوواعي ځواکونووه چې د هیواد د ملي حوواکمیووت او ځمکنی
بشووووووپړتیا د سوووووواتونکو په توګه پییندل کیږي بايد ال پیاوړي او ورڅخه زيات
مالتړ وشوووووي .په ورته مهال کې دې د امنیتي ادارو د شوووووهیدانو ورثه وو او د
تروريستي پیښو قربانیانیو ته رسیدګي وشي.
جرګه ټینګار کو ي چې له طالبانو سووووووره د مذاکراتو په لړ کې پر روښوووووووانه
میکانیزمونو چې د اجتماعي نظم ،د تاسوووویسوووواتو او زيربناوو د امنیت او ثبات
باعث ګرځي تفاهم وشي ترڅو د خلکو انديښنې له منځه والړې شي.
د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته چې د افغانسووووووتان د ملت وياړ دي ،د
درناوي په موخه دولت ته وړانديز کوو ترڅو دولت دې پرته د وطن سوووووره د
خیانت په جرم د هغو امنیتي او دفاعي منسووووبینو د حبپ پاتې موده وبخښوووي
چې د جمهوري رياسووووت د عالي مقام په صووووالحیت کې وي .سووووربیره پر دې
هغه کسان چې له طالبانو سره د اړيکو د اتهام په جرم محکوم شوي د بخښنې
په فرمان کې شامل شي.
د افغانسووتان اسووالمي جمهوري دولت موی دی چې د ملي منافعو په رڼا کې
ځانګړې الرښووووووني وړاندې او د مذاکره کوونکي هیئت د ال پیاوړتیا او ښوووووه
والې لپاره الزم اقدامات ترسووووره کړي .د سووووولې د بهیر په ټولو پړاونو کې د
ښځو حضور تقويه شي.
جرګه ټینګار کوي چې د افغانسوتان اسوالمي جمهوريت او طالبانو تر منځ دې
د مذاکراتو لپاره الزم شووووووراي په هیواد کې دننه برابر شووووووي ځکه چې دواړه
لوري افغانان دي ،کنه له دې پرته دې مذاکرات په دريم بې پرې هیواد کې
ترسووره شووي .مذاکرات بايد مسووتمر او دوامداره وي او په هی دلیل دې ددغې
لړۍ مخه نه نیول کیږي.
د جرګې غړي د نړيوالې ټولنې او ب یا په ځانګړې توګه د امري کا له مت حده
اياالتو له مرسوووووتو او مالتړ څخه مننه کوي .په عین وخت کې د جرګې غړي
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له هیوادونو او نړيوالو بنسووووټونو څخه غوښووووتنه کوي چې پر خپلو ژمنو عمل
وکړي او خپل مالتړ او مرسووووووتو ته د مذاکراتو په جريان کې او د سووووووولې له
تړون څخه وروسته ادامه ورکړي.
 .２３له اسوووالمي هیوادونو او د اسوووالمي همکاريو له سوووازمان ،په ځانګړې توګه د
افغانسووووتان له ګاونډيو څخه هیله لرو چې د افغانسووووتان له خلکو سووووره د تلپاتې
سووووووولې او ثبات په ټینګښووووووت کې مرسووووووته وکړي او خپله اسووووووالمي وجیبه د
افغانستان د مجاهد ملت د بیسارو قربیانیو په وړاندې ادا کړي.
 .２４د مشووورتي لويې جرګې غړي د سووولې د بهیر په جريان کې د اړينو مشووورو
او همکاريو د وړاندې کولو لپاره ب شپړ چمتوالی لري او دولت بايد د سولې د
بحثونو د دوام لپاره چې لومړيتوب لري د سوووولې د مشوووورتي لويې جرګې له
موجوده یرفیت څخه سمه ګټه پورته کړي.
 .２５څرنګه چې د جرګې غړيو په خپلو کمیټو کې په مختلفو برخو کې مشووووووخ
او تفصیلي وړانديزونه کړي چې دولت لپاره په راتلونکې کې ګټور دي ،دغه
وړانديزونه د دې پريکړه لیک د ضووومیمې په توګه د جمهوري رياسوووت عالي
مقام ته واستول شي ترڅو ددغو وړانديزونو په هکله اړوندو ادارو ته الزمې
الرښونې وشي.
د م قدمې سووووووربیره د غه پريکړه ل یک  ۲۵ب ندو نه لري چې د  ۱۳۹۹لمريز کال د
زمري پر  ۱۹د سولې مشورتي لويې جرګې د غړو لخوا صادره شوه.
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