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 م  ۳/۴/۲۰۲۱نیټه: 

 بسم هللا الرمحن الرحی 

 زهیس 

 !بعده  من ال نیب هلل وحده والصالة والسالم عیل امحلد

  ید  لیک ښ   ې ک  ېړجگ  ېاو تپل شو  وهلډان ان  ې داس   ېویپه    و،ی لس  لوروڅ  ېابند   هڅ  وی افغانس تان هل ت   

  .ديلیرس   نونهایز  دونک ینه جربان  یېې ته  ونوټبنس   ينی او نظام، ميل، لکتوري او ان د ې ولنټد  ې چ

  ې ستنی اخ   ټې او انمرشوع گ   ہړ ته د انو  ویمھاجرتونو پرد  ې او پرهل پس  ېړ سرتو طاقتونو سہ جگ  انځ  تر  

ميل    ایخپلواک افغاين نظام او    ين یت ښ  ر   وہید    وکڅکه اوس    ې چ  یھمدا المل د  ل؛ ړ فرصتونه په الس ورک

 !يیږ ک  بډ یېې کوي، خمه   څې ھ ې رغاون اید ب  ونوټبنس  

   د   ایاس تعامر  راتگ او پر مرکزي اس    زیته د انگر   ې وچ  یېې د ھند لو   ورس تهامحد شاہ اباب تر وفات    یلو  د     

  !ړ ک یگ  ې ک ځشوروي ولکه، افغانس تان د دوہ سرتو طاقتونو په من احتاد جامهی

آ زاد او خپلواک ملت په   وہیدفاعي شلک درلود! افغااننو د  وړجگ ولوټد افغااننو  ې پور ننهھامغه وخته تر  هل  

 !دیلیبلوس   ی نه د میپر حر وادیھ  یڅ او د بل ھ  ېړ ک هڅھ ويی د خمن  رغلید  ځې وای ثی ح 

سه   تیښازما  یهل لو  تړښ جو  ین د افغانس تان تولنآ    یېې   نوځی   ې چ  ې ولیږوز   ېانخوال  ېرډی  وړجگ  ېد  

لکمه او د    ھا ی متفق عل   وہی  ځ د افغااننو تر من  ې سی راھ   و یړیپ   وڅهل    ې په توگه دافغان لکمه چ  ې لگید ب   ،ړمخ  ک

 !راوس تل شوہ ېالند ې تنښ تر پو  واهل خ ویړ مغرضو ک  نوځی ھم  د   ،ید وحدت رمز د ځ تر من تونوی مل  ش توی م 

  ې رډینه يش،  بډخمه  یېې که  ي؛ ېږ ک  وګتر سرت  ېیرډتر بل هر وخت  ښې ن  طیھمدا راز، د افراط او تفر   

 !به ولري ې لیپا ېبد

ولس فقر،    د   يس،یون   ې ک  یږ په غ   ړۍک  ې مشخص  یھغو  ې المل شوي چ  ېد د  ګټې ان مرشوع    نوډایاونګ  د 

  .ړېک ريډېال  ېدا س تونز ۍاکر ب 

معيل او معقوهل الر  وهیکه د افغانس تان س تونزو ته د حل    ې چ يېږ سبب ک   ېورته الملونه د د  تهی دغه او د  

 !ننگونو سہ مخ يش سرتو به د ال ت ید افغانس تان موجود ہړ مک ینه يش، نو خدا دایپ 
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ته په کتو د    تیاو ميل مسوول   ينیخپل د  ډبور  ې انسجام مشورت  او  ې امهل د افغانس تان د سول  ېهل مهد  نو  

: د افغانس تان د  ې وروس ته غوره وبلهل چ   ې او نورو طرحو هل ارزون   ې طرح  ېشو  ېاندړ امریاك هل لوري د و

 :ړېک ېاندړ طرحه و ې نوي داس  وهید حل لپاره  ې معضل

په نظر   ې او افغاين عنعنوي دودونه په ک  تونهښ  ارز   ينی د  ت،یميل حاک   تونه،ی واقع   یکنځ د افغانس تان    ې چ 

  ويیولري او د حکومت اجرائ   ایت ړ کولو و  وړ کیپر   ې کټپه هلکه چ   ا یکت ټ د اکرونو د اجراء د چ   وشوي ا  ولین   ې ک

 او د ابور فضاء رامنځ ته کوي. لري سايت  خهڅ منازعاتو  ايسیهل س   هګانڅ

  الره ګاو ت  الکټ  نونوی س ی کولو په هلکه د ک   یاځ  ویقطعاتو اصالح او    ید اوربند د معيل کولو، نظام  هګمهدارناو  

 .وي یشو هګپه مسه او معقوهل تو لی د افغانس تان د ولس متث  وڅتر  ېشو هڅه ،ې شو ودلښ 

  و څتر   ؛ ايکټ  الره ګاو ت  ېحکومت دند   ېنو  ویلپاره د    قیدتطب   و ړ کید پر   ې د سول  هګطرحه په معويم تو  دا  

 ان ځافغاانن خپل    ولټ  ې چ  ړې دايس نظام ته الر هواره ک  وی  هښ لپاره د افغااننو په خو   ې يش د راتلونک  وکویل

 .ولري ېاو د عدالت مته تر ې نی وو ې په ک

د    ونړ د ت  ې د سول  ې چ  ې شو  شلی و   اجزاوو  وڅپه    ایب   یېې هره برخه    ې چ  ېلر  ې برخ  څلورطرحه    دا  

 .يړ رانغا حلې مر  ېد نوي اسايس قانون پر بناء نوي حکومت ته واک س پارلو پور ایب  ې ولین  خهڅ  کیالسل 

انسجام مشوريت بورډ، د هللا پاک جل جال هل درابرته السونه لپه کوي چې دا طرحه   ی کې د سولې اوپه پا  

 د افغان ولس او هیواد په خی متامه کړي، او دا انڅی زایر یېې په خپل حضور کې قبول کړي. 

 ،،،، وصیل هللا علیه وآ هل وحصبه وسمل                    
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 د افغانستان د سولې تړون

 .  برخې لري څلورالندې تړون د افغانس تان د سولې د مذاکراتو د دواړو ارخونو ترمنځ  دی چې 

 لومړۍ برخه: 

 . د راتلونک اسايس قانون او راتلونک دولت لپاره اصول او تګالره ټالک  

 دومهه برخه : 

راتلونک حکومت لپاره اسايس قانون ټالک، امنیيت چارو  پریکړو د تطبیق لپاره د ځای انس يت حکومت اسايس دندې د ټرون د سولې د  

 ته رس یدنه د هیواد ورځینۍ چارې پر مخ وړل . 

 درمیه برخه:  

 ( د اساليم عاملانو عايل شورا ۱)

 قضائیه قوه ( ۲)

 تدوین  ( د اسایس قانون۳)

 لویه جرګه  (۴)

 برخه:   څلورمه 

 د اوربند د رشایطو تطبیق؛  (۱)

 یوځای کول؛  –پوځ،امنیت ، پولیس  -د دواړو اړخونو نظايم قطعات ( ۲)

 د دواړو اړخونو ملک ارګانونو انسجام.  (۳)

 لومړۍ برخه

 د راتلونکي اساسي قانون او راتلونکي دولت لپاره اصول او تګالره ټاکل
 په راتلونک کې د افغانس تان د دولت د اسايس قانون الرښود وي دواړه لوري پر الندې اصولو ابندې توافق کوي چې 

د اسالم مقدس دین د افغانس تان رمسي دین او حنفي مذهب رمسي مذهب دی چې د دې لپاره به د علاموو اساليم عايل  شورا   - ۱

 ورکړي.  ګانېا فتو جوړیږي تر څو دولت ته الرښوونې، الزمې مشورې او 

 تطبیق ته؛  بشپړ امارت تر منځ د شوي تړونراتلونکی دولت  به په دوحه کې د امریاك د متحده اایالتو او د افغانس تان د اساليم  – ۲

 اصولو ته ژمن وي.  -د افغانس تان اسالمی امارت او د افغانس تان د مجهوری دولت  د مذاکرايت ټمیونو تر منځ پر توافق شویو 

ګنو، قبیلو لپاره ګډ کور و  ټولو افغااننو ته په سوهل ایز چاپیایل کې د ژوند کولو رشایط برابرول، ترڅو افغانس تان د ټولو قومونو، پر   – ۳

 اويس؛ د هماجرینو او د بیځایه شویو کورنیو لپاره د بېرته پر ځای کیدو زمینه برابرول به د راتلونک حکومت لپاره یو اصل وي. 
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څخه مالتړ    د ټولو افغااننو د عزت، ژوند، ملکیت ساتنه او د ملکیت اعاده؛ د دوی د مدين، س یايس، ټولنی، لکتور او د بیان ازادۍ  -۴

 کول چې په راتلونک اسايس قانون کې به درج يش؛ 

  یت ک خپلواکې، ميل حا افغانس تان د افغانس تان اینده دولت، اساليم ارزښ تونو، س یايس، ټولنی عدالت، د خلکو ارادو، ميل وحدت د  

 ځکنۍ  بشپړتیا ساتنې ته ژمن او خپل مسؤولیت ګڼېي. 

تعلمیي او لکتوري چارو يک د ښځو او ماشومانو د حقوقو ،  اقتصادي  ،ون به په س یايس تولنیود افغانس تان راتلونکی اسايس قان  –  ۵

 خوندیتوب د اساليم رشیعت مطابق تضمینوي. 

د افغانس تان ميل بنس ټونه او نورو عام املنفعه ارګانونو په مشول د امنیيت او تعلمیی بنس ټونو د ملې ش متنیو په توګه وپېژندل او ال    –  ۶

يش چې په دې کې د عامه زیربناوو ، ښووځنیو، مدارسو، مساجدو روغتونونو، ابزارونو، د اوبو بندونو او نور عامه دفرتونو غښ تيل  

 ساتنه شامهل ده. 

ټپیانو، یتامینو، کونډو او   شاوخوا  دافغانس تان راتلونکی دولت به د تیو   -  ۷ څلورنمیو لسیو انخوالو د ټولو قرابنیانو په ځانګړې توګه 

د انتقايل عدالت د پيل کولو لپاره داسې پالیسې جوړوي    معلولینو ته به درانوی، د هوساینې او بس یاینې لپاره معيل ګامونه پورته کوي.

 چې د حقیقت پلټنې، ميل پخالینې او بښ نې چې د اساليم رشیعت، او نړیوالو قوانینو سه په ټکر کې نه وي. 

هیوادونو او نړیوالې ټولنې سه به یېې اړیکې پر دوس تۍ   ګاونډیو ،اساليم نړۍ ، نوروافغانس تان به انپییل س یاست پر مخ وړي، د    –  ۸

هیچاته به اجازه نه ورکوي    افغانس تان به هغو نړیوالو قوانینو ته ژمن پايت کیږي چې هل اساليم رشیعت سه په ټکر کې نه وي.  والړې وي.

مهدارنګه د افغانس تان دولت به هیچا ته اجازه نه ورکوي چې    س تان خاوره د ګاونډیو او ای نورو هیوادونو په خالف واکروي.چې د افغان 

 د افغانس تان په  کورنیو چارو کې السوهنه وکړي. 

 او د نورو مرس تو غوښتنه کوي.  د افغانس تان دولت به هل نړیوالو څخه د افغانس تان د مالتړ او  بیا رغونې لپاره د کړیو ژمنو پوره کول  –  ۹

  مرشانراتلونکی اسايس قانون به دس یايس مرشاتبه د غوراوي لپاره د افغان ولس د ارادې د متثیلولو زمینه برابروي، او ټالک شوي    –  ۱۰

 به د هیواد  د هممو ميل پریکړو حق لري.

تشکیالتو تر منځ توازن سايت او د قواوو صالحیتونه به    د افغانس تان راتلونکی اسايس قانون به د حکومت جوړښت، او د اداري  –  ۱۱

 ټايک. 

قضايی قوه د یو مس تقل ارګان په توګه د اسايس قانون په هلکه د منازعاتو او نورو حقويق اختالفونو په مشول د اساليم قوانینو د   -۱۲

ینو د تفسی په اړه قضايی قوې ته په مشوره ورکولو تفسی اخري مرجع به بلل کېږي  او د اساليم علاموو عايل شورا به د  اسالمی قوان 

 کې خپل رول ولري. 

افغانس تان به د حساب ورکونې او شفافیت معیارونو ته ژمن وي او د فساد سه مبارزې، د غی قانوين نشه یېې توکو د خمنیوي    –۱۳

 لپاره به ټول اړین ګامونه اخيل. 

دولت وي چې د یوه ميل مرکزي حکومت هل لوري به اداره کېږي چې هیڅ موازي  راتلونکی دولت به یو واحد، متحد او مس تقل  –۱۴

 حکومتونه او د حکومت هل چواکټه پرته غی جماز مسلح ځواکونه او ملیشو درلودل به د قانون خالف وي.  
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 دوهمه برخه 

 ځای ناستی حکومت او دندې یې:   
 د پریکړو تطبیق؛   تړون د سولېد   (۱)

 ؛   تدوینقانون اسايس د د راتلونک حکومت لپاره   (۲)

 امنیيت چارو ته رس یدنه او د هیواد ورځینۍ چارې پر مخ وړل.   (۳)

 عمومي احکام:  -لومړی
الف:  د سولې د تطبیق لپاره به ځای انس یت حکومت د سولې د تړون د السلیک د نېټې څخه رامنځته کېږي او د اسايس قانون د  

تصویب او ميل ټاکنو په نتیجه کې راتلونک حکومت ته به واک س پاري. ځای انس تې حکومت ته د قدرت انتقال به د تړون د السلیک  

 ( میاش تې وي.  xxځای انس یت حکومت موده به )  ورځو کې ترسه کېږي.(  xxد نیټې څخه په حد اکرث ) 

 ب: د سولې دواړه لوري ملکف دي چې  په ټالک شوې موده کې ځای انس تې حکومت ته واک ولیږدوي.

 الندې قانوين چواکټ به د نوي اسایس قانون تر تصویبیدو پوري په ټول افغانس تان کې تطبیقیږي.  –ج

 اوس ین اسايس قانون تر هغې پورې د تطبیق وړ دی تر څو چې د دې تړون سه په تضاد کې نه وي ( د افغانس تان  ۱)  

( اوس ين قواننی، فرمانونه او مقررات په دې رشط چې د  سولې د تطبیق ځای انس یت حکومت یېې د فسخ کولو تعدیلولو صالحیت    ۲)   

بیق د ځای انس يت حکومت هل لوري تصویبیږي تر هغه حده پورې  د  ولري؛ او ای هغه قواننی، فرمانونه او مقررات چې د سولې د تط 

 :تطبیق وړ دی په دې رشط چې د دې

 ( د افغانس تان د اسايس قانون سه په تضاد کې نه وي.  ۳( د نړیوال حقویق تړونونه چې افغانس تان پکې طرف وي )   ۲( تړون ) ۱) 

ل شوي نړیوال حقويق تړونونو  اصل ته د رعایت کولو په درانوي د ځای انس یت  د ـ د اساليم رشیعت مطابق او د  افغانس تان هل خوا من

حکومت د دواړو لوریو د غړو او د دوی ځواکونه د خیانت په جرم اونورو جرمونو په تور چې د دواړو لوریو په لیکو کې د دندې پر  

 وخت ترسه شوي وي د ميل پخالینې په منظور تر تعقیب الندې نيش نیول کیدی. 

 ځای انس یت حکومت به په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنس ټونو کې د افغانس تان اس تازیتوب کوي. –هـ

 د ځای انس يت حکومت هل لوري د وزیرانو د نوې اکبینې تر اعالن پورې به د وزیرانو اوس نۍ اکبینه د حکومت اکرونه پر مخ وړي؛  –و

ته    دولت رهربي  شورايس جرګه او مرشانو جرګه منحل کیږي او صالحیتونه به یېې  د ځای انس يت حکومت د لوړې کولو سه مس به ول 

 انتقالیږي. 

د ځای ناستي حکومت برخې -دوهم  
 :ځای انس يت حکومت دوه برخې لري

 دولت رهربي  شورا ( ۱) 

 ( اجرایوی مرش  ۲)  
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 :دولت رهبري  شورا: (لمړې)
 جوړښت او دندې به په الندې ډول وي:  دولت رهربي  شورا

٪ کسان د طرفینو په تفامه  ۲۰٪ کسان معريف کوي او پايت ۴۰( کسانو څخه جوړه وي چې هر لوری به ورته xxدا  شورا به د )  (۱) 

 د يب طرفو افغااننو څخه د دې تړون هل السلیکولو څخه خمکې ټالک کېږي 

 به واک تسلمیوي. مرش او مرستیال ټالک کیږي او د اوس ين حکومت څخه   دولت رهربي  شورا( د دې  شورا د غړو هل منځه به د ۲)

( دا  شورا به د اوس نۍ وليس جرګې او د مرشانو جرګې ځای نیيس او د ځای انس تې حکومت په موده کې به د قوانینو د تصویب، ۳)

 تعلیق او تعدیل واک ولري. 

 ( دا  شورا به د افغانس تان د ميل حاکیت اخري مرجع او د واک ممثل وي او مرش  به یېې قواننی توش یح کوي. ۴)

 به د سرتې حممکې، د اسايس قانون د تدوین د کیس یون، او نورو خپلواکو کیس یونونو غړي ټايک.   دولت رهربي  شورا( ۵)

وي او که چېرته په دومه ځل د رایو اکرثیت حاصل نشو هغه   ۱+ ۵۰٪ پربنسټ اکرثیت  درایو دپریکړې به  دولت رهربي  شورا( د ۶)

نصاب حمتی    ۳/۲د دولت رهربي شورا د پریکړو لپاره     مرش په کې ش تون ولري.  رهربي  شورادولت  رایه به د قبول وړ وي چې د  

 دی. 

به د ځای انس يت حکومت د مودې هل پای سه خمتیږي، غړي یېې په راتلونک کې په هیڅ حالت او هیڅ وخت    دولت رهربي  شورا(  ۷)

ځای انس يت حکومت په موده کې  یوازې د اوس ين اسايس قانون د  په توګه دنده نيش کویل، د    حکومت مرشکې د دولت رئیس او ای  

 موادو په مطابقت عزل کیدی يش. 

د حکومت   دولت رهربي  شوراد غړیو هل ټالک کیدو وروس ته به    دولت رهربي  شورا( د دې تړون هل السلیکیدو څخه خمکې او د  ۸)

 او مرستیاالن ټايک. حکومت مرش 

 : حکومت مشر ( دوهم)
دولت  دنده به د  هیواد د امنیيت  او د حکومت د ورځنیو چارو د خمته وړلو لپاره وي، دوه مرستیاالن به ولري ،حکومت مرش ( د  ۱)

ته به ځواب ویونکی وي، د هیڅ س یايس جراین غړی به نه وي، س ين مسلامن د مسلامنې مور او پالر څخه زیږیدیل وي،   رهربي  شورا

ته د اتیید لپاره وړاندې کوي او    دولت رهربي  شورا( ورځو کې اکبینه  xxو د نېټې څخه په )  به د لوړې د ترسه کولحکومت مرش 

ملکف دی چې د رد شویو وزیرانو په ځای  حکومت مرش ( ورځو کې  اتیید ای رد وي،  xxبه یېې  په حد اکرث )    دولت رهربي  شورا

 ه وړاندې کړي. ته د اتیید لپار  دولت رهربي  شورا( ورځو کې xxنوي وزیران په ) 

 او د اکبینې غړې به په راتلونکې حکومت کې مهدا او ای هل دې لوړې دندې نيش اجراء کویل. حکومت مرش ( د ځای انس تې ۲)

 امنیت:  –الف
مرش به د وسهل والو ځواکونو س اعیل قومندان وي ، چې تر مرشۍ الندې یېې حکومت د افغانس تان د   دولت رهربي شورا( د  ۱)

 امنیت  او دفاع مس ئولیت په غاړه لري.

دوه غړي، داساليم عاملانو   دولت رهربي  شورامرش به په خپهل مرشۍ مشرتک امنیيت بورډ اجیادوي چې د    دولت رهربي  شورا( د  ۲)

 رئیس به یېې غړیتوب لري. معوي ،د کورنیو ، هبرنیو چارو او د فاع وزیران  او د امنیت حکومت مرشس، د دعايل  شورا رئی
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( د مهدې امنیتيي بورډ تر چرت الندې د دواړو لوریو د وسهل والو ځواکونو په صفوفو کې د الزمو اصالحاتو، ځواکونو د یوځای کولو،  ۳)

 ټايک.  دولت رهربي  شوراو او تطبیق لپاره مشرتک کیس یون جوړیږي او غړي به یېې د واحدې قومندې د اجیادولو د پالیيس جوړل

 بهرنۍ اړیکې:  –ب
مرش به د هبرنیو اړیکو مرشي پر غاړه لري او ځای انس یت حکومت به الندې ذکر شویېې   دولت رهربي  شوراد ځای انس يت حکومت د 

 ژمنې کوي:  

 انپییل او د نورو هیوادونو په چارو کې د نه السوهنې س یاست؛ ( ۱)

 ( د هغو  وسهل والو ډلو ټپلو کوربه توب او مالتړ به نه کوي چې نورو هیوادونو ته  ګواښ پیښوي؛ ۲)

 ټولنې سه د متقابل احرتام اصل ته په کتو به مثبتې اړیکې پالې تر څو د افغانس تان په بیا رغونه کې مرس ته وکړي؛ ( هل نړیوالې ۳)

 جتارت او پانګې اچونې د زایتوايل س یاست پر مخ وړل   او د نړیوال خواوود پولو پر دواړو ( ۴)

په وړاندیز  حکومت مرش مرشاتبه به په هبر کې د افغانس تان س یايس مناینده ګان د    دولت رهربي  شوراد ځای انس يت حکومت    (۵)

 ټايک. 

 مشترک کمیسیونونه:  –ج
به د هغو اړینو موضوعاتو په اړه چې د پخالینې لپاره هممې دي، د دې تړون د السلیک هل نېتې اوځای انس یت    دولت رهربي  شورا 

 لوریو د عادالنه متثیل اصل ته په کتو الندې ګډ کیس یونونه جوړوي:  حکومت ته د واک د انتقال څخه خمکې د دواړو

 (  د  اسايس قانون د تدوین کیس یون؛ ۱)

 ( د انتقايل عدالت کیس یون د دواړو لوریو د قرابنیانو پرحقونو، حقیقت موندنې او د پخالینې د پروسې د ګړندې کولو لپاره؛ ۲)

 معیشت برابرول او د پوځې لیکو اصالح او یوځای کولو کیس یون؛ ( د دواړو لوریو د افرادو لپاره د ۳)

 ( د هماجرینو او يب ځایه شویو د بېرته راستنولوکیس یون؛ ۴)

 ( د اوربند څخه د نظارت کیس یون؛ ۵) 

 ( د جګړه ځپلیو س میو د بیا رغاونې کیس یون. ۶) 

 جوړښټ  ارګانونومحلي   : د -د
 والیتونو لپاره والیان او مرستیاالن ټايک. ( رهربي شورا به د ټولو  ۱)

( د دواړو لوریو څخه به په مساوي توګه والیان ټالک کېږي، که د یوه والیت وايل د یوه لوري وي معاون به یېې د بل لوري څخه  ۲)

 ټالک کېږي. 

 

 



 د سولې او انسجام مشوريت بورډ         د سولې طرحه

Page 8 of 11   E-mail: p.c.a.b@outlook.com  

 دریمه برخه 
 ( د اساليم عاملانو عايل شورا ۱)

 قضائیه قوه ( ۲)

 تدوین  ( د اسایس قانون۳)

 لویه جرګه  (۴)

 د اسالمي عالمانو عالي شورا:  -لومړی
هل لوري د دې تړون هل السلیک    دولت رهربي  شورا( غړي لري د لومړي ځل لپاره به د    xx( د اساليم عاملانو عايل شورا چې )  ۱)

څخه خمک ټالک کېږي، د غړیو د ټالکو لپاره افغان اتبعیت، د څلویښ تو لکونو معر او ای  هل دې لوړ چې په ټولنه کې په علمیت، تقوی او  

 عدالت شهرت ولري.

 ب په اس تازیتوب مه غړي ش تون ولري. ( د اسالمی عاملانو  په عايل شورا کې به د افغانس تان د اثنیي عرشیه ) فقه جعفریه ( مذه۲)

 ( د اسالمی عاملانو عايل شورا به د  اسايس قانون پر تطبیق د څارين صالحیت لري , خپل داخيل اصول او تګالره به په خپهل ټايک. ۳)

 غړیتوب موده ټالک کېږي ( په راتلونک اسايس قانون  کې به د اساليم عاملانو عايل شورا ته د غړیتوب او عزل رشایط او د ۴)

( د اساليم عاملانو عايل شورا به د اساليم رشیعت سه د قوانینو دمطابقت په هلکه اخري پریکړه کوي او په هممو ميل مسائلو کې به  ۵)

 حکومت ته فتواوې ورکوي. 

و هل خوا اتیید شوي وي، او فقهېي  ( د اسالمی عاملانو عايل شورا هغه پریکړې د حکومت لپاره الزايم دې چې د  شورا د اکرثیت غړ ۶)

 مسائلو کې د اختالف په صورت کې به حمامک د دې  شورا پریکړې د یوه قانوين س ند په توګه مين. 

 قضائیه قوه -دوهم
( غړي به لري، اس تئناف او نورو حماکو چې رامنځته کېږي جوړه وي،  xxد افغانس تان قضائیه قوه به مس تقهل د سرتې حممکې چې )  

( کسان ورپژیين او وروس یت غړی به د دولت رهربي  شورا د مرش هل لوري  xxون هر لوری به د سرتې حممکې غړیتوب ته )  ددې تړ 

 ورپژیندل کېږي. 

( ورځو په موده کې خمکې هل واک تسلمیولو څخه د  xxدسرتې حممکې غړې به د دولت رهربي  شورا د ټالک کیدو څخه وروس ته د )  

 ، داخيل اصول او طرز العمل به په خپهل تنظمیوي؛ معريف کېږيدواړو لوریو هل خوا 

د دې تړون د احاكمو، د افغانس تان د اوس ين اسايس قانون،او په افغانس تان کې د موجوده نورو قوانینو د تفسی، وروس يت او الزايم 

و لپاره د، دودیزو او عنعنوي غی دوليت  پریکړې کول د قضائیه قوي صالحیت دی. د قضايئ قوې تر چرت الندې به د مدين خشړو د حلول

جرګو هل الرې  د مدين خشړو د حلولو اجازه ورکول کېږي په دې رشط چې د اساليم رشیعت هل احاكمو، ددې تړون د موادو،  او د 

زې پر دولت پورې اړه  تنفیذ او جنايئ جرمونو چارې یوا   د پریکړو د مدين خشړو  اسايس قانون او دنړیوالو قوانینو سه په ټکر کې نه وي.

 لري. 
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 تدوین اساسی قانون د  -مرید
( ورځو xx( غړو څخه جوړ وي چې د دې تړون هل السلیک څځه وروس ته به په )    xx( د اسایس قانون د تدوین کیس یون به هل )  ۱)

 هل لوري ټالک کېږي.  دولت رهربي  شوراکې د 

  دولت رهربي  شورا د ترکیب په شان وي یوازي اخري غړی به د    دولت رهربي  شورا( د اسایس قانون د تدوین غړیو ترکیب به د  ۲)

 د مرش هل خوا ټالک کېږي. 

 حقويق اکرپوهان شامل وي.  ( د اسايس قانون د تدوین کیس یون په ترکیب کې به د اساليم  فقهېي او۳)

[ ورځو دننه د نوي اسايس قانون مسوده جوړه کړي او  xxکیس یون به د پراخو مشورو وروس ته د ]( د اسايس قانون  د تدوین  ۴)

  xx)  وروس تۍ مسوده به لومړی د اسالمی عاملانو عايل شورا ته د اتیید او ای رد لپاره لېږي، او د اساليم عاملانو عايل شورا به په حد اکرث  

ین کیس یون سه رشیکوي، او هنايئ مسوده به د وروس يت حبث او تصویب لپاره لویېې  ( ورځو کې خپهل پرېکړه د اسايس قانون د تدو 

 جرګې ته وړاندې کوي. 

 لویه جرګه:  -څلورم
 هل لوري به د لویېې جرګې د تدویر او تنظی لپاره لنډ هماهل کیس یون جوړیږي.  شورا( د رهربي ۱)

 ( لویه جرګه به د نوي اسايس قانون د ورستنۍ مسودې د حبث او تصویب لپاره را غونډیږي. ۲)

کتو را بلل کېږي د هرې  ( غړي ولري، د افغانس تان د ټولو والیتونو څخه به د والیتونو د نفوس مشی ته په    XXXX( لویه جرګه به )  ۳)

( کسانو په اس تازیتوب به یو یو کس را غوښ تل کېږي،  او پايت غړي به یېې په افغانس تان کې د علاموو    20000ولسوالۍ څخه د هرو )  

ذهيب  د خمتلفو شوراګانو، د پوهنتون اس تادانو، متخصصینو، مدین فعاالنو، س یايس، روحاين او مذهيب څیو، معلولینو، ځوااننو،ښځو، م

 لږکیو او هبر میش تو هماجرینو اس تازي را بلل کېږي. 

، داکبینې غړي او مرستیاالن یېې،د سرتې حممکې غړي، د والیتونو حکومت مرش،  شورا( د رهربي شورا، د اساليم عاملانو عايل  ۴)

 والیان او مرستیاالن یېې او د نظايم لیکو افرسان په لویه جرګه کې د رایېې ورکولو حق نه لري. 

 برخه   څلورمه
 د اوربند د رشایطو دتطبیق او نظارت کیس یون؛  (۱)

 اصالح او یوځای کول؛  –پوځ،امنیت ، پولیس  -د دواړو اړخونو نظايم قطعات  (۲)

 د دواړو اړخونو د ملک ارګانونو انسجام.   (۳)

 : د اوربند د  شرائطو د تطبیق او نظارت کمیسیون   -لومړی
( د اوربند د نظارت او تطبیق ګډ کیس یون )»د اوربند کیس یون«( به د دې تړون هل السلیک څخه خمکې او د رهربي شورا د غړیو  ۱)

وڅیړي. د اوربند کیس یون  هل تعینی وروس ته مسدالسه جوړ يش چې د اوربند څخه څارنه وکړي او خشړي، پېښي او ای د ختطیو ادعاوې  

( غړي وټايک، او یو  غړی به یېې د رهربي شورا خلوا نومول کېږي. پدې کیس یون کې به د  x ( غړي ولري چې هر لوری به ) xxبه )

ونو  ( خپلواکه نړیوال څارونک د هغه هیوادونو اتباع مه شامل وي چې په افغانس تان کې یېې په تیو شلو لک۳ملګرو ملتونو خلوا درې )

 کې نظايم ش تون نه درلود او دنده به یېې مشوريت وي. 
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( د دې تړون په لومړی ورځ به د اوربند کیس یون د اوربند د پيل کیدو لپاره یو لړ الرښونې او سلويک ضوابط په لیلکي بڼه خپاره  ۲)

د   –کړي او نظارت به ترې کوي  ( والیيت ګډ واحدونه جوړ  (xx( س مییی او  xکړي چې مسدس يت پيل يش. د اوربند کیس یون به )

اوربند د کیس یون د لزوم دید پر اساس د ولسوالیو په کچه مه جوړیدای يش. اید واحدونه به د اوربند څخه د نظارت او پيل کولو په  

 موخه په اړوند س میو کې د دوليت او غی دوليت بنس ټونو څخه مرس ته غوښ یت يش. 

کز، والایتو او د ولسوالیو په کچه د دواړو لوریو د نظايم کیس یونونو  او د اوربند  د س مییی او  ( د اوربند د ال ټینګښت په پار په مر ۳)

 حميل واحدونو تر منځ د اړیکو نیولو سې کرښې اجیاد يش ترڅو د ختطیو د خمنیوي لپاره ګړندي ګامونه په وخت واخیس تل يش. 

حدونه د اوربند څخه سغړونې په ګوته کړي، دوی  د اړیکو نیولو د سو  ( که چېری د اوربند کیس یون، س میی او ای حميل ګډ وا۴)

( فقره کې یېې ایدونه شوې د س تونزو د حل کولو هڅه وکړي او د رامنځته شوې پېښې په اړه  د  3کرښو هل الري چې د دې مادې په )  

 څو د پېښې د نه حل په صورت کې اړین ګامونه واخيل.   پایلو راپور س میی او مرکزي نظايم کیسینونو او د اوربند کیس یون ته ولیږي، تر

( د  اوربند کیس یون کویل يش چې د اړتیا په صورت کې د اړوند س میو د نظايم کیس یون څخه د سغړونکې فرد او ای افرادو د  ۵)

 تبدیلۍ او منفک کولو ، مترضرینو ته د اتوان جبیه او دېته ورته وړاندیزونه وکړي. 

 اوربند څخه د سغړونو په هلکه د اوربند د کیس یون راپور د سغړونک هجت په هلکه هنايی دی.( د ۶)

د اصالح او یوځای کولو   –پوځ، پولیس ، امنیت   -د دواړو اړخونو نظامي قطعاتو   -مهدو

 کمیسیون: 
د عدالت پيل کولو، د ميل نوامیسو،د افغانس تان د  ( د افغانس تان د راتلونکې امنیيت ځواکونو نظايم عقیده به د اساليم رشیعت پر بناء  ۱)

ګټو، د اساليم قانون پر بناء د جوړ شوي نظام، د هیواد خپلواکۍ ځکنۍ بشپړتیا او پولو ساتنه، د افغانس تان څخه نورو هیوادونو ته د  

 وي  ګواښونو د خمنیوي او د افغانس تان پر خاوره د اوس یدونکو وګړو د خوندي ساتلو پر اصولو والړه

د  ( د پورته اصولو پر بناء د امنیيت ارګانونو د اصالح او د سويل د دواړو لوریو د وسهل والو د یوځای کولو او ای ملک کولو د میاكنیم۲)

( کسی کیس یون جوړیږي چې اخري غړی به یېې د رهربي شورا د مرش    XXټالکو او معيل کولو په پار به دې رهربي شورا هل خوا )  

الک کېږي، غړي به یېې د دواړو لوریو هل نظايم قطعاتو، اس تخباراتو او پولیسو هل لوړ رتبه افرسانو ، اساليم فقهېې او حقوق  هل خوا ټ

 پوهانو څخه ټالک کېږي. 

( دا کیس یون به د رهربي شورا هل خوا د واک تر تسلمییدو خمکې او د تړون هل الس یک وروس ته ټالک کېږي، او خپهل داخيل تګالره  ۳)

 ه په لومړۍ جلسه کې ټايک. ب

( دا کیس یون به امنیيت ارګانونو د اصالح،د دواړو لوریو د ځواکونو یو ځای کول، د تنقیص شویو وسهل والو ملکی کول او ورته د بدیل  ۴)

( ورځو کې    XXمعیشت برابرولو س پارښتنو او نورو نظايم چارو په هلکه یوه هر اړخیه پالیيس جوړوي او رهربي شورا ته به یېې په )  

 د اتیید لپاره لیږي، د رهربي شورا د اتیید وروس ته به یېې د معيل کولو دنده په غاړه لري.

( دواړه لوري به تعهد کوي چې د دې کیس یون سه مهاكري کوي ترڅو د دواړو لوریو  امنیيت ارګانونه د ځای انس يت حکومت د  ۵)

 ي. مودې هل خمتیدو خمک خپل ټالک شوي هدف ته ورسیږ 

 ( د افغانس تان په راتلونک  اساليم نظام کې به هیڅ نوع خشيص، ای حميل  او ګوندي ملیشو ساتلو ته ځای نه وي. ۶)



 د سولې او انسجام مشوريت بورډ         د سولې طرحه
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 د دواړو اړخونو د ملکي ارګانونو انسجام کمیسیون  -دریم
کیس یون  ځایناس يت حکومت به د  دواړو اړخونو د ملک ارګانونو د انسجام او اصالح لپاره د دولت رهربي شورا سه په مشوره اړین  

 . غړي لري چې د حکومت د مرش هل لوري به د دولت رهربي شورا ته پژیندل کیږي   ( XX) . دا کیس یون به جوړوي

 منت د اعتبار وړ دی.   پښ تود شوی چې د اختالف په صورت کې نوټ: د دې طرحې اصيل منت په پښتنو ترتیب 

 

 ضمایم
 الف مضمیه:  

 مرش او مرستیال.   ،( د رهربي شورا غړي۱)

 حکومت مرش (  ۲)

 ب : مضمیه 

 د اسالمی عاملانو عايل شورا غړي. 

 : مضمیهج

 . غړي   ونیکیس  اوربند  


