د دوحې د په ټپه والړ حالت د ماتولو په موخه پیشنهاد
لومړنۍ مسوده
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت اود طالبانو د
اسالمۍ تحریک د موافقه لیک طرحه
مذاکرات به څو میاشتې له دوه اووه نیزو وقفو سره په څو پړاوونو کې دوام وکړې .دا به غیرمنطقي
او غیرمنصفانه وي چې د مذاکراتو په بهیر کې چې اړینه ده ددوستۍ او ورورګلوۍ په فضا کې
ترسره شي ،په هماغه شیبو کې چې مذاکرات پرمخ وړل کیږې ،د افغانستان په دننه کې ورونه یود
بل په وژلو بوخت وي .له دې امله ،لږترلږه به دا الزمه وي چې د مذاکراتو د هر پړاو په بهیر کې
لنډمهاله اوربند په پام کې ونېول شي .ځکه نو:
د موافقه لیک پر طرحې باندې د اساسي کار او د مذاکراتو له پیل څخه پخوا اړینه ده چې د کړنالرې
په یوه برخه کې چې د تماس ډله اوس پر هغه کار کوي ،د اوربند په تړاو یوه مهمه ماده په الندې
بڼه ورزیاته شي ترڅو ژر تر ژره د اساسي مذاکراتو له پیل څخه پخوا السلیک او اعالن شي:
( )۱د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د طالبانو اسالمي تحریک موافقه کوي چې د یوې
ځانګړې اعالمیې له الرې اوربند په الندې ډول په دوو پړاوونو وویشي:

لومړی  -لنډمهاله اوربند.
دوهم  -دایمي اوربند.
( )۲د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د طالبانو اسالمي تحریک ژمنه کوي چې د مذاکراتو د
هر پړاو په بهیراو د اختر او نوروز په ورځو کې لنډمهاله اوربند په پام کې ونیسي.
( )۳په دایمي اوربند پورې اړوند حکمونه به د افغانستان د اسالمي جمهور دولت او د طالبانو د
اسالمي تحریک د سولې د موافقه لیک په متن کې په زیات تفصیل سره تسجیل شي.

بسم هللا الرحمن الرحیم
لومړی فصل :اساسي اصول
لومړۍ ماده:
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د طالبانو اسالمي تحریک پر څښتن تعالی باندې په ټینګ او
نه لړزیدونکی ایمان او د اسالم پر سپېڅلی دین باندې په کلک اعتقاد سره ،ددغه دین له لوړو اصولو
څخه په بې قید اوشرطه پیروۍ ځانونه مکلف ګڼي او هغه خپله موخه ګرزوي.
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دوهمه ماده:
دواړه لوري عقیده لري چې دینی اصول او الرښوونې به د ټولو قوانینو او دولتي اجراأتو اصلي
بنسټ وي .څرنګه چې د هېواد د اساسي قانون دوهمه او دریمه ماده هم ټینګار کوي چې «د
افغانستان د اسالمي جمهوري دولت دین ،د اسالم سپېڅلى دین دى .پــه افغانســتان كــې هیڅ
قــانون نشــي كــوالى چــې د اســالم دســپېڅلي دیــن د معتقداتو او احكامو مخالف وي».
درییمه ماده:
( )۱دواړه خواوې په دې باور دی چې ټول وګړي ،ښځه وي که نارینه ،له تبعیض او امتیاز پرته د
قانون په وړاندې مساوي حق او مسوولیت لری.
( )۲د افغانستان واحد او یوموټی دولت ددغې خاورې په ټولو میړنیو قومونو او وګړو پورې اړه
لری او ملی حاکمیت د ملت مسلم حق دی چې هغه په مستقیمه توګه او یا د خپلو غوره کړی شویو
استازو له الرې اعمالوي.
څلورمه ماده:
دواړه خواوې د هیواد د ملیي حاکمیت او ګټو د ټینګښت په موخه د موافقه لیکونو پر بنسټ د بهرنیو
پوځي ځواکونو د وتلو پلوي کوي او باور لري چې د افغانستان خلک کوالی شی د یووالي او
پیوستون له الرې له جګړې څخه د راپیدا شوي کړکېچ مخه ونیسي او په یوموټي توب سره د نویو
ګواښونو مقابله وکړي.
دوهم فصل :د دواړو خواوو ژمنې
لومړۍ برخه :د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ژمنې
پنځمه ماده:
( )۱د افغانستان جمهوري اسالمي دولت ضمانت کوۍ چې ددغه موافقه لیک په السلیک کولو سره،
د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت له شورا او ټولو اړوندو دولتونو او سازمانونو سره د اړیکو له
الرې ،په افغانستان کې د جګړې د دایمي بندیدو او د تلپاتې سولې او امنیت د ټینګښت په موخه د
ټولو هغو تحریمونو د ایسته ګولو چاره چې د طالبانو پر اسالمی تحریک ،د تحریک پرمشراو
لوړپوړو غړیو باندې لګول شوی دی ،په رسمي غوښتنې سره پیل کاندی.
( )۲د افغانستان دولت مکلف دی چې په دې الره کي له ټولو امکاناتو څخه په کاراخېستنې سره
هراخیزې هڅې ترسره کړي ترڅو د طالبانو د اسالمي تحریک پر مشرانو او غړیو باندې هرډول
لګول شوي تحریمونه په چټکۍ سره له منځه یوړل شی.
شپږمه ماده :
د افغانستان اسالمي جمهورې دولت ددغې اعالمیې له السلیکولو سره جوخت په رسمی ډول
اعالموي چې د طالبانو د اسالمی تحریک مشر او نور لوړپوړي کسان کوالی شی چې په کابل ښار او
یا د افغانستان په بل هرځای کې چې غوښتې یې وي ،د هیواد د نافذو قوانینو له حکمونو سره سم په
ازاده توګه ژوند وکړي .د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ددغې موخې د ترالسه کولو لپاره د
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اړینو او غوره شرایطود رامنځ ته کولو په تړاو خپل ځان مکلف ګڼي.
اوومه ماده:
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي ترڅو په رسمي توګه اعالم کاندي چې په ټولو
سیاسي او ټولنیزو برخو کې د طالبانو د اسالمي تحریک د سیاسی فعالیت حق په هیواد کې د شته
قوانینو له مخې په رسمیت پیژنی او ددغې چارې په ترسره کیدو کي هراړخیزه مرسته کوی .د
طالبانو اسالمی تحریک کوالی شی چې د جمهوری ریاست ،پارلماني ،ښاري او د ښاروالیو په ټاکنو
کې ګډون وکړي او کاندید ولري .
اتمه ماده:
( )۱د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي چې د هیواد له سیاسي ،مدني او دولتي ارګانونو
سره په سال کې د انتخاباتو دبهیر دال سموالي په موخه شرایط چمتو کاندي او په دې تړاو مشخصې
طرحې له خلکو او سیاسی ګوندونو څخه د نظردغوښتنې لپاره وړاندې کړي.
( )۲دولت ژمن دی چې د انتخاباتي نظام د اصالحاتو په بهیر کې د طالبانو د اسالمي تحریک د شتون
لپاره زمینه برابره کړي.
( )۳دولت مکلف دی چې د افغانستان له مطرحو سیاسی ګوندونو او د ټولو اړوندو بنسټونو سره په
سال کې د افغانستان د انتخاباتو په قانون کې تناسبي انتخاباتي نظام تسجیل کاندي.
نهمه ماده:
د افغانستان اسالمي جمهور رئیس د ځانګړیو مراسمو په ترڅ کې د طالبانو د اسالمی تحریک د مشر
او نورو لوړپوړو غړیو د راتګ د ورځې په هکله ځانګړی فرمان صادروي ترڅو هیواد ته د هغوی
راستنیدل په ځانګړي عزت او درناوي سره ترسره شي.
لسمه ماده:
د طالبانو د اسالمی تحریک مشر کوالی شي چې په افغانستان کې د خپلې استوګنې لپاره دوه یا درې
ځایونه غوره کاندي .دولت ددغې موخې لپاره اړین امنیتي تدبیرونه او یوه ټاکلې او معقوله بودجه په
پام کې نیسی.
یوولسمه ماده:
( )۱د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د طالبانو د تحریک د مشر او غړیو د تېرو سیاسي او
پوځي فعالیتونو په تړاو د هغوی قضایی خوندیتوب د اساسي قانون د حکمونو او ددغه موافقه لیک
له السلیک کیدو او حکمونو له مخې تضمینوي.
( )۲د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي چې د طالبانو د اسالمي تحریک هغه بندیان او
اسیران چې په موافقه شوي لیست کې شامل وي او جنایي جرمونه یې نه وي ترسره کړي او پر
خالف یې د حق الناس دعوا شتون و نه لري ،د علني کمیسیون له الرې چې په دې موخه جوړیږي،
د یوې لنډې مودې په ترڅ کې چې له دریو میاشتو څخه زیاته نه وې ،له بنده خوشې کړي.
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( )۳د طالبانو اسالمي تحریک ژمنه کوي چې د طالبانو د اسالمي تحریک خوشې شوي کسان د
افغانستان د اسالمي جمهوري دولت پرخالف د جګړې ډګر ته ورستانه نه شي او له هیڅ ناقانونه او
تروریستي وسله والې ډلې سره یوځای نه شي.
( )۴په دغه اړوند د هر ډول اختالف د حل او فصل پر چاره باندې څارنه هغه اجرایي ګډ کمیسیون ته
ورسپارل کیږي چې د ځانګړې مقررې له الرې رامنځ ته کیږي.
دولسمه ماده:
د الښه سیاسي ثبات د تأمین ،د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د الزیات ټینګښت او د دولت او د
طالبانو د اسالمي تحریک ترمنځ د باور د فضا د رامنځ ته کولو په موخه د افغانستان د اسالمي
جمهوري دولت ژمنه کوي چې د مهمو دوولتي او ملي سیاستونو د تنظیم او پلي کولو په موخه د
سالمشورو په بهیر کې د طالبانو د اسالمي تحریک د مشرتابه ګډون تأمین کاندي.
دیارلسمه ماده:
( )۱د افغانستان اسالمي جمهوري دولت مکلف دی چې د افغانستان د اساسی قانون له حکمونو سره
سم په دولتي ارګانونو کې د طالبانو د اسالمی تحریک د شتون او ګډون لپاره اړین شرایط برابر
کاندي .
( )۲ددغې چارې د ترسره کیدو لپاره د یوه غوره او د منلو وړ چوکاټ ټاکنه د روغې جوړې د عالي
شورا له خوا د طالبانو له اسالمي تحریک سره په سالکې تنظیمیږی او د جمهوری ریاست مقام ته
پیشنهادیږي.
څوارلسمه ماده:
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي چې د طالبانو د اسالمي تحریک د شرایطو لرونکي
هغه افراد او قوماندانان چې له پوځی خدمت سره عالقه ولری ،له قانون سره سم د هیواد امنیتي او
دفاعي ځواکونو ته جذب کاندي .دغه راز ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي چې په
ټولنه کې د هغوی د قانوني ،باعزته او دوامداره ادغام زمینه برابره کړي .ددغې مادې د پلی کیدو
چاره د ځانګړې مقررې له الرې ترسره کیږي.
پنځلسمه ماده:
د طالبانو د اسالمي تحریک د هه شمیر مامورینو او افسرانو د انفصال دوره چې پخوا یې د دولت په
ادارو کې خدمت کړی وي او بیا وروسته له خدمت نه منفصَل شوي وي ،که وکړای شی چې قانونی
اسناد وړاندې کړی ،د قانون له مخې د هغوی د خدمت په موده کې حسابیږي او د هغوی د بیا جذبیدو
چاره د قانوني شرایطو له مخې ترسره کیږي.
شپاړسمه ماده:
( )۱د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي چې په پاکستان او ایران کې د میشتو د افغانستان
د مهاجرینو د ستونزو د حل ،او هیواد ته د هغوی د خپلې خوښې ،باعزته او تلپاتې راستنیدو په
موخه د هراړخیز اقداماتو ترسره کول ،او له هغې ډلې څخه له اړینو امکاناتو سره په کابل او نورو
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والیتونو کې د کور لپاره د ځمکې برابرول په غاړه واخلي. .
( )۲په دې اړوند ،د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي ترڅو په لومړي ګام کې د مهاجرو
کورنیو د خپلې خوښې راستنېدو عملي زمینه د نړیوالې ټولنې په مرسته مساعده کړي.
( )۳د افغانستان اسالمي جمهوري دولت د طالبانو د اسالمی تحریک د شهیدانو پاته کسانو او
معلولینو ته د پاملرنې په موخه د هیواد د نورو شهیدانو او معلولینو په څیر اړین اقدامات ترسره
کوي .ددغه پروګرام د پلي کیدو څرنګوالی د اجرایي ګډ کمیسیون له خوا د ځانګړې مقررې له مخې
تثبیت او تنظیمیږي.
اووه لسمه ماده:
د طالبانو د اسالمي تحریک د شخصیتونو او منسوبانو د راستنیدو نور مسایل چې له هیواد څخه
بهر ژوند کوي ،په ډېرو جزئیاتو سره ددې موافقه لیک د مفرداتو او ځانګړې مقررې له مخې ترسره
کیږي.
دوهمه برخه ،د طالبانو د اسالمي تحریک ژمنې
اتلسمه ماده:
( )۱ددغه موافقه لیک له رسمي اعالم څخه وروسته ،د طالبانو اسالمي تحریک په رسمي ډول
اعالموي چې د هیواد د لوړو ګټو ،د جګړې او تیري د دایمی بندېدو او د تلپاتې سولې د تأمین په
موخه د یوه مهم سیاسي سازمان په توګه په هیواد کې فعالیت کوي او د افغانستان د اسالمي
جمهوریت اساسی قانون په پام کې نیسي.
( )۲د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د طالبانو اسالمي تحریک ژمنه کوي ترڅو دایمي اوربند
چې ددغه موافقه لیک تر السلیک وروسته به د یوې ځانګړې مقررې له مخې تنظیم شي ،په پام کې
نیسي.
( )۳د طالبانو اسالمي تحریک د دایمي اوربند د ټینګیدو په بهیر کې خپل هرډول پوځي تحرکات
بندوي او خپل پوځي تشکیالت ړنګوي .اجرایی ګډ کمیسیون ددې مادې د پلي کولو په موخه د
ځانګړې مقررې له الرې اړین تدبیرونه په پام کې نیسي.
( )۴د افغانستان اسالمي جمهوري دولت او د طالبانو اسالمي تحریک ژمنه کوي ترڅو هغه شمیر
بندیان چې د دواړو لورو له خوا په اسارت کي ساتل کیږي ،ددغه موافقه لیک په السلیک کېدو سره
له دریو میاشتو څخه د لنډې مودې په ترڅ کي خوشې کاندي.
( )۵د افغانستان اسالمي جمهوري دولت له بند څخه د طالبانو د اسالمي تحریک اړوند د خوشې
شویو افرادو د امنیت د تأمین په موخه د اړینو تدبیرونو نیول په غاړه اخلي.
( )۶د طالبانو اسالمي تحریک ژمنه کوي چې د هغوی خوشې شوي بندیان بیا د جګړې ډګر ته نه
ستنیږي.
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نولسمه ماده:
د طالبانو اسالمي تحریک ژمن دی ترڅو ددغه موافقه لیک تر السلیک کیدو وروسته اعالم کاندي
چې له کورنیو او بهرنیو تروریستي ډلو او ناقانونه وسله والو سازمانونو سره هیڅ ډول اړیکي نه
ټینګوي او د هغو مالتړ نه کوي.
شلمه ماده:
د طالبانو اسالمي تحریک ځان ژمن ګڼي چې د یوه سیاسي ګوند په توګه د هیواد د دفاع او په ټول
هیواد کې د تلپاتې امنیت د تأمین په چاره کې د افغانستان له اسالمي جمهوري دولت سره مرسته
وکړي او د یوه رسمي سیاسي ګوند په توګه په مرکز او والیتونو کې خپل دفترونه پرانیزي.
یوویشتمه ماده:
د طالبانو اسالمي تحریک بشپړ چمتووالی لری ترڅو د خپلو دیني او تاریخي مسئوولیتونو په درک
کولو سره په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت په موخه هڅه وکړي او په دې الره کې
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت مالتړ وکړي.
درییم فصل ،د اساسي قانون او د سولې له موافقه لیک سره د اړوندو نورو قوانینو تعدیل
دوه ویشتمه ماده:
د افغانستان اسالمي جمهوري دولت ژمنه کوي چې د اسالم د مبین دین د احکامو د ال زیات پام نیوي
او د دولتي ادارې په ټولو مقاماتو کې د طالبانو د اسالمي تحریک د ال ښې برخې اخیستنې د تأمین په
موخه د افغانستان د اسالمي جمهوریت اساسي قانون تعدیل کاندي .د افغانستان اسالمي جمهوري
دولت په دې موخه الندې اقدامات ترسره کوي:
لومړی  -ددغه موافقه لیک د السلیک کیدو له نیټې څخه وروسته له یوې میاشتې څخه د لنډې مودې
په ترڅ کې د جمهور رئیس د فرمان له مخي د اساسي قانون د تعدیل د کمیسیون جوړول.
دوهم  -د افغانستان په انتخاباتی قوانینو کې د تعدیل د کمیسیون جوړول.
دریم  -د سولې په موافقه لیک پوري د اړوندونورو قوانینو د تعدیل د کمیسیون جوړول .
څلورم  -د پورتنیو کمیسیونونو په جوړښت کې به د طالبانو اسالمي تحریک او نورو اغیزمنو
ګوندونو ته منصفانه ونډه ورکړل شي.
څلورم فصل ،د انتقال دوره
درویشتمه ماده :
له دې امله چې د اساسي قانون او د سولې په موافقه لیک پوري د اړوندونورو قوانینو تعدیل څه
ناڅه اوږدمهاله چاره ده ،او ال مهمه دا چي ددغو حقوقي اسنادوتر تعدیل وروسته اړینه ده ترڅو
پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات د اساسي قانون او نورو قوانینو د نویو تعدیالتو له مخي
ترسره شي ،ځکه نو ددغه موافقه لیک د السلیک له نېټې څخه د پارلماني او جمهوري ریاست د
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انتخاباتو د اعالن تر نئټې پورې موده د انتقال د دورې په نامه یادیږي.
څلرویشتمه ماده:
( )۱د دغه موافقه لیک تر السلیک کېدو وروسته د یوې میاشتې په ترڅ د انتقال د دورې حکومت
رامنځ ته کیږي.
( )۲د انتقال د دورې د حکومت د جوړښت او د فعالیت د بڼې څرنګوالی د توافق د یوه ځانګړي سند
له مخې د افغانستان د اغېزمنو ځواکونو د استازو ،د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت د استازو
او د طالبانو د اسالمي تحریک د استازو له خوا د دوحې په ښار ،د تاشکند په ښار او یا د بن په ښار
کې تنظیمیږي.
( )۳د توافق نوموړی سند د برخه والو له خوا السلیک کیږي.
پنځم فصل ،وروستنی حکمونه
پنځه ویشتمه ماده :
دغه موافقه لیک د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت او طالبانو د اسالمي تحریک ترمنځ د
افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا په مدیریت او وساطت سره د یوه معتیره رسمي سند په توګه
د السلیک له نېټې څخه د اعتبار او اجرا وړ دی  .هر هغه بدلون چې ددغه سند تر السلیک کېدو
وروسته د یوه لوري له خوا غوښتل کیږۍ ،باید په لیکلي توکه وې او د دواړو لورو له موافقې
وروسته په سند کې ځای ورکول کول کیږي.
شپږویشتمه ماده:
( )۱د دغه موافقه لیک د هراړخیزې څارنې په موخه دواړه لورې د دغه موافقه لیک پر پلي کېدو د
څارنې د یوه ګډ کمیسیون چې د دواړو لورو د واکمنو استازو په ګډون جوړیږي ،موافقه کوی.
( )۲د دغه موافقه لیک پر پلي کېدو د څارنې ګډ کمیسیون د افغانستان د اسالمې جمهوري دولت د
روغې جوړې د عالي شورا تر نظر الندې خپل فعالیتونه سرته رسوي.
اووه ویشتمه ماده :
دغه موافقه لیک په پنځو فصلونو او اووه ویشتو مادو کې تنظیم شوی دی چې د دواړو لورو تر
السلیک وروسته نافذیږي.

د پښتو ژباړه :غفار ګرامي
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