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1۶/1۰/۲۰1۶                                                                                                            عیسی توخی        

تبه آرزوی صلح، امنیت و عدال  

خره نماییم که باالمردم افغانستان اضافه تر از چهل سال است با این آرزو دست به دعا هستند که بیایید تصور 

وطن و آزادی و  ،ملت افغانستان با قلب پاک و عقیدۀ خلل نا پذیر بدرگاه الهی و اتکاء به ارزش های تاریخی

اتحاد ملی خود را تنظیم نموده و دعای شان به درگاه الهی قبول گردیده و دولتی در وطن، با ارزش های صلح 

سطوری چندی که ارائه میشود، تصور می نماییم که این دولت چه  با تقدیم و امنیت و عدالت تنظیم گردیده است.

 نوع وظائف ملی خود را اجراء می نماید:
تمام ملت افغانستان و همه اعضای دولت متحدانه برای فالح مملکت همکاری صادقانه می نمایند، رئیس دولت 

توسط مردم انتخاب گردیده است تا به اساس اهلیت ملی و سوابق و تجارب صادقانۀ حیاتی در خدمات مختلفه، 

شورا و » منحیث یک نمایندۀ مدبر، راستکار و عادل ملی خدمت گزار جامعۀ خویش گردد. اعضای قوۀ مقننه 

، به اساس لیاقت و اهلیت تمام در خدمات سابقۀ خود ها در جامعه، بصورت «ولسی جرگه و مشرانو جرگه –سنا 

شان، انتخاب شده اند تا در تنظیم و ترتیب قوانین، وظائف محولۀ خود ها  آزادانه و صادقانه، از مناطق مربوطۀ

  نمایند را منحیث عناصر فعال قوۀ مقننه برای خدمت به جامعۀ افغانی با اهلیت و دقت تمام اجراء

قوۀ قضائیه از رئیس ستره محکمه تا پایین رتبه ترین قضات، در سرتاسر مملکت وظائف شان را در نهایت 

صورت صادقانه، بدون داری و به اتکاء به قوانین شرعی و مواد قانون اساسی، بدون کم و کاست و ب امانت

 دهند.میتبعیض انجام 

صادق و را که در رأس آن حکام با تجربه، « اقتصادی، سیاسی و نظامی» ستره محکمه، هر سه محکمۀ ملی

وظائف خویش « رب و یک قاضی بین المللیدر رأس هر محکمه دو قاضی افغان مج»عادل قرار داشته طوریکه 

ق و را به حضور نمایندگان ملت اجراء می نمایند. این محاکم که تحت ریاست یک شخص شناخته شدۀ صاد

دد، می گر ننظامی خارجی از جانب حکومت تعیی د، برای آن محاکم قوای امنیتی وورزیده، ایفای وظیفه می نمای

 د.ننه و عامالنه و مستقالنه اجراأت الزم را نمایتا در وظایف خطیر ملی خود صادقا

وظایف این محاکم ملی تعیین و مجازات و تشخیص ایفای وظایف اشخاصی است که نزد ملت در امور فوق 

میوند وال تا سران دولت ها و مأمورین عالی رتبه و مرحوم شهادت  متهم به ته، مثالً از قاتلینیولیت داشمسئ

سی و نظامی درین چهل سال، مورد سوال محاکم قرار می گیرند، استجواب افرادی که در ساحات اقتصادی، سیا

 و محاکمۀ علنی، صورت گیرد.
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ی اکثریت ملت به اساس لیاقت و اهلیت، تجربه و صداقت انتخاب گردیده، معاون خود را أره یس دولت که بئر

مور مملکت را به صورت که در غیاب وی ادق و تجربه کار انتخاب می نماید نیز از جملۀ اشخاص ملی، صا

 عالی و با اهلیت و کفایت انجام دهد.

نفری خود را رئیس دولت به اساس تجارب علمی و اداری از بین خدمت گاران وطن پرست ملی  ۲5کابینۀ 

انتخاب نموده و به قوۀ مقننه معرفی نماید، تا به زود ترین فرصت توسط اکثریت اعضای ولسی جرگه انتخاب و 

 نمایند.به کار آغاز 

 در اولین روز های مجالس حکومت، نکات آتی را بعد از تصویب به مقامات مربوطه غرض اجراأت ارائه نماید:

تمام احزاب سیاسی که بنام اشخاص، گروپ های معین و برای توسعه و مفاد خارجی ها، علیه ارزش های 

 عت ملت افغان، تأسیس گردیده و فعالیتتاریخی، دینی و سیاسی، اجتماعی، کلتوری و متون قانون اساسی و منف

عملی و  ی از خود نشان دهند، اقدامات جدیاجتماعاگر کدام حرکت سیاسی و م شده و دارند، غیر قانونی اعال

 بر علیه شان فوری اجراء گردد. قانونی

سرحدات  به وزارت دفاع هدایت داده شود که یک صد هزار عسکر مسلح با تجهیزات زمینی و هوایی در تمام

د و برای یک ماه قیود شبگردی در تمام مملکت از شوصورت فوری ارسال به  جنوبی، شرقی و غربی مملکت

بجۀ صبح، اعالم گردد. خلع سالح عمومی که مشکالت عمده ای را از بین خواهد برد،  6بجۀ شب تا  9ساعت 

 درین یک ماه بصورت ذیل عملی میگردد:

د دار و سالح ثقیلۀ خود را به ناحیه های مربوطه و مراکز حکومتی ناشیاشخاص انفزادی در ظرف یک هفته م

 وزارت دفاع و داخله، برای شان پول تادیه گردد. ۀیل داده و مقابل آن آن  طبق الیحتحو

گروپ های تنظیم های به اصطالح جهادی و جنگ ساالران در ظرف یک ماه تمام سالح دست داشته را بدون 

 ه، تسلیم نمایند.بهانه، به مراجع الزم

به گروپ های داعشی و تروریست های متفرقۀ خارجی هم یک ماه وقت تعیین شود که به رضایت خود افغانستان 

را ترگ گویند، در غیر آن، از فامیل ها و فرزندان شان خواهش شود که تا خود ها را به جاهای محفوظ برسانند، 

میشود تا تمام این گروپ های مسلح را بعد از سپری شدن که به قوای نظامی زمینی و هوایی افغان امر ان چن

 یک ماه، مورد حمالت قاطعانه و سراسری قرار دهند.

تمام قوای خارجی از افغانستان خارج می شوند، نمایندگان سیاسی طالبان در قطر با دیگر مأمورین  هک در حالی

حکومت تسلیم و خودشان به اساس اهلیت و سابقه دار شان از ممالک خارج برگشته و اسلحۀ خود را رسماً به 

 دند.گر میمت داخل خد صادقانه کفایت به وظایف و خدمات اداری، عدلی وامنیتی

مسئوالن امنیتی و نظامی امر شده است که هر شخص و گروپی اگر بعد از یک ماه در هر نقطۀ افغانستان با به 

ملی صالحیت و مسئولیت از بین بردن  سالح منع شده گردش نماید، خالف قانون بوده و بحیث باغی، مؤظفین

 شان را دارند.

ک به وزارت خارجه هدایت داده شده تا از پالیسی حکومت ملی افغانستان به ملل متحد و مقامات سیاسی ممال

و رئیس جمهور مملکت به زود ترین فرصت به مقر ملل متحد در نیویارک  جهان بصورت فوری اطالع داده

خدمات این ملت را درین چهل سسه معلومات داده و ؤطرفی منحیث یک عضو فعال آن م رفته و از سیاست بی
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 صورت گرفته، مردم ما به مقابل کهرا  در بارۀ ختم جنگ سرد و رفتار غیر عادالنۀ ممالک دور و نزدیک سال

حۀ واضح ساخته و هم تقاضای پرداخت عادالنه را از تمام ناقضین حقوق بشر، در ساموقف مملکت خود با 

 سیاسی، کلتوری، نظامی و اقتصادی که هر کدام برای ملت افغانستان بار آورده اند، می نماید.

به وزیر خارجه هدایت داده شده که تا به همراهی یک هیئت واقف و ملی به اضالع متحده، انگلستان، فرانسه، 

مات ارائه نموده و واضح جرمنی، روسیه، چین و ترکیه سفر نموده، از سیاست و پالیسی حکومت ملی معلو

سازند که حکومت بی طرف ملی وظیفه دارد در همه امور و شرایطی که باالی ملت و دولت افغانستان درین 

بصورت علمی و حقوقی تحلیل و  و روپ های گماشتۀ شان تطبیق گردیدهچهل سال از جانب ممالک خارج و گ

انان بین المللی، مسائل را به مراجع حقوقی بین تثبیت گردیده، به همکاری یک مؤسسۀ حقوق بشر و حقوق د

 .نماید ساره، ارائهن هر نوع خالمللی غرض جبرا

ابله، ترام متقحتوضیح سیاست خارجی بی طرفانه و اسفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار گردیده و بعد از 

غرض ابالغ را ستان، نکات ذیل بدون مداخله در امور سیاسی، نظامی و اقتصادی دیگران، حکومت ملی افغان

   حکومت پاکستان اراده می نماید:به 

اقتصاد و اجتماع افغانستان درین مدت چندین دهه بسی خساره مند گردیده است. برای احیای حالت فیزیکی، 

الیت فع وت و ما فوق زمین، به یک انقالب سرک ها و اقتصاد ملی و تنظیم تولیدات ملی و استفاده از منابع ما تح

همه ملت افغان ضرورت  همکاری ت و تولیدات خود بهام، لهذا اولتر از همه برای ترمیمهای ملی مجبوریت داری

داریم که امید است در ظرف شش ماه مردم ما که تعداد زیادی در ماورای سرحدات آزاد زیست دارند، دوباره 

 برای کار و آبادانی سرزمین خویش، به وطن برگردند.

است، چه ما باید سرک های خود را محدود  واردات و صادرات از طریق تورخم و چمن برای شش ماه تمام

ترمیم و آباد نماییم و مراکز وزن گیری و تشخیص وسائل و مواد وارده و صادره را با اساس معیار های بین 

 المللی آباد و عملی نماییم.

و در ظرف یک هفته این پول ها از والیات  پول کلدار پاکستانی دیگر داخل سرحدات افغانستان چلش نه داشته

ود است دتمام قونسلگری های پاکستان در افغانستان برای شش ماه مس مشرقی و جنوبی افغانستان بر چیده شود.

 در کابل اجراء می کند. انو امور محوله را سفارت ش

ظرف یک هفته ست، تا تمام پروگرام ها و پروژه هایی که توسط مؤسسات رسمی و شخصی پاکستان موجود ا

 دت الزمه معلومات ارائه می گردد.چنین فعالیت ها بعد از م دمورمسدود گردیده و، در 

نی باید خلع سالح گردیده و از پاکستان اخراج و به قاهای مسلح تروریستی مانند  گروه حبعضی از گروپ 

اط س بین المللی و ممالک دیگر که درین ارتبپلی –مقامات امنیتی افغانستان سپرده شوند. درین مورد به انتروپول 

حاال که موافقۀ صلح با طالبان صورت گرفته، افغانستان  دخیل اند، نیز تقاضای رسمی صورت گرفته است.

برداشت تعرضات تروریستی را به خاک خود نمی پذیرد، اشخاص مسلح تروریست را قبل از آنکه داخل مملکت 

افغانستان می خواهد در آیندۀ نزدیک مناسبات  عالوهبر  ی از بین می برند.گردند، توسط قوای هوایی و زمین

 نماید. برقرار و احترام متقابله با پاکستانسیاسی، اقتصادی و کلتوری خود را بصورت مثبت 

 باقی دارد


