در این شماره
-------------------------------

د افغانستان جمهوریت

فرماااان شاااماره  ۲۱۲ماااور  ۳۱۳۱/۲/۳۱در بااااره اااتم
حالت اضطرار
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رسمی جریده

مدیر مسوول :شاه جهان بیگزاد
شماره ششم  ۱۳جوزا ۳۱۳۱
نمبر مسلسل ۸۳۷ -

معاون :نور علم
مهتمم :ایام الدین
تیلفون۲۳۲۶۳ :

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۲۱۲
تاریخ ۳۱۳۱/۲/۳۱
بسم هللا الرحمن الرحیم
در باره تم حالت اضطرار
بمنظور توسعه و گسترش هر چه بیشتر زمینه های مساعد در جهت نیل به تفاهم و اشتراك تمام نیرو های سیاسی افغانی
در تحقق مشی مصالحه ملی و تامین صلح و امنیت در کشور و همچنان بخاطر ابراز حسن نیت و تبارز اراده نیك دولت
ج.ا ،و فراهم ساختن شرایط الزم بخاطر سهمگیری مجموع نیرو ها و شخصیت های سیاسی در کار لویه جرگه و آماده
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ساختن تعدیالت در قانون اساسی ،به پیشواز اقدامات بزرگ سیاسی ایکه رویدست است در حالیکه حاکمیت دولتی ج.ا،
روز تا روز ثبات و استحکام بیشتر یافته و پروسه جاری در عرصه ملی و بین المللی بنفع این ثبات و استحکام گسترش
مییابد ختم حالت اضطرار را که مطابق به احکام مواد  ۳۴۱و  ۳۴۴قانون اساسی اعالم و برحسب فیصله لویه جرگه
مورخ ثور  ۳۱۶۱تمدید یافته بود اعتبار از تاریخ چاردهم ثور  ۳۱۶۱اعالم میدارم.

در حالیکه این تصمیم دولت ج.ا ،مبنی بر ختم حالت اضطرار از نیت و اراده مردم آزاده و غیور افغان در جهت تامین هر
چه زودتر صلح و امنیت در کشور از طریق تحقق مشی مصالحه ملی ناشی میگردد یکبار دیگر از تمام نیروهای سیاسی
داخل و خارج کشور اعم از تنظیم ها ،گروپها ،احزاب و شخصیت های با اعتبار ملی ،سیاسی و مذهبی دعوت بعمل می
آید که بر مبنای حب وطن و مرسع دانستن منافع و مصالح علیای وطن اراده نیك دولت ج.ا ،را دقیقا درك نموده و با
سهمگیری در ایجاد تفاهم ملی و تحقق ارمان تاریخی مردم رنجکشیده افغان مبنی بر ایجاد صلح و مصالحه سهم شایسته
وطنی و اسالمی شانرا ادا نمایند.

یکبار دیگر عمل و اراده ما و تمام نیروهای سیاسی افغانی در معرض قضاوت مردم آزاده افغانستان و تاریخ پر افتخار آن
قرار میگیرد .خداوند بزرگ مدد گار و حامی کسانی خواهد بود که متکی به اراده خداوندی و اصول شریعت نبوی بخاطر
صلح ،صفا و تفاهم گام بگذارند.
در حالیکه ختم حالت اضطرار بمثابه یکی از اقدامات با اهمیت در جهت تعمیل مامول فوق به حساب مییاید دولت ج.ا ،و
مردم افغانستان وظیفه و رسالت دفاع از استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ،آزادی ،حیثیت ،شرافت و
مصوونیت مردم و دستاوردهای مشی مصالحه ملی را در برابر دشمنان افغانستان و آنانیکه منافع بیگانگان را بر مصالح و
منافع علیای ملی ترجیح داده و به جنگ و برادر کشی دوام میدهند همانند گذشته ایفا خواهد کرد .با ختم و الغای حالت

اضطرار مراتب آتی مطابق احکام قوانین مربوط غرض آگاهی هموطنان عزیز و تنظیم دقیق اجراآت ارگانهای مختلف
دولتی اعالم میگردد:
اول -صالحیت های شورا ملی مندرج فقرات  ۷ -۶ -۵ -۴و جزء اول فقره نهم ماده  ۱۳قانون اساسی که بر اساس فرامین
شماره ( ۳۴۱۱و  )۳۳۵به شورای وزیران تفویض گردیده بود دوباره بشورای ملی محول میگردد.
دوم -تحدید و تعلیق مواد مندرج فقره ( )۴ماده  ۳۴۴قانون اساسی که بر حسب فرمان شماره ( )۳۴۱۱صورت گرفته بود
ملغی گردد.
سوم -مطابق بحکم فقره دوم ماده ( )۳۴قانون حالت اضطرار با انفاذ این فرمان احکام قانون متذکره از اعتبار ساقط
میگردد.
چارم -مطابق بحکم ماده ( )۷۷قانون شورای عالی دفاع وطن .شورای متذکره منحل گردیده و احکام قانون مذکور و
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مقررات ناشی از ان از اعتبار ساقط میگردد.

پنجم -فرامین شماره ( ۳۴۱۱و  )۳۳۵در باره اعالم و تمدید حالت اضطرار و همچنان فرمان شماره ( )۷۶۱مورخ
( ۳۱۶۱/۵/۷۱در باره مسافرت اتباع ج.ا ،به خارج کشور در حالت اضطرار) ملغی میگردد.
این فرمان در جریده رسمی نشر گردد.

ومن هللا التوفیق
نجیب هللا

رئیس جمهور افغانستان

اشتراک ساالنه
دا ل کشور

 ۱۳۳افغانی
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ارج کشور

 ۶۳دالر امریکایی

محصلین با ارائه تصدیق  ۳۶۳افغانی
بهای یك شماره ( )۶۳افغانی
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