د افغانستان جمهوریت
د عدلیی وزارت

افغانستان در مورد اعالن حالت اضطرار
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رسمی جریده

شماره بیست و چارم  ۰۳حوت ۹۰۳۱
نمبر مسلسل ۳۴۱ -

فرمان شماره ( )۹۸۴۱مورخ  ۹۰۳۱ /۹۹ /۰۳رئیس جمهور

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۹۸۴۱
تاریخ ۹۰۳۱ /۹۹ /۰۳
در مورد اعالن حالت اضطرار
بسم

میحرلا نمحرلا هللا

از دو سال به این طرف دولت ج ۱.با تمرکز تمام امکانات دست داشته به منظور حل صلح آمیز اوضاع داخل و اطراف
افغانستان لطع جنگ و برادر کشی و تامین صلح و ثبات در کشور با درک انکشافات اخیر اوضاع در کشور و در
عرصه بین المللی در مطابمت با منافع مردم و مصالح کشور مصالحه ملی را اعالم نمود.
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در پرتو این مشی اکثریت لاطع زندانیان از حبس رها گردیدند آزادیهای سیاسی و اجتماعی و آزادی فعالیت احزاب سیاسی
و مطبوعات تامین گردید.

لانون اساسی جدید از طرف نماینده گان مردم در لویه جرگه تصویب و انتخابات آزاد و دموکراتیک شورای ملی دایر
گردید.

حکومت ائتالفی به اشتراک شخصیت های غیر حزبی به منظور ایجاد یک ائتالف و سیعتر تشکیل گردید .ساختار جدید
سیاسی دولتی متناسب به شرایط کشور بوجود آمد.

آماده گی همه جانبه برای دیالوگ با تمام مخالفین در داخل و خارج کشور اعالم گردید و در این جهت کار ها و مساعی
مشخص خستگی ناپذیر و دوامدار صورت گرف.

تمام الدامات فوق الذکر متکی بر این اصل بوده است سیاست زود گذر نبوده بلکه یک پروسه لانونمند ،دومدار و دارای
دورنماست که مردم افغانستان آنرا به خاطر تامین صلح و ثبات و لطع جنگ و برادر کشی مورد تائید و پشتیبانی لرار
داده اند.
همزمان به تعمیب مشی مصالحه ملی در داخل کشور به منظور حل سیاسی اوضاع اطراف افغانستان در عرصه بین المللی
نیز ابتکارات و فعالیت گسترده سیاسی و دیپلوماتیک صورت گرفت و سر انجام در اثر موضعگیری سازنده و انعطاف
پذیر ج.ا ،موافمتنامه های ژنیو عمد گردید .ج.ا ،و اتحاد شوروی تعهدات خود را مطابك به موافمتنامه های ژنیو دلیما
وصادلانه رعایت نموده اند که در نتیجه آن تمام لوای اتحاد شوروی از جمهوری افغانستان به صورت کامل عودت
نمودند.

ولی جانب ممابل یعنی پاکستان و ایاالت متحده امریکا نه تنها تعهدات خود را مبنی بر عدم مداخله رعایت نکردند بلکه آنرا
به شکل خشن و آشکار مکررا نمض کرده اند.
به تخطی صریح از موافمتنامه های ژنیو نه تنها کمپ های تربیه نظامی دیپوهای اسلحه دفاتر و مراکز فعالیت گروه های
مسلح مخالف دولت ج.ا ،در للمرو پاکستان حفظ و تمویت گردید اند بلکه افراطیون با مدرن ترین انواع سالح بداخل
للمرو ج ۱.نفوذ داده میشوند آنها باالی شهر ها ،اهالی غیر نظامی ،تاسیسات التصادی ،مکاتب و شاهراه ها حمله نموده
و به کشتار مردم و غارت و چپاول دارائی های عامه می پردازند.
ممامات نظامی پاکستانی به این اکتفا نکرده و از یکسو لوای مسلح خود را در نوار مرزی تمویه نموده و از سوی دیگر
تالش میورزند تا حکومت دلخواه خود را بر گروه های مسلح اپوزیسیون افغانی تحمیل نمایند تا ازین طریك طرحهای
توسعه طلبانه خود را بر ضد افغانستان تحمك بخشند.
بعضی گ روه های مسلح افراطی در برابر مشی مصالحه ملی و تمام الدامات صمیمانه و مسووالنه دولت ج ۱.به خاطر
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لطع جنگ و خونریزی و تامین صلح و آرامش در کشور جواب رد داده اند و شعار ادامه جنگ و خونریزی را که تنها
به نفع بیگانگان و دشمنان تاریخی مردم افغانستان تمام میشود در پیش گرفته اند به طور غیر مسووالنه و با بی اعتنائی در
برابر خواست و اراده لاطبه مردم افغانستان مماومت مینمایند.

در طی مدت دو سال اخیر اعالم مشی مصالحه ملی گروه های افراطی جنگ طلب حلمات نظامی پاکستان محافل معین در
ایاالت متحده امریکا ممیاس جنگ و تخریب را با تمام ابعاد آن توام یا جنگ شدید روانی علیه ج ۱.تشدید و توسعه بخشیده
اند.

اسالم آباد ،واشنگتن و برخی محافل دیگر مشی تشدید وخامت اوضاع سیاسی نظامی در داخل و اطراف افغانستان را که
صلح و امنیت را در منطمه تهدید مینماید کماکان ادامه میدهند.

هدف از انجام این الدامات از یکسو جلوگیری از تحمك کامل مصالحه و تفاهم ملی و حل و فصل مسایل افغانستان از
طریك سیاسی و از سوی دیگر ادامه جنگ و خونریزی در افغانستان میباشد .این وضع خطرات جدی را متوجه استمالل
سیاسی ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور نموده است .در چنین اوضاع و احوال ،وظیفه تاریخی ،ملی و لانونی مردم
و دولت ج.ا است تا نگذارند هست و بود وطن و زنده گی مردم افغانستان در معرض خطر نابودی و از هم پاشیده گی
لرار گیرد.
بنابر آن به یاری خداوند (ج) و به پشتیبانی و کمک مردم غیور افغان به منظور دفع و طرد مداخالت و تجاوزات مسلحانه
از خارج و دفاع لاطع از استمالل سیاسی حاکمیت ملی و تامیت ارضی دفاع از ارزشها و نوامیس ملی افغانها ،به منظور
بر آورده ساختن آرمانهای مشی مصالحه و تامین صلح و آرامش در سرزمین افغانها به تاسی از حکم فمره ( )۱۱ماده

( )۵۷و حکم ماده ( )۱۴۳لانون اساسی حالت اضطرار را که سر از فردا اول حوت  ۱۳۳۵در سراسر کشور نافذ میگردد
اعالن میدارم.
در مدت زمانیکه حالت اضطرار دوام می یابد فعالیت ارگانهای دولتی بشمول لوای مجریه ،ممننه و لضائیه احزاب سیاسی
و سازمانهای اجتماعی و همچنان حموق و مکلفیت های اتباع و تنظیم حیات سیاسی جامعه مطابك به احکام لانون اساسی با
رعایت اکید مواد  ۱۴۳و  ۱۴۴آن و بر اساس احکام سایر لوانین نافذه کشور تنظیم و عملی میگردد.
بنابر صالحیتی که احکام فمرات  ۳ /۲و  ۴ماده  ۱۴۴لانون اساسی به رئیس جمهور تفویض نموده است ،از تاریخ انفاذ
حالت اضطرار مراتب ذیل را منظور میدارم:
 -۱صالحیت های شورای ملی مندرج فمرات  ۵،۳،۷،۴،۱ماده  ۱۱لانون اساسی به شورای وزیران ج ۱.تفویض گردد.
 -۲مواد  ۴۳،۴۳،۳۴فمره اخیر ماده  ۷۱و ماده  ۳۴لانون اساسی تحدید گردد.
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 -۳مواد  ۷۴،۴۷،۴۴و ۷۳لانون اساسی تعلیك گردد چگونگی تحدید و تعلیك احکام فوق الذکر لانون اساسی در لانون
حالت اضطرار تسجیل میگردد.

 -۴محاکم اختصاصی امنیت و لوای مسلح ج ۱.مطابك به احکام لوانین نافذه فعالیت خود دوام بدهند.
هموطنان عزیز:

در حالیکه به سهمگیری فعال وطندوستان والعی شخصیتهای با اعتبار کشور و تمام نیرو های ملی و صلح دوست در دفاع
از مشی مصالحه ملی و تامین صلح و آرامش در کشور باور و اطمینان کامل دارم ،به خاطر اطمینان تمام هموطنان
عزیز خاطر نشان میسازم که اتخاذ این تدابیر فمط و فمط به خاطر دفاع مطمئن از وطن ،تامین صلح و امنیت مصالحه ملی
صورت گرفته ،نه به خاطر جنگ و دوام خونریزی.

طبیعی است که حالت اضطرار که بنابر عوامل ناگزیر اعالم میشود خصلت مولتی دارد.

باور کامل دارم که هموطنان عزیز ما با اجرای وظایف ملی ،وطنی و اسالمی شان با ادامه و پیشبرد زنده گی روزمره
شان به صورت عادی و معمولی در دفاع از وطن و تامین صلح میتوانند مدت دوام حالت اضطرار را در کمترین زمان
ممکن به پایان برسانند.

هموطنان شرافتمند افغانهای دلیر:
کشور و مردم آزادی دوست و غیور افغان در معرض آزمایش بزرگ تارخی لرار گرفته است .با هر اندیشه سیاسی و یا
ملیتی که مربوط میباشید در هر کجائیکه هستید و در بارکهای نظامی و یا در مزرعه و مدرسه و یا در لشالق ،دفتر و
فابریکه با شجاعت افغانی و ایمان اسالمی همانند نیاکان لهرمان خود به اتکا به خداوند بزرگ بر مبنای حب وطن و منافع
علیای مردم با از خود گذری و ایثار ،با غرور و سربلندی این آزمایش را پشت سر گذاشته و در سرزمین افغانها صلح،
تفاهم و مصالحه ملی را تامین نمائید.
و من هللا التوفیق
نجیب هللا
رئیس جمهور افغانستان
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