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فرمان شماره ( )۶۲۱۹مورخ  ۱۱/۱/۶۰رئیس جمهور
افغانستان در بارۂ تمدید مدت حالت اضطرار
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رسمی جریده

شماره نزدهم  ۶۱جدی ۶۶۱۱
نمبر مسلسل ۷۰۷ -

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان
شماره ۶۲۱۹
تاریخ ۶۶۱۱/۱/۶۰
در باره تمدید مدت حالت اضطرار
با نظر داشت واقعیت های انکار ناپذیر ادامه مداخله و تجاوز بر قلمرو جمهوری افغانستان که با نقش خشن تمام اصول و
موازین قبول شده حقوق بین المللی از جانب محافل نظامیگر پاکستان و حامیان بین المللی آنها مییابد و طی روز های اخیر
در چارچوپ پالنهای خصمانه جدید شان کسب شدت نموده و تجهیز و تسلیح نیرو های مسلح افراطی بمنظور ایجاد فشار
نظامی و اقتصادی بر جمهوری افغانستان و تالش بخاطر محاصره شهر ها و انسداد شاهراه ها ابعاد وسیعتر پیدا نموده
است بناء:
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به استعانت خداوند بزرگ !

بمنظور دفع و طرد مداخله و تجاوز مسلحانه از خارج و دفاع قاطع از استقالل ،حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و
دفاع از ارزشها و نوامیس ملی افغانها و بخاطر تعمیل ارمانهای مشی مصالحه ملی و تامین صلح و آرامش در سر زمین
افغانها ،بنابر صالحیتیکه لویه جرگه تاریخی ثور سالجاری به اینحانب تفویض نموده است در پرتو احکام قانون اساسی و
به تاسی از بند سوم فیصله نامه لویه جرگه متذکره حالت اضطرار را برای مدت ششماه دیگر اعتبار از انقضای مدت
مصوب لویه جرگه ،تمدید مینمایم.

از آنجائیکه اعالم و تمدید حالت اضطرار بنا بر عوامل ناگزیر صورت گرفته میتوان خاطر نشان ساخت که در صورت
رفع این عوامل قبل از انقضای مدت ششماه ختم حالت اضطرار ممکن و عملی خواهد گردید.

یقین و اطمینان کامل وجود دارد که افغانهای دیانت شعار و وطن دوست همانند گذشته با اجرای وظایف ملی ،وطنی و
اسالمی شان در دفاع از وطن و استقالل کشور جانبازانه رزمیده و در سر زمین آبایی و اجدادی خویش در وطن واحد و
تجزیه ناپذیر ما افغانستان آزاد ،مستقل و غیر منسلک صلح و مصالحه را به ارمغان میاورند.
این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریده رسمی نشر گردد .
ومن هللا توفیق
نجیب هللا
رئیس جمهور افغانستان

