
نا محدود جنګ او عادالنه سوله

د د افغانستان د اسالمی جمهوریت جمهور رئیس

سولې نقشه

عبدالصمد روښان: ترتیبوونکی

دد شیخ زاید پوهنتون د عربي ادبیاتو استا









.یدغه پرېزېنټېش د کرکتنې په اساس جوړ شوی د

د رئیس جمهور دغه نقشه په زړه پورې مطالب لري 

فه خو ما د اسالمي او نړیوال سیاست په بنا یو څه اضا

.  کړي دي



خپلواک، ولسواک، متحد، بې پرې، 

متصل  افغانستان؟



سیمیز هېوادونه ګټې او اندېښنې

:  ایران

ګټې

اندېښنې

:  پاکستان

ګټې 

اندېښنې



د افغانستان غوښتنې او اندېښنې
دا کول افغانستان له وچې نه اوبوته الر پی

 د اوبو مهارول او د هېواد صحراوې
ابادول

ه افغانستان له مصروفونکي هیواد څخ
په تولیدې هیواد بدلول او صادراتو 

مارکېټ پیداکول
له نړۍ سره ښې اړیکې لرل
دیني او مذهبي ناپوهي ختمول



په داخل کې د ځینو پردي پالو او خود

خواهو اشخاصو موجودیت، تهدیدونه او 

محدودیتونه



د سولې ضرورت او د 

راتلو الرې



لي د سولې راوستو لپاره منسجم ټیم او م

.اجماع ته اړتیا ده

:  ملي اجماع راوستو الرې

قومي شوراګانې

ځوانانو ته توجه

سیاسی ډلې او مخور شخصیتونه

علماء او روحانیون

او ولسواکي



 اجماعپه دوهم قدم کې بین المللي

وګه افغانستان د اسیا او اروپا د پل په ت

پېژندل

 د ټولو هېوادونو ګډ بازار او ګټې



غاړو د سولې په راوستلو کې د بین المللي

ښکیلول او د هغوی نقش نه هیرول اړین

.دی



فرهنګ سره برابر

 سیمیزو غوښتنو سره برابر

 د اشخاصو او مخورو له مشروع غوښتنو سره سم

د اسالمي او غیر اسالمي ټولنو حقوق پکې خوندي

ساتل

قومي حقوقو مراعت

د اوسني جنګ د عدم مشروعت په اړه عامه پوهاوی

م په چې د اسالقانون سره سم په درېیم قدم کې د اساسي 

نظام جوړول ټول منلی یو چوکاټ کې جوړ دی 



 سفارتونه کنترول او له اشخاصو سره دد خارجي

حکومت له اجازې پرته مالقات نه کول

 له حج او اوقاف سره مدارس په حکومت کې

راجسترول

 مدني ټولنې کنترول

 جوړولدار االفتاء اسالمي په سیمه کې د نړیوال

تاریخ نه په استفادې عمل کول



د نظام د بقا لپاره د سیمې په سطحه سیاست 

مهارول
 د حکومت په چارو کې چا ته د مداخلي اجازه نه

ورکول

 مطبوعات په سمه توګه کنترولول

 د مدارسو او عالمانو حفاظت او ساتنه

 د مخورو اشخاصو ساتنه

اسلحه ټولول

 د جرم په وخت کې علني مجازات سرته رسول

ا اهله په حکومتي دسګاه کې د منظم سیستم له الرې ن
کسان لرې کول او په ځای یې وړ اشخاص مقررول



پورته کارونه ټول د حکومت د بقا 

ضمانت ورکوی



له توجه مو مننه 

د اباد افغانستان په هیله


