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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 11/11/1111               احسان هللا مایار
 

 نهضت های ملیموزائیک عوامل شکست 
 بخش هشتم

 
میالدی سال پربار اجالس قبرس از یک طرف و سال آغاز تحرک بزرگترین آزمون ملی کشور ما  1111سال 

خود بوده و هرکدام از  ۀاجالس قبرس با قدم های متین و پیهم در تکوین پروسۀ مطروح. تواند محسوب شده می
عهدۀ  رهای ملی خود گردیده بودند در تب و تالش بودند و از وزن کاریکه ب اعضای اجالس که متقبل مسئولیت

 .شد  شانه خالی نمی کردند شان گذاشته می
نیکه در چوکات اجالس چهارم در نیکوسیا وظیفۀ شان تعیین گردیده اعضای اجرائیه و کسا 1111در آغاز سال 

گردهم   1732جدی الی اول دلو 12مطابق به  1111جنوری  11الی  11دیگر در نیکوسیا از تاریخ  بود، بار
 .آمدند

 :خوانندگان گرامی گذارشات این گردهم آئی را در اسناد ذیل مطالعه نمایند
میرمن صدیقه بلخی، شاغلو عبدالحق شفق، سناتور محمد هللا، محمد داود ناصری، کمیسیون منتخب که عبارت از 

ه را ب ت خودآشرکت نموده و راپور اجرا ن تدویروداکتر ارغون، داکتر محمد انور بودند در جلسۀ عمومی کمیسی
ینک راپور ا. های اعضای اجالس دفاع نمودند برابر سوال منظور غور و تکمیل آن قرائت و از موقف خود در
 :کمیسیون که بعد از تعدیالت و اضافات تصویب گردید

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
 12قبل و بعد از ظهر  اجالس اعضای شورای بزرگ ملی طی انتخابهیئت مؤظف تلفیق، تنظیم و تعیین معیار 

به فیصله های آتی توافق نموده مراتب غرض تصمیم نهائی به کمیسیون  1732جدی  71مطابق به  1111جنوری 
 .تدویر ارائه می نماید

فعلی افغانستان نداشته، لذا با استفاده از آمار های قبلی نفوس  ۀبا توجه به اینکه هیئت اسناد معتبر از احصائی -(1)
 :کشور به ترتیبوالیت  12نفر اعضای شورای بزرگ از  011فیصله بعمل آورد تا مجموع 

 

 نفر   311.111= ننگرهار -نفر   111.111=    هرات   -نفر  1.011.111=     کابل  -
 011.111=  بلخ    -نفر 010.111=  فاریاب  -نفر  010.111= جوزجان   - نفر    031.111=    غزنی -
 001.111=  هلمند –نفر  000.111=     تخار -نفر  017.111=       قندز   - نفر    021.111=   قندهار -
 010.111=  پکتیا   -نفر 013.111=    بغالن -نفر  011.111=   بدخشان   - نفر    011.111=    پروان -
 711.111=  وردگ  -نفر  710.111=    لغمان  -نفر   700.111=     غور   - نفر    000.111=  ارزگان -
 07.111=  کنرها -نفر   01.111=     کاپیسا -نفر  100.111=  سمنگان   - نفر    111.111=    بامیان -
 10.111=  لوگر –نفر    00.111=   بادغیس -نفر    00.111=       فراه   -نفر       00.111=   پکتیکا -
 .نمایندگان کوچی جداگانه محاسبه میشود   . نفر      11.111=  نیمروز -

 

ها دعوت بعمل آمده که این معیار به  نفر نفوس یکنفر نماینده از والیات و ولسوالی( 13.010)به معیار از هر 
 .باشد بدست آمده است می( 17.307.111)اساس تقسیم از سرجمع نفوس که 

 

یت نفر عضو 011طرح پیشنهادی اجالس قبرس، اعضای هشتاد نفری اجالس بر عالوۀ ( 7)بر اساس ماده  -(1)
 .شورای بزرگ ملی را دارا می باشد

 

از نمایندگان مردم و  فیصد 31نفر به اساس معیار  703نفر شورای بزرگ ملی  011از مجموع اعضای  -(7)
 .های شهیر ملی تعیین میگردد از احزاب، حلقات فعال سیاسی و شخصیت فیصد 71نفر به معیار  100
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انیزم و حجم عظیم لیست ها و افراد پیشنهاد شده توسط حوزات، نظرداشت فیصلۀ هیئت تعیین میک با در -(0)
شخصیت ها مطابق معیار های تعریف شده در طرح اجالس قبرس نیاز به ظرف زمانی بیشتر داشته، این  انتخاب

دقیق شخصیت ها در فرصت  انتخابهیئت پیشنهاد می نماید تا کمیسیون تدویر به هیئت صالحیت بدهد، جهت 
افراد را تعیین و غرض تصمیم نهائی به کمیسیون تدویر ارائه  ،حوزات ۀتر از لیست های آورده شدمناسب و بیش

 .گردد، بهتر خواهد بود به این هیئت یا هیئت دیگر صالحیت تصویب نهائی داده شود
 

فیصد به ترتیب ذیل  71فیصد و  31سهم اعضای دعوت شونده بمعیار کمیت نفوس والیات با توجه به فیصله  -(0)
 :می باشد

                     31               %71                           %   31             %     71  % 
 نفر      1    نفر             10  غزنی           -نفر     1+11نفر               70    کابل           -
 نفر 1+ 3  نفر               10    جوزجان      - نفر    1+  2نفر               11    هرات         -
 نفر      3  نفر               10   فاریاب         - نفر    1+  2نفر               11     ننگرهار     -
 نفر      3  نفر               10    قندهار         -نفر           3نفر               10    بلخ            -
 نفر1+  0نفر                 11  تخار             - نفر    ا +  0نفر               11    قندز           -
 نفر  1+7  نفر نفر           11پروان             -  نفر    1+ 0نفر               11     هلمند         -
 نفر  1+7نفر                   0     بامیان         -  نفر      1+7  نفر               0 میدان  -وردگ -
 نفر         0     کاپیسا         -نفر            7  نفر               0  سمنگان        -
 نفر  11   بغالن           -    نفر                            11    بدخشان       -
 نفر 1+ 0  نفر               11       ارزگان     -نفر            0نفر               11     پکتیا         -
     0     لغمان         -نفر            0نفر                 1    غور          -

 نفر  7                     
 نفر      7نفر                   0      پکتیکا       -نفر             7 نفر                0  کنرها          -
 نفر  1+1نفر                   0      لوگر         -   نفر      1+1 نفر                0   فراه           -
 نفر      1نفر                   0     زابل          - نفر           1  نفر                0   بادغیس       -
 نفر     0   نفر                 3   کوچی ها      - نفر            1نفر                  1  نیمروز        -
 

اینک . کمیسیون تدویر بعد از غور در باره نظر هیئت منتخب را تأئید کرد ودر پروتوکول اجالس عمومی ثبت شد
 :   ر خوانندگان گرامی گزارش می بایدپروتوکول اجالس از نظ

 بسم هللا الرحمن الرحیم
طرح پیشنهادی اجالس قبرس مؤظف شده طی  3و  0کمیسیونی که برای سنجش راه های تطبیق احکام ماده های 

تشکیل داد در ( هجری شمسی 1732مطابق به  اول دلو ) میالدی   1111-1-12دو جلسه ایکه  صبح و شام روز 
این طرح را  0طرح پیشنهادی اجالس قبرس روش آتی را پیشنهاد و احکام مادۀ  3نیزم ذکرشده در مادۀ مورد میکا

 :به نحوی ذیل توضیح میکند
کمیسیون تدویر شورای بزرگ ملی لست نام نویس اشخاصی را که واجد شرایط ذکرشده در طرح پیشنهادی  -یک

جمله افغانان ساکن در داخل و خارج افغانستان به ترتیبی تهیه  باشند، با درنظرداشت پیشنهادهای تکمیلی مربوط، از
 .میکند که ساحۀ مانور و انتخاب برای اطرافی که با ایشان مشوره میشود، موجود باشد

قبل از نهائی شدن صورت عمومی نام نویس اشخاص چه بصورت مستقیم و چه از مجرای سازمان ملل متحد با  -دو
 .طرح پیشنهادی مشوره و مفاهمه صورت میگیرد 0اطراف ذکرشده در مادۀ 

اعضای شورای بزرگ ملی که به مشورۀ نیروهای حاکم بر حوزه ها باساس احکام مواد % 31برای گزینش  -سه
و پیشنهادهای تکمیلی آن صورت میگیرد، هیاَت های از طرف کمیسیون تدویر شورای بزرگ ملی تعیین  0و  0

 .گردند
ۀ مستقیم و هم از مجرای سازمان ملل متحد کوشش میشود تا همکاری نیروهای حاکم بر هم از راه مذاکر -چهار

 .حوزه ها برای کار هیاَت های تدویر جلب شده و امکانات رفتن این هیأت ها به مناطق مربوط میسر گردد
ه برگزیده هیأت های اعزامی منبعد از تثبیت قدرت حاکم در حوزه لست اشخاصی را که قرار است از حوز -پنج

 .شوند، به مشورۀ نیروی حاکم بر حوزه طوری تثبیت میکند که مجال انتخاب برای مردم موجود باشد
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در صورتیکه بنابر عواملی توافق بر روی لست اشخاص ناممکن باشد هیأت اعزامی صالحیت دارند تا  -شش
برای حل مشکل تصمیم اتخاذ  برحسب شرایط عینی و ایجابات با درنظرداشت پرنسیپ های اساسی اجالس قبرس

 .کنند
هیأت های گزینش برحسب شرایط عینی در حوزه تالش میورزد که تعداد اشخاصیکه برای سهم گیری در  -هفت

شورای بزرگ ملی برای حوزه تعیین شده اند به نحوی از انحاء توسط مردم حوزه برمبنی لست اشخاص پیشنهاد 
 .شده برگزیده شوند

ینش برحسب شرایط عینی در حوزه صالحیت دارند که تعداد اشخاصی را که برای سهم گیری هیأت گز: الترناتیف
در شورای بزرگ ملی برای هر حوزه تعیین شده اند به مشورۀ اطراف ذیدخل از بین اشخاص پیشنهاد شده تعیین 

 .کنند
در شورای بزرگ ملی  برای حوزه هائیکه اعزام هیأت ها ممکن نباشد افرادی که باید ازاین حوزه ها -هشت

اشتراک کنند، از روی لست نام نویس تهیه شده به مشورۀ نیروهای حاکم برای حوزه ها و احیاناَ توسط خود شورای 
 .تدویر به نحوی که الزم بداند، برگزیده میشوند

ی افرادیکه به مشورۀ احزاب، حلقه های فعال سیاسی و شخصیتهای شهیر مل% 71هم چنان برای گزینش  -نه
 .صورت میگیرد هیأت های تعیین میشوند

این هیأت ها به مراکز عمدۀ تجمع افغانان در خارج کشور سفر کرده سعی میورزند تا در حد ممکن تعداد هرچه  -ده
بیشتر افغانان در گزینش افرادی که از طرف این مراکز تجمع برای اشتراک در شورای بزرگ ملی سهم میگیرند، 

 .س اشخاص پیشنهاد شده، اشتراک داشته باشندبر مبنی لست نام نوی
 .مراکز تجمع افغانان کشورهای است که در آن حداقل ده هزار افغان اقامت داشته باشد -یازده

باید با آنها مشوره    0احزاب، حلقه های فعال سیاسی و شخصیت های شهیر ملی که به موجب حکم مادۀ -دوازده
 :شود قرار آتی است

) شورای ائتالف( 0)حزب اسالمی حکمتیار ( 7)جمعیت اسالمی ( 1)حرکت طالبان ( 1: )سیاحزاب سیا -الف
جبهه ملی ( 0)اتحاد اسالمی افغانستان  ( 0( )حزب وحدت خلیلی، حزب وحدت اکبری، حرکت اسالمی محسنی

( 11)تان حرکت اسالمی افغانس( 2)حزب اسالمی مولوی خالص ( 1)محاذ ملی افغانستان ( 3)نجات افغانستان 
 .افغان ملت( 11)جنبش ملی افغانستان ( 11)جماعه الدعوه للقرآن 

 

انجمن های مهاجرین در امریکا، ( 7)مجمع صلح و وحدت ملی پشاور ( 1)حرکت روم ( 1: )حلقات سیاسی -ب
انجمن های عمده در ایران ( 0)شاعت التوحید و السنه جماعت ( 0)شورای علمای افغانستان ( 0)اروپا و آسترالیا 

 (انجمن زنان)انجمن های عمده درپاکستان ( 3)
 

شاغلی سید شمس الدین ( 7)شاغلی عبدهللا ملکیار (  1)محترمان داکتر محمد یوسف ( 1: )شخصیتهای ملی  -ج
پوهاند صمد ( 3)ن محمود غازی شاغلی سلطا( 0)داکتر عبدالصمد حامد  ( 0)داکترعلی احمد پوپل ( 0)مجروح 

 آقای کشاورز( 11)شاغلی غالم علی آئین (  11) داکتر حسن یار( 2)شاغلی عبدالکریم حکیمی (  1)علی حکمت 
 :در ختم اجالس فیصله برآن شد تا گذارش اجالس طی اعالمیۀ مطبوعاتی با متن ذیل به اطالع عامه رسانده شود

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 اجالس قبرس برای تأمین صلح در افغانستان

 اطالعیه نشراتی کمیسیون تدویر شورای بزرگ ملی
الی  11مطابق )  1732الی شنبه اول دلو  1732جدی  12کمیسیون تدویر شورای بزرگ ملی از روز پنجشنبه 

رف سه روز در نشست های پیاپی و متعددی که در ظ. در شهر نیکوزیا تشکیل جلسه داد( 1111جنوری  11
صورت گرفت روی موضوعات مندرج در اجندا بحث های مفصل، همه جانبه و آزاد صورت گرفته، فیصله های 

 .الزم اتخاذ شد
کمیسیون کار خودرا در راستای تهیه کردن مقدمات شورای بزرگ ملی ادامه داده در مورد تهیه عمومی اشخاصیکه 

بر مبنی لیست هایی که توسط هیأت های موظف شده در اجالس  واجد شرایط اشتراک در شورای بزرگ ملی باشند،
قبلی هیأت اجرائیه برای حوزه های مختلف تهیه شده بود و درباره معیارها و چگونگی گزینش اشخاص به عضویت 

 . شورای بزرگ ملی فیصله هایی اتخاذ کرد
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طرح پیشنهادی  3را که در ماده همچنان هیأت برای چگونگی گزینش نهائی اعضای شورای بزرگ ملی مکانیزمی 
 .تقاضا شده بود تهیه کرد تا بحیث پیشنهاد با اطراف ذیدخل مورد مشوره و مباحثه قرار گیرد

عالوتاَ کمیسیون کنفرانس چهار کشور آلمان، ایران ایتالیا و امریکا را که تحت نظارت ملل متحد در بارۀ بذل 
در افغانستان در ژینوا تشکیل شده بود، آغاز مرحلۀ نوینی از  مساعی برای همآهنگ ساختن جریانات تأمین صلح

پشتیبانی کشورهای ذیعالقه و جامعۀ بین الملل از پروسۀ تأمین صلح در افغانستان ارزیابی کرده و با امیدواری 
 باینکه این اقدام بصورت صادقانه و غیر مغرضانه قدمهای مثبتی در راه هم آهنگ ساختن جریانات تأمین صلح

که از همان آغاز مطمع نظر اجالس قبرس بوده است برداشته بتواند، ازآن استقبال کرده است و اظهار  –افغانستان 
و من . آمادگی کرد که از هرنوع همکاری ممکن با این اقدام برمبنی پرنسیپ هاو فیصله های خویش دریغ نورزد

 هللا توفیق
 

 ادامه دارد
     

 

 
 
 
 
 
 
 

  


