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منشور سولید افغانستان لپاره د   منشور صلح برای افغانستان  
 

 ی وړاندیز اتحادی د ود وطن څخه د باندی افغانانو د انجمنون

 Coalition of Afghan Diaspora Organisations 

(CADO) 

 
طالبانو تنظیم او د امریکا متحده  د د افغانستان اسالمی جمهوریت، 

 ایاالتو ته خطاب 

 میالدی کال ۲۰۲۰ه نیټه ملشد اپریل 

د وطن څخه د باندی افغانانو  د اجنمنونو اتحادیی، چی نومونه یی 
په الندی د تګ الری د پیل کیدو په موخه،  سولید الندی ذکر شوی،

 د پریکړی پیشهاد کوی: سولید ډول 

   یزهرس -  لومړۍ

لمی خلیلزاد د امریکا د  زد نږدی دوو کالو مذاکراتو څخه وروسته  .１

مال برادر    متحده ایاالتو د حکومت نماینده او د طالبانو د تنظیم نماینده

  ۱۳۹۷نیټه کښی چی د    ۲۹میالدی کال د فبروری د میاشت    ۲۰۲۰  د

د راوستلو   سولیافغانستان ته د  ه ق کال سره سمون خوری،

 .یی په قطر کښی السلیک کړ )د قطر معاهده( توافقنامه

د امریکا مقامونه په دی باور لری چی د ددی توافقنامی په السلیک  .２

کولو ورته د افغانستان څخه د قواوو د مکمل وتلو الره هواره شوی 

 تامین کړی. سولهاو د بین االفغانی مذاکراتو لړۍ، کولی شی چی 

البانو تر منځ توافقنامه په  په عین وقت کښی چی د امریکا او د ط .３

قطر کښی السلیک شو، مارک اسپر، د امریکا د متحده ایاالتو د 
دفاع وزیر او محمد اشرف غنی،  د افغانستان جمهور ریس یو 

یی صادر کړ )د کابل اعالمیه( چی په هغه کښی  مشترکه اعالمیه

د قطر د معاهدی څخه مالتړ شوی دی او په همدا راز د امریکا د 
انستان څخه د مالتړ د لړیو د ادامی، بالخصوص د امنیتی او د افغ

 څخه د مالتړ کولو تاکید شویدی.  قواوودفاعی 

د بین االفغانی مذاکراتو برخه اخیستونکو د دی دوو اسنادو په اساس،  .４

چی په دی کښی  د دایمی اوربند د نیټه او د څرنګوالی په هکله،
اړه به بحث وکړی چی دا به د اجرایی میکانیزمونه شامل دی، په 

راتلونکی افغانستان د سیاسی الرو د نقشی د تکمیل او توافق سره 

 یو ځای اعالن کړی شی.

مونږ دا توافقنامه د یو خاص او بی سابقه فرصت په حیث، په   .５

 . د تامین او د جګړو د ختمیدو لپاره کڼو سولیافغانستان کښی د 

قناعت وکړی او د موجوده د دی وخت را رسیدلی چی ښکیل طرفین   .６
خال کیدونکی موقفونو تجدید د فرصت څخه په استفاده په خپلو نه پ

نظر وکړی، د یوی مثبته، جوړونکی او همکاره روحیه،  څخه د 

او یوی سیاسی موافقت ته د د تامین،  سولیجګړو د ختم، او د 
 رارسیدو لپاره د هیواد د راتلونکی په خاطر، قدمونه وچت کړی.

عباس ستانکزی  د طالبانو د نماینده د مونږ په دی عقیده یو چی  .７

د امریکا سره جګړه بنده شویده او جګړه د دفاعی او  »چی ی خبر

د طالبانو مشکل د چی  معلومیږی .«امنیتی قواوو سره روانه ده

امریکا سره به وی او د سره  دولت  افغانستان د اسالمی جمهوریت 

 به نه وی. 

کالونو تجربه په وضاحت سره ښکاره کوی چی  سومګر د تیرو نول .８

ت سره د دول د طالبانو مشکل د افغانستان د اسالمی جمهوری 

په کوم ډول چی د دولت اعالمیه حلیدونکی نه دی.  ی الره جګړو ل
د افغانستان اسالمی جمهوریت د  د امریکا سره دا ښکاره کوی 

 اتحادیٔه انجمنهای افغانهای خارج از وطن  هادنپیش 

Coalition of Afghan Diaspora Organisations 

(CADO) 

 
خطاب به دولت جمهوری اسالمی افغانستان، تنظیم طالبان و  

 دولت ایاالت متحده امریکا 

 م 2020 اپریل بیستم

که اسمهای شان در  اتحادیٔه انجمنهای افغانهای خارج از کشور 

به منظور کمک در آغاز روند صلح در  ذیل ذکر گردیده 

 .  آتی صلح را پیشنهاد مینماید منشورکشور

 مقدمه  -اول  

 ٔه حکومتنمایندزلمئ خلیلزاد  نزدیک به دوسال مذاکره .1

طالبان به  نمایندٔه تنظیم مال برادر و امریکا ایاالت متحده 

  ۱۳۹۸مطابق دهم ماه حوت  م2020فبروری  ۲۹تاریخ  
را در قطر امضا  به افغانستانصلح آوردن توافقنامۀ  

  .)موافقتنامٔه قطر( کردند
زمینٔه خروج   این توافقنامهد اند که قمعت های امریکاییقامم .2

کامل قوای خارجی را از افغانستان و زمینۀ مذاکرات بین  

 ؛ تواندرا فراهم کرده میصلح االفغانی 
همزمان با امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان در قطر،   .3

و محمد  امریکا مارک اسپر، وزیر دفاع ایاالت متحده 
را   اعالمیۀ مشترکیاشرف غنی، رییس جمهور افغانستان 

از توافق صلح قطر  که در آن )اعالمیٔه کابل( صادر کردند 

ان،  بر ادامۀ حمایت امریکا از افغانست حمایت شده و همچنان  
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تاکید  خصوص حمایت ازب

 ؛  شده است
 فوق مطابق دو سندوبا توجه به این برداشت که  .4

االفغانی در مورد تاریخ و کنندگان مذاکرات بینشرکت

های  بس دائمی و فراگیر، از جمله میکانیزم چگونگی آتش
توافق در اجرایی بحث خواهند کرد که همراه با تکمیل و 

 ؛  مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعالم خواهد شد
این توافقات را یک فرصت استثنائی    اعضای این اتحادیهما   .5

   می پنداریم. برای تآمین صلح و ختم جنگ در افغانستان 

جانبین منازعه با اغتنام از فرصت ایجاد  تا وقت آن رسیده  .6

که به امر صلح کمک  ناپذیرآشتی های  شده باالی موقف

تجدید نظر نموده با یک روحیٔه مثبت، سازنده و  نمیکند 
و رسیدن  همکاری برای دستیابی به ختم جنگ، تأمین صلح  

   گام بردارند.یک توافق سیاسی برای آیندٔه کشور به 
نمایندهٔ  سخنان  امضأ کننده گان این پیشنهاد بر آنیم کهما  .7

"جنگ با   در مورد اینکهعباس ستانکزی طالبان آقای 

امریکایی متوقف شده وجنگ با نیروهای دفاعی و امنیتی 
که  تأیید کنندٔه این واقعیت استخود "دافغانستان ادامه دار

خواهد  معضلٔه طالبان با دولت جمهوری اسالمی افغانستان  

 نه با امریکا.  بود 

  معضله  به وضاحت نشان داد که اما تجربه نزده سال اخیر .8

از راه جنگ  طالبان با دولت جمهوری اسالمی افغانستان

طوریکه اعالمیه دولت با امریکا نشان  . حل شدنی نیست
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او دا مالتړ به حتی د امریکایی قواوو   و مالتړی لریامریکا او د ناټ
د مکمل خارجیدو سره سره به هم د افغانستان څخه همدا شان ادامه 

 به لری.

د ناټو باید چی شک وجود و نلری چی د قطر د معاهدی سره سره، .９

انو د حمله په قواوو او امریکا دواړو ژمنه کړی ده چی د طالب
لکه په عمل   صورت کښی د افغان امنیتی قواوو څخه به مالتړ کوی.

چی د امریکا قوا د خپل افغانی هم  کښی چی هم معلومه شوله

لکه د سنګرانو د مدت کولو لپاره د هوایی مرستی سره ورودانګل.
طالبانو د احتجاج په ځواب کښی چی دوی ویلی وو چی خپل تاو  

ت د حکومتی لیری ساحو پوسته باندی محدوده تریخوالی او حمال
یو امریکایی قومندان په افغانستان کښی اعالن وکړ چی که د کړی،

طالبانو حملی د افغانستان پر امنیتی قواوو ادامه ولری، نو دوی به 

 د امنیتی قواوو د مدت او مرستی په موخه ورودانګی

به په دی اساس هر ډول اقدام د جنګ او تاو تریخوالی د ادامی، .１０

د تیر په شان  د قاطع اتلولۍ او غښتلتوب نتیجه ونلری مګر یوازی 
 ک ونو علت د جانبینو لپاره به ویاو یوازی به د ځانی او مالی تعوان

تګ  سولید  ددی موضوع په مدنظر نیولو سره د جګړی دوام .１１

او دا به د قطر د معاهدی خالف هم وی، د  نه کوی کمکالری ته 

 ؛ طالبانو د بندیانو د خوشی کیدو پروسه به هم سسته کړی

څخه   وپر افراطی موقفونو او د موجوده واقعتونزمونږ په عقیده   .１２

د پروسی د پرمختګ سره  سولید  صلونو باندی ټینګار کوللیری ا
د معاهدی خالف اظهارات د طالبانو   سولید قطر د    مرسته نه کوی.

په افغانستان کښی حکومت موجود نه دی او چی » د نماینده لخوا 
ماینده ګاهنو سره مذاکره مونږ به د افغانستان د خلکو د ریښتینو ن

تګ الره، مخکی له دی څخه چی پیل شی، ماتی   سولید  «وکړو

  سره مخامخ کوی!

  د افغانستان اسالمی جمهوریدا موضوع په یاد ولرو چی  .１３

باید له یاده و نه باسو چی پخوانی  . ت یو نړیوال حقیقت دیدول
په تیرو نولس  سیاسی څیری او حزبونه کوم چی  جهادی تنظیمونه ، 

د افغانستان اسالمی جمهوریت د چتر الندی د شامل کالونو کښی د 
مسولتونو او امتیازاتو سره د د افغانستان اسالمی جمهوریت غړی 

وو، او په دی دوران کښی د طالبانو د مسلح قواوو د تحدید او فشار 

 الندی وو او د دولت د امنیتی قواوو سره سم یی قربانۍ ورکړی دی. 

دی په اساس، پخوانی جهادی تنظیمونه، سیاسی څیری او  د  .１４

حزاب په بین االفغانی مذاکراتو کښی هم په یو مشترکه هیات کښی ا
لو قد مستی کښولی په خبرو ساو دد دولت سره شامل شویدی، 

 .ګډون ه کویهیاتونو په ډول 

نظریاتو او د دولت د یو مشروع، استازی په شکل، د رسمی  .１５

لکه قومی ډلی،  جموعی انعکاس ورکونکی دی،نظام د داخلی م
پذیره اقشار د ښځو، اقلیتونه،  سیاسی احزاب، مدنی نهادونه او آسیب  

او د جګړو قربانیان چی په مشورتی لویه جرګه کښی یی تبارز کړی 

د تګ الری د پر مخ وړلو  سولیحسابیږی او مکلف دی چی د  وو،
د دی نهادونو او مجموعو حساسیتونه او نګرانۍ ټول په نظر   سره

 کښی وساتی. 

دولت له دی څخه ورسته چی د لویو اقشارو سره هر اړخیزه   .１６

په خاص ډول د مطرح شوی درخواستونو سره چی مشوری وکړی،
و د دولت او د احزابو او شخصیتوند مشورتی لویی جرګی څخه،

ریس او د مذاکره کونکی ټیم د غړو او سیاسی اثر ایښودونکی 

معرفی کړی. چی د دی هیات ترکیب د امریکا، ناټو او د اروپا د 
اتحادیی لخوا هم تاید شو. د دولت او احزابو د دا مشرتکه هیات د 

معرفی کولو سره  او سیاسی اثر ګیښودلو، خپل آماده ګی د بین  
 لپاره اعالم کړی.  االفغانی مذاکراتو د پیل

دولت جمهوری اسالمی افغانستان از حمایت امریکا   میدهد

در صورت  حتی حمایت و این  بودهو ناتو برخوردار 

افغانستان همچنان ادامه خروج کامل قوای امریکایی از 
  .خواهد داشت

قوای ناتو و  ،که با وجود موافقتنامه قطرتردید نداشت باید  .9

امریکا تعهد کرده اند تا در صورت حمله طالبان از قوای 
معلوم شد که  چنانچه در عمل  امنیتی افغان حمایت نمایند. 

قوای امریکایی با حمایت هوایی به کمک همرزمان افغانی 
ک قوماندان امریکایی در  طوریکه ی ته اندخود شتاف

افغانستان اعالم کرد که در صورت ادامٔه حمالت طالبان  

باالی پوسته های قوای امنیتی دولت افغانستان آنها به کمک 
 قوای امنیتی افغان خواهند شتافت.

همانند گذشته  هرگونه اقدام در ادامه و تشدید جنگ بنابر آن   .10
تنها نه انجامیده بلکه هیچ جانب منازعه به پیروزی قاطع 

مخالف روحیهٔ   و هسبب ادامه تلفات جانی و مالی جانبین شد

 میباشد. موافقتنامٔه قطر
به روند   ما معتقدیم که ادامه و تشدید جنگ  با درک این امر  .11

جریان آزادی زندانیان طالبان را کند و صلح کمک نمیکند 
 .ایدمینم

پافشاری باالی  همچنان ما معتقدیم که در ساحٔه سیاسی نیز  .12

دور از واقعیت موجود به پیشرفت و های افراطی  موقف
اظهارات خالف روحیٔه صلح  روند صلح کمک نمیکند. 

   توافقنامٔه قطر توسط نمایندگان طالبان از جمله اینکه 
"حکومتی در افغانستان وجود ندارد ما با نمایندگان واقعی 

مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد" روند صلح را قبل از 

 میسازد! مواجه  اینکه آغاز شود با شکست
دولت جمهوری اسالمی ز امروکه کرد فراموش  نباید .13

تنظیمهای بوده و بین المللی  عینی افغانستان یک واقعیت
جهادی سابقه، احزاب و چهره های سیاسی ایکه در طول 

نزده سال گذشته در زیر چتر قانون اساسی جمهوری 

اسالمی افغانستان و با استفاده از امتیازات و مسٔولیتهای آن  
ن بوده اند در طول شامل دولت جمهوری اسالمی افغانستا

این مدت مورد غضب و حمالت افراد مسلح تنظیم طالبان  
قرار گرفته و در پهلوی نیروهای امنیتی دولت قربانیها داده 

 اند.

بنابر آن تنظیمهای جهادی سابقه، احزاب و چهره های   .14
سیاسی در مذاکرات بین االفغانی صلح نیزدر یک هیٔات  

  صورت هیاتهای مستقالنه بو  مشترک با دولت شامل شده اند  
 .در مذاکرات صلح اشتراک نخواهند کرد

دولت به عنوان نماینده مشروع، رسمی و انعکاس دهنده    .15

های داخل نظام از قبیل ها و نظریات مجموعهدیدگاه
های قومی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و اقشار گروه

ویه  ها و قربانیان جنگ که در لآسیب پذیر نظیر زنان، اقلیت 
جرگٔه مشورتی صلح تبارز نمود، محسوب گردیده مکلف 

های اصلی این  ها و نگرانیحساسیت  ،روند صلح  دراست 
   .ها را در نظر بگیردمجموعه

دولت بعد از مشوره های همه جانبه با اقشار وسیع جامعه،   .16

بخصوص با در نظرداشت پیشنهادات مطروحه در لویه  
اعضای تیم مذاکره کنندٔه جرگٔه مشورتی صلح، رییس و 

مشترک دولت و احزاب و شخصیتهای مطرح و اثر گذار  
سیاسی را معرفی نمود که ترکیب این هیٔات طرف تائید  

امریکا، ناتو و اتحادیٔه اروپا نیز قرار گرفت. با معرفی این  

هیٔات مشترک دولت و احزاب و شخصیتهای مطرح و اثر 
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نه  طالبان خپل د مقابل طرف د هیات د زمونږ په نظر  .１７

 دا اصل بین المللی جامعی منلی دی. صالحیت نه لری.منلو

 وړاندیزونه  -وهم د

طالبان باید داسی فکر ونکړی چی د  مونږ توصیه داده چی  د .１８

قطر د معاهدی په السلیک کولو د جګړی اتالن دی، او د افغانستان  

 هیواځی او یواځی څه چ سره ود دولت د موجودیت څخه انکار کول

په آینده جهادی تنظیمونو سره د طالبانو  پاتی دی هغه د یو ځو
موافقی ته رسیدل اسالمی امارت په دولت کښی د ګډون په موخه 

 دصفوفو دا ډول فکر کول د واقعیتونو څخه لیری او د طالبانو دی.
 سولیاو د  ، د انعطافیت الره بندویدځان غوړول معنی لریلپاره 

 د پروسی سره هیځ مرسته نه کوی.

باید توجه وکړو چی د امریکا متحده ایاالت، ناټو، د اروپا   .１９

اتحادیه او نور ټول د افغانستان ګاونډیان چی په دی کښی 

ازبکستان او روسیه  ترکمنستان، پاکستان، ایران، هندوستان، چین، 
د دا اوسنی ریاست جمهوری د انتخاباتو د   شامل دی، د اشرف غنی

ګټلو حقیقت منلی، په رسمیت یی پیژندلی او دوی ته یی مبارکی 
 ویلی دی.

باور یو چه د افغانستان اسالمی جمهوریت دولت  یدرمونږ پ .２０

امیر د طالبانو ی پر دا مطلب د قطر چدی یو بین المللی واقعیت 

پر دی  نماینده ګانو ته د قطر د معاهدی په وقت ټینګار کړی وو.

ملیاردونو   پهړیواله ټولنه په تیرو نولس کلونو کښی  حکومت باندی ن
 لی دی.پانګی اچونډالرو 

پر دی اساس د قطر د سولی د معاهدی د السلیک نه د پیدا شوی  .２１

د مخ ته وړلو او د دی تګ الری د  سولید فرصت نه په استفاده 

نه بیرته راګرځیدو په موخه، د عملی قدمونو د وچتولو وقت بیآ 
 رارسیدلی دی.

سولی ته د رسیدلو دپاره چی  ته وړاندیز کوو چه  مونږ طالبانو   .２２
د خپل ځان لخوا الزم   مشترک ارمان دید افغانستان د ټولو وګړو 

د خپل  ،کښیدافغانستان د دولت په مقابل او انعطافیت وښه یی 
ځ  دپلوماتیک او پراګماتیک دریجوړونکی،  یو    ، مخالفتونو سره سره

 ونیسی؛

چی د امریکا او د ناټو   اړخونهپه حقیقت کښی هغه  زنږ په باور   .２３

وتلو په اړوند دی، د امریکا او د طالبانو تر منځ  د افغانستان څخه د 

چی په دی کښی یو سیاسی    اړخونهپری توافق شویدی او اوس داخلی  
او بین االفغانی توافق ته رسیدل شامل دی، د طالبانو د نماینده ګانو،  

حزبونو، سیاسی څیرو او پخوانۍ    د مشترک دولت د احزابو هیاتونو،
 جهادی تنظیمونو تر منځ دی. 

دی وخت رارسیدلی چی طالبان هم خپل چمتوالی د  د ساو .２４

دون د قید او شرط سره بد مذاکراتو د پیل کولو په خاطر  سولی
 ښکاره کړی.

او  خپل د هواداران سولی په مذاکراتو کښی د  دکه طالبان  .２５

ځوانان، ښوونکی، بی له شکه په کښی  چی  غواړی،  پلویانو دخیلیدل  

ښځی، د طب ډاکټران، انجینیران، د حقوقو  د پوهنتون استادان،
خپل د هیات  د    خلک شامل دیسیاسیت او اقتصاد نور داسی    عالمان، 

دی قشرونو څخه د  مالیانو تعداد کم کړی او د هغی په ځای څخه د
  نماینده ګان شامل کړی.

د قطر د معاهدی د السلیک څخه د څلویښتو ورځو ځخه اضافه  .２６

دا واضح شوید چی د طالبانو ټینګار د پنځه زره  ورځو په تیریدو،

زندانیانو په یو وار آزادول  چی په دولتی زندان کښی موجود دی 

بدون د کوم قید او شرط څخه یی غوښتی او دا د عملی کیدو وړ نه 
ذاکراتو پیل کیدل، د دی شرط سره تړل د م  سولیدی. په یقین چی د  

او د دی زندانیانو آزادول په لسو ورځو کشی د قطر د معاهدی د 

ز مذاکرات بین  گذار سیاسی آمادگی خودرا برای آغا
  االفغانی صلح اعالم نمودند.

هیٔات جانب مقابل خود   ردطالبان صالحیت ما معتقدیم که  .17

 .را ندارند. این اصل را جامعهء بین المللی تأیید کرده است

 پیشنهادات  -دوم

با امضای طالبان نباید فکر کنند توصیٔه ما آن است که  .18

موافقتنامه قطر جنگ را برده اند و با انکار از موجودیت 

دولت افغانستان، آنچه باقیمانده صرف توافق با چند تنظیم  
جهادی برای اشتراک در دولت آیندٔه امارت اسالمی سابقٔه 

طالبان میباشد. اینگونه طرز تفکر دور از واقعیتهای موجود 
، راه بازگشت را  تطالبان اسصفوف و گمراه کنند برای 

 و کمکی به روند صلح نمیکند. مسدود نموده 

ایاالت متحده امریکا، ناتو، اتحادیٔه اروپا و  به آنکه توجه  با .19
تمام همسایگان افغانستان منجمله دولتهای چین، هندوستان،  

، آسترالیا  پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان و روسیه
پیروزی اشرف غنی را در انتخابات اخیر   و اتحادیٔه اروپا

ریاست جمهوری برسمیت شناخته و به ایشان تبریک گفته 

 ؛اند
دولت جمهوری اسالمی افغانستان  ما معتقدیم که موجودیت  .20

این مطلب را امیر قطر به  که استیک واقعیت بین المللی 
نیز نمایندگان طالبان در زمان امضای موافقطنامٔه قطر 

جامعٔه جهانی به صدها بلیون دالر  کرده است. یادآوری

 االی آن در نزده سال گذشته سرمایگذاری نموده است. ب
بنابر آن با استفاده از فرصتیکه امضای موافقتنامه قطر   .21

زمان برداشتن  برای رسیدن به صلح فراهم نموده است 
گامهای عملی در جهت پیشبرد روند صلح و برگشت ناپذیر 

   فرا رسیده است.دن این روند نمو

که   ،برای آوردن صلح به افغانستان پیشنهاد میکنیم که  .22
طالبان انعطافیت الزم را   ،آرمان تمام مردم افغانستان است

، با حفظ  در مورد دولت افغانستان ایشانبرخورد نشان داده 
 باشد.  و پراګماتیک دپلوماتیک  ،سازنده  مخالفتهای خود،

در حقیقت ابعاد مربوط به شرایط خروج ما معتقدیم که  .23

امریکا و ناتو از افغانستان میان امریکا و طالبان توافق  
گردیده و حاال ابعاد داخلی معضله که شامل رسیدن به یک 

مورد بحث نمایندگان  باید توافق سیاسی بین االفغانی میباشد 
طالبان با هیٔات مشترک دولت، احزاب و چهره های سیاسی  

 .گیردبو تنظیمهای جهادی سابق قرار 
حاال وقت آن است که طالبان نیز آمادگی خودرا برای آغاز    .24

 نشان دهند.  بدون قید و شرط مذاکرات صلح 

در مذاکرات اگر طالبان خواهان شمولیت هواخواهان خود  .25
که بدون شک شامل جوانان، معلمین، استادان  ؛ صلح هستند 

پوهنتون، زنان، داکتران طب، انجنیران، علمای حقوق،  
از تعداد مالها در هیات خود    ،سیاست و اقتصاد و غیره اند

کم نموده به عوض آنها یکتعداد نمایندگان این قشرهارا  

 .شامل سازند
با گذشت بیش از چهل روز از امضای موافقتنامه قطر  .26

پافشاری طالبان باالی آزادی بدون قید و واضح گردید که 
شرط و یکباره گی پنجهزار زندانی آنها که در زندانهای  

مشروط  به یقین که دولت بسر میبرند غیر عملی میباشد. 

آزادی این زندانیان در ده ساختن شروع مذاکرات صلح به 
بدون توافق باالی آتش روز بعد از امضای توافقنامه قطر 
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و د تطبیق وړ کار السلیک کولو څخه وروسته، دا د اور بند لپاره ی
د افغانستان اسالمی نه دی د دی په خاطر چی د زندانیانو آزادول د 

 جمهوریت پوری مربوې دی.

البانو د پنځه زره بندیانو بی د قید و شرط دا واضح دی چی د ط .２７

امریکایی ځواکونه د افغانستان نه  خالصول په داسی حال کښی چی 
طالبان خپلو حملو ته پر دولتی امنیتی پوستو ادامه خارجیږی او 

 دا به ډیر جدی امنیتی مشکل د دولت لپاره پیدا کوی. ورکوی،

مونږ د دی درخواست او اعالمیی السلیک کونکی د جانبینو د  .２８

و که د بین االفغانی مذاکراتو په لړ زندانیانو د خالصون حمایت کو

 کښی پر دی توافق وشی.

د جانبینو تر منځ د بین االفغانی مذاکراتو  مونږ په عقیده ز .２９

 هدفونه د باید واضح کړی شی. 

د دی فرصت څخه نه باید چی د طالبانو د اسالمی امارت د بیآ   .３０
جوړیدو او د نورو دیپلوماتیکو اهدافو د السته راوړلو استفاده وشی، 

پر چی د جنګی جبهی د هغه په السته راوړلو بریالی شوی نه وو.

دی موضوع د ملل متحد د امنیت شورا فیصله هم د قطر و معاهدی 
 دی. په ارتباد ټینګار کړی 

په دی   وروستهد ملیاردونو ډالرو د مصرف نه  دا باید ومنو چه   .３１

د السته   جهانی جامعه په افغانستان کښیتیرو نولسو کالونو کښی 

د یو داسی دیکتاتوری راغلو پرمخ تللو په نظر کښی نیولو سره، 
دولت تشکیل چی د پرمختګ، معارف، ښځو، تمدن او ترقۍ ضد 

 ه بیا په افغانستان کښی جوړیدونکی نه وی. به هیڅ کل وی،

طالبان د ټولنی د نورو غړو په شان دا حق لری چی په مکمل  .３２

اقتصادی او سیاسی حیات د هیود او امنیت کښی په اجتماعی، سوله

کښی په یو اسالمی جموریت کښی په مساویانه توګه د ټولنی د نورو 
 اقشارو سره برخه واخلی. 

د مذاکراتو هدفونه عبارت دی د جګړی    سولید    ،زمونږ به نظر  .３３

چوکات نظام په  یجمهور ید یو اسالمتامین او  سولید ختمیدو، د 

د طالبانو کښی  په اجتماعی، اقتصادی او سیاسی حیات  د هیواد  کښی  
ټولنی د ټولو اقشارو د برخه اخیستو شرایط مساعد کول د په شمول 

 دی.

د یو غیر تعریف شوی اسالمی دولت په جوړیدو ټینګار کول  .３４

 د دولتداری اصول پکښی واضح شوی نه وی، اجتماعی اهداف،   چی

 او داسی نور  نظام  قضایی،  نظام  قانونګذاری  د خلکو سیاسی حقوق،
 د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.  وضاحت ونلریپکښی تعریفونه 

د جانبین مذاکراتو د بین االفغانی زمونږ وړاندیز دادی چه  .３５

د نورو متمدنو اسالمی ه افغانستان کښی بڼسټ پد توافق  سولی

د   ترکیه، اواندونیزیا، مالیزیا،  لکه ننۍ پاکستان،  هوادونو په قطار
 ؛بر قرارول دی اسالمی جمهوری نظامیو

کښی   اسالمی جمهوری نظامپه داسی یو متمدنه  نظر  هز مونږ پ .３６

انتخابی یو  ،انتخاب پر اصل خلکو د د تمازعحکومت  وادولت د 

پر بنسټ د ټولنیز   قانون د قضایی نظام، ، یو مدنیپارلمانی سیستم

تضمین  ۍآزاد او حقوقمساوی  ود د اتباعاد هیواو تضمین  عدالت
اجتماهی او اقتصادی  ښځو لپاره د هیواد په حیاتی سیاسی، چی د 

 .شامل ویهم  برخه اخیستل ډګرونو کښی

کښی   اسالمی جمهوری نظامپه داسی یو متمدنه  نظر  هز مونږ پ .３７

د   او تکنالوژی تمدنمعاصر او راتلونکی  د نړۍدولت وظیفه د د 
خلکو د ژوندانه د ښه افغانستان د  د    ه کولو پر بناد استفادوپرمختګون

  مقصد دی.والی 

یولو پر اساس، مونږ ددی کښی ننظر ه پته د پورتنی موادو  .３８

د مذاکراتو د ټولو ګډون   فغانیالسولی او بین امنشور لیکوال د 

په نظر نیولو   ؤلیتسکونکو نه درخواست لرو چی دخپل تاریخی م

مربوط   یک تعهد قابل تطبیق نبوده زیرا آزادی زندانیهابس 
 دولت جمهوری اسالمی افغانستان میباشد.  

آزادی بدون قید و شرط و یکباره گی واضح است که  .27
امریکاییان قوای شرایطیکه پنجهزار زندانی طالبان در 

ه  طالبان همچنان بخودرا از افغانستان خارج کنند اما 

حمالت خود باالی پوسته های امنیتی دولت ادامه دهند 
 خطرات جدی امنیتی را برای دولت فراهم میکند. 

از پروگرام آزادی زندانیان    اتما امضأ کنندگان این پیشنهاد .28
جانبین که در جریان مذاکرات بین االفغانی باالی آن توافق  

 صورت بگیرد حمایت میکنیم.

صلح   اهداف مذاکرات بین االفغانیما همچنان معتقدیم که  .29

 باید میان جانبین واضح گردد.

این مذاکرات را نباید فرصتی برای تشکیل مجدد امارت  .30
اسالمی طالبان و بدست آوردن اهدافی از راه دپلوماسی  

 .دانست که در جبهه جنگ در حصول آنها موفق نشدند

باالی این موضوع درفیصله نامٔه شورای امنیت ملل متحد  
 ه ارتباط موافتقنامه قطر نیز تآکید شده است. ب

باید قبول کرد که بعد از ملیاردها دالر سرمایه گذاری جامعٔه  .31
جهانی در افغانستان در طول نزده سال گذشته و با توجه به  

دولت  یک  دوبارهاحیٔا  پیشرفتهای حاصله در این راه 

ان و ضد نضد ز ،معارفتمدن، ضد دیکتاتوری ضد 
در افغانستان عملی شدنی  مذهبی هرگز و ترقی  پیشرفت

  .نیست
حق دارند در صلح و امنیت مانند سائر اقشار جامعه  طالبان   .32

و سیاسی کشور در یک   ، اقتصادیدر حیات اجتماعیکامل  

بطور مساویانه با سائر اقشار جامعه   نظام جمهوری اسالمی
 . سهیم باشند

ف مذاکرات اهدابه نظر ما امضٔا کنند ه گان این پیشنهاد،  .33
تأمین صلح و فراهم آوری  ختم جنگ،صلح عبارت از 

طالبان  جامعٔه افغانی بشمول ار شهمه اقامکانات اشتراک 

در یک نظام   و سیاسی کشور ، اقتصادیدر حیات اجتماعی
 اشد.بمیجمهوری اسالمی 

ریف اسالمی بدون تعپافشاری باالی تشکیل یک دولت  .34
داری، اهداف اجتماعی،  واضح و بدون ابهام اصول دولت

حقوق سیاسی مردم، نظام قانونگذاری، نظام قضایی و غیره  

 برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.
دف بنیادی جانبین مذاکرات بین  هپیشنهاد میکنیم که  .35

توافق باالی یک نظام جمهوری اسالمی  االفغانی صلح 

امروزی اسالمی متمدن ممالک  سایرمانند  درافغانستان 

 ؛ باشد   و غیره پاکستان، اندونیزیا، مالیزیا، و ترکیه، ونچ

باالی اصول  جمهوری اسالمی متمدن نظام یک   به نظر ما  .36

سیستم  مردم، توسط آرای و حکومت انتخاب زعامت دولت 

تضمین قانونی نظام قضائی مدنی، پارلمانی انتخابی، 
حقوق و آزادیهای اتباع کشور  تضمین عدالت اجتماعی و 

بشمول تضمین حقوق مساویانٔه زنان کشور در حیات  
 د.خواهد بواستوار کشورسیاسی، اجتماعی و اقتصادی 

 ی اسالمی متمدن جمهورنظام چنین یک در ما معتقدیم که  .37

و آینده    معاصرتمدن و ترقی  استفاده از مزایای    وظیفه دولت
بهبود سطح و شرایط زندگی مادی و معنوی مردم  ،جهان

 شد.  میبااز وطایف نظام دولتی افغانستان 
ٔا کننده گان این منشور از ضبا توجه به مواد فوق ما ام  .38

تمام جوانب ذیدخل مذاکرات بین االفغانی تقاضا مینماییم تا  

با در نظرداشت مسٔولیت تاریخی خویش از فرصت های  
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ولو  م سره د موجوده فرصت څخه په افغانستان کښی د دجنګ د خت

و عادالنه، مترقی اسالمی دولتی نظام  او د ی راوړلو هاو د سولی پ

 په جولیدو اقدام وکړی.

 تم( )خ

بدست آمده در راه ختم جنگ، تأمین صلح و ایجاد یک نظام  

 افغانستان اقدام نمایند. مترقی و عادالنه در اسالمی دولتی 
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