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 خارج از کشور یافغانها نیکنفرانس آنال جینتا
 

 صلح قطر  یاالفغان  نیدر مورد مذاکرات ب
  

صلح در    یاالفغان  نی زوم در مورد مذاکرات ب  قی، از طر۲۰۲۰که مصادف است با هشتم ماه سپتمبر سال    امروز
 . دیردګ ر یخارج از کشور دا  یافغانها  یعموم  نیکنفرانس آنال کیقطر، 

  ای مختلف دن یاز کشور ها  شده بود، م یخارج از کشور تنظ  یافغانها  ګیهمبست یکنفرانس که به ابتکار شورا ن یا در
کم  یها   هیاتحاد  نیمسول ها   ،ګیفرهن  یها   تهیافغانها،  ها   ،یمدن  نیفعال  ،یاسیس  یسازمان  خوا،    یساختار  صلح 

  ی اسیاشخاص بارز و فعال س  ن،یمحقق  ان،ګ  سندهیو همچنان نو  ،یمتشبثان اقتصاد  ،یویمراکز ترب  ه،یریموسسات خ 
 اشتراک کرده بودند. 

و بر    بیکه صدها هموطنان ما آنرا تعق  دیسیریبطور زنده به نشر م  سبوکیشبکه ف  قیکنفرانس از طر   نیا  اناتی جر
  .کردندیو سواالت خود را مطرح م کردندیآن تبصره م

  ن یکردند، و آرزو کردند که ا  یدر قطر پا فشار  یاالفغان   نیمذاکرات ب  یخیتار  تیکنفرانس بر اهم  نی ا  نیحاضر
 .  ابدیراه حل عادالنه را در کیت اوضاع کشور ما بن بس یبرا مذاکرات

کشور حق ابراز نظر   یاسینظام س یباال یریگ میکردند که هر تبعه کشور در تصم یکنفرانس پا فشار نی ا نیحاضر
  نده ینما  قیاز طر دیبا  رد،یګیمورد صورت م نیکه در ا صلهیحقوق خود را دارند، و هر ف تیداشته و حق دفاع و تثب

 . ردګیمشروع و بالقوه آنها صورت  انګ
عادالنه کنفرانس    ریغ  جیو همچنان با در نظر داشت نتا   ر،یاخ   یدهه ها   یها   یکنفرانس در مورد بدبخت  انګکنند  شرکت

 یاصل   انګ  ندهینما   قیاز طر   تواندیو باعزت به افغانستان، تنها م  یمیکردند که بازگشت صلح دا  یپافشار  نیبن، به ا
 رد.  ګیچه در داخل و چه در خارج صورت ب همه اتباع کشور

تشو  نیحاضر بعض  شیکنفرانس  که  م  ریګ د  کباریحلقات    یدارند  ها   کنندیکوشش  معامله  زورمندان،    انی م  یتا 
 را بر ملت افغانستان بقبوالنند.  و مقام طلبان مشهور یخارج یدست نشانده ها  ،یاقتصاد  ییا ی ماف ساالران،ګجن

 یودر کشمکش ها   دهدیم  لیاز روشنفکران افغان را تشک  یعیکتله وس  کیکه    اسپوراید  ا یخارج از کشور    یافغانها 
جهت   یو کدر  یعلم  ،یاقتصاد  ،یاسیس  یرومندیو ن  تینبوده اما از ظرف  میسه  ریدهه اخ   نیچند  یو نظام  یاسیس

 . اشدییفغانستان برخوردار ما یبازساز
و در مطابقت با ارزش    یرا بدون جانبدار  ېجامعه افغان  یها   تیکه واقع  کندیم  ېگ  نده ینما   یافغان از افراد  یاسپوراید

مطلق محروم    تیبه نفع اکثر  یعمل  یراه حل ها   ینموده در تکاپو یېا ی الدول ارز  نیحقوق ب  یها   اریو مع  یانسان  یها 
 باشد   یکشور م یونیلیم یتوده ها 
سازمانها   بنابرآن تا  شخص  ،یاسیس  ی ضروراست  تاث  ګیوفرهن  یاسیس  یتهای انجمنها،  مل  ری و  افغان    یگذار  فعال 

  جاد یوسیع ا  یچوکات کار  کیساخته    ګمختلف در پروسه صلح نیروهاى خود را منسجم و هماهن  یدرکشورها 
 . ندینما 
. وقت رندیگیدالر ساالنه در اقتصاد کشور سهم م  ونها یکرده و با فراهم کردن مل  یج از کشور زندگافغان خار   ونها یمل

 گردد.  نیخارج ازکشور در پروسه صلح در کشورتأم یکه حق اشتراک افغانها  دهیآن رس
اتش بس   یجار  یاالفغان نیمذاکرات ب تیموفق یکنفرانس مکررا اظهار داشتند که شرط اساس نیا  انګکننده  اشتراک

 .  باشدیو مسلحانه م ینظام تیعاجل و قطع هرنوع فعال
کنفرانسها   خود،  یکار ها   یابیجهت    یبرا  تحقق اهداف فوق، اقدامات مشخص کرده،   یکنفرانس همچنان برا  نیحاضر

 .  نددهیو مجالس خود را ادامه م
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 : دیدر خالل مباحثات کنفرانس برجسته گرد یآت نکات
. ستندیافغان به عنوان جانب سوم ن  یاسپوراید  اتیه  تیعالقمند شمول  نییقیشامل مذاکرات صلح به    ی.دو جانب رسم1

 اسپوراید  اتیه  ت یشمول  یرا بدست گرفته باال  یاسیافغان ابتکار عمل س  یاسپوراید  میمنتظر نباش  دیجهت با   نیاز ا
  د؛یتحقق آنرا جستجو نما  ینموده راهها  دیتاک
 .مردم افغانستان خسته از جنگ و تشنهٔ صلح هستند؛ 2
سوم    ک یسهم    زیو حق دارند در مذاکرات صلح ن  دهندیم  لیسوم تمام نفوس افغانستان را تشک  کیافغان    یاسپورای.د3

   ند؛ینما  فأ یخودرا ا
خارج از کشور   یافغانها   یهمبستگ  یافغان و بخصوص نقش شورا  یاسپورایکه د  یکانفرانس بر نقش مهم  ی.اعضا 4
  ی عمل  یراهها   دینمودند و حاال با   دیتاک  دینما   یدر افغانستان باز  یو آوردن صلح واقع  یاسیثبات س  نیدر تأم  تواندیم
  ند؛ینما  بیرا مشخص و تعق یریسهمگ نیا

  ی شنهادها یاز پ  تیآنها را در حما  یاروپا تماس عاجل گرفته همکار  هٔ یافغان با سازمان ملل متحد و اتحاد  یاسپورای.د5
جلب نموده باال  یاسپوراید جامعهٔ اروپا در پروسه مذاکرات قطر تاک  یافغان  فعالتر ملل متحد و  تا    ندینما   دینقش 

 ی الملل   نیجامعهٔ ب  یگریانج یمردم افغانستان به م  تیریبه مد  لبانطا-پاکستان-کا یمثلث امر  تیر یمذاکرات صلح از مد
 مبدل گردد؛ 

ارسال    رهیکانادا و غ  ا،ی زیاندون  ا،ی ازبکستان، آسترال  ،ینارو  دن،یمانند آلمان، سو  دخلیذ  ی.مکاتبات الزم به کشورها 6
  ند؛ی نما  تیافغان در مذاکرات حما  یسپوراید یریگردد تا از سهمگ

 در مورد جلب گردد؛  دخلیذ یدانشمندان کشورها  تیورد نشر گردد و حما .مقاالت و رساله ها در م7
در مذاکرات عبارت است از    تیکه هدف شمول  کنندی تعهد م  دیتجد  لهیوس  نیووطن پرست به ا   یمل  یروها ی.همه ن8

 در کشور؛  یاستوار و دائم یصلح واقع جادیا  طیبر شرا دیتاک
قدرت و تقالٔ    میتقس  یاست که خصلت کنفرانس از متارکهٔ موقت برا  نیافغان ا  یاسپورای د  امیمنظور پ  ن یا  ی.برا9

صلح استوار و   طیشرا  جادیجنگ و ا  طیبه جانب رفع شرا  دیو انحصار قدرت با   ندهیاندازهٔ شراکت در دولت آ  یبرا
   ابد؛ی  رییتغ یمیدا

  ی باال  یریگ  میدارد تا بکوشد در کانفرانس قوت دو جانب متخاصم را در تصم  فهیافغان وظ  یاسپوراید  اتی.ه10
   د؛یمذاکرات را متوجه منافع دراز مدت ملت افغانستان نما  انیسرنوشت افغانستان محدود نموده جر

توافقها  کیبه    دنیرس  ی.برا11 تجارب  از  در کشورها   یراه روشنتر صلح  ختم جنگ    یصلح  و  جهان  مختلف 
  ، یشمال  رلندی صلح در آ ا،یاستفاده کرد بطور مثال صلح در کولمب  دیحاصل شده است با   ری اخ   یدر سالها   وخشونت که
جهت  زی مذاکرات صلح قطر را ن توانیم ها توافق نیا تیروند موفق یاب یبعد از چهل سال جنگ. با ارز  نی صلح در فلپ

 داد؛ و   
  ک یداد تا    ت ینمود و هدا  دیز کشور از جانب خود تاکخارج ا  یاز افغانها   یگ  ندهیکنفرانس بر حق نما   ی.اعضا 12

د  أتیه جانب  از  آگاه  و  جرأت  برا  یاسپورایبا  تع  یافغان  دوحه  مذاکرات  در  مردم    نییشرکت  منافع  از  تا  گردد 
 .  جنگ نینه از طرف ندیجنگ هستند دفاع نما   انیافغانستان که قربان
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