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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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نتایج کنفرانس آنالین افغانهای خارج از کشور
در مورد مذاکرات بین االفغانی صلح قطر
امروز که مصادف است با هشتم ماه سپتمبر سال  ،۲۰۲۰از طریق زوم در مورد مذاکرات بین االفغانی صلح در
قطر ،یک کنفرانس آنالین عمومی افغانهای خارج از کشور دایر ګردید.
در این کنفرانس که به ابتکار شورای همبستګی افغانهای خارج از کشور تنظیم شده بود ،از کشور های مختلف دنی ا
مسولین اتحادیه های افغانها ،کمیته های فرهنګی ،سازمان های سیاسی ،فعالین مدنی ،ساختار های صلح خوا،
موسسات خیریه ،مراکز تربیوی ،متشبثان اقتصادی ،و همچنان نویسنده ګان ،محققین ،اشخاص بارز و فعال سیاسی
اشتراک کرده بودند.
جری انات این کنفرانس از طریق شبکه فیسبوک بطور زنده به نشر میریسید که صدها هموطنان ما آنرا تعقیب و بر
آن تبصره میکردند و سواالت خود را مطرح میکردند.
حاضرین این کنفرانس بر اهمیت تاریخی مذاکرات بین االفغانی در قطر پا فشاری کردند ،و آرزو کردند که این
مذاکرات برای بن بست اوضاع کشور ما یک راه حل عادالنه را دریابد.
حاضرین این کنفرانس پا فشاری کردند که هر تبعه کشور در تصمیم گیری باالی نظام سیاسی کشور حق ابراز نظر
داشته و حق دفاع و تثبیت حقوق خود را دارند ،و هر فیصله که در این مورد صورت میګیرد ،باید از طریق نماینده
ګان مشروع و بالقوه آنها صورت ګیرد.
شرکت کنندګان کنفرانس در مورد بدبختی های دهه های اخیر ،و همچنان با در نظر داشت نتایج غیر عادالنه کنفرانس
بن ،به این پافشاری کردند که بازگشت صلح دایمی و باعزت به افغانستان ،تنها میتواند از طریق نماینده ګان اصلی
همه اتباع کشور چه در داخل و چه در خارج صورت بګیرد.
حاضرین کنفرانس تشویش دارند که بعضی حلقات یکبار دیګر کوشش میکنند تا معامله های می ان زورمندان،
جنګساالران ،مافی ایی اقتصادی ،دست نشانده های خارجی و مقام طلبان مشهوررا بر ملت افغانستان بقبوالنند.
افغانهای خارج از کشور یا دیاسپورا که یک کتله وسیعی از روشنفکران افغان را تشکیل میدهد ودر کشمکش های
سیاسی و نظامی چندین دهه اخیر سهیم نبوده اما از ظرفیت و نیرومندی سیاسی ،اقتصادی ،علمی و کدری جهت
بازسازی افغانستان برخوردار مییاشد.
دیاسپورای افغان از افرادی نماینده گې میکند که واقعیت های جامعه افغانې را بدون جانبداری و در مطابقت با ارزش
های انسانی و معیار های حقوق بین الدول ارزی ایې نموده در تکاپوی راه حل های عملی به نفع اکثریت مطلق محروم
توده های میلیونی کشور می باشد
بنابرآن ضروراست تا سازمانهای سیاسی ،انجمنها ،شخصیتهای سیاسی وفرهنګی و تاثیر گذار ملی فعال افغان
درکشورهای مختلف در پروسه صلح نیروهاى خود را منسجم و هماهنګ ساخته یک چوکات کاری وسیع ایجاد
نمایند.
ملیونها افغان خارج از کشور زندگی کرده و با فراهم کردن ملیونها دالر ساالنه در اقتصاد کشور سهم میگیرند .وقت
آن رسیده که حق اشتراک افغانهای خارج ازکشور در پروسه صلح در کشورتأمین گردد.
اشتراک کننده ګان این کنفرانس مکررا اظهار داشتند که شرط اساسی موفقیت مذاکرات بین االفغانی جاری اتش بس
عاجل و قطع هرنوع فعالیت نظامی و مسلحانه میباشد.
حاضرین کنفرانس همچنان برای تحقق اهداف فوق ،اقدامات مشخص کرده ،برای جهت یابی کار های خود ،کنفرانسها
و مجالس خود را ادامه میدهند.
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نکات آتی در خالل مباحثات کنفرانس برجسته گردید:
.1دو جانب رسمی شامل مذاکرات صلح به یقیین عالقمند شمولیت هیات دیاسپورای افغان به عنوان جانب سوم نیستند.
از این جهت باید منتظر نباشیم دیاسپورای افغان ابتکار عمل سیاسی را بدست گرفته باالی شمولیت هیات دیاسپورا
تاکید نموده راههای تحقق آنرا جستجو نماید؛
.2مردم افغانستان خسته از جنگ و تشنهٔ صلح هستند؛
.3دیاسپورای افغان یک سوم تمام نفوس افغانستان را تشکیل میدهند و حق دارند در مذاکرات صلح نیز سهم یک سوم
خودرا ایف أ نمایند؛
.4اعضای کانفرانس بر نقش مهمی که دیاسپورای افغان و بخصوص نقش شورای همبستگی افغانهای خارج از کشور
میتواند در تأمین ثبات سیاسی و آوردن صلح واقعی در افغانستان بازی نماید تاکید نمودند و حاال باید راههای عملی
این سهمگیری را مشخص و تعقیب نمایند؛
.5دیاسپورای افغان با سازمان ملل متحد و اتحادیهٔ اروپا تماس عاجل گرفته همکاری آنها را در حمایت از پیشنهادهای
دیاسپورای افغان جلب نموده باالی نقش فعالتر ملل متحد و جامع ٔه اروپا در پروسه مذاکرات قطر تاکید نمایند تا
مذاکرات صلح از مدیریت مثلث امریکا-پاکستان-طالبان به مدیریت مردم افغانستان به میانجیگری جامعهٔ بین المللی
مبدل گردد؛
.6مکاتبات الزم به کشورهای ذیدخل مانند آلمان ،سویدن ،ناروی ،ازبکستان ،آسترالی ا ،اندونیزی ا ،کانادا و غیره ارسال
گردد تا از سهمگیری دیسپورای افغان در مذاکرات حمایت نمایند؛
.7مقاالت و رساله ها در مورد نشر گردد و حمایت دانشمندان کشورهای ذیدخل در مورد جلب گردد؛
.8همه نیروهای ملی ووطن پرست به این وسیله تجدید تعهد میکنند که هدف شمولیت در مذاکرات عبارت است از
تاکید بر شرایط ایجاد صلح واقعی استوار و دائمی در کشور؛
.9برای این منظور پیام دی اسپورای افغان این است که خصلت کنفرانس از متارکهٔ موقت برای تقسیم قدرت و تقالٔ
برای انداز ٔه شراکت در دولت آینده و انحصار قدرت باید به جانب رفع شرایط جنگ و ایجاد شرایط صلح استوار و
دایمی تغییر ی ابد؛
.10هیات دیاسپورای افغان وظیفه دارد تا بکوشد در کانفرانس قوت دو جانب متخاصم را در تصمیم گیری باالی
سرنوشت افغانستان محدود نموده جریان مذاکرات را متوجه منافع دراز مدت ملت افغانستان نماید؛
.11برای رسیدن به یک راه روشنتر صلح از تجارب توافقهای صلح در کشورهای مختلف جهان و ختم جنگ
وخشونت که در سالهای اخیر حاصل شده است باید استفاده کرد بطور مثال صلح در کولمبیا ،صلح در آیرلند شمالی،
صلح در فلپین بعد از چهل سال جنگ .با ارزیابی روند موفقیت این توافقها میتوان مذاکرات صلح قطر را نیز جهت
داد؛ و
.12اعضای کنفرانس بر حق نماینده گی از افغانهای خارج از کشور از جانب خود تاکید نمود و هدایت داد تا یک
هیأت با جرأت و آگاه از جانب دیاسپورای افغان برای شرکت در مذاکرات دوحه تعیین گردد تا از منافع مردم
افغانستان که قربانیان جنگ هستند دفاع نمایند نه از طرفین جنگ.
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