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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
                                                                          

  قطعنامه اجالس شهر فرانکفورت آلمان
  هجری قمری١۴٢٨ رمضان ٢۵ ميالدی مصادف با ٢٠٠٧مورخه هفتم اکتبور 

  
  دوردوم کنفرانس

  »نستانجستجوی راه حل بحران و بن بست فعلی معضله افغا«
  

ستان را ، تا انکشافات جديد افغانان افغان در ديار غربت گرد آمدند از فرهنگيان و فرهيختگ ایاينک بار ديگر عده
وم اهللا وهفته  ماه مبارک رمضان ي٢۵شرکت کنندگان اين نشست شکوهمند که مصادف با . مورد ارزيابی قرار بدهند

يب نشست خارجی با تائيد مجدد بر تصاو ای انديشمندان داخلی و، بعد از استماع سخنرانی هنزول قرآن دائر شد
  .و تآکيد بر تحقق آنها روی فقرات ديگری توافق نمودند)  م ٢٠٠٧ مارچ ٢۵( اختتاميه شهر اسن آلمان 

  : در کانفرانس در مجموع  روی موارد ذيل موافقت صورت گرفت 
 آن به صورت ۀخون کشيده و دامن گناه ملت ما را بخاک وروزانه صد ها تن از فرزندان بي  جنگ بيرحمانه حاضر-١

تداوم جنگ به حکم منطق و تاريخ حاصلی جزء بن بست و ايجاد بد بينی و فاصله  بين کشور . مستمر وسيع تر ميشود
  . غربی و دنيای اسالم نخواهد داشتهای

تم جنگ دعوت نموده و از همين رو از اشتراک کنندگان کانفرانس طرفين درگير را به دريافت راهای واقعبينانه خ
  . ا مقاومت مسلح پشتی بانی مينمايدپروسه موجود آغاز مذاکرات ب

هدف اساسی مذاکرات . لح رکن کلی پايان جنگ قياس ميشود اعالم اوربند و آغاز مذاکرات سازنده با مقاومت مس-٢
بايد انکشاف اين پروسه زمينه . خود کفايی باشد بايد دريافت راه های تحکيم  ميکانيزم داخلی تآمين امنيت به هدف

  . اتکای يک تقسيم اوقات مساعد سازدخروج تدريجی قوای خارجی را به 
 امر  سال در۶ حکومت موجود علی الرغم کمک های بيدريغ سياسی و اقتصادی خارجی بعد از سپری شدن قريب -٣

نظام حکومتی جديد ا مقاومت بايد جای خود را بيک بنآ حکومت به اساس توافق ب. تآمين صلح و ثبات ناکام است
  . وزه نفوذ گروه های جنگی خالی کندغير موتلف و بيرون از ح ،موقت غيرتنظيمی

، الزم ديده ميشود که به  برای تآمين امنيت دريافت ميکنند تا زمانيکه اورگان های امنيتی داخلی توانمندی الزم را-۴
يفه وظ) ب از کشور های اسالمی غير همسايهمرک(صلح موسسه ملل متحد ، قوای موازات خروج قوای خارجی
  . استقرار امنيت را بدوش بگيرد

 مسدود شدن تمامی زندان های گروهای داخلی و کشورهای خارجی و آزادی تمامی اسرای جنگی بايد در اولويت -۵
  . صلح ميان طرفين نزاع قرار بگيردمذاکرات

ت ی هوايی که طی آن به افراد و تاسيسات ملکی صدمات جبران ناپذير رسيده است به مثابه جناي بمباردمان ها-۶
پروگرام سم پاشی مزارع ترياک هرگاه از قوه به فعل بيايد ليست جرايم ضد .  جنگی بايد هرچه زود تر قطع شود

  .بين المللی را طوالنی خواهد ساخت محدود ستيزه جوی ائتالف ۀبشری حلق
، تخلف صريح از احات جنگی نشانه آن ديده شده استراديواکتيف که در برخی س عمال اسلحه دارای مواد   است

  . ن آن مستوجب مجازات شناخته ميشودليؤو قوانين جنگ و مس
  تشکيل کميسيون بررسی و تحقيق جنايات جنگی  ناشی از عمليات جنگی داخلی و خارجی  جهت افشای عناصر و-٧

عدالت و ثبات اجتماعی تلقی ، ازضروريات مبرم استقرار يک حکومت بی غل و غش آينده و تآمين طبنهاد های ذير
 ملل متحد يا سازمان کنفرانس ممالک اسالمی و يا ديوان جزای بين ۀاين کميسيون ميتواند با همکاری موسس.  ميشود

  .ی افغانستان گرددالمللی ايجاد و موظف به اعالن اسامی متهمين داخلی و خارجی جنايات جنگ
تبليغات سوء   تعويض گفتمان جنگی به روند گفتگوی سياسی مسالمت آميز مقتضی آنست که تهديد های روانی و-٨

احترام متقابل باهم به  و جای خود را به زمينه سازی فضای اعتماد و باور خالی کند تا جانبين بتوانند با حفظ وقار
  .مذاکره بپردازند

: نظام کنونی متصوراست  بيرون از قاد راسخ دارد که راه حل معضله کشور در داخل افغانستان و اين مجتمع اعت-٩
  . افراد نمی توان حالل مشکالت بود با تعويض مهره ها و

د تا همه نيروها در يک کشور مجدانه تقاضا دار خارج از اشتراک کنندگان کانفرانس ازهمه وطنداران دلسوز داخل و
سياسی برمحور اين مرام گرد بيايند تا به ياری باری تعالی حرکت  ، مذهبی وتبعيضات قومی از، مبرافضای وحدت
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  .  ادآ شود  وطن به خون غلطيده داردينی را کهوسيع ازهمه اقشار ملت ايجاد و َد
  

  ومن اهللا توفيق
  
  
  

   ميالدی ٢٠٠٧ اکتبور ٧شام روزيک شنبه مورخه 
   فدرالی آلمانجمهوريت)  کناره ماين( شهرفرانکفورت

   نفر ١٨٠به تائيد اتفاق آرای مشترکين کنفرانس شامل 


