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 !هموطنان عزیز

 !خواهران و برادران گرامی

 

که از جانب سازمان  »بن «ازعقد موافقتنامه های کنفرانسطوریکه همه ما میدانیم در حدود بیست سال 

ملل متحد تدوین و تسهیل، و توسط نمایندگان گروه های مختلف افغانی در آلمان به امضاء رسید، سپری 

مواد این موافقتنامه ها امیدواری های بزرگی را بخاطر ختم جنگ وعمران دوباره کشورما . می شود

اما یک مرور صادقانه از انکشافات بعدی به  .ردآو جامعه جهانی بوجود درمیان مردم افغانستان و

از یک پروسه تدوین و تسهیل شده از  » بن «وضاحت می رساند که با مبدل شدن موافقتنامه های کنفرانس 

جانب سازمان ملل متحد به یک پروسه رهبری شده از جانب اداره جورج دبلیو بوش و ناتو، نه تنها 

، بال عملی باقی مانده اند، بلکه اوضاع سیاسی، امنیتی، اجتماعی و »بن «آرزوها وامیال ایجاد شده در

 .اقتصادی با گذشت هر روز در سراسر کشور ما بطور روز افزون وخامت بیشتر کسب می نماید

 

، دهشت خطرناک حوادث و جریانات بدین منوال نمایانگرآنست که متاسفانه امروزجنگ و ویرانی سیر

افگنی، قتل وکشتار، آدم ربایی، چور و چپاول، رشوت و اختالس و فساد اداری، بی امنیتی سراسری، 

اعتماد مردم در داخل و   .کشت و قاچاق تریاک و مواد مخدر، و فقر و گرسنگی درکشورما بیداد می کند

بوده، و اراده جامعه جهانی در خارج بخاطر دستیابی به صلح و یک فردای مطمئن درحال ازهم پاشیدن 

به . راه مساعدت به امر بازسازی وعمران دوباره افغانستان بطور رو به تزایُد درحال تضعیف قرار دارد

همه میدانیم که بر شمردن آن عوامل مشخصی که باعث این چنین ناکامی ها گردیده اند، و یا به  یقین

، به مؤسسهو یا آن  مؤسسهخص و یا آن شخص، به این عبارت دیگر دراز کردن انگشت انتقاد به این ش

این حزب و یا آن حزب، به این گروه و یا آن گروه، یک عمل شایسته و مفید درفرهنگ گفت و شنود 

خوداری بعمل  مؤثرجامعه افغانی نبوده، بنابر آن من بطور آگاهانه  از توصل به چنین یک برخورد نا

ی که برای حال و آینده مسائلاصلی و اساسی، و یا به آن  مسائلرا به درعوض میخواهم توجه شما  .میاورم

کشورعزیزمان، برای منطقه و برای جامعه جهانی، از اهمیت مبرم وحیاتی برخوردارمی باشند، معطوف 

درافغانستان وعمران دوباره آن می  کلیدی نیل به یک صلح پایدار مسائلحیاتی همانا  مسائلاین . بدارم

ی که بایست همه مان قبل از آنکه بسیار دیرشود، به آنها بطور جدی و دسته جمعی، مسائلباشند؛ یعنی آن 

درغیر آن  .بطورهمه جانبه و مسؤالنه، با توجه عمیق و احساس عالی ملی و وطندوستی رسیدگی نمائیم

نگ و آتش افروزی جاری در وطن ما نه تنها تمام منطقه را به ز، جوُ شعله های رو به تزایٌد مداخله، تجا

بربادی خواهد گرفت، بلکه سبب چنان یک بحران همه گیر و فاجعه برانگیزجهانی خواهد شد که بشریت تا 

  .کنون نظیرآنرا ندیده باشد

   

بطور دسته جمعی وصلح آمیز کید نمایم که ما بایست همین اکنون أبنابرآن دراینجا میخواهم با جدیت تمام ت

 مسؤالنه و دراتحاد وهمبستگی با یکدیگر، قبل ازآنکه بسیار ناوقت شود، باید دست اندرکارشده و و بطور

  .نجات دهیمرا از سقوط  در پرتگاه  نابودی  کشور خویش

 

به اراده با در نظرداشت چنین نگرانی های خطیر و مسؤلیت های حیاتی می باشد که من با احترام کامل 

آزاد و منافع واالی ملی مردم افغانستان، با توجه جدی به اوضاع رو به وخامت کنونی در داخل کشور و 

انکشافات نا آرام کننده درمنطقه ما، و با آگاهی تمام از تأثیرات وعواقب فاجعه برانگیزاین روند خطرناک 

و کامالً غیر قابل قبول در  ی رقتباردر افغانستان و جهان و بالخره بخاطر خاتمه دادن به وضع جار

 کشور، توجه عاجل شما را به آن پروسه صلح مسلکی واضطراری که من آنرا جهت نیل به یک حل و

 .فصل جامع سیاسی، عملی و واقعبینانه منازعه جاری در افغانستان تدارک دیده ام، ذیال معطوف میدارم

 



هاد مینمایم، وتطبیق آن درعمل بایست با مساعدت درازمدتی را که من پیشن پروسه صلح اضطراری و 

مالی سازمان ملل متحد، تسهیل و تضمین  های کامالً مشروع  و همه جانبه سیاسی، اخالقی، مسلکی و

مول بین االفغانی شُ گردد، دارای چندین مرحله بوده که یک تعداد از تعامالت صلح آمیز سیاسی وافغانستان 

آنها برمبنای مواد قانون اساسی موجود در کشور، و اصول مندرج در منشور و بین المللی را که همه 

   .سازمان ملل متحد استوارمی باشند، احتوا مینماید

 

با احترام کامل به ارزش های بزرگ ملی، فرهنگی وعنعنوی مردم افغانستان، با احترام به اصول،  

جهانی سازمان ملل متحد درحل و فصل منازعات راهکارهای آزموده شده نوین  موازین، وسایل و

منطقوی، پروسه مسلکی صلح پیشنهادی من بخاطر دستیابی به یک حل و فصل اضطراری، درازمدت و 

 :جامع منازعه جاری در افغانستان، مشتمل برچهار مرحله مشخص ذیل می باشد

 

   (مرحله اول و یا مرحله حاضر اضطراری

 :افغانستان .ا .ج ارضی حاکمیت ملی و تمامیتدفاع از استقالل، 

  

بخاطر آنکه به وظایف بس مبرم، حیاتی و اجتناب ناپذیر این مرحله خطیر در دفاع از استقالل، حاکمیت 

و همه جانبه صورت بپذیرد، ضرور است تا  مؤثرعاجل، بموقع،  ارضی کشور رسیدگی ملی و تمامیت

ناپذیر، و  تأخیرو  یک اجماع واقعا ملی مردم افغانستان، تدابیر و اقدامات کامالً مشروع، سریع به توسل با

 افغانستان، و. در جمهوری ا  اضطراری ذیل، درمطابقت کامل با مواد و مقتضیات قانون اساسی نافذ

 :منشور سازمان ملل متحد، اتخاذ گردنداصول مندرج و حاکم در  برمبنای

 

قانون  (۱۴۳و ۶۵، ۶۴ (اعالم حالت اضطراری در کشور در مطابقت کامل با مقتضیات و احکام مواد  -۱

 افغانستان؛. اساسی جمهوری ا

 

، ۶۵، ۶۴)  تدویرلویه جرگه اضطراری مردم افغانستان در مطابقت کامل با مقتضیات و احکام مواد  -۲

  افغانستان؛. ا قانون اساسی جمهوری) ۱۱۱و   ۱۱۰

 

مبنی  جانب لویه جرگه اضطراری از تصویب یک گزارش کامالً جامع عینی و مسئوالنهتهیه، تدوین و  -۳

روان اضطراری درافغانستان، مشتمل  و و خیم  بر چگونگی اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی

بر یک شکایتنامه مبسوط و مستند مسلکی مبنی بر تشدید روزافزون مداخالت و تجاوزات مسلحانه 

خارجی درافغانستان،  و ارائه رسمی آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مطابقت کامل با اصول و 

 د؛منشور سازمان ملل متح (۵۱ ( و ( ۲)مقتضیات مواد 

  

و مسلکی از جانب لویه جرگه اضطراری   تهیه، تدوین و تصویب یک تقاضانامه رسمی مشروع  -۴

عاجل آن سازمان برای جلوگیری و قطع  عنوانی شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر رسیدگی

 اسالمیمداخالت و تجاوزات مسلحانه خارجی علیه استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری 

منشور سازمان ملل متحد، مشتمل   )۵۱ (و ) ۲) افغانستان، در مطابقت کامل با اصول و مقتضیات مواد

 :مشخص ذیل و  مشروع قانونی،  بر مطالبات کامالً 

 

 افغانستان در مناسبت بین المللی؛. اعالم، تثبیت و تسجیل موقف بیطرفی جمهوری ا)  الف

 



و  عمله با یک توأمصلح ساز،  جانبه همهتمام عیار و کامالً  ،مجهز هیأتتعبیه یک  توظیف، استخدام و ( ب

های کثیرالملتی حافظ صلح سازمان ملل متحد، افغانستان، متشکل از نیرو در فعله تمام عیارمسلکی مقیم

های مشخص و الزم مسلکی سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و تخنیکی در بخاطر اجرای عملیات

 اسر کشور؛سر
 

مداخالت و تجاوزات خارجی در افغانستان، ی بخاطر قطع و جلوگیری از ادامه اتخاذ تدابیر الزم مسلک (ج

بخاطر تعقیب و توقیف جدی منابع و مراکز تمویل، تربیت و   های الزم مسلکی با ایجاد میکانیزم توأم

 افغانستان؛تسلیح تروریستان و دهشت افگنان در داخل و خارج از 

 

اعمال و اجرای یک پروسه عملیات تمام عیار مسلکی بخاطر اجرای مؤثر خلع سالح عام و تام و  (د

 در کشور؛  های مسلح غیر مسؤل و فراقانونیها و ساختارسراسری همه افراد، گروه

 

ی حافظ صلح هاصلح، امنیت و بازسازی نیرو های های محلی عملیاتایجاد و احداث دفاتر نمایندگی  (ه

ها و تسهیالت الزم سیاسی، اجتماعی، های کشور بخاطر بذل مساعدت ملل متحد در تمامی ولسوالی

های  های محلی در تمام ولسوالی ها و جرگهامنیتی، اقتصادی و تخنیکی جهت ایجاد و احداث شورا 

های ل نمودن کشتزارمبرم مربوط به تامین امنیت محلی، مبد مسائلکشور، بخاطر رسیدگی مؤثر به 

و سهمگیری  عنعنوی در سراسر کشور، های محصوالت عادی وو کشتزار مخدر به مزارع تریاک و مواد

 .هاامر بازسازی و عمران دوباره ولسوالی در فعال ملل متحد

 

بحیث ) مرحله اضطراری(میکانیزم عملی، راهکار ها و وسایل تطبیقی مبرم و مشخص این مرحله : نوت

 .ضمیمه  شماره اول طرح صلح هذا تقدیم است

 

همینکه وظایف مبرم و مشخص فوق الذکر مربوط به مرحله اول و یا مرحله اضطراری، همه درهمکاری 

اجرا گردیدند، طرح و پروسه مسلکی صلح   درعمل نزدیک با سازمان ملل متحد، بطور موفقانه و کامل

 :خویش گردد وارد مرحله دوم   ذیالً  هذا میتواند 

 

 (مرحله دوم 

 :دوباره افغانستاناعاده صلح و عمران  بخاطر اتحاد

 

الزم سیاسی، اخالقی، مادی و ت به مساعدت ها و تسهیالاتکاء ایجاد و تشکیل یک اتحاد سراسری، با 

اعاده صلح وعمران دوباره افغانستان بحیث یک وسیله ملی و افغانستان  ملل متحد، بخاطرتخنیکی سازمان 

واقعاً همه جانبه بین االفغانی، مشتمل برتمام  مول، از طریق به راه انداختن یک گفت و شنود و مفاهمهشُ 

تقنینی و قضایی، نماینده ، اجرائیمداران ارگان های موجود لتبخش های جامعه، اعم  از حکومتداران و دو

گان طیف ها، اقشار، احزاب و گروه های مختلف افغانی در داخل وخارج کشور، رهبران سازمان های 

جهادی و سران تنظیم های غیرمسلح، که بایست همه با اتکا به عنعنه و رسم تاریخی پدران و نیاکان ما از 

  د.گردن الی ها و والیات کشور شامل وفعاله ها یا شورا های محلی درسطوح ولسوطریق برگزاری جرگ

وظیفه مبرم  این اتحاد در چارچوب جرگه ها و شورا های محلی در سطوح ولسوالی ها و والیات همانا 

دستیابی به یک تفاهم و توافق سراسری وبسیج حمایت و پشتیبانی مردم افغانستان برای تدویر یک لویه 

رگه یا شورای کبیر انتقالی واقعاً نماینده وافغانستان شمول در راه نیل به یک صلح پایدار وعمران دوباره ج

اً این اتحاد مشتمل برنماینده گان با اعتبار و مؤثر مردم افغانستان، اعم از بزرگان بعد .شدمیبا افغانستان

   معیوبین، قوماندان های سابق جهادی، کوچی ها،ومتنفذین، علمای کرام دینی، سران اقوام، معلولین و 



نود، بیجاه شده گان داخلی و نماینده گان اصناف مختلف مسلکی، پیشه ور و تعلیم یافته، همه می هُ  اهل

با نماینده گان جرگه ها یا شوراهای  توأمتوانند از پایین به باال، یعنی از ولسوالی ها و والیات کشور، 

درخارج از کشور، همه به کابل آمده، و در یک فضای سرشار ازاعتماد و همکاری  افغانهای مهاجر مقیم

صمیمانه در یک لویه جرگه  یا شورای کبیر انتقالی، چنان یک لویه جرگه و یا شورای کبیر واقعاً نماینده 

ی مجدد و افغانستان شمول که بتواند بحیث یک پارلمان انتقالی کشور ما را دریک مرحله انتقالی و احیا

دوامدار  و آن، در راه گذار از جنگ به صلح وعمران دوباره آن رهبری نماید، بطورفعاالنه، پیگیر

  .اشتراک نمایند

  

در اینجا یک نکته مهم را بایست با تأکید خاطرنشان نمایم، وآن اینکه جرگه ها و یا شوراهای محلی 

پروسه صلح پیشنهادی اینجانب را تشکیل درسطوح ولسوالی ها و والیات که محور وهسته مرکزی 

میدهند، وظیفه دارند تا پیرامون آن سلسله از مسائل حیاتی که لویه جرگه یا شورای کبیر انتقالی آنها را 

یکی ازاین مسائل حیاتی همانا مسئله . مورد غور و مداقه قرار خواهد داد، بحث نموده وتفاهم بعمل آورند

اساسی افغانستان، چنان تعدیالتی که به ایجاد یک دموکراسی پارلمانی، تشکیل یک مربوط به تعدیل قانون 

حکومت وسیع البنیاد و کامالً نماینده نامتمرکز، و ایجاد ارگانهای محلی و مردم ساالر قدرت دولتی 

 .درسطوح ولسوالی ها و والیات کشور اجازه بدهد، میباشد

 

باره افغانستان، در چارچوب جرگه ها و شوراهای محلی همینکه اتحاد بخاطراعاده صلح وعمران دو

درسطوح و لسوالی ها و والیات، مبتنی بر اصول حاکم و مطروحه در گفت وشنود و مباحثات سراسری 

ملی و بین االفغانی، پیرامون همه مسائل مبرم و حیاتی فوق الذکر به تفاهم و توافق کامل رسیدند، پالن 

ه جرگه انتقالی مردم افغانستان میتواند بمثابه مرحله سوم پروسه پیشنهادی صلح تدوین شده برای تدویر لوی

 .هذا در معرض اجراء قرار گیرد

  

، یکجا، با اجزای آن وظایف )مرحله دوم(میکانیزم عملی، راهکارها و وسایل تطبیقی این مرحله  :نوت

و والیات به آنها بطور روز مره،  مشخصی که  باید جرگه  ها ویا شورا های محلی در سطوح ولسوالی ها

 .پیگیر و دوامدار رسیدگی نمایند، بحیث ضمیمه شماره دوم پیشنهاد صلح هذا تقدیم است

 

 (مرحله سوم

 :تدویر لویه  جرگه  و یا  شورای  کبیر انتقالی

 

بتأسی مباحثات سراسری ملی بین االفغانی که  شنود و با توجه جدی و احترام تمام به نتایج گفت و

ازتفاهمات ناشی ازمرحله اول پروسه پیشنهادی صلح اینجانب، یعنی اتحاد بخاطر صلح وعمران دوباره 

افغانستان که  با ایجاد شوراها و جرگه ها  درسطوح ولسوالی ها و والیات کشور پدید می آیند، و با احترام 

قانون اساسی موجود افغانستان، میتوانیم یک لویه جرگه یا شورای کبیرانتقالی  (شصت و چهارم) به مادهء

را طی یک مرحله انتقالی و گذار از جنگ به صلح و عمران دوباره  واقعاً نماینده مردم افغانستان که کشور

یع البنیاد این لویه جرگه یا شورای کبیر وس. نمائیمنینی انتقالی رهبری نماید، تدویرآن بحیث یک نهاد تق

مول که مطابق به مواد قانون اساسی موجود در کنارنمایندگان تمام شوراها و جرگه های شُ وافغانستان 

نماید، می را نیز احتوا (ولسی جرگه و مشرانوجرگه)ولسوالی ها و والیات کشور، اعضای پارلمان و سنا 

مبرم وحیاتی ذیل  مسائلی پیرامون میتواند بطورآزادانه و دریک فضای تفاهم و اتحاد، برادری و برابر

 :برای کشور بحث و فیصله بعمل آورد

 



ی و قضائی، شکل، ترکیب، وظایف و مسؤلیت های این ئایجاد آن نهادهای انتقالی تقنینی، اجرا:- اول

نهادها که بتواند کشور ما را طی یک مرحله انتقالی و گذار از جنگ به صلح و عمران دوباره آن  تا زمان 

 و قضائی در کشور رهبری نماید؛  اجرائیایجاد نهاد های کامالً نماینده وانتخابی تقنینی، 

 

یت های ارگانهای موجود تقنینی در کشور به لویه جرگه انتقالی مردم انتقال منظم قدرت و صالح:- دوم

 افغانستان که کشور را از لحاظ تقنینی تا زمان ایجاد یک نهاد تقنینی کامالً نماینده و انتخابی اداره نماید؛

 

البنیاد انتقالی واقعاً  عُ انتقال منظم قدرت و صالحیت های حکومت موجود به یک حکومت وسی:- سوم

تا زمان ایجاد یک حکومت  کامالً  اجرائینماینده وشایسته ساالر و وحدت ملی که افغانستان را از لحاظ 

 نماینده انتخابی اداره نماید؛

 

انتقال منظم قدرت و صالحیت های اداره  موجود قضائی به یک نهاد قضائی انتقالی که افغانستان :- چهارم

این نهاد قضائی انتقالی بایست مشتمل  . مستقل و انتخابی اداره نماید الً را تا زمان ایجاد یک نهاد قضائی کام

بر شماری از محاکم اختصاصی که برای رسیدگی به میراث های شوم و آشوب برانگیز بیست سال اخیر، 

چون استرداد ملکیت ها و زمین های غصب شده به مالکین اصلی آنها، پیگرد قانونی و مأخذه عدلی 

طاع االطریقان و آدم ربایان، اختالس گران قُ ک و مواد مخدر، دهشت افگنان، دزدان، قاچبران  تریا

 ومفسدین اداری، آشوب گران، جنگ افروزان و نا قضیین حقوق بشرباشد، تا امور قضائی را در کشور

 الی زمان ایجاد یک نهاد قضایی کامالً مستقل و انتخابی اداره نماید؛ 
 

افغانستان، و ضرورت وارد آوردن تعدیالت الزم در . ا. مواد قانون اساسی موجود جتجدید نظر بر :- پنجم

آن، یعنی چنان تعدیالتی که بتواند ساختار موجود ریاست جمهوری را به یک ساختار دموکراسی  پارلمانی 

وای بخاطر ایجاد یک اداره واقعاً نماینده، مسلکی و مردم ساالر ارگانهای قدرت دولتی، مشتمل بر ق

 تقنینیه، اجرائیه  و قضائیه، درسطوح مرکز، والیات و ولسوالی های کشور، تعویض نماید؛

  

تماعی واقتصادی افغانستان و مربوط به امنیت فزیکی، اج مسائلغور و بررسی دقیق اوضاع و  :-ششم

نیروهای محلی حافظ از ایجاد  ساختار های جدید رسیدگی به آنها، یعنی  مؤثرکی و راه های  مسل طرق و

صلح  و عمران  دوباره کشور درسطوح ولسوالی ها گرفته، تا طرق معقول خاتمه بخشیدن به  مداخالت  

انواع  سوء استفاده ها و بهره  برداری های ناجایز فزیکی، و پایان دادن به  و تجاوزات کشورهای همسایه،

 اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آنان از افغانستان؛

 

غور و بررسی طرق و راه های واقعأ معقول مسلکی، عملی وهمه جانبه سیاسی، اجتماعی و :- هفتم

اقتصادی بخاطر جلوگیری ازکشت و  زرع  تریاک  و مواد مخدر در کشور، بخصوص طرح  و تدوین 

ه براساس آن جرگه ها و شورا های محلی بتوانند تا محصوالت ک “سبسایدی”یک مقرره جدید امتیازی

مادی و تخنیکی  ،ی کشت بدیل زمیندران و دهاقین را با استفاده  ازمساعدت ها و تسهیالت اخالقیزراعت

 سازمان ملل متحد، مساوی به قیمت تریاک از انها خریداری نمایند؛

 

تدوین قوانین و لوایح جدید مسلکی والزم معاصر برای تدویر یک انتخابات سراسری  طرح و:- هشتم

 )برقی(آزاد، شفاف وعادالنه، سرشماری نفوس کشور و توزیع کارت های هویت و رای دهی الکترونیک 

 رای اتباع کشور؛ب

                                             



ضور جامعه جهانی درافغانستان، مشتمل بر سازمان ملل متحد، تقویت و توسعه بیش از پیش ح:- نهم

اتحادیه اروپا، سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی و سایرسازمانهای بین المللی، حکومتی، بین الحکومتی 

مساعدت های آنان در راه نیل به اعاده صلح ثر هماهنگی ؤبه طرق و راه های م وغیرحکومتی، و دستیابی

فتیش و کنترول ت "و  "همکاری بین المللی"فغانستان، منجمله ایجاد وزارتخانه های جدید وعمران دوباره ا

نها و کشورهای سازما و کارشناسان مسلکی، مجرب و معتبرا سهم دادن فعال متخصصین ب "بین المللی

امور پروژه  به از یکطرف بخاطر مصرف شفاف و مؤجه مساعدت های آنان عمالً مساعدت کننده، تا 

مالیه دهنده گان تماد ورشکسته جامعه جهانی، مردم و جانب دیگر اع از سازی در کشور پرداخته، و

 کشورهای مساعدت کننده، در راه اعاده صلح وعمران دوباره افغانستان مجدداً احیا گردد؛

 

و آزموده شده در مناسبات بین الدول جهت نیل  مؤثرغور و بررسی راه ها، طرق و وسایل مسلکی  :-دهم

احترام متقابل با همسایگان و کشورهای منطقه، بخصوص توظیف  به زندگی کردن در صلح و صفا و

ک و حکومت انتقالی برای جلب توجه عاجل جامعه جهانی در قبال عواقب فاجعه  برانگیز جنگ روان تریا

تروریزم دولتی وارد شده به افغانستان، تأثیرات مدهش و تباه کن آن در منطقه و در جهان، افشاء مستند 

منشأ ومنابع اصلی تربیت، تمویل و تجهیز دهشت افگنان و خرابکاران برای متوقف نمودن کامل مداخالت 

 .یت ارضی کشورو تجاوزات مسلحانه کشور های همسایه علیه استقالل، حاکمیت ملی و تمام

 

طوریکه قبالً خاطرنشان گردید، لویه جرگه یا شورای کبیر انتقالی مردم افغانستان با تکمیل وظایف خویش 

در قبال مسائل حیاتی فوق الذکر، و بعد از انجام موفقانه وظایف و ماموریت های حکومت انتقالی، تدویر 

 .ت نظر سازمان ملل متحد در کشور اعالم میداردیک انتخابات سراسری آزاد، واقعا شفاف وعادالنه را تح

                

یکجا با اجزای آن وظایف ) مرحله سوم)میکانیزم عملی، راهکارها و وسایل تطبیقی این مرحله  :نوت

 مدار رسیدگیاباید لویه جرگه یا شورای کبیر انتقالی به آنها بطور روز مره، پیگیر و دو مشخصی که

  .طرح صلح هذا تقدیم است ضمیمه شماره سومنمایند، بحیث 

 

 

 (مرحله چهارم

  :نهالعادو فتدویر انتخابا ت سراسری آزاد، شفا

 

با به سر رسیدن کامل آن وظایف و ماموریت های مبرم و مسلکی که من آنها را در مراحل اول، دوم و 

الزم سیاسی، امنیتی، مادی و تخنیکی برای تدویر یک یشنهادی صلح هذا برشمردم، شرایط پروسه پ سوم

 .انتخابات عمومی آزاد، شفاف وعادالنه تحت نظر سازمان ملل متحد در کشور عزیزمان فراهم می گردد

ساختار و باالثر این انتخابات، مردم افغانستان بتأسی از مواد قانون اساسی جدید برای ایجاد چنان یک 

البنیاد و نماینده تقنینی، اجرائی و قضائی را درسطوح مرکز، والیات و  عُ های واقعاً وسی سیستمی که ارگان

رای خواهند داد، یعنی یک ساختار و سیستم پارلمانی که درچارچوب والی های  کشور ما احتوا نماید، ولس

د تا یک نت کشور، توانایی آن را داشته باشآن نمایندگان تمام شوراها و جرگه های ولسوالی ها و والیا

رئیس دولت و صدراعظم را در کشور انتخاب، صلح و امنیت کامل و سراسری را تأمین، و شرایط الزم 

ر عین حال و به همین ترتیب، د. هرچه سریعتر را برای عمران دوباره افغانستان درعمل به ارمغان آورد

        مساعدت مینماید تا جامعه جهانی نیز فغانستان بدون شک شافات مثبت در اآبستن همچو انک ووقوع 

حشت منطقه و جهان از فاجعه شوم جنگ، و باالنوبه، به مقاصد وامیال شریفانه و انسانی شان در راه نجات

و دهشت، بربادی، تروریزم، تریاک و مواد مخدر که امروز سرنوشت و آینده بشریت را به مخاطره 

 .ل آیندانداخته است، نای



 !هموطنان عزیز

 

پیام صادقانه من بحیث یک طراح مسلکی صلح و متخصص حل وفصل منازعات منطقوی و بین المللی از 

صمیم قلب، بشما اینست که با تطبیق پروسه پیشنهادی صلح هذا برای ایجاد یک اتحاد سراسری ملی و 

و احیای  تقالیمیگردد تا آنها در جریان یک دوره انمول، امکانات آن برای مردم ما فراهم شُ افغانستان 

مجدد بطور آرام و صلح آمیز و بطور قانونی از مخاصمت به آشتی، از مقابله به همکاری، از جنگ به 

 .صلح و از تخریب و بربادی به عمران دوباره کشور عزیز و پر افتخار مان گذار نمایند

 

ی های چپ و راست زمان حاضر در کشور ما حکم می نماید که بایست از تندی ها، تنگ نظری ها و تلخ

گذشته که طی چهار دهه اخیر کشور ما را به بربادی گرفته، ویک خطر بزرگ را علیه صلح و امنیت در 

بخاطر آنکه به جنگ، نفاق، مقابله و دهشت افگنی  . منطقه و جهان بوجود آورده است، صرف نظر نمائیم

های آینده جهان باهم دست تفاهم و آشتی در کشور خاتمه داده و بخاطر زندگی آینده فرزندان خویش و نسل 

عفو،   داده باشیم، نیاز به آن وجود دارد که بایست بعوض نفرت، کینه توزی و منتفی ساختن، باالی

دوباره  یک اتحاد واقعی را جهت دستیابی به صلح وعمران صمیمیت و مشارکت تمرکز نموده، و

 .افغانستان ایجاد نمائیم

 

ست تا از درس های تلخ گذشته بیاموزیم و ا حال حاضر روی آن تمرکز نمائیم، آنآنچه که همه بایست در  

 .س محبت، برادری، صلح  و صفا و همدیگر پذیری  تعویض نمائیموُ آن درُوس درد ناک را با  در

 

من باور کامل دارم که به این ترتیب ما میتوانیم با گذشته های تلخ و تاریک خویش وداع گفته و بآلخره  

ورت متحد و یکپارچه  در کشور واحد مان به دسایس و توطئه های مداخله گرانه، تجاوز گرانه و نفاق  بص

افگنانهء دشمنان اتحاد، استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خویش پایان داده، و ازعهده آن 

با موفقیت و کامگاری صلح وعمران دوباره افغانستان در برابر ما قرار دارند،  وظایف حیاتی که بخاطر

 .بدرآئیم

 

متانت و پختگی، با حوصله و  تعلق دارد، ما بدین ترتیب با )ج(درحالیکه موفقیت نهائی ما به خداوند متعال 

و  ،متحد پیگیری و مبتنی بر اراده قوی مردم افغانستان و با مساعدت جامعه جهانی، در راس سازمان ملل

  .و رستگار میشویم جمعی در سطوح ملی، منطقوی و بین المللی، موفقبا وحدت و کار دسته بالخره 

 

 یکتا پشت و پناه ما باشد خداوند بزرگ و

 

 ومن هللا التوفیق

 

 هموطن و خدمتگار شما

 

 وحیدهللا وحید


