
 رطح  صلح
 دکتور وحید وحیداهلل

 ربای
 حل و فصل سیاسی و جامع  منازهع جاری رد افغانستان

 
 بی  هب صلح  وعمران  دو ابره  افغانستان بخارط دستیا یک رطح  و رپوهس  مسلکی ملی و بین المللی 

 اب
 متحداه و تسهیال ت سیاسی، اخال قی، امدی  و تخنیکی  اسزامن  ملل  هب مساعد تا تکاء 

 توام  اب رت جمه  آ نها  زباب ن اهی  رسمی  اس زام ن  ملل متحد  د ر  د فا رت و منا بع  ،متو ن  اصلی  این  رطح  صلح  زباب ن اهی ملی  د ری  و  پشتو 
 شد.نوان  غیر مجا ز می اب  رمبوط  حقو قی  بین المللی  ثبت  رگدیده،  و  وارد  نمود ن رهگوهن  تغییر و تعد یل  خود رسا هن  د ر  انها  قا

 
 نیوایرک

 اایالت  متحده  ارمیکا



 
 بسم اهلل ارلحمن ارلحیم

 
 هموطنان زعزی!

 خوارهان و رباردان  رگامی !
 

هک از جانب اسزامن ملل متحد « بن » طوریکه همه ام میدانیم رد حدود بیست اسل ازعقد موافقتناهم اهی کنفرانس 
تدوین و تسهیل، و توسط نماینداگن رگوه اهی مختلف افغانی رد آلمان هب امضاء رسید، سپری می شود. مواد این 

ان دوابره کشورام ردمیان رمدم افغانستان وجامعه جهانی موافقتناهم اه امیدواری اهی زبرگی را بخارط ختم جنگ وعمر
بوجود آورد. اام یک رمور اصدقاهن از انکشافات بعدی بواضحت می راسند هک اب مبدل شدن موافقتناهم اهی کنفرانس 

از یک رپوهس تدوین و تسهیل شده از جانب اسزامن ملل متحد هب یک رپوهس رهبری شده از جانب اداره  »بن «
بال عملی ابقی امنده اند، بلکه اواضع سیاسی، امنیتی، ، »بن «دبلیو بوش وانتو، هن تنها آرزواه وامیال ایجاد شده ردجورج 

 اجتماعی واقتصادی اب گذشت ره روز رد رسارس کشور ام بطور روز ازفون  وخامت بیشتر کسب  می نماید.
 



سیر خرطانک حوادث و رجایانت بدین منوال نمااینرگآنست هک متاسفاهن ارموزجنگ و وریانی، دهشت افگنی،  قتل 
وکشتار، آدم رابیی، چور و چپاول، رشوت و اختالس و فسا د اداری، بی امنیتی رسارسی، کشت  و قاچاق رتایک و 

م رد داخل و خارج بخارط دستیابی هب صلح و یک رفدای مواد مخدر، وفقرورگسنگی ردکشورام بیداد می کند.  اعتماد رمد
مطمئن ردحال ازهم اپشیدن بوده، و اراده جامعه جهانی رد راه مساعدت هب ارم ابزاسزی وعمران دوابره افغانستان 
 بطور رو هب زتاید ردحال تضعیف رقار دارد.  هب یقین همه میدانیم هک رب شمردن آن عوامل مشخصی هک ابعث این چنین
اناکمی اه رگدیده اند، و ای هب عبارت دیرگ رداز رکدن انگشت انتقاد هب این شخص و ای آن شخص، هب این موسسه و ای آن 
موسسه،  هب این زحب و آن زحب،  هب این رگوه و ای آن رگوه، یک عمل اشیسته و مفید ردرفهنگ گفت و شنود جامعه 

وصل هب چنین یک رب خورد ان مورث خوداری بعمل میاورم.  ردعوض میخواهم افغانی نبوده، بنارب آن من بطور آاگاههن  از ت 
توهج شما را هب مسایل اصلی و ااسسی، و ای هب آن مسایلی هک ربای حال و آینده کشورزعزیامن، ربای منطقه و ربای جامعه 

 مسایل لییدی نیل  هب  جهانی، از اهمیت مبرم وحیاتی ربخوردارمی ابشند، معطوف بدارم.  این مسایل حیاتی هماان
یک صلح  اپیدارردافغانستان وعمران دوابره آن می ابشند؛ یعنی آن مسایلی هک ابیست همه امن قبل از آنکه بسیاردریشود، 
هب آنها بطورجدی و دسته جمعی، بطورهمه جانبه و مسووالهن، اب توهج عمیق و احساس عالی ملی و وطندوستی رسیدگی نماییم. 

اهی رو هب زتاید مداخله، تجاوز، جنگ و آتش ارفوزی جاری ردوطن ام هن تنها تمام منطقه را هب ربابدی  ردغیرآن شعله



خواهد رگفت، بلکه سبب چنان یک بحران همه گیر و فاجعه  ربانگیزجهانی خواهد شد هک بشریت ات کنون نظیرآرنا 
 ندیده ابشد. 

   
نمایم هک ام ابیست همین اکنون بطور دسته جمعی وصلح آمیز و بطورمسووالهن بناربآن رداینجا میخواهم اب جدیت تمام اتکید 

ورداتحاد وهمبستگی اب یکدیرگ، قبل ازآنکه بسیار انوقت شود، ابید دست اندراکرشده  وکشور خویش را  از سقوط  رد رپتگاه  
 انبودی  نجا ت دهیم .

 
تی می ابشد هک من اب احترام اکمل هب اراده آزاد و منافع اب رد نرظداشت چنین نرگانی اهی خطیر و مسوولیت اهی حیا

واالی ملی رمدم افغانستان، اب توهج جدی هب اواضع رو هب وخامت کنونی رد داخل کشور و انکشافات ان آرام کننده 
هرخه بخارط ردمنطقه ام، و اب آاگهی تمام از أتثیرات وعواقب فاجعه ربانگیزاین روند خرطانک رد افغانستان و جهان و بال

غیر قابل قبول رد کشور، توهج عاجل شما را هب آن رپوهس صلح مسلکی واضرطاری  مألخاتمه دادن هب وضع جاری رقتبار و اک
هک من آرنا جهت نیل هب یک حل وفصل جامع سیاسی، عملی و واقعبیناهن منازهع جاری رد افغانستان تدارک دیده ام،  

 ذیال معطوف میدارم .
 



مشروع  مأل رطاری  و ردازمدتی  را هک من پیشنهاد مینمایم، وتطبیق آن ردعمل ابیست اب مساعدت اهی اکاض رپوهس صلح  
و همه جانبه سیاسی، اخالقی، مسلکی  و املی اسزامن ملل متحد، تسهیل و تضمین رگدد، دارای چندین رمحله بوده هک یک 

فغانی و بین المللی را هک همه آنها ربمبنای مواد قانون ااسسی تعداد از تعامالت صلح آمیزسیاسی وافغانستان شمول بین اال
 موجود رد کشور، واصول مندرج رد منشور اسزامن ملل متحد استوارمی ابشند، احتوا مینماید.  

 
اب احترام اکمل هب ارزش اهی زبرگ ملی، رفهنگی  وعنعنوی رمدم افغانستان، اب احترام هب اصول،  موازین، واسیل و 

راهی آزموده شده نوین جهانی اسزامن ملل متحد ردحل وفصل منازعات منطقوی، رپوهس مسلکی صلح پیشنهادی راهکا
ربچهار رمحله  من بخارطدستیابی هب یک حل وفصل اضرطاری،  ردازمدت  و جامع منازهع جاری رد افغانستان، مشتمل 

مشخص ذیل می ابشد
: 

 

 -رمحله اول و ای رمحله حارض اضرطاری:
 ج.  ا. افغانستان: ارضی دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت 
  

بخارط آنکه هب وظایف بس مبرم، حیاتی و اجتناب انپذری این رمحله خطیر رد دفاع از استقالل، حاکمیت ملی و   
یک اجماع  هب توسل بموقع ، مورث و همه جانبه صورت بپذرید، رضور است ات اب  عاجل، ارضی کشور رسیدگی تمامیت



و اتخیر انپذری، و اضرطاری ذیل، ردمطابقت اکمل  ملی رمدم افغانستان، تدابیر و اقداامت اکمال مشروع، رسیع واقعا
مندرج و حاکم رد منشور اسزامن ملل   اصول ربمبنای  رد جمهوری ا. افغانستان، و  اب مواد و مقتضیات قانون ااسسی انفذ

 :متحد، اتخاذ رگدند

 

( قانون ااسسی ۱۴۳و ۶۵، ۶۴ایت اضرطاری رد کشور رد مطابقت اکمل اب مقتضیات و احکام مواد ) اعالم ح - ۱
جمهوری  ا. افغانستان؛

 

 
( قانون ۱۱۱و  ۱۱۰، ۶۵، ۶۴تدوری لوهی رجهگ اضرطاری رمدم افغانستان رد مطابقت اکمل اب مقتضیات و احکام مواد )-  ۲

  ااسسی جمهوری  ا.  افغانستان؛
 

گونگی چ مبنی رب  جانب لوهی رجهگ اضرطاری از تهیه ، تدوین و تصویب یک زگارش اکمال جامع عینی و مسئوالهن-  ۳
روان اضرطاری رد افغانستان، مشتمل رب یک شکایتناهم مبسوط و  و وخیم  اواضع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی

سلحا هن خارجی رد افغانستان،  و ارهئ رسمی آن هب شورای مستند مسلکی مبنی رب تشدید روزازفون مداخالت و تجاوزات م 
 ( منشور اسزامن ملل متحد؛۵۱( و )۲امنیت اسزامن ملل متحد, رد مطابقت اکمل  اب اصول و مقتضیات  مواد )

  



و مسلکی از جانب لوهی رجهگ اضرطاری عنوانی شورای  تهیه، تدوین و تصویب یک تقااض انهم رسمی مشروع - ۴
زامن ملل متحد مبنی رب رسیدگی عاجل آن اسزامن ربای جلوگیری و قطع مداخالت و تجاوزات مسلحاهن امنیت اس

افغانستان، رد مطابقت اکمل اب اصول و  خارجی عییه استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی
مشخص ذیل : و  مشروع انونی،ق  منشور اسزامن ملل متحد، مشتمل رب مطایبات اکمال (۵۱( و )۲مقتضیات مواد )

 

 
 اعال م،  تثبیت و تسجیل موقف بیرطفی جمهوری ا. افغانستان رد مناسبت بین المللی؛  الف(

 
و فعله تمام  عمله صلح اسز، توام اب یک جانبه توظیف، استخدام و تعبیه یک هیئات مجهز، اکمال تمام عیار و همه  ب (

اهی  اهی کثیرالملتی حافظ صلح اسزامن ملل متحد، بخارط ارجای عمییات ز نیروافغانستان، متشکل ا رد عیارمسلکی مقیم
 مشخص و الزم مسلکی سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و تخنیکی رد رسارس کشور؛

 
ج ( اتخاذ تدابیر الزم مسلکی بخارط قطع و جلوگیری ازاداهم مداخالت و تجاوزات خارجی رد افغانستان، توام اب ایجاد 

بخارط تعقیب و توقیف جدی منابع و رمازک تمویل، رتبیت و  تسلیح رتوریستان و دهشت  اهی الزم مسلکی  کازنیممی 
 افگنان رد رد داخل و خارج از افغانستان؛



 
د ( اعمال و ارجای یک رپوهس عمییات تمام عیارمسلکی بخارطارجای مورث خلع سالح عام و اتم و رسارسی همه 

 رد کشور؛  اهی مسلح غیر مسوول و رفا قانونی ختاراه و اس ارفاد، رگوه
 

اهی حافظ صلح ملل متحد رد  صلح، امنیت و ابزاسزی نیرو اهی اهی محلی عمییات ه ( ایجاد و احداث دفارت  نمایندگی
اه و تسهیالت الزم سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و تخنیکی جهت  اهی کشور بخارط بذل مساعدت تمامی ولسوالی

اهی کشور، بخارط رسیدگی مورث هب مسایل مبرم رمبوط هب اتمین  اهی محلی رد تمام ولسوالی اه و رجهگ ایجاد و احداث شورا
عنعنوی رد  اهی محصوالت عادی و و کشتزار مخدر هب زمارع اهی رتایک و مواد امنیت محلی، مبدل نمودن کشتزار

 اه. ابزاسزی و عمران دوابره  ولسوالیارم  رد و سهمگیری فعال ملل متحد  رسارس کشور،
 

( بحیث  ضمیمه  شماره  اضرطاریاین رمحله )رمحله مبرم و مشخص  تطبیقی : میکانیزم عملی، راهکار اه و واسیلنوت
 رطح صلح هذا تقدیم است.  اول

 



زندیک اب همینکه وظایف مبرم و مشخص فوق الذرک رمبوط هب رمحله اول و ای رمحله اضرطاری، همه ردهمکاری 
ارجا رگدیدند، رطح و رپوهس مسلکی صلح  هذا  میتواند  ذیال  وارد رمحله دوم  ردعمل اسزامن ملل متحد، بطور موافقاهن و اکمل

 خویش رگدد:
 

 دوم(  رمحله
 بخارط اعاده صلح  و عمران  دوابره  افغانستان: -اتحاد

 
و تسهیال ت سیاسی، اخال قی، امدی  و تخنیکی  اسزامن  ملل اه  هب مساعد تاتکاء ایجاد و تشکیل یک اتحاد رسارسی، اب 

بخارطاعاده صلح وعمران دوابره افغانستان بحیث یک وسیله ملی وافغانستان  شمول، از رطیق رباه انداختن  ،متحد
ربتمام بخش اهی جامعه، اعم  از حکومتداران یک گفت و شنود و مفاهمه و  واقعأ همه جانبه بین االفغانی، مشتمل 

وقضایی، نماینده اگن طیف اه، اقشار، ازحاب و رگواهی مختلف افغانی  تقنینی دولتمداران اراگن اهی موجود ارجایی، 
رد داخل وخارج کشور، رهبران اسزامن اهی جهادی و رسان تنظیم اهی غیرمسلح، هک ابیست همه اب اتکا هب عنعنه و 

ی رجهگ اه ای شورا اهی محلی ردسطوح  ولسوالی اه و والایت کشور اشمل رسم اتریخی  پدران  و نیااکن ام از رطیق ربزگار
وفعال  رگدند.  وظیفه مبرم  این اتحاد رد چارچوب  رجهگ اه و شورا اهی محلی  رد سطوح ولسوالی اه و والایت هماان دستیابی 

یک لوهی رجهگ ای شورای کبیر  هب یک تفاهم و توافق رسارسی وبسیج حمایت و پشتیبانی  رمدم افغانستان ربای تدوری



انتقالی واقعأ نماینده وافغانستان شمول  رد راه نیل هب یک صلح اپیدار وعمران دوابره افغانستان میباشد. بعدأ این اتحاد 
نماینده اگن اب اعتبار و مورث رمدم افغانستان، اعم از زبراگن ومتنفذین، علمای رکام دینی، رسان اقوام،   مشتمل رب

ن و معیوبین، قوامندان اهی اسبق جهادی، کوچی اه، اهل هنود، بیجاه شده اگن داخلی و نماینده اگن اصناف معلولی 
مختلف مسلکی، پیشه ور و تعلیم  ایفته، همه می توانند از اپیین هب ابال، یعنی از ولسوالی اه و والایت کشور، توأم ابنماینده اگن 

م ردخارج از کشور، همه هب اکبل آمده، و رد یک فضای رساشر ازاعتماد و همکاری رجهگ اه ای شورااهی افغانهای مهارج مقی 
صمیماهن رد یک لوهی رجهگ  ای شورای کبیر انتقالی، چنان یک لوهی رجهگ و ای شورای کبیر وا قعأ نماینده و افغانستان شمول هک 

ای مجدد آن، رد راه گذار از جنگ هب صلح بتواند بحیث یک اپرلمان انتقالی کشور ام را ردیک رمحله انتقالی و احی
 دوامدار اشتراک نمایند.   وعمران  دوابره آن رهبری نماید، بطور فعاالهن، پیگیر و

  
رد اینجا یک نکته مهم را ابیست اب اتکید خارطنشان نمایم، وآن اینکه رجهگ اه و ای شورااهی محلی ردسطوح ولسوالی اه و 

رپوهس صلح پیشنهادی اینجانب را تشکیل میدهند، وظیفه دارند ات پیرامون آن سلسله از والایت هک محور وهسته رمزکی 
مسائل حیاتی هک لوهی رجهگ ای شورای کبیر انتقالی آنها را مورد غور و مداهق رقار خواهد داد، بحث نموده وتفاهم بعمل آورند.  

ی افغانستان، چنان تعدیالتی هک هب ایجاد یک دمورکاسی یکی ازاین مسائل حیاتی هماان مسئله رمبوط هب تعدیل قانون ااسس 



اپرلمانی، تشکیل یک حکومت وسیع ایبنیاد و اکمال نماینده  انمتمرزک، و ایجاد اراگنهای محلی و رمدم اسالر قدرت دولتی 
 ردسطوح ولسوالی اه و والایت کشور اجازه بدهد، میباشد.

 
افغانستان، ردچارچوب رجهگ اه و شورااهی محلی ردسطوح و لسوالی اه و  همینکه اتحاد بخارطاعاده صلح وعمران دوابره

والایت، مبتنی رب اصول حا کم و مرطوهح رد گفت وشنود و مباحثات رسارسی ملی و بین االفغانی، پیرامون همه 
هگ انتقالی رمدم مسائل مبرم و حیاتی فوق الذرک هب تفاهم و توافق اکمل رسیدند، پالن تدوین شده ربای تدوری لوهی رج

 افغانستان میتواند بمثاهب رمحله سوم رپوهس پیشنهادی صلح هذا رد معرض ارجاء رقار گیرد.
  

این رمحله )رمحله دوم(، یکجا، اب ازجای آن وظا یف  مشخصی هک  ابید  تطبیقی میکانیزم عملی، راهکاراه و واسیل  نوت:
و والایت هب آنها بطور  روز رمه، پیگیر و دوامدار رسیدگی نمایند، بحیث رجهگ  اه وای شورا اهی محلی رد سطوح ولسوالی اه 
 ضمیمه شماره دوم پیشنهاد صلح هذا  تقدیم است.

 
 رمحله سوم( 

 تدوری لوهی  رجهگ  و ای  شورای  کبیر انتقالی:



 
سی ازتفاهمات انشی اب  توهج جدی و احترام تمام هب نتایج گفت وشنود ومباحثات رسارسی ملی بین االفغانی هک بتأ

ازرمحله اول رپوهس پیشنهادی صلح اینجانب، یعنی اتحاد بخارط صلح وعمران دوابره افغانستان هک  اب ایجاد شورااه و رجهگ اه  
قانون ااسسی موجود افغانستان، شصت و چهارم( ردسطوح ولسوالی اه ووالایت کشور پدید می آیند، و اب احترام هب امدءه ) 

لوهی رجهگ ای شورای کبیرانتقالی واقعأ نماینده رمدم افغانستان را هک کشور ام را طی یک رمحله انتقالی و گذار از میتوانیم یک 
انتقالی رهبری نماید، تدوری نماییم.  این لوهی رجهگ ای شورای  تقنینی جنگ هب صلح و عمران دوابره آن بحیث یک نهاد

مطابق هب مواد قانون ااسسی موجود رد کنارنماینداگن تمام شورااه و رجهگ اهی کبیر وسیع ایبنیاد وافغانستان شمول هک 
ولسوالی اه ووالایت کشور، اعضای اپرلمان و سنا )و لسی رجهگ و مشرانورجهگ( را نیز احتوامی نماید، میتواند بطور آزاداهن و 

یل ربای کشور بحث و فیصله بعمل ردیک فضای تفاهم و اتحاد، رباردی و رباربی پیرامون مسایل مبرم وحیاتی ذ
 آورد:

 
، ارجایی وقضائی، شکل، رتکیب، وظایف و مسوولیت اهی این نهاداه  هک بتواند تقنینی ایجاد آن نهاداهی انتقالی : اول

تخابی کشور ام را طی یک رمحله انتقالی و گذار از جنگ هب صلح و عمران دوابره آن  ات زامن ایجاد نهاد اهی اکمال نماینده وان 
 ؛، ارجایی و قضائی رد کشور رهبری نماید تقنینی



 
رد کشور هب لوهی رجهگ انتقالی رمدم افغانستان هک کشور  تقنینی(  انتقال منظم قدرت و صالحیت اهی اراگنهای موجود دوم

 ؛اکمال نماینده و انتخابی اداره نماید تقنینیات  زامن ایجاد یک نهاد   تقنینیرا از لحاظ  
 

انتقال منظم قدرت و صالحیت اهی حکومت موجود هب یک حکومت وسیع ایبنیاد انتقالی واقعأ نماینده    :  سوم
 ؛واشیسته اسالر و وحدت ملی هک افغانستان را از لحاظ ارجایی ات زامن ایجاد یک حکومت  اکمال نماینده  انتخابی اداره نماید

 
وجود قضائی هب یک نهاد قضایی انتقالی هک افغانستان را ات زامن انتقال منظم قدرت و صالحیت اهی اداره  م  -:چهارم 

ایجاد یک نهاد قضایی اکمال مستقل و انتخابی اداره نماید.  این نهاد قضایی انتقالی ابیست مشتمل  رب شماری از محاکم 
 ملکیت اه   وچون  استرداد   اختصاصی  هک ربای رسیدگی هب میراث اهی شوم و اشوب ربانگیز بیست اسل اخیر، 

و امخذه عدلی قاچبران  رتایک و مواد مخدر، دهشت ی غصب شد ه هب املکین اصلی آنها، پیرگد قانون زمین اهی  
قان و آدم راباین، اختالص رگان ومفسدین اداری، اشوب رگان، جنگ ارفوزان ی افگنان، زددا ن، قطاع االرط

 ؛کشور الی زامن ایجاد یک نهاد قضایی اکمال مستقل و انتخابی اداره نمایدو ان قضین حقوق بشر ابشد، ات امور قضا یی را رد 

 



تجد ید نرظ رب مواد قانون ااسسی موجود ج. ا. افغانستان،  و رضورت وارد آوردن  تعدیالت الزم رد آن، یعنی  -:پنجم 
رلمانی بخارط ایجاد یک اداره چنان تعدیالتی هک بتواند اسختار موجود رایست جمهوری را هب یک اسختار دمورکاسی  اپ

تقنینیهواقعا نماینده، مسلکی و رمدم اسالر اراگنهای قدرت دولتی، مشتمل رب قوای 
ارجائیه  و قضائیه، ردسطوح رمزک،  ،

 ؛والایت و ولسوالی اهی کشور، تعویض نماید

  
افغانستان و رطق  و  راه اهی   غور و ربرسی دقیق اواضع و مسایل رمبوط هب امنیت زفیکی، اجتماعی واقتصادی -:ششم 

مسلکی و مورث رسیدگی هب آنها، یعنی  از ایجاد  اسختار اهی جدید نیرواهی محلی حافظ صلح  و عمران  دوابره کشور ردسطوح 
 انواع هب  اپاین دادن   و ،  رطق معقول خاتمه بخشیدن هب  مداخالت  و تجاوزات کشوراهی همساهی  ات   رگفته،  ولسوالی اه

 ؛سوء استفاده اه و بهره  ربداری اهی انجازی زفیکی، اجتماعی، رفهنگی و اقتصادی آانن از افغانستان 

 
غور و ربرسی رطق و راه اهی واقعأ معقول مسلکی، عملی وهمه جانبه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بخارط جلوگیری -:هفتم 

هک  ”سبسایدی“تدوین  یک  مقرره جدید امتیازی   ازکشت و  زرع  رتایک  و مواد مخدر رد کشور، بخصوص رطح  و
ربااسس آن رجهگ اه و شورا اهی محلی بتوانند ات محصوالت زراعتی کشت بدیل زمیندران و داهقین را اب استفاده  

 ؛ازمساعدت اه و تسهیالت اخالقی ،امدی و تخنیکی اسزامن ملل متحد، مساوی هب قیمت رتایک  از انها هرخیداری نمایند



 
رطح و تدوین قوانین و لوایح جدید مسلکی والزم معارص ربای تدوری یک انتخاابت رسارسی آزاد، شفا ف  -:تم هش 

رسشماری نفوس کشور و توزیع اکرت اهی هویت و رای دهی الکترونیک )ربقی(  ربای اتباع کشور  ؛وعادالهن، 
                                             

عه بیش  از پیش حضور جامعه جهانی ردافغانستان، مشتمل رب اسزامن ملل متحد، اتحادهی ارواپ، اسزامن تقویت و توس  -:نهم 
کنفرانس کشوراهی اسالمی و اسری اسزامنهای بین المللی، حکومتی، بین الحکومتی وغیرحکومتی، و دستیابی هب رطق و راه 

وزارتخاهن اهی   صلح وعمران دوابره افغانستان، منجمله ایجاداهی مورث هماهنگی  مساعدت اهی آانن رد راه  نیل هب اعاده 
جدید "همکاری بین المللی"  و " تفتیش و کنترول بین المللی"  اب سهم دادن فعال متخصصین و اکرشناسنان مسلکی، مجرب  

 عمأل و معتبر اسزامنها و کشوراهی مساعدت کننده،  ات  از یکرطف بخارطمرصف شفاف و موهج مساعدت اهی آانن 

ه، وازجانب دیرگ اعتماد ورشکسته جامعه جهانی، رمدم  و امییه دهنده اگن کشوراهی امور رپوژه اسزی رد کشور رپداخت هب
 ؛مساعدت کننده، رد راه اعاده صلح وعمران دوابره افغانستان مجددأ  احیا رگدد

 
غور و ربرسی راه اه، رطق  و واسیل مسلکی مورث و آزموده  شده  رد مناسبات  بین الدول جهت  نیل هب زندگی  -:دهم 

رکدن رد صلح و صفا  و احترام  متقابل  اب همسایگان  و کشوراهی منطقه،  بخصوص توظیف حکومت انتقالی ربای 



جیب توهج عاجل جامعه جهانی رد قبال عواقب فاجعه  ربانگیز جنگ روان  رتایک و رتورزیم دولتی وارد شده هب 
افشاء مستند منشا ومنابع اصلی رتبیت، تمویل و تجهیز  افغانستان،  اتثیرات مدهش  و تباه کن آن رد منطقه و رد جهان،

دهشت افگنان و هرخابکاران ربای متوقف نمودن اکمل  مداخالت  و تجاوزات مسلحاهن کشور اهی همساهی عییه 
 استقالل، حاکمیت ملی  و تما میت ارضی کشور.

 
غانستان اب تکمیل وظایف خویش رد قبال مسائل طوریکه قبال خارطنشان رگدید، لوهی رجهگ ای شورای کبیر انتقالی رمدم اف 

حیاتی فوق الذرک، و بعد از انجام موفقاهن وظایف و امموریت اهی حکومت انتقالی، تدوری یک انتخاابت  
 رسارسی آزاد،  واقعا  شفاف وعادالهن را تحت نرظ اسزامن ملل متحد رد کشور اعالم میدارد. 

                
این رمحله )رمحله سوم( یکجا  اب  ازجای آن وظا یف مشخصی هک  ابید لوهی  تطبیقیراهکار اه و واسیل  : میکانیزم عملی،نوت

رجهگ ای شورای کبیر انتقالی  هب انها بطور روز رمه، پیگیر و دومدار  رسیدگی  نمایند،  بحیث  ضمیمه  شماره  سوم  رطح صلح هذا 
 تقدیم است. 

 
 
 



  رمحله چهارم(
  :هن العادو فت رسارسی آزاد، شفا تدوری انتخااب

 
اب هب رس رسیدن  اکمل آن وظایف و امموریت اهی مبرم و مسلکی هک من آنها را رد رماحل اول،  دوم و سوم  رپوهس 
ربشمردم، رشایط  الزم سیاسی، امنیتی، امدی و تخنیکی ربای تدوری یک انتخاابت عمومی آزاد،   پیشنهادی صلح هذا 

امن رفاهم می رگدد. ابالرث این انتخاابت، رمدم افغانستان شفاف وعادالهن تحت نرظ اسزامن ملل متحد رد کشور زعزی
بتاسی از مواد قانون ااسسی جدید ربای ایجاد چنان یک اسختار و سیستمی  هک  اراگنهای واقعأ وسیع ایبنیاد و نماینده 

د داد، یعنی یک اسختار ، ارجائی و قضائی را ردسطوح رمزک، والایت و ولسوالی اهی  کشور ام احتوا نماید،  رای خواهنتقنینی
و سیستم اپرلمانی هک ردچارچوب ان نماینداگن تمام شورااه و رجهگ اهی ولسوالی اه و والایت کشور، تواانیی آن را داشته ابشد 
ات یک رئیس دویت و صدراعظم را رد کشور انتخاب، صلح و امنیت اکمل و رسارسی را أتمین، و رشایط الزم و 

ران  دوابره افغانستان ردعمل هب ارمغان اورد.  رد عین حال و هب همین رتتیب، وقوع رههچ رسیعتر را ربای عم 
وآبستن همچو انکشافات مثبت رد افغانستان بدون شک مساعدت مینماید ات جامعه جهانی نیز اب النوهب، هب مقاصد وامیال 

و دهشت، ربابدی، رتورزیم،  رشیفاهن و انسانی اشن رد راه نجات منطقه و جهان از فاجعه شوم جنگ، و حشت 
 رتایک و مواد مخدر هک ارموز رسنوشت و آینده بشریت را هب مخارطه انداخته است، انیل آیند.



 
 

 ! هموطنان زعزی
 

پیام اصدقاهن من بحیث یک رطاح مسلکی صلح، از صمیم قیب، بشما اینست هک اب تطبیق رپوهس پیشنهادی صلح هذا 
ملی و افغانستان شمول امکاانت آن ربای رمدم ام رفاهم میرگدد ات آنها رد رجاین ربای ایجاد یک اتحاد رسارسی 

یک دوره انتقالی و احیای مجدد بطور آرام و صلح آمیز و بطور قانونی از مخاصمت هب آشتی، از مقابله هب همکاری، از 
 ذار نمایند.جنگ هب صلح و از تخریب و ربابدی هب عمران دوابره کشور زعزی و رپ افتخار امن گ

 
زامن حارض رد کشور ام حکم می نماید هک ابیست از تندی اه، تنگ نرظی اه و تلخی اهی چپ و راست گذشته هک طی 
چهار دهه اخیر کشور ام را هب ربابدی رگفته، ویک خرط زبرگ را عییه صلح و امنیت رد منطقه و جهان بوجود آورده است، 

نفاق،  مقابله و دهشت افگنی   رد کشور خاتمه داده و بخارط زندگی آینده   رصف نرظ نمایم.  بخارط آنکه هب جنگ، 
رفزندان خویش و نسل اهی آینده جهان ابهم دست تفاهم  و آشتی داده ابشیم،  نیاز هب آن وجود دارد هک ابیست بعوض 

د واقعی را جهت  نفرت، کینه توزی و منتفی اسختن، ابالی عفو،  صمیمیت و مشارکت تمرزک نموده، و یک اتحا
 دستیابی هب صلح وعمران  دوابره افغانستان ایجاد نمایم.



 
آنچه هک همه ابیست رد حال حارض روی آن تمرزک نماییم، آنست ات از ردس اهی تلخ  گذشته بیاموزیم  و آن ردوس  

 ردد انک را اب  ردوس محبت، رباردی، صلح  و صفا و همدیرگ پذریی  تعویض نماییم .
 

اکمل دارم هک هب این رتتیب ام میتوانیم اب گذشته اهی تلخ و اتریک خویش وداع  گفته  و بالهرخه  بصورت متحد و  من ابور
یکپارهچ  رد کشور واحد امن هب  داسیس و توطئه اهی  مداخله رگاهن،  تجاوز رگاهن و نفاق  افگناءهن دشمنان اتحاد، استقالل، 

این داده، و ازهدده آن وظایف حیاتی هک بخارط صلح وعمران دوابره  حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور خویش اپ
 افغانستان رد ربارب ام رقار دارند، اب موفقیت و اکمگاری  بدر آیم .

 
تعلق  دارد،  ام بدین رتتیب  ابمتانت  و پختگی، اب حوصله و پیگیری و  )ج(ردحاییکه موفقیت نهائی ام هب خداوند متعال 

وی رمدم افغانستان و اب مساعدت جامعه جهانی، رد راس اسزامن ملل متحد،  و بالهرخه  اب وحدت و اکر مبتنی رب اراده ق 
 دسته جمعی رد سطوح ملی، منطقوی  و بین المللی،  موفق و رستگار میشویم . 

 
  



 خداوند زبرگ ویکتا پشت و پناه ام ابشد
 

 ومن اهلل التوفیق
 

 هموطن  و خد متگار شما
 

 د اهللو حید   و حی
 
 
 

 

 


