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 کلی و ساده مذکور  نکات. شوند گرفتھ نظر در نستانافغا دولت و طالبان میان احتمالی توافق در میتوانند کھ ایم کرده اشاره نکاتی بھ ذیل در ما: مقدماتی یادداشت 
 موضوعات بعضی ما. میکنیم استقبال دیگر موضوعات افزودن و توضیحات مالحظات، پیشنھادات، از ما. شوند داده تشریح و توضیح  بیشتر است الزم و بوده

.ایم کرده ضمیمھ نیز را ھایی یادداشت احتمالی انگیز بر بحث ضوعاتمو از بعضی توضیح جھت. ایم گذاشتھ[  ]  قوسین در را جایگزین/ اضافی احتمالی 	
	
	
	

پروسھ صلح افغانستان باالیدرباره یک توافق احتمالی  نکاتچند  	
	
	

سال جنگ (و تجاوزات خارجی)  بھ شدت در جستجوی اعاده صلح اند. مقابلھ نظامی دوامدار  37مردم افغانستان بعد از 
میان قوای دولتی و طالبان نمیتواند بھ ھیچ یکی از طرفین پیروزی بھ بار آورد. برای اینکھ سالح ھا در نھایت در کل 

فاھم و توافق عاجل ضرورت است. در ذیل بھ نکاتی اشاره شده است کھ مناطق افغانستان بھ زمین گذاشتھ شوند بھ یک ت
	میتواند در تعریف یک توافق مد نظر قرار داده شوند.  	

	 	
1. بھ نیروی ھای طالبان اجازه داده در ھنگام امضای موافقتنامھ باید در تمام مناطق افغانستان آتش بس بر قرار شود.  

ازمان ادغام مجدد شان طوریکھ در ذیل شرح داده شده است، در ھمان شود کھ در زمان امضای توافق نامھ و ت
 تحریکفعلی افغانستان و  حکومتاصلی (جایی کھ ھستند باقی بمانند. در باره کنترول مناطق مذکور، دو طرف 

میان نمایند. پیشنھاد در مورد یک حکومت انتقالی میتوافق افغانستان طالبان) در مورد مدیریت ھم آھنگ مناطق 
ً درک شود. دولتالبان و ط آرزوی مشترک  آتش بس درمقدم ترین فرصت ممکنھ تنفیذ 1	فعلی افغانستان باید دقیقا

.ھمھ مردم افغانستان است 	
2. برای نظارت بر آتش بس باید یک میکانیزم مناسب ایجاد گردد. وظایف خاص نظارت بر آتش بس میتواند بھ  

	اگذار شود.یا سازمان کنفرانس اسالمی و بھ ملل متحد و احتمالی بھ صورتو کمیتھ ھای والیتی  ملی،کمیتھ ھای  	
3. در تمام اموال تجارت و فوری حرکت مردم و  طرفین موافقتنامھ باید بھ طور مشترک کار کنند تا آزادی کامل 

.مناطق افغانستان تضمین گردد. 	
4. یاسی دیگر را محدود میکنند، باید لغو طالبان و جنبش ھای س یاھی کھ تحرک افراد مربوط بھ تحریکلست ھای س 

2	شوند. 	
5.  اواخرحضور نیروی نظامی خارجی باید در  تطبیق شوند، احسن این موافقتنامھ بھ طور شروط کھ یدر صورت  

نیروھایی کھ از نمایندگی ھای سیاسی کشور ھای مختلف خارجی  یابد. خاتمھز امضای توافق نامھ سال سوم بعد ا
	 محافظت میکنند باید از این امر مستثنی باشند.

6. و مخصوصاً کشور ھایی دیگر،  ھای افغانستان ھرگز از مردمی پذیرایی نخواھد کرد کھ تقابل جھانی را با کشور  
ویت نمایند. تمام طرفین باید متعھد گردند کھ در ه دارای ساختار سیاسی، مذھبی و اقتصادی متفاوت ھستند، تقک

نمایند. میاین مورد ھمکاری  	

																																																								
آن باید بھ  شود. ترکیب دولت انتقالی، مدت و نقش تقسیم قدرت موضوع حساسی است کھ باید درک 	1

صورت دقیق تعریف شوند. 	
کنند میتوافق  میم بگیرد. طرفین موافقتنامھلغو لست سیاه مستلزم آن است کھ شورای امنیت ملل متحد تص 2

کھ برای لغو ھرچھ زود تر لست سیاه حد اکثر تالش خود را بھ خرج دھند.  	
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7. دیگر]، ممکن است بر اساس قانون عفو فعلی [وبر اساس  ا جنبش ھای نظامیطالبان [ی رزمندگان زندانی تحریک 
ونت فردی توافق شده]، آزاد شوند. معافیت، بھ ھیچ صورتی کشتار، تجاوز جنسی، و دیگر اشکال خش تعدیالت

شھروندان ملکی را در سطح بین المللی شامل نمیشود.  	
8. طالبان ھستند باید آزاد شوند، و در صورتی کھ مرتکب جرم قتل، تجاوز  تحریکتمامی افرادی کھ در اسارت  

شوند.میجنسی و یا دیگر اشکال خشونت نسبت بھ مردم ملکی شده باشند، جھت محاکمھ بھ دولت افغانستان سپرده  	
9. گردد. ھر شھر وند با احترام بھ قانون حق میآزادی عقیده و بیان تو سط ھردو طرف تضمین  این موافقتنامھدر  

دارد آنچھ را کھ میخواھد بیان کند. بھ طور کامل، حقوق بشر و حقوق زنان بھ صورت خاص کامالً مورد احترام 
گردد.میقرار گرفتھ و توسط قانون تضمین  	

بھ خاطر داشتن احترام میگذارد.ھیچکسی  ست، و قوانین افغانستان نیز بھ این اصلاسالمی اافغانستان یک کشور  .10
گیرد.ر نمیسی مورد تبعیض و مجازات قرامذھب یا عقیده خاص سیا 	

واز  ]قرار خواھد گرفت [نستان باید تجدید نظر قرار گیرد یک سال بعد از امضای توافقنامھ قانون اساسی افغا .11
بھ این موافقتنامھ ارتباط ه شامل می شود ک، تجدید نظر تمامی مواردی راان تصویب میگرددطرف مردم افغانست

گردید. پ ھا و جنبش ھای سیاسی پیشنھاد خواھد گرو، گیرند و مواردی دیگری بھ اساس توافق احزابمی
) لویھ جرگھگردد اداره منتخب ( پیشنھاد میمواردی مشخصی دیگر کھ از طرف حکومت و یا تحریک طالبان 

ید.میتوان آنرا تصویب و یا رد نما 	
، برای قانون اساسی باید در ھر حالت حقوق تمامی افغان ھا رابرای دسترسی بھ عالیترین سیستم تعلیم و تربیھ .12

داشتن حق مشابھ در مورد ، فتن در مقامات دولتیگرایجاد فعالیت ھای [ قانونمند] اقتصادی، رای دادن و رای 
ت، مبنای یرف نظر از جنسص، منابع طبیعی و مراقبت ھای صحی حق دسترسی بھ عدالتی، ملکیت خصوص
مذھبی و سیاسی شان تعمین میگردد.قومی یا عقاید  	

طرفین توافق مینمایند کھ افغانستان از ھمکاری ھای جھانی برای انکشاف اقتصادی، مدیریت منابع طبیعی،  .13
افغانستان با دیگر کشور جھان باالخصوص با ھمسایھ  یکنند.حفاظت از محیط زیست، و فرھنگ کشور استقبال م

حضور اتباع خارجی برای کمک بھ بازسازی و  گان نزدیک و دور روابط دوستانھ و تعاونی خواھد داشت.
انکشاف افغانستان بیشتر مورد استقبال قرار میگیرد. 	

پورت، معارف، صحت وغیره فراھم یالت ترانسسھھمھ اتباع شان ت گردد کھ بھیا افغانستان باید شرایط مھبرای   .14
.ممکن خواھد بود . البتھ این کار بھ ھمکاری جامعھ جھانیگردد 	

در رابطھ با ادغام مجدد، ما بھ طور  طالبان باید روند خاصی تعریف گردد. تحریک برای ادغام مجدد جنگجویان .15
اشاره می کنیم.  خاص بھ ادغام جنگجویان قبلی بھ قوای مسلح و پولیس ملی و والیتی 	

باید ممنوع قرار داده شود. مواد مخدر غیر قانونی   زرع و فروش .16 	
گردد. پروسھ می عمومی (درسطح ملی و والیتی) دایر انتخابات در یک وقت مناسب بعد از امضای موافقتنامھ، 3 .17

پرده میشود. منتخب جدید سعد از ختم انتخابات کنترول اداره کشور بھ حکومت انتخابات باید دقیقا نظارت گردد. ب
.ذکر شده است ادره مینمایدحزب و یا ایتالف احزاب برنده کشور را برای مدتی کھ در قانون اساسی  	

ھیئتی مرکب از علمای  ولت بخشیدن بھ تطبیق این اصلقوانین دولت باید با شریعت مطابقت داشتھ باشد. برای سھ .18
گردد. می بی طرف تشکیل  	

، کھ ممکن مردم فرصت انتخاب کردن گرفتھ شودتمرکز ساختن قدرت ھم باید در نظر کانات پروسھ غیر مام .19
داشتھ باشد کھ آنھا صالحیت تصویب قوانین والیتی را در مطابقت با قوانین والیان و شورا ھای والیتی شان را 

ملی داشتھ باشد. 	
	 	

	
	

	
بعد از تعریف نھایی موافقتنامھ، از تمامی کشور ھایی کھ در افغانستان منافع خاصی دارند، دعوت میشود تا بھ مواد آن  

احترام گذاشتھ و با حسن نیت و با تمام توان بھ تطبیق مؤفقانھ آن کمک نمایند.   	
	

																																																								
برای مدت بیشتر در صورتیکھ مشکالت تشکیالتی  3 لوژستیکی اجازه ندھد.  – 	


