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دوحهٔاالفغان ٔصلحٔدٔر

 میهللا الرحمن الرح بسم

کت  ما   ۸و  ۷مطابق با  ۱۳۹۸شطان  ۱۷و  ۱۶ خی    صلح که به تار  االفغان  ی   کنندگان کنفرانس بشر

فدرال آلمان و دولت قطر  یجمهور  یهااست، تالش دهیقطر برگزار گرد -در شهر دوحه  ۲۰۱۹یجوال

 .مینمانتنان یممآنان ابراز ا مانهیصم ابان  ی   و از م ستهیقدر نگر  دهیصلح در افغانستان به د ی   تام یرا برا

کت ما   کهینانآ ژهیمنطقه، به و  یکنندگان کنفرانس همچنان از نقش سازمان ملل متحد، کشورهاشر

د، انفراهم نموده االفغان  ی   ب یو گفتگوها کا یآمر  یمتحده االت یمذاکرات با ا ینشست را برا ینهیزم

 .میهست شیدر کشور خو  تحقق صلح واقیع یشان برا یهاتالش ینموده و خواستار ادامه شیستا

ک دراباره کند ما گفتگو و تفاهم کمک یم د ید از  و  م؛یکشور خود برس  یامروز و فردا یتا به فهم مشیر

و ی. از امیرا که بر ش راه تفاهم و درک متقابل وجود دارد، بردار  موانیع ورت تداوم گ ی  فتگوها همه بر ض 

 .میینمایم د یتاک

کت کنندگ ما   .میتوافق دار  به صلح به نکات آنر  بان  یدست یان براشر

اک کنندگان اتفاق کامل دارند که تحقق صلح پا : ۱ واست تمام که خ  -و با عزت  یشاش  دار،یتمام اشیر

 .است س یممکن و م شمول افغان  مذاکرات همه یجهیدر نت - باشد مردم افغانستان یم

ک همه افغانستان کشور متحد، اسالیم : ۲  تی. حاکمباشد برادر و برابر یماقوام باهم یو خانه مشیر

قالل است ،وحدت میل ،یشهروند حقوق اسایس ی   تام ،ایسیو س عدالت اجتمایع ی   تام ،نظام اسالیم

 .باشنداند که تمام افغان ها به آن متعهد یم یهاارزش ،ارض   تیو حفظ تمام

 میل و  اسالیم یهادر راه حفظ ارزش - ی  چهل سال اخ به خصوص -گذشته   خی    تار  ملت ما که یط : ۳

که به   میخواهیم داخیل یهامنطقه و طرف یو کشورها جهان   یداده، از جامعه و استقالل قرابان  

ام بنگرند. برا دهیمذکور به د یواال یهاارزش و بحران  گشاهد جن گر یافغانستان بار د نکهیا یاحیر

م پنداشته یم انیم االفغان  ی   نباشد، تفاهم ب ورت می   تی. حماشود سطوح مختلف جامعه در کشور ض 

فته همگان در آن نه ی  که خ  - ی  امر خط نیا یرا برا منطقه و عناض داخیل یو کشورها جهان   یجامعه

 .میخواهان -است 

کت کنندگان ا اصیل انیمردم ما قرابان کهییاز آنجا : ۴  یم آور فراه یکنفرانس، برا  نیجنگ هستند، ما شر

ور  لیصلح، اقدامات ذ ی   تام یبرا االفغان  ی   مساعد، جهت مذاکرات موثر ب ینهیزم  :میدانیم یرا ض 

 اناتیو جنگ طلبانه در ب ن  انتقام جو د،یتهد اتیادب یی  به کارگ یجنگ بجا ی  درگ یها. طرفالف

 .ندیاستفاده نما میاز زابان مال  ش،یخو  رسیم

اک کنندگان از گفتگوهاب  دادن به جنگ انینموده، و آن را در امر پا تیدر قطر حما یجار  ی. اشیر

 .ندینمایم در افغانستان موثر و مثبت تلقر  کنون    یلیتحم

 جاد یجنگ و کاهش عواقب ناگوار آن به حد اقل و ا یهابیو حفاظت مردم از آس انتیص یبرا : ۵

 :اجرا در آورند یرا به منصه لیجنگ اقدامات ذ ی  درگ یهاح، طرفصل ی   تام یبهیر اعتماد برا یفضا



ط زندان د یقن   ن  . رهاالف  ماریو ب وبیکهن سال، مع  انیو شر

وسسات ها، مشفاخانه ،و مذهن   ن  ید ینهادها لیتمام موسسات عام المنفعه از قب تیامن ی   . تضمب

 آب گردان)سدها( و محالت کار در شاش کشور یبازارها، بندها ،ملیک یلیو تحص یمیتعل

موسسات  ر یها و سامکاتب، مدارس، پوهنتون ها و دانشگاه لیاز قب یمیموسسات تعل تیامن ی   . تضمت

 یمیتعل

 تلفات لیتقل ی( مردم؛ و تالش برا)مسکون  شر ی. تعهد بر حفظ جان، مال، عزت و منازل رهاث

 ( به حد صفرنظایمی  )غملیک

  یمیتعل ،یاقتصاد ،اجتمایع ،ایسیس یهاحقوق زنان در عرصه ی   از تام اننیاطم : ۶
 

در  و فرهنگ

 مذهن   یهاتیحقوق اقل ی   و تآم اسالیم یهاچارچوب ارزش

اک کنندگان کنفرانس توافق دارند که نقشه راه صلح بر اساس مواز  : ۷  :باشندیم استوار  لیذ نیاشیر

 در افغانستان نظام اسالیم ی. توافق رو الف

ا لی. آغاز روند صلح همزمان با تکمب  الزم طیشر

 مواد موافقتامه صلح قی. نظارت از تطبت

که   میل یهاینهاد ر یو سا دفایع ساتیتاس ،اسایس ینهادها یهی. اصالحات الزمه، حفظ و تقو ث

 باشندها یمهمه افغان تیملک

 داخیل یهاجنگ نجاشدگاو ن   نیمجدد مهاجر  ن  . بازگشت و جابجاج

ا ی. بحث رو ح   یهمکار  د یجد طیشر
 

 کمک کننده  یروابط با کشورها یادامه و چگونگ

 الملیلی   کنفرانس ب  کیتوافقات صلح افغانستان در  د یی. تاخ

  کیکشورها در امور افغانستان در   ر یمنطقه و سا یکشورها  یبر عدم مداخله . اخذ ضمانت مبن  د

 الملیلی   کنفرانس ب

مسکو   االفغان  ی   صلح در مورد افغانستان و از آن جمله قطعنامه کنفرانس ب یهاما از تمام تالش : ۸

ور  ۶و  ۵ خی    که به تار   ی. از سازمان کنفرانس کشورهامیینمایم تیبود، حما دهیگرد  ر یدا یسال جار  یفی 

ک کنفرانس  قطعنامهکه   میخواهیم هیهمسا یاروپا و کشورها هیسازمان ملل متحد، اتحاد ،اسالیم مشیر

 .ندینما تیو حما د ییدوحه در رابطه به صلح را تا االفغان   ی   ب

 


