
م۲۰۱۳ آکتوبر۳انجنیر فضل احمد افغان                                                               کانادا : 

بسم ا الرحمن الرحیم

طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستان

 هم میهنان عزیزئی آگاه و دانشمند من نمیخواهم در این فرصت کم به جزیات سابقه سی و سه سییال اخیییر
 م بییدبختی هییای۱۹۷۸ اپریییل ۲۷بپردازم. صرف میخواهم به عرض شما برسییانم کییه بییا کودتییای خییونین 

 جامعه ما آغاز و با افروخته شدن آتش جنگ دامان مادر وطنما به خون فرزندان معصییوم گلگییون کفیین و
 بیگناه اش سرخ،آشیانه و کاشانه شان بخاک هموار و شعله هییای آتییش خانمانسییوز جنییگ بلنیید و بلنییدتر
 شییده.و الییی امییروز کییه بیییش از سییه دهییه از آن میگییذرد دوام دارد و هییر روز از روز قبییل سرنوشییت
 کشورعزیزما در بییدبختی هییای بیشییتر گییره خییورده و ملییت مظلییوم افغییان درآینییده تاریییک و نییامعلوم قییدم

برمیدارند.

 یعنی در سی و سه سییا ل گذشییته. مخصوصییآ دوازده سییال اخیییر کییه آغییاز کییانفرانس بیین و تأسیییس دوره
 مؤقت و انتقالی میباشد اوضاع سیاسی، اقتصادی،نظامی و اجتماعی کشور عزیییز مییا بییرخلف آرزوهییا و
 امیدها رو به وخامت گرائید و انتخابات دور اول و دوم ریا ست جمهوری نیز نتیجه ای مطلوب نداد یعنییی
 هموطنان مظلوم ما که در دور دوم منتظر انتخابات شفاف و انتخاب زعیم که نماینده واقعی و نییاجی ملییت
 از بییدبختیهای دامنگیییر باشیید متآسییفانه بعیید از انتخابییات شییرم آور و ننگییین و زد و بنییدهای پشییت پییرده
 قدرتهای خارجی با انتصاب مجد د آقای حامد کرزی بحیث زعیم افغانستان آرزو های شان یکبار دیگر بیه
 یأس مبدل و برای پنجسال دیگر سرنوشت شان بدست آقای حامد کرزی و حامیییانی خییارجی اش و عییدهء
 از جنایتکاران،ناقضین حقوق بشر و مافیائی مواد مخدره قییرار گرفییت. بییه اییین معنییی کییه ملییت گرسیینه و
 تشنه آزادی از یوغ استعمار ومنتظر تغیر بنیادی که جوابگوی تمام خواسته های حیاتی یک انسان جهان

 سیال قبیل۲۸متمد ن ،میترقی و آینیده درخشیان باشید بیار دیگیر بیه سیفره ئی همیان آش و همیان کاسیته 
نشستند.

خواهران و برادران گرانقدر.

 امروز ملیت بیا شیهامت افغیان کیه انتخابیات دور سیوم را در پیشیرو دارنید زدو بنیدهای قیدرتهای ذییدخل
 خارجی،زرداران ،زور داران ،تفنگداران ،مافیائی کشت و قاچاق مواد مخدره ،ناقضین حقوق بشر،تجزیه
 طلبان و طرفدار نظام فدرالی  در داخل مادروطن عزیز ما آگاهی تام دارند و خوب میدانیم که متأسییفانه در

 سال اخیر کشور عزیزما در اشغال این و آن قدرت بییوده و سرنوشییت ملییت افغییان از بیییرون بییاسه سی و 
 همکییاری عییده ای از وطنفروشییان رقییم زده شییده و هنییوزهم زده میشییود. کشییتارها ویرانکاریهییای غیییر
 مسؤلنه دشمنان مادروطن عزیز ما کمافی السابق دوام دارد لهذا در این موقع خطیری کییه انتخابییات دور
 سوم  ریاست جمهوری در شرف رسیدن است و روشنی ای امیدوارکننده بیرای خوشیبختی میادروطن هیم
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 دیده نمیشود ما ناگزیریم به حکم مسؤلیتهای اسلمی،ایمانی ،و جدانی و ملی برای نجات مادروطن کییه از
نیاکان به میراث برده ایم دست به اقدامات عاجل ،مثبت و مؤثر شویم.

 بلی این آرزوی مقدس وقتی براورده شده میتواند که قشر دانشییمند یعنییی دانشیمندان علیوم میدنی و دینیی
 وطندوست ما که نزد شان منافع ملی نسبت به منافع شخصی بلند تر باشد و عده ئی زیادی آنها در خییارج
 الحمدا از برکت نام نامی مادروطن یعنی افغانستان عزیز صاحب زندگی مرفع و جییاه و جلل شییده انیید و
 یگییانه چشییم امییید یتیمییان ،بیییوه زنییان ،معلییولن ،خیمییه نشییینان ،مریضییان و آنییانکه هییر روز در فقییر
 ،بیچارگی ،بی خانه گی ،بی لباسی ،بی تعلیمی و بی امنیتی در داخل کشور عزیزما و یا در کمپها و خیمییه
 های جولیده پاکستان و ایران و حتی در قلب مادروطن زندگی محقر را بسر میبرند میباشند. بییدون حییب و
 بغض بخاطر خداوند(ج) ،مقدسات و روح شهدای راهییء حییق منییافع شخصییی ،جییاه طلبیهییا ،قییدرتطلبیها و
 شخصیت پرستیها را کنار بزنند. خدا پرستی و وطندوستی را در قلوب خیود جیاه داده. بخیاطر منیافع ملیی
 دست با     دست همداده با یک مشت آهنین و خلوص نیت طرق راهء حل نجات وطن را بییا ایجییاد فضییائی
 صلح از    بد بختیهای عدیده جستجوه و بعد از رسیدن به یک توافق نهائی بییه سییطح بییین المللییی و ملییی

مطرح شود.

 یعنی قضیه افغانستان از ابعاد بین المللی و ملی دقیقآ ارزیابی و در جستجوئی طییرق راهییء حلییی شییویم تییا
 مادروطن عزیز خود را به لطف خداوند متعال با حفظ و احترام به دین مبین اسلم از اشغال اغیییار خلص
 و در فضائی صلح،امنیت ،حاکمیت ملی و حاکمیت قانون بطرف یک کشور آزاد،مستقل سربلند و شگوفان

  " را اول در یییک کییانفرانس بییین طرح دولت انتقالی برای صلح درافغانستاندر جهان سوق دهیم یعنی "
 المللی که مشتمل از کشورهای ذیدخل و کشورهای همسایه و هندوسییتان خواهنیید بییود از طریییق سییازمان
 ملل متحد مطرح و بعد از رسیدن بتوافقییات بییه پیشیینهادات ارائیییه شییده در روشیینی تصییامیم فیصییله هییای
 کانفرانس بین المللی که امید مطابق آرزوهای ملت نجیب و شریف افغان باشد در کانفرانس بین ال فغییانی
 که مشتمل به نماینده گان با صلحیت تمام گروه های درگیر درسی و سه سال اخیر خواهند بییود و دسییتان
 شان بخون ملیت آلییوده نبیوده و در لسییت ناقضییین حقییوق بشیر نباشیند در کابیل کیه مرکییز ملیی وسیاسیی
 افغانستان است دائیر و تصامیم که نجات مادروطنمیا از بییدبختیهای دامنگیییر امیروزی وایجییاد یییک دولیت

نسبی ملی در فضائی صلح باشد مطرح گردد.

 اینییک بییه اجییازه دانشییمندان گرامییی و وطندوسییت میین بحیییث یییک خییدمتګار کوچییک جلوطیین کییه بییا در
  سال قبل با ارسییال اولییین نییامه ای عنییوانی۲۹م  یعنی ۱۹۸۴ آګست ۲نظرداشت شرایط وقت و زمان از 

 سرمنشی سازمان ملل متحد وقت آقای هاویر پریز دیکیولیر،رهبران جهان،دولت سر اقتدار ببرک کارمییل
 و رهبران تنظیمی بمنظور حل قضیه افغانستان تحت سرپرستی ملل متحیید و ایجییاد دولییت مییؤقت و سییپس

 م) در۱۹۷۳-۱۹۶۴انتقالی را با طرزالعمل تطبیقی آن برای یک دولت پارلمانی چون دهییه دیموکراسییی (
 شرایط همان وقییت ارسیال داشییته بییودم و متأسیفانه بعیدآ بیدون در نظرداشیت تغییر شیرایط افغانسیتان در

 سال  ګذشته در کانفرانس بن اول عین مطالب پیشنهاد شده من بیا الفییاظ و کلمییات مختلیف بحییث یییک۱۷
   "فغییان۱۴ اینجییانب در صییفحه ۱۹۸۴آګست ۲سند بین المللی بنام فیصله بن صادر شد. پیشنهاد مؤرخ 

 رسیاله بنیام۱م و صیفحه ۲۰۰۲ "افغانستان از ثریا بیه قهقیرا" جنیوری ۲۹۳م و صفحه ۲۰۱۱افغان" 
ذیل ملحظ شود.

20June1985 My cries and appeals to the world leaders to bring peace in my beloved motherland Afghanistan.
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  از صدور اولین نامه خود الی امروز  پیشنهادات متعدد صلح و ایجاد دولت مؤقتی و انتقالی را برای حییل
 قضیه سیاسی افغانستان از طریق سازمان ملل متحد نموده بودم  اینک باردیګر با تغیییر شییرایط  در داخییل

  طییرح صییلح بییرای"م  خییود را کییه تحییت عنییوان ۲۰۱۰جنییوری ۲و سطح  بییین المللییی پیشیینهاد مییورخ 
 بییود ودر ویبسییایتهای با طرزالعمییل تطییبیقی آن خاموش کردن آتش افروخته شده تحمیلی در افغانستان "

 متعدد و" فغان افغان "بییه لسییانهای انګلیسییی و دری موجییود اسییت بییا تعییدیلت لزمییه بقییرار شییرح ذیییل
 بحضییور دانشییمندان ګرانقییدر همییوطنم تقییدیم میییدارم  امییید بییا در نظرداشییت شییرایط کنییونی کشییور همییه

  آنچه را به ملت افغان وهمه آنها پیشنهادات نشر شده هموطنان دانشمند را بدقت تام مطالعه و از لبلی 
 جوامع بین المللی پیشنهاد فرمایند کییه بییه خیییر و سییربلند ملییت نجیییب افغییان، بییا یکپییارچګی و شییګوفانی

افغانستان عزیز باشد.

 الف – پیشنهادات قابل بحث در کانفراس بین المللی. 

 قبل از اینکه به تفصیل موضوعات قابل بحث در کانفرانس بین المللییی بپییردازم میخییواهم بییه عییرض شییما
 برسانم که بعضی از وطنداران گرامی مییا بییا اسییتعمال کلمییه اشییغال موافییق نیسییتند یعنییی افغانسییتان را بییا
 موجودیت عساکر خارجی آزاد و مستقل میدانند و چنین استدلل میکننیید کیه در جاپییان،المییان نیییز عسییاکر
 امریکای است و پایگییا هییای نظییامی دارنیید امییا اشییغال نیسییتند. بحضورشییان باییید عییرض شیید کییه صییرف
 موجودیت عساکر دریک کشور معنی اشغال را نمیدهد بلکه قانونمند نبودن فعالیتهای نظامی قوای نظامی
 خارجی و مسلط بودن قدرت خارجی به حاکمیت ملی و ارضی یک کشور را اشغال گویند یعنی وقتی. تعین
 تعداد،وقت اعزام و وقت اخراج عساکر خییارجی در یییک کشییور بییدون اراده و تصییمیم ملییت باشیید،تعییین و
 انتصاب زعیم یک دولت بدون اراده ملت در زد وبندهای خارجیها در پشت پرده باشد،بمباردمانهییای غیییر
 مسؤلنه و شکستن در و دیورهای ملت مظلییوم در ایییام شییب و روز مغییایر هییدایات قیانون اساسییی دولییت
 میزبییان صییورت گیییرد و سییاکنین منییازل را بخییاک و خییون کشییانده باشییند،رهییبران قییدرتهای ذیییدخل در
 افغانستان در بیخیبری دولیت افغانسیتان بصیورت غییر میترقبه در پایگیاه هیای نظیامی شیان وارد شیوند،
 صلحیت تعین اعضاهء کابینه و والیان در اختیار خارجیان باشد ،ستراجیهای اقتصاد،نظییامی،اجتمییاعی و
 سیاسی دولت را بدون اراده ملت تعین و طرح کرده باشند آن کشور اشغال است یعنی آزاد نیست فییی لهییذا
 کشور عزیز ما بنابر شرایط مسلط متذکره فوق با جاپان ،المان فرق داشییته و کشییورما اشییغال اسییت و در

اشغال آزادی نیست و اگر آزادی نباشد در آن کشور دیموکراسی نیز نمیباشد که نیست.

 حال اصل مطلب را که موضوعات مورد بحییث در کییانفرانس بییین المللیی خواهیید بییود بییه عیرض رسییانیده
میشود.

  اول – تمییام دارائی هییای منقییول رهییبران تنظیمییی و زورداران و جنایتکییارانکه اسییمای شییان در لسییت
 ناقضین حقوق بشر درج است ممنوع الخروج  قرار داده شود، یعنی دارایی های شان در بانکهای داخلییی

     (شود.  Freezeو خارجی  (

 برای اینکه عساکر ،پولیس و صاحب منصبان اعزازی غیر مسلکی فعلی بی سرنوشییت نماننیید و از نیییرو
 و تجربه شان بنفع کشور استفاده شود دو اورگان جدییید را بییه همکییاری قییوای آیسییاف بنییام قییوای کییار و
 قوای سبز در چوکا ت قوهء اجرائیه پیشنهاد شده من قبول نمایند تییا اولیی درچوکیات وزارت فواییید عیامه
 بییرای اعمییار سییرکها،پلهییا-پلچکهییا،سییاختمان دیوارهییای اسییتنادی و دکییه هییای پختییه در کنییاره دریییائی
 هلمند،دریائی آمو و دریائی کنر و همچنییان سییاختمان بعضییی مکییاتب و تعمیییرات دولییتی در نقییاط مختلییف
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 کشور و دومی که عبارت از قوای سبز میباشد برای ایجاد فارمهای زراعتی،مبییارزه بییا کشییت و پراسییس
 مواد مخدره،ساختمان نهرها،بندهای کوچک آب،چاه های عمیق آب،صافکاری و کشیدن کاریزها، احییداث
 باغها درملکیتهای دولتی و تصاحب ملکیتهای غصب شده دولتی از غاصبین و اعمار شییهرکهای کوچییک

از مواد ساختمانی محلی برای مهاجرین بازگشته بی خانه در ولیات فعالیت نمایند. 

دوم – تطبیق عدالت انتقالی متذکره فیصله کانفرانس بن اول بصورت جدی.

 سوم- موضییوع دادن کمکهییای خییارجی بصییورت مسییتقیم بییه ولیییات بییدون توضیییح مسییئولیتهای امنیییتی
 ،حسابگیری و حسابدهی مسئولین ولیات به اداره مرکزی قوی میباشد که بییا تشییکیل قییوائی ملیشییائی در
 هر ولیت و توذیع سلح برای آنها و تطمییع نمودنشیان بیا دادن پیول و قیدرت نیه تنهیا دولیت مرکیزی را
 ضعیف و بار دیگر تجارب تلخ دوره های گذشته را تکرار خواهند ساخت بلکه تحت نام خود مختاریها بییه
 ولیات و تداوم جنگ برای رسیدن اهداف طویل المدت سیاسییی و اقتصییادی شییان در افغانسییتان و منطقییه
 مادروطن عزیز و ملت مظلوم ما را به عواقب ناگوار غیر قابل تصییور خواهنیید کشییانید میباشیید. لهییذا اگییر
 قدرتهای ذیدخل واقعآ صادقانه عمل مینمایند پیشنهاد میشود کیه در عییوض دادن کمکهیا بیه ولیییات طبیق

بندهای ماده (ب) که عبارت از "پیشنهادات قابل بحث در کا نفرانس بین الفغانی" میباشد عمل نمایند.

 سوم- اداره آقای بارک اوبا ما بدون درک اینکه دولتهای پاکستان از آغاز تآسیس آن از دولتهای امریکییا
 بحیث گاوه شیری استفاده مینمایند و با حیله ها و فریبها از امریکا مبالغ هنگفتی مالی را به این نام و آن
 نام حاصل و آنرا برای منافع خود و ضد منافع امریکا،افغانستان و هندوستان استفاده نموده لهذا پیشنهاد
 میشود که بالی دولت پاکستان فشار وارد شود که روابییط آی،اس،آی،تروریسییتها و القاعییده را بییا منییابع
 امداد های مالی و سلح شان قطع و بیشتری قییوای خییارجی داخییل افغانسییتان را در مجییاورت خییط سیییاهء
 دیورند مستقر سازند و نیز از کانفرانس بین المللی خواهش شود که امریکا نباید به پاکسییتان چییک سییفید
 بدهد بلکه بعد از گرفتن تعهد از پاکستان در ارتباط متوقف سییاختن مییداخلت و فعالیتهییای غیییر انسییانی و
 بشری آی،اس،آی در امور افغانستان داده شوند و نیز در کییانفرانس بییین المللییی جییدی از دولییت اسییلمی
 ایران تقاضا شود که نباید در امور افغانستان میداخلت مخربیانه کنید و اطمینیان داده شیود کیه افغانسیتان

خواهان روابط دوستانه با تمام جهان صلحدوست خاصتآ کشورهای همسایه و اسلمی میباشد.

 چهارم- ایجاد صلح در افغانستان و منطقه ایجییاب مینماییید کییه بییرای رفییع تشیینجات در منطقییه. افغانسییتان
 بحیث یک کشور حایل (بفرستت) بین کشورهای همسایه شناخته شود به این معنییی کییه نییه افغانسییتان بییه
 کشوری دیگر و نه کشوری دیگری به افغانستان تجاوز نماید و نییه از افغانسییتان تخییت خیییز بییر کشییوری

دیگری ساخته شود.

 پنجم - چون موجودیت عساکر خارجی درافغانستان تحت نام مبییا رزه علیییه تروریییزم اسییت لهییذا پیشیینهاد
 میشود تروریزم که در دیکشینری به معنی دحشت افگنی است در کانفرانس بین المللییی تعریییف شییود کییه
 کدام نوع دحشت افگنی عمل تروریستی است ،ترور به معنی چه است-،تروریست کی و اعمال تروریستی
 کدام اند تا در چار چوب تعریف وضع شده اردوی ملی افغانستان و قوای خارجی عملیییات نظییامی خییود را

قانونمند ساخته و مشترکآ وظایف محوله خود را فعل و آینده انجام نمایند. 

 ششم– تمام زندانهای خییارجی در افغانسییتان مسییدود و زنییدانیان افغییان بییه زنییدانهای افغانسییتان انتقییال و
دوسیه هایشان جهت بررسی به محاکم عدلی افغانستان سپرده شود.
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 هفتم- برای اینکه نماینده گان با صلحیت تمام جوانب ذیدخل در کانفرانس بییین الفغییانی اشییتراک بتواننیید
 منییدرجات قابییل بحییث در کییانفرانس بییین الفغییانی را نیییز تائییید و اعلن آتییش بییس را قبییل از دائیییر شییدن

کانفرانس بین الفغانی موافقه نمایند.

 ) در افغانستان جدیBlack Waterهشتم- فعالیتهای قوای امنیتی خصوصی امریکائی بنام بلک واتر ( 
 منع و در عوض قوای امنیتی قوی افغانی با تمام وسائیل امنیتی روز مجهز به فعالیتهیای امنییتی توظییف

ګردند.

 همچنان تمام ترتیبات لوجستکی و امنیتی کانفرانس بین الفغانی را که درآن نماینییده گییان سیاسییی کشییور
 های دوست و مخالفین دولت نیز اشتراک خواهند داشت نماینده گی سییازمان ملییل متحیید در کابییل و دولییت

فعلی افغا نستان متعهد خواهند شد. 

ب – پیشنهادات قابل بحث در کا نفرانس بین الفغانی .

هموطنان نهایت گرانقدر. 

  سپتمبر در نیویارک و پنتاگن. کنفرانس بیین۱۱ما شاهد میباشیم که دوازده سال قبل بعد از حادثه المناک 
 را بدون در نظرداشت شرایط زمان،خواسته های ملییت افغییان و سییهمدادن بییه مخییالفین دائیییر نمودنیید؛ در
 حقیقت کنفرانس بن اول بنیاد و اساس همه بدبختیهای دوازده  سال گذ شته را گذاشییت. یعنییی در نییتیجهء
 کنفرانس بن نه تنها جیبهای مفسدین،جنگسالران،ناقضین حقوق بشر،(ان ،جی ،او) ها و جنایتکاران به
 میلیون ها دالر پرگردید بلکه سرنوشت ملت مظلییوم و سییتمدیده افغییان کییه از بیسییت و سییه سییال جنییگ و
 برادرکشی توام با فقر و بیچیاره گیی خسیته شیده بودنید و سیخت منتظیر صیلح،امنییت ؛حیاکمیت قیانون و
 عییدالت،نییان،لبییاس و خییانه بودنیید یکبییار دیگییر در چنگالهییای خییونین چپییاولگران و( ان ،جییی، او) هییا و
 جنگسالران خریده شده شان قرار دادند و در دوازده  سال گذشته با نیرنگهییای مختلییف مادروطنمییا را بییا

فرزندانش در حالت نهایت دشوار،بحرانی و تاریک قرار داده اند.

برادران و خواهران عزیزالقدر.

 م ریاسییت جمهییوری و زد و۲۰۰۹ آگسییت ۲۰ما بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم از جریانات انتخابییات 
 بندهای پشت پرده قدرتهای ذی نفوذ جهان آگاهی تام داریم کییه چگییونه آقییای عبییدا عبییدا از انتخابییات
 مجدد منصرف و جناب حامد کرزی بییه اریکییه قییدرت رسییید و حییال کییه بییازار انتخابییات بییار دیګییر ګییرم و
 قدرتمندان خارجی هریک در کمین اند که مهره خود را به ارکیه قیدرت برسییانند سیر ایین جنګسییالر و آن
 جنګنسالر نوکرصفت  از اینجا و آنجا بلنیید و میخواهنیید بیا نیرنګهییا و فریبکاریهییا ملیت مظلییوم افغییان را
 برای پنجسال آینده در ګروګان خود ګرفته و به سرنوشییت ملییت مظلییوم و خییاک بیییدفاع افغییان بییازی کننیید
 فی لهذا نگارنده را عقییده بیرآن اسیت کیه اوضیاع فل کتبیار کنیونی و انتخابیات قرییب الوقیع هرگیز حلل

 م دوام نماید و یا آقای کرزی با چییال و۲۰۱۴مشکلت نمی باشد و اگر چنین وضع در دور انتخابات سال 
 فریب شرایط نامشروع را برای انتخاب مجدد خود مساعد سازد عواقب نهییایت نییاگوار و جییبران نییاپزیری
 در پی خواهد داشت و همچنان اگر مخالفین دولت به این عقیده با شند که دوام جنگ و کشتار راهء حییل و

برقراری صلح در مادروطنما است آنها هم دراشتباهء بزرگ اند.
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 بعضی ها بییه اییین عقیییده انیید کییه دائیییر شییدن لییویه جرگییه عنعنییوی کییه در مسییائیل ملیی تصییامیم قییاطع و
 سرنوشت ساز میگرفت راهء حل بحران امییروزی و خییاموش کییردن آتییش افروختییه شییده خواهیید بییود. در
 اینجاه نیز با حفظ احترام به همه قابل تذکر میدانم که از یک جانب ریش سفیدان وبزرگان قومی که سی و
 سه  سال قبل در اقوام و منا طق خود صاحب احترام و دارای ریشه های عمیق بودنیید و خییود را پابنیید بییه
 حفظ آزادی،استقلل،وحدت ملی برای منافع ملی دریک نظام قوی مرکزی متعهد میدانسییتند جییای خییود را
 به جوانانکه سی و سه سال قبل به احزاب و تنظیمهییای مختلییف کییه منییافع خیود شیان و اغیییار نسییبت بیه
 منافع ملی با اهمیت بود وابسیتگی داشیتند و امروزهیم بعید از سیی و سیه سیال بیا حفیظ وابسیتگی هیا بیا
 رهبریهییا و ایییدیالوجیهای وارد شییده قبلییی شییان بنیابه کبرسیین و داشییتن زور و زر بنییام ریییش سییفیدان و
 بزرگان قوم در اقوام و مناطق خود صاحب احترام و دارای ریشه هییای عمیییق انیید و خییود را پابنیید منییافع
 شخصی ،قییومی ،لسیانی ،منطقیوی،مییذهبی و ایییدیالوجیکی قبلیی خییود و رهیبران خیود میداننیید نییه منیافع
 ملی.یعنی شیرازهء وحدت ملی بکلی از هم پاشیده شییده نماینییده گییان انتصییابی نمیتوانیید بنییام لییویه جرگییه
 نماینییده گییی از ملیت کننیید و از جییانب دیگیر در حییدود بیییش از پنییج ملیییون بییرادر و خییواهر افغییان مییا در
 مهاجرت دور از دامان مادروطن زندگی میکنند و یییا بنییابر موانییع قییانونی و نبییود امنیییت در اکییثر منییاطق
 نمیتواند در شرایط کنونی لویه جرگییه عنعنییوی کییه در مسییائیل کشیوری بیا در نظیر داشییت منیافع ملیی بیا
 یکپارچگی و وحد ت ملی تصامیم سرنوشتساز میگرفتند دایر شود بلکه صرف یک لویه جرگییه مصییلحتی

و تشریفاتی این شخص و یا آن شخص در انتخاب رئیس جمهور برای دوره انتقالی خواهد بود. 

 بنآء در شرایط دشوار کنونی که ملت مظلوم بصورت کل و مخصوصآ دانشمندان با احساس و وطندوسییت
 در آزمون بس مهم تاریخی قرار دارند لزم است که با ارائیه پیشنهادات من کییه بییا در نظرداشییت هییدایات
 قانون اساسی قبول شده ئی دولت آقای حامد کرزی و جوامییع جهییانی میباشیید بییا کشییودن دری مییذاکره بییا
 مخالفین دولت و حق اشتراک نماینده گان با صلحیت شان در کانفرانس بییین الفغییانی آینییده طییرق عملییی

ایجاد صلح برای افغانستان آزاد و سربلند را جستجوه نمایم .

 و نیز با ارئیه طرح فوق الذکر به کانفرانس بین المللی آینده قییدرتهای ذیییدخل جهییان را قنییاعت بییدهیم کییه
 دوام جنگ به این نام و آن نام راهء حل نیست بهتر خواهد بود مشترکآ راهء بیرون رفت از این بیین بسییت
 را جستجوه و زمینه را برای اخراج تدریجی و آبرومندانه قوای خارجی در چوکات جیدول خروجیی طیرف
 قبول دولت افغانستان الی چهار سال آینده مساعد و برای ایجاد ییک دولیت نسیبی ملیی کیاری و عیاری از
 فساد اداری امروزی مشترکآ اقدام و برای دوربینای ایجاد یک دولت ملییی،آزاد،مسییتقل،بیطییرف دوسییت و

همکار خوب با جوامع بین المللی از آغاز کار یک دوره سه ساله انتقالی  خواهد بود دست بکار شویم.

 این آرزو وقتی براورده شده میتواند که در مد ت سه سال دوره انتقالی با مدغم شدن تمام احزاب راجستر
 شده فعلی تنها دو حزب ملی با شعور سیاسی تائسیس و آغییاز بییه فعییالیت بییرای اشییتراک در لییویه جرگییه

سرنوشتساز آینده و ایجاد یک دولت واقعی ملی شوند. 

 برای مؤفقیت این هدف عالی ضروری است که دری مییذاکره بییا مخییالفین دولییت کشییوده شییده و بییا تفییاهم
 اینکه جنگ راهء آزادی و صلح نیسییت از رهییبران مخییالف یعنییی آقییای گلبییدین حکمتیییار،آقییای جل الییدین
 حقانی و آقای مل محمد عمر خواهش بعمل آید که نماینییده گییان باصییلحیت خییود را بییرای کییانفرانس بییین
 الفغانی آینده که در کابل دائیر خواهد شد معرفی و آتییش بییس را الییی ختییم کییانفرانس بییین الفغییانی قبییول

فرمایند.
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 لهذا برای حصول موافقه رهبران مخالف به ارتباط تعین نماینده گان با صییلحیت شییان بییرای اشییتراک در
 کانفرانس بین الفغانی آینده پیشنهاد مینمایم که از شخصیییتهای ذیییل خییواهش شییود تییا بحیییث یییک هیییآت
 مصلح با رهبران فوق الذکر به اساس موءفقه دوجانبه درهر جاه که لزم ببیننیید مییذاکره نمییوده و از نییزد
 شا ن خواهش بعمل آید که نماینیده گیان بیا صیلحیت از شخصییتهای بیا تقیوا،پیاک،سیابقه نیکیو،صیادق،

وطند وست و دانشمد را از گروپهای خود برای اشتراک در کانفرانس بین الفغانی آینده معرفی فرمایند.

-هیآت مؤظف پیشنهاد شده من برای مذاکره با مخالفین عبارت اند از. 

-آقای سید احمد گیل نی.۱

- آقای داکتر عبدالستار سیرت .۲

-آقای داکتر فاروق اعظم.۳

-آقای سید جلل کریم.۳

-آقای گل آقا شیرزوی.۴

-آقای محتسب ا مذهبی. ۵

 اینک به اجازه شما نکات اساسی پیشنهادات خود را که برای برقراری صلح در مادروطن عزیز ما را بییه
عرض شما میرسا نم.

 و آن اینست کییه جللتمییآب آقییای حامید کیرزی رئیییس جمهوراسیلمی افغانسیتان بعیید از فیصیله و مییوافقه
  ماده شصت و چهارم فصل چهارم قانون اساسی به کمیسیون۲۰کانفرانس بین المللی به اساس حکم بند 

 انتخابات فرمان تأسیس دو کمیسیون عالی ذیل را در کابل صادر فرمایند. در اینجا قابل توضیییح اسییت کییه
 کلمه کمیسیون که در قانون اساسی ذکر گردییده کلمیه انگلیسیی اسیت و در دکشیینریها و غییاث الغاتهیای
 مختلف بمعنی کمیسیون،هیئت و شورا ترجمه و در قانون اساسی افغانستان نه تعداد اعضاهء کمیسیون و
 نه وظایف کمیسون تعیین و نه تعریفی از کمیسیون گردیده. بنآء شده میتواند به هر تعریفی،به هر وظیفه
 وهیر تعییدادی کییه لزم دیییده شییود از نییام کمیسیییون اسییتفاده شییود. و میین دراییین پیشیینهاد خییود از کلمییات

کمیسیون و شورا استفاده نموده ام. 

الف:- شورای عالی اجرائیوی و تقنینی. ب:- شورای عالی متخصصین و د یوان محاسبات. 

- شورای عالی اجرائیوی و تقنینی. 

 ) نفییر از افغانهییا ی داخییل و خییارج400شورای عالی اجرائیوی و تقنینی که مجموع تعییداد آن در حییدود (
 کشور که مرتکب جنایت نگردیده و شامل لست ناقضین حقییوق بشییر نباشییند در چییارچوب پزیروفتییه شییده
 دوره انتقالیسه ساله خواهند بود. تا بمنظور بر قراری صییلح،و حیید ت ملییی،آشییتی ملییی،حفییظ یکپییارچگی
 افغانستان بحیث یک کشور آزاد و مستقل ،حاکمیت قانون، تحکیم مساوات و تساوی حقییوق زنییان،عییدالت
 و انکشاف علم و معرفت متوازن،تشکیل قوای نظامی ملی خود کفا و خود دفییاع ،حرکییت تییدریجی بطییرف
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 دیموکراسی واقعی مطابق شرایط اجتماعی کشور،زمینه سازی تشکیل دو حزب با شعور سیاسییی ملییی بییا
 در نظر داشت احترام به قانون اساسی و قانون احزاب،ایجاد هم آهنگییی و همکییاری بییین قییوهء سییه گییانه
 (اجرائیییه،مقننییه وقضییایه) ،همکییاری جییدی بییا کمیسیییون عییالی متخصصییین و دیییوان محاسییبات بمنظییور
 تخصصی و مسلکی نمودن دولت و ریشه کن کردن فساد اداری بالخره ایجاد قوهء اجرائیه و مقننه سییالم

  مییاده۵که نسبی از ملت نمایندگی و طرف قبول ملت افغان و جوامییع جهییانی باشییند بییه اسییاس حکییم بنیید 
  فصل دوازدهم قانون اساسی اعضاهء آن تحیت نظیارت کمیسییون انتخابیات و نماینیده سیازمان ملیل۱۵۸

متحد درکابل مطابق به لست ارائیه شده ذیل انتصاب یا انتخاب و دائیر خواهد گردید.

لست اعضا ئی شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی.

 بمنظور ایجاد صلح ،وحدت ملی،آشتی ملی،خفظ یکپارچگی افغانستان و تصمیم گیری در مسائیل ملییی در
 این مقطع زمانی خطیر سیع به عمل آمده بدون حب و بغض در لسییت متییذکره ذیییل روحییانیون،دانشییمندان
 ،اهل خبره،معززین ،نماینییدگان مخیالف دولییت جمهیوری اسیلمی،نماینیده گییان شیورای ملیی،تکنوکراتهییا
 ،نماینده گان منتخب ولیات و عده ای از کاندیدان ریاست جمهوری به نماینییده گییی از رای دهنییدگان شییان
 در نظر گرفته شود که در مجموع نسبی میتواند نمایندگی از یک شورای عالی ملی نمییوده و طییرف قبییول

جوامع جهانی ذیدخل نیز باشد. 

 - تمام اعضائی کانفرانس بن اول به نمایندگی کانفرانسهای روم،پشاور،قبرس،افغان ملت واتحییاد شییمال۱
(انتصابی).

-رئیس با دو معاون و دو منشی ولسی جرگه( انتصابی).۲

- سی و چهار نفر به نمایندگی سی و چهار ولیت از ولسی جرگه( انتخابی).۳

- رئیس با دو معاون و دو منشی مشرانو جرگه( انتصابی).۴

- سی و چهار نفر به نمایندگی سی و چهار ولیت از مشرانو جرگه ( انتخابی).۵

- نماینده گان با صلحیت طالبان ده نفر به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).۶

- نماینده گان با صلحیت حزب اسلمی آقای حکمتیار ده نفر به ( انتصاب و یا انتخاب خود شان).۷

 - نماینده گان با صلخیت حزب دیموکراتیک خلق افغانستان و یا حزب وطن بعدی ده نفییر ( پنییج نفییر از۸
خلق و پنج نفر از پرچم به (انتصاب و یا انتخاب خود شان).

- نماینده گان با صلحیت آقای مولوی جلالدین حقانی ده نفر به( انتصاب و یا انتخاب خود شان).۹

 - نماینده گان کدرهای علمی پوهنتونهای مربیوط وزارت تحصییلت عیالی شصیت نفیر (انتخیابی البتیه۱۰
تعداد نماینده گان هر پوهنتون به تناسب کدرهای علمی آن خواهد بود).
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 - نماینده گان کانفرانسیهای غییر حزبیی و غییر تنظیمیی بیین الفغیانی در امریکیا،اروپیا و آسیترلیا در۱۱
 سالهای اخیر هشتاد نفر( انتخابی که البته سهم تعداد نفر هر کانفرانس به تناسب اشتراک کننییده گییان هییر

کانفرانس خواهد بود).

م سازمان ملل متحد (انتخابی).۹۴ و ۹۳- در حدود هفتاد نفر از تکنوکراتهای شامل لست سالهای ۱۲

- سی وچهار نفر رائیسان شوراهای ولیتی سی و چهار ولیت (انتخابی).۱۳

 م که زیادترین رای را بعیید از رئیییس جمهییور۲۰۰۹ آگست۲۰- پنج نفراز کاندیدان ریاست جمهوری ۱۴
آقای حامد کرزی از آن خود کرده اند( انتخابی).

 شورای عالی پیشنهاد شده فوق باید درشهر کابل بحضور نماینده خاص سرمنشی ملل متحیید و نماینییدگان
سیاسی کشورهای ذیدخل در قضایای افغانستان در مدت سه ماه قبل از انتخابات دائیر گردد. 

 شورای عالی اجرئیوی و تقنینی که بعدآ متشکل از دو اورگان جداگانه بنام قییوهء اجرائیییه و قییوهء مقننییه
خواهند بود چنین آغاز به کار خواهند نمود.

 شورای عالی مطابق به عنعنات اسلمی و افغانی تحت ریا ست مؤقت نماینده خاص سرمنشی ملل -۱
 متحد دائیر و در آغاز یکی ازشخصیتهای بادانش،پاک،وطندوست،باتجربه وبا تقوا را که درجه

 تحصیلش فوق لیسانس باشد در رای گیری سری آزاد و مستقیم بحیث رئیس شورای عالی انتخاب
.می نمایند

 - شورای عالی تحت ریاست رئیس منتخب یکنفر معیاون و دو نفیر منشیی را بیا لیترتیب از اشیخاص بیا۲
 تقوا،بادانش،پاک،وطندوست،با تجربه را که درجه تحصیییل شییان نیییز فییوق لیسییانس باشیید در رای گیییری

سری،آزاد و مستقیم انتخاب می نمایند.

وظایف شوراهای عالی اجرائیوی و تقنینی.

الف :- تائید طرزالعمل و آجندای کانفرانس که عبارت از مواد ذ یل خواهد بود.

- تا ئید فیصله کانفرانس بین المللی پیشنهاد شده فوق.۱

 - چون امنیت و ثبات برای تطبیق پروگرامهای اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و نظامی یک امر حتمی است۲
 لهذا خلع سلح تفنگداران ملکی ،(ان ،جی ،او ) هییا و جنگسییالران جییدی گرفتییه شییده تصییویب شییود کییه
 دولت منتخب اعلن بدارد که تمام سلحداران باید الی سه مییاه بییه اسییتثنای تفنگچییه و تفنگهییای شییکاری
 تمییام سییلح هییای خییود را رضییاکارانه بصییورت مجییانی و یییا در مقابییل مییواد غییذائی،لباسییهای عییادی
 ضروری،تخم اصلح شده مواد زراعتی،کود کیمیاوی،سامان و آلت زراعتی و صیینایع دسییتی بییه مراجییع
 دولتی تسلیم و سند رسمی دولتی را از مراجع مربوط حاصل نمایند. در غیرآن قوای نظامی بییین المللییی و

ملی از نزد شان سلح را جمع آوری و اشد مجازات خواهند شد. 
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 - در شهر کابل و دیگر شهرها نیز از تمام اشخاص چون جنگسالران و مؤسسات افغانی و غیر افغییانی۳
 (ان-جی،او) ها سلح های شان جمع آوری و امنیت مؤسسا ت شخصی،دولییتی ،نماینییدگی هییای سیاسییی،
 قونسلگریها،نمایندگی های تجییارتی بییا توظیییف قییوای امنیییتی دولییتی بییه اسییاس توافقنییامه هیای دوجییانبه

تضمین گردد. درصورت انکار تفنگداران از اوامر دولتی مجازات شدید شوند.

 .هم آهنگ ساختن تدریجی پروسه تطبیق دیموکراسی واقعی و بیازار آزاد بیا سییر انکشیاف اجتمیاعی و۴
حاکمیت قانون در تمام سکتورهای دولتی .

 - قبولی مفکوره ایجاد کوپراتیفهای دولتی برای رقابت به سکتورهای خصوصی داخلی و خیارجی،تهییه۵
و ذخیره مواد اولیه،ترویج مجدد دادن کوپونها برای مامورین ، معلمین،مستخدمین و نظامیان.

 - طرح معقییول بیرای مبییارزه علیییه کشییت،پراسییس و قاچییاق مییواد مخییدره یعنییی مسییاعد نمییودن زمینییه۶
 کاریابی برای زارعین خاشخاش و چرس،جلوگیری از مشوقین داخلی و خارجی کشت ،پراسییس و قاچییاق
 مواد مخدره بییا تعییین اشیید مجییازات و تشییویق زارعییین بییه زرع بییدیل چییون ترویییج زرع زعفییران،پختییه،
 نیشکر،لبلبو،مالداری،مرغداری،باغداری،ساختن سیردخانه هیای سیاده و ابتیدایی در محلت و قصیبات و
 عصییری در شییهرها بییا اسییتفاده از انرجییژی افتییاب و جنریترهییای کوچییک و بییزرگ ،ایجییاد کوپراتیفهییای
 زراعتی غیر دولتی و ساختن فابریکات و دستگاهای کوچک و بزرگ پراسس مواد غذای،لبنیییات و میییوه

جات.

 - تصمیم در مورد برسی و تدقیق بر ادعاهای قانونی افغا نستان و فدراسیون روسیه به ارتبییاط غرمییات۷
جنگی بالی روسیه و قروض روسیه بر دولتهای قبلی افغانستان.

 - تصمیم درمورد قضیه پشتونستان یعنی موضوع برادران و خییواهران همییدین،همزبییان همکیییش و هییم۸
فرهنگ افغانهای جدا شده آنطرف خط سیاهء تحمیل شده دیورند.

 - تصمیم قاطع و نهائی در مورد عفوه و یا محاکمه نا قضیین حقیوق بشیر،جنایتکیاران جنگیی ،خیائینین۹
 شهریان کابل،تخریب شهر کابل و مرتکبین جنایات بعدی.۶۵۰۰۰ملی و مسؤلین قتل

 - جستجوی طرق عملی برای بازگشت آبرومندانه و اسییکان مهییاجرین افغییان از پاکسییتان و ایییران بییه۱۰
مادروطنشان افغانستان.

- جستجوی طرق عملی و قانونی برای مقیم نمودن کوچیها و یا استفاده از علفچرها.۱۱

- ترتیب و طرح خط مشی سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و نظامی آینده دولت ا نتقالی افغانستان.۱۲

- طرح پروګرام بازګشت آبرومندانه مهاجرین افغانی از خاکهای خارجی به مادروطن عزیز شان. ۱۳

  برای تطبیق مؤثر پیشنهادات فوق ضرورت به یک قوه اجرائیه مؤثر،کاری ،باکفایت ،بادانش پاک و   با
 تقوا است که ملت و جامعه بین المللی به آن اعتماد داشته باشد. فی لهذا لزمی خواهد بود که ملت نجیییب
 افغان و قدرتهای ذیدخل در قضیه افغانستان که آرزومند وحدت ملی،آشتی ملی، مبییارزه بییا فسییاد اداری ،
 حاکمیت قانون و دیموکراسی واقعی اند در کانفرانس بین الفغانی رئیس جمهور و معییاونین دوره انتقییالی
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 را بصورت آزاد، سری و مستقیم تحت نظارت نماینده با صلحیت ملل متحد بییرای یییک دوره انتقییالی سییه
ساله  انتخاب نمایند. 

 با تعین رئیس جمهورومعاونین ریاست جمهوری شورای عالی اجرائیوی و تقنینی اعضیائی کیابینه را بییه
 اسیییییاس پیشییییینهاد رئییییییس جمهیییییور منتخیییییب از اشیییییخاص مسیییییلکی ،بیییییا دانیییییش تحصییییییلت
 عالی،وطندوست،باتجربه،پاک وبا تقوا از بین شییاملین کییانفرانس و از کییابینه هییای قبلییی آقییای کییرزی در
 ریګیری آزاد و سری تحت سرپرستی ملل متحد انتخاب و بییه رئیییس جمهییور منتخییب جدییید جهییت صییدور

 ماده شصت وچهارم فصل سوم قانون اساسییی افغانسییتان معرفییی۱۱فرامین تقرر شان به اساس حکم بند
گردند.

 سپس سی و چهار نفر از جمله شییاملین شییورای عییالی اجرائیییوی و تقنینییی و کییابینه مسییتعفی کییه دارای
 تحصیلت و تجربه کاری،پاک،وطندوست،معتقد بیه دولیت مرکیزی قیوی ،بیا تقیوا،وشخصییت مردمیدار و

 ۶۴مییاده ۱۳پزیرش جامعه باشند بحیث والیان انتخاب و به رئیس جمهور منتخب معرفی تا به اساس بند 
فصل چهارم قانون اساسی فرامین تقرر شان صادر گردد.

 همچنان از جمله شاملین شورای اجرائیییوی و تقنینییی دو معییاون بییه اسییاس پیشیینهاد معییاون د وم رئیییس
 جمهور بحیث معاونین شورای عالی متخصصین و کمیسیون عالی دیوان محاسبات در رای گیییری سییری،
 آزاد و مستقیم تحت نظارت نماینده ملل متحد انتخاب و به جللتماب رئیییس جمهیور جهییت صییدور فرامیین

تقرر شان معرفی گرددند.

 چون در ماده هشتاد و سوم و ماده هشتاد و چهارم فصل پنجم قانون اساسی برای انتخابات ولسییی جرگییه
 و مشرانو جرگه انتخاب یک یک نفر از جمله اعضای شورا های ولسوالیهای هر ولیت و تعییداد اعضییای
 ولسی جرگییه بییه تناسییب نفییوس هییر حییوزه  از شییروط  انتخابییات ذکییر گردیییده وتییا حییال متآسییفانه نسییبت
 ناامنیتی ها نه انتخابات شییورا هییای ولسییوالیها صییورت گرفتییه و نییه احصییائیه نفییوس دقیییق حییوزه هییای
 انتخاباتی و نه توذیع تذکره تابعت لهذا انتخابات دور اول و دوم شورای ملی غیییر قییانونی بییود و نیییز دور

سوم انتخابات شورای ملی درشرایط کنونی نیز غیر قانونی خواهد بود.

 بنآء ایجاب می نماید که الی برقراری امنیت سرتاسری،تکمیل احصائیه گیری نفوس ،توذیع تیذکره تیابعت
 و انتخابات شوراهای ولسوالیها در سراسر کشور انتخابات شورای ملی مؤقتآ معطل و در عوض بییا ختییم
 انتخاب رئیس جمهور،معاونین ریاست جمهوری،کابینه (وزیران ومشاورین) والیان و معاونین شوراهای
 متخصصین  و دیوان محاسبات یعنی معاونین معاون دوم ریا ست جمهوری و تفریق مجموع انتخاب شییده

 ) نفییر بحیییث قییوهء مقننییه۳۳۷) نفر شامل شورای عالی اجرائیوی و تقنینی،متبییاقی (۴۰۰گان از تعداد (
 مؤقت ایفای وظیفییه نماییید. اییین قییوهء مقننییه مییؤقت بییا انتخییاب رئیییس ،معییاونین و منشیییان کییه بصییورت

  قانون اساسییی تحییت نظییارت کمیسییون انتخابییات۱۱ فصل ۱۵۶مستقیم،آزاد و سری به اساس حکم ماده 
 صورت خواهد گرفت به اساس فرمان رئیس جمهور الی انتخابات شورای ملی تمام وظایف شییورای ملییی

را که در قانون اساسی تعین گردیده الی ختم دوره سه ساله انتقالی به پیش خواهند برد.

ب:- شورای عالی متخصصین و دیوان محاسبات.

11



 اورگانهای عالی متخصصین و دیوان محاسبات که بنامهای ریاست عمومی متخصصین و ریاست عمومی
 دیوان محاسبات میباشند دارای یک بورد عالی مشترک تحت ریاست معاون دوم رئیییس جمهییور بصییورت

جداگانه در چوکات اساسنامه ها ، لوایح و مقرارت خود فعالیت خواهند کرد یعنی.

- ریاست عمومی متخصصین :-۱

 ریاست عمومی متخصصین که متشکل از متخصصین ورزیده افغانی و بین المللی در شقوق مختلف چون
 تخنیکی ،مالی،پلنگذاری،تکنالوجی،تعلیمی،هنییری و دیگییر امییور اجتمییاعی،اقتصییادی،سیاسییی و نظییامی
 خواهند بود مطابق به اساسنامه خود در چوکات لوایح و مقررات وضع شده با قوائی سییه گییانه دولییت کییه
 عبییارت از قییوهء اجرائیییه،قییوهء تقنینیییه و قییوهء قضییایه و ریاسییت عمییومی دیییوان محاسییبات همکییاری
 و رهنمائی های لزمه علمی و تخنیکیی را بیرای بهبیود بخشییدن امیور از نگیاهء کیفییت و سیرعت عمیل

انجام خواهد داد.

- ریاست عمومی دیوان محاسبات:-۲

 ریاست عمومی دیوان محاسبات که متشکل از اشخاص و متخصصین پاک،با تقییوا ووطندوسییت بییا دانییش
 در امور اداری و حسابی خواهند بود در اصییلح سیسیتم اداری و حسیابی بیا قییوای سییه گیانه یعنیی قییوهء
 اجرائیه،قوهء مقننه و قوهء قضایه و ریاست عمومی متخصصین در سطح مرکز و ولیییت رهنمییائی هییای
 لزمه را برای ایجاد سیستم اداری و حسابگیری و حسابدهی با کیفیییت مییدرن و عییاری از فسییاد اداری را

که طرف اعتماد ملت افغان و جوامع بین المللی باشد کار و فعالیت خواهد کرد. 

ومن ا توفیق. 

Engineer Fazel Ahmed Afghan.

8449 Cambie St Vancouver BC.

V6P 3J9. Canada.

Tel;- 604 325 5271

Cel 604 561 9401

E-Mail – Afghanfazel@hotmail.com 
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