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 ۰۳/1۰/2۰1۹               یاکبربارکز
 

 هی که باید جلو تکرارآن را گرفت!اشتبا، دوحه "صلح"قرارداد 
 

 دیدار علنی دارند. قراردر اسالم آباد اکستان پبا وزارت خارجهٔ برای نخستین بار طالبان  هیأت دفترسیاسیامروز
اکستانی گفتگوهائی داشته باشند که هدف آن دمیدن روح به پبا مقامات مختلف  مذکوراست طی سه روزآینده هیأت 

تمبرمرگ آن را اعالن نمود. طالبان و پبتاریخ نهم س پصلح" دوحه است که دونالد ترم"یکر بی جان قرارداد پ
ک می نزدی یروزی زیادپبه با تکمیل قرارداد دوحه اکستان که خود را پشتیبانان خارجی شان بخصوص روسیه و پ

ین و تبلیغاتی برای ازسرگرفته شدن ا لماتیکپ، شروع نمودند به فعالیتهای دیناراضی بودند پو از اقدام ترم دیدند
اکستان در حین آمدن هیأت پ"تصادفی" خلیلزاد در مذاکرات. ناتو هم اخیرأ همین خواست را مطرح کرد. حضور

س پاکرات را از سرگیرد. ذمطالبان گواهی از این میدهد که امریکا هم بی تمایل نیست که تحت شرایط معین این 
ابل سایت خبری کخطرایجاد یک قرارداد شبیه به قرارداد دوحه هنوز هم مردم افغانستان را تهدید میکند. خوشبختانه 

این قرارداد قرار داریم و میدانیم که  محتوی مسودهٔ ما در جریان و ا رسانه ای ساخته استنیوز مسودهٔ این قرارداد ر
 که برای نباید در برابرکوششهاۍ سپ. طن ومردم ما را به خطر می اندازدآزادی واین قرار داد منافع ملی و امنیت و

خاموش  و اکثریتاعتراض کنیم. حق وطن  میشود سکوت کنیم. باید بر تمام نکات منفی این قراردادقرارداد احیای آن 
 نمود.  را باید ادا

صلح نیاز مبرم مردم افغانستان است. خونریزی تحت هر نامی و توسط هر کسی که قبل از همه باید اذعان داشت که 
فت ه حقوق بشری وکشتار مردم ملکی که با کودتایبراه انداخته شود قابل تائید نیست و باید به آن نه گفت. فاجعهٔ 

آغاز یافت و تا اکنون ادامه دارد باید متوقف گردد. اما با کلوخ گذاشتن و از آب تیر شدن )کاری که 1۳۵۷ثور 
ایاالت متحده نباید با طالبان وارد مذاکرات مستقیم  ایدار و آبرومند دست یافت.پ، نمیتوان به صلح خلیلزاد میکند(

بود. یعنی طالبان و حکومت افغانستان بحیث دو طرف جنگ مذاکره میشد. و یا حد اقل این مذاکرات سه جانبه می 
د. ونم، اشتراک میموضوعات ذیربط به امریکا و ناتو مورد بحث می بودمیکردند و امریکا صرف در مذاکراتی که 

م قرار . محصول این مذاکرات مستقیهمین مذاکرات مستقیم با طالبان بوددر زمینه ترین اشتباه امریکا گنخستین و بزر
میشد موجب  ءهرگاه این قرار داد امضاقبل از امضأ شدن به موجودیت اش خاتمه داده شد. بود که دوحه  "صلح"داد 

  سرافگندگی برای امریکا و مایٔه تباهی برای افغانستان بود زیرا: 
 

ند. ستان براه انداخته اطالبان خود را اتباع افغانستان معرفی میکنند و جنگ و خونریزی را در داخل خاک افغانالف: 
ری یگ صالحیت تصمیم. استبدینسو طرف مقابل طالبان در جنگ قوای امنیتی جمهوری افغانستان  ۴۰1۴از سال 

کا بحیث امریهٔ افغانستان میباشد. متعلق به دولت به رسمیت شناخته شدول لدحقوق بین ا، برمبنای این جنگدر مورد 
دولت  یکآن گروه تروریستی را در سطح  نبایدگروه تروریستی میساخت ویک ابرقدرت نباید خود را همسنگ یک 

افغانستان و ایاالت متحدٔه  امارت اسالمی" توجه کنید به متن جملهٔ آغازین این قرارداد: )امارت اسالمی( باال میبرد. 
  خروج ...". بمنظورامریکا 

 

 ، از افغانستان...خود راتمام سربازان نظامیکه ارد پعهد میست)به طالبان( "ایاالت متحده مادهٔ اول این قرارداد:ب: در 
بجا مانده نزد طالبان از سقوط دادن رژیم و کینهٔ  روحی ردن صرف به درد التیام زخمپاین تعهد س "بیرون میسازد.

بدینسو در حال خروج  2۰1۳الی کی نمیداند که ایاالت متحده از سال  میخورد. و 2۰۰1در سال شان توسط امریکا 
 خروج فراهم شدن شرایط ازجنگ است و میخواهد هر چه زودتر از افغانستان خارج گردد. در حقیقت طالبان با ادامهٔ 

" امارت  شتوانه میدهند:پکا یک تعهد بدون به امری 2عساکر امریکا جلو گیری کرده اند. در مقابل طالبان هم در مادهٔ 
از خاک افغانستان علیه هیچ کشورخارجی ارد که پر تعهد میسگی، بار داسالمی همانطوری که در گذشته متعهد بود

ذیرفته است که طالبان در گذشته پآقای خلیلزاد ، تمبرپس 11جای تعجب است که با وصف تجربهٔ  "استفاده نخواهد شد.
  !نددم استفاده از خاک افغانستان بودمتعهد به ع
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حاضر به آتش بس با حکومت افغانستان طالبان در حالیکه . خلیلزاد و طالبان با هم آتش بس میکنند نجمپماده درج: 
طالبان تعهد میکنند که ": نیست اما در چوکات قرارداد دوحه و توقف حمالت خونین اش باالی مردم ملکی افغانستان

" جانب امریکا هم : آنمبادله با ودر . "االی عساکرامریکائی در حال خروج حمله نکنندخروج قوا ب به مجرد آغاز
خروج نیرو های شان از افغانستان هیچ عملیات و بمبارد و ماهه(  1۴)چوکات زمانی رد که در هنگام اپتعهد می س

 بدان معنی است" این نظامی اش ادامه میدهد. الن های تعقیبی را انجام نمیدهند ونه با حکومت افغانستان به همکاریپ
به خشونت و حمالت باالی مردم افغانستان  با آزادی کامل میتوانندماه چوکات زمانی خروج قوا  1۴طی که طالبان 
 . و امریکائی ها نقش بینندهٔ بی تفاوت را خواهند داشت ادامه دهند

 

" امارت اسالمی افغانستان متعهد میخوانیم:اد بود. در این ماده این قراردمادهٔ ششم : مذاکرات بین االفغانی موضوع د
 در حهت مذاکرات بین االفغانی و افغان، است که همزمان با اعالم رسمی خروج قوا از افغانستان توسط امریکا

 قسمت نامی از دولت افغانستان برده نشده است. خلیلزاد در ایناین ماده در " م های عملی بردارد.اگبسرعت شمول 
را کامأل مسکوت مانده است. از جانب  " امریکادوست"و موقف دولت  هم به خواستهای طالبان تسلیم شده است

البان طابتکار اتخاذ اقدامات در جهت مذاکرات بین االفغانی به طالبان داده است. متن طوری فرمولبندی شده که دیگر
سی گفتگو میکنند. که در اینجا منظورشان از گروه های بار ها اعالم کرده اند که صرف با نیروهای مطرح سیا

فرهنگی -اکستان ودو حرب وحدت ساخت ایران میباشد. حال آنکه اکنون نیرو ها وشخصیتهای سیاسیپهفتگانهٔ ساخت 
 یوستن به تاریخ اند. پجوان ظهور کرده اند و تنظیمهای مورد عالقهٔ طالبان در حال 

 

حبوس در زندانهای دولت رهائی همه زندانیان میاب دولت افغانستان به طالبان تعهد در مادهٔ نهم خلیلزاد در غ: ـه
را میدهد که باالی شان ادعای حق العبدی وجود نداشته باشد. این عین همان متن ایست که جنگساالران  افغانستان

تقل میکرد که دولت افغانستان مسعفوه گنجانیده بودند. امریکا همیشه ادعا  بد نام ولسی جرگه برای همدیگر در منشور
 س چرا امریکا به عوض این دولت مستقل در همه امور تعهد میکند؟ پاست. 

روسهٔ نظام سازی در پطالبان تعهد میکنند که این ماده در است: این قرارداد دهم  مادهٔ : نظام سازی موضوع و
به روی نظام موجودهٔ افغانستان خط افغانستان را همزمان با ختم جدول زمانی خروج قوا تکمیل میکنند. این ماده 

بطالن کشیده و به طالبان این امتیازو ابتکار را میدهد تا قبل از ختم خروج قوا برای افغانستان یک نظام جدید بسازند. 
معلوم نیست آقای خلیلزاد و دولت متبوع اش صالحیت تصمیم گیری بجای مردم افغانستان را از کجا بدست آورده 

 بان. میسازند! نه طالساخته اند و اند؟ افغانستان یک قانون اساسی دارد و مطابق به این قانون نظام را مردم افغانستان 
تم ، بازهم در خولو خلیزاد مذاکره کنندهٔ آن نباشد ،صورت بگیرداگربازهم مذاکرات مستقیم میان امریکا و طالبان 

زیرا درعقب  ، مواجه خواهند شد.که معنی آن توهین به مردم افغانستان استمذاکرات، مردم ما به همین نوع قرارداد 
ن و دولت اطالبمستقیم میان س صالح این است که خواست مذاکرات پاکستان مسیر مذاکرات را تعین میکند. پصحنه 

امریکا صرف در بحث های ذیربط بنا به صوابدید افغانستان )با وصف آگاهی از عیوب این دولت( را همگانی سازیم. 
 جانبین دعوت شده میتواند. 

 
 )ختم( 
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