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 په اروپاکی دمیشته افغانانو د ټولنوفدراسیون
 اروپاهای مقیم افغان سازمانهای فدراسیون

Federation of Afghan Resident Organizations in Europe 
 

 تبصره

 چرا موافقتنامٔه دوحه بعوض صلح به ازدیاد خونریزی انجامید؟

 به مناسبت یک سالگی موافقتنامهٔ دوحه

 ۲۰۲۱ فبروری ۲۹

تَ . تصاهین صلخ ّجٌگ در یک کطْرهستمیواً تاالی دمْق ّسزًْضت اًساًِای ساکي در آى کطْرتأثیزات هٌفی یا هثثت دارد

َٔ اهزیکا. ُویي جِت ها افغاًِای همین ارّپا اًکطافات در ایي سهیٌَ را تا دلت ّ ًگزاًی تؼمیة هیکٌین -اهزّس اس اهعای هْافمتٌاه

دّغزف جٌگ در ارسیاتی تأثیزات ایي هْافمتٌاهَ تاالی سًذگی هزدم افغاًستاى هْاظغ کاهالً . غالثاى دردّدَ یکسال هیگذرد

َٔ غالثاى، دکْهت افغاًستاى تذیي ًظز است کَ ایي هْافمتٌاهَ تَ غالثاى اهتیاساتی سیادی .  هتٌالط دارًذ تزػکس هْظغ خْضثیٌاً

 سیزا آًِا. ستدیگزخْضثیٌاًَ ًیًظز هزدم کَ اس غُزق هختلف تگْش ها هیزسذ . داد ّ آًِا را اهیذّار تَ پیزّسی ًظاهی ساخت

َٔ دّدَ تیطتزاس  تزای آتص تس در اجٌذای پیطٌِادی غالثاى کطتَ ّسخوی دادٍ اًذ ّ  ۹۰۰۰غی سال گذضتَ ّ تا ّصف هْافمتٌاه

َٔ تذْالت یکسال گذضتَ در ضِز ُا ّرّستا ُای افغاًستاى ًطاى هیذُذ کَ ایي .  هیثاضذاجٌذا هادٍٔ اخیز هذاکزٍ،  تزرسی ّالؼثیٌاً

اسدلمات دّلتی ضٌیذٍ هیطْد کَ دوالت تِاری غالثاى کَ آغاس آى دّر . هْافمتٌاهَ  صزفاً تَ اسدیاد جٌگ ّ خًْزیشی اًجاهیذٍ است

ًظاهیاى دکْهت ُن تَ رساًَ ُا گفتَ اًذ کَ آهادٍٔ دفاع . ًتثار تز اس دوالت تِار ُای گذضتَ خْاُذ تْدًّخْاُذ تْد، تَ هزاتة خص

لزار تْد . داضتاتؼاد ّسیغ تز خْاُذ ایي تار تین آى هیزّد کَ خًْزیشی کَ اکثز لزتاًیاى خْد را اس هزدم غیزًظاهی هیگیزد، . اًذ

تا ّصف هْجْدیت دیپلوات ُای ّالغ تیي دهْکزات چْى ریاى کزاکزسفیز . دکْهت جْتایذى ایي هْافمتاهَ را تزرسی هجذد کٌذ

َٔ هتٌاسع فیَ دّدَ اسثك اهزیکا در افغاًستاى اهیذی تَ اصالح اساسی   .  هْجْد ًیستدر هذتْی هْافمتٌاه

َٔ دّدَ ایٌکَ تزگزدین تَ  ، اس ًظز فارّ ػلت ایي ًاکاهی. غزفِای افغاًی را تَ رسیذى تَ یک راٍ دل کوک کٌذًتْاًست هْافمتٌاه

هتذذٍ در هٌطمَ ّتخصْظ   ایاالتسیاست ُایپاکستاى هذْری ّ  ػٌؼٌْیکْتَ تیٌی  ّ  خْد هْافمتٌاهَهذتْی غالثاى پسٌذ 

راٍ پیزّسی هذاکزات را تا دضْاری ُائی کَ ػثْراس آى تزای ُیٔات هذاکزٍ کٌٌذٍٔ جاًة ایي هطکالت .  افغاًستاى استدرهْرد

 سال هیدضْاری ُای ایي تْافمٌاهَ را فارّ درهاٍ  . خْاُذساخت، هْاجَ غیزلاتل ػثْردّلت افغاًستاى، تس دضْار ّ در هْاردی 

َٔ ارّپا ضزیک ساختَ تْد کَ ایٌک تزخی اس آًِا را هختصزاً تز هیطوزین ًاهَُطذار غی ،  ۲۰۲۰  : ئی تا کوسیْى اتذادی

 .هطکل اصلی ایي هْافمتٌاهَ استدّلت ایي ٍٔ غیاب ًوایٌذدرجٌگی ظذ دّلت افغاًستاى  هذاکزٍ تا گزٍّ  -１
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تذّى  در چْکات سهاًی تْافك ضذٍ اس خاک افغاًستاى ُای ًظاهی اهزیکاًیزُّای رّج رتؼِذ تَ  غالثاى هثٌی تز -２

تَ هؼٌی ًادیذٍ گزفتي دکْهت افغاًستاى  افغاًستاى، دکْهتیا دذ الل هْافمت لزارداد استزاتیژیک تَ اضارٍ  

 .ایي اهز تصادفی ًثْدٍ  گام اّل درّاگذاری هجذد افغاًستاى تذست پاکستاى است. است

 ،در تْافمٌاهَ" اهارت اسالهی افغاًستاى "  دادى هْلف رسوی ّ غیز ّالؼی تَ تذزیک غالثاى تا پشیزش درج ًام -３

  . هیذاى خْاُذ داداسالهییا دّلت ادیای هجذد اهارت پافطاری غالثاى تز تَ

تؼْض ًظام ایي تَ هؼٌی رظایت اهزیکا تَ ایٌست کَ غالثاى  .ًاهَتْافكدر هتي  غالثاى تَ  ّلتساسید ّاگذاری -４

 . دى کيفؼلی تذویلهت ّ دکربتا استٌاد تَ ایي ػثارات  خْد را کًٌْی دیکتاتْری هذُثی

َٔ صالدیت دّلت افغاًستاى ّ تؼِذ رُائی ُوَ سًذاًیاى غالثاى تذّى هطزّغ ساختي رُائی تجاّس -５  در ساد

تؼِذ کَ صزفاً تز هٌافغ ایي . سًذاًیاى تَ رسیذى تَ دل سیاسی یا دذ الل پیطزفت لاتل هالدظَ در هذاکزات

 .  سیاسی کْتاٍ هذت اهزیکا اتکا داضت، ػٌاصزهِن دیگزی چْى لاًْى، ػذالت ّدمْق تطز را ًادیذٍ گزفت

اهزیکا ػولی ضذى تؼِذاتص لزارهؼلْم .  هیتْاًذ تذزاى کًٌْی را تسیار ػویك تزتساسد سًذاًی دیگز۷۰۰۰رُائی 

 . هیکٌذکزدٍ ّرا تز دّلت افغاًستاى تا تِذیذ سیاسی ّ التصادی تذویل 

 «(فارو)کمیتهٔ حقوق بشر فدراسیون سازمانهای افغانهای مقیم اروپا »

 

 

 

 


