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 معرفى كتاب: 

 "قرارداد" دوحه صلح یا سراب 
 

سیاسى پیرامون "قرارداد قطر" است كه در سال گذشته میالدى   -این رساله حاوى سلسله از نقدوارههاى حقوقى  
رسیده است . اکنون در یک سال بعد از نشر این کتاب که سیر حوادث  بمناسبت یک سالگی آن » قرارداد « بنشر  

اسفبار و سقوط نظام ، بر هشدار ها و ارزیابی مندرج درین اثر » سراب « بودن آن » قرارداد « را ثابت نموده 
ملحوظ   است ، به اهل تحقیق و عالقمندان درک دقیق و عمیق مسایل و مصایب افغانستان تقدیم میگردد . روی همین

و غرض معرفی موجز کتاب ، بخش از پیشگفتار آن با خواننده عزیز شریک میگردد : قبل از پرداختن به مباحث 
این رساله، به تاكید باید خاطر نشان نمایم كه : صلح خواست اساسى و نیاز واقعى مردم مظلوم ما و شرط حفظ و 

د صلح، مسائل و مصایب افغانستان بحساب » شوق نوشتن« بقاى افغانستان مى باشد . با این تشخیص، نوشتن در مور
و یا نسخه پردازى از »برج عاج « دنمارك نه ، بل ، انگیزه اصلى براى من ، بمثابه یك شاگرد حقوق و علوم  
سیاسى، دفاع از حق و حقیقت و ارزشهاى متعالى حقوقى است كه در پرتو آن ، امكان دستیابى به صلح واقعى و  

ن میگردد و البته بحیث یك روشنگر افغان كه خود را مقروض وطن و مردم میدانم، وجیبه انسانى، خود پایدار ممك
از  امریكا  جدید  جمهور  رئیس  اداره  كه  اكنون  دهم.  بازتاب  را  وطن  مادر  بخون  آغشته  نعش  صداى  تا  میدانم، 

نماییم كه »بازنگرى « در صورتي  »بازنگرى« صحبت مینماید، باید با صداى رسا این خواست برحق مردم را بلند  
كه وداع با برخورد دهشتبار »كلوخ را گذاشتن و از آب گذشتن« و افغانستان را غرق ساختن است، در گام اول باید  
در تغییر و تعدیل سیاست كجدار و مریز آن كشور مصداق واقعى پیدا مینماید : تراژیدى خونبار افغانستان و تداوم  

تجاوز خارجى است و احوال ناهنجاركنونى محصول سیاستهاى كجدار و مریز دولتهاى ایاالت    آن معلول و مداخله و
متحده امریكا و انگلستان در دو دهۀ اخیر است كه بآ ابیارى درخت تروریسم در پاكستان و شاخبرى آن در كشور 

أمن امن براى تروریستان باشد و  ما، دمار از روزگار مردم به عزا نشسته بیرون نموده اند. تا زماني كه پاكستان م
دست تفقد بر فسادساالران باشد، صحبت از صلح ، كماكان »سراب« مىباشد. بر مبناى همین ضرورت تاریخى كه 
با تعیین سرنوشت افغانستان گره خورده است، این رساله آماده گردیده تا در احوالي كه كارد دشمنان تاریخى وطن 

و بدون حاشیه پردازى، صداى مسلكى و روشنگرانه را از نام مردم و بخاطر نجات    به استخوان رسیده، رك و راست 
آنان بازتاب دهیم . مامول فوق، درین رساله و در دوازده فصل مطرح گردیده و "قرارداد دوحه"، در مطابقت با 

ا مورد بررسى قرار  معیارهاى قبول شده حقوق بینالمللى بمثابه شكست حقوقى و اخالقى دولت ایاالت متحده امریك
گرفته و ماهیت غیرحقوقى آن توضیح گردیده و بخشهاى مخفى "قرارداد" و مواردى را كه عمداً مسكوت گذاشته اند  
)نقش پاكستان بحیث مأمن امن طالبان و اقتصاد جرمى و مواد مخدر( افشا شده وراه هاى مقابله عملى با دسایس  

در آماده ساختن این رساله؛ جا دارد از رهنمایى استاد بزرگوارم جناب   پاكستان مورد ارزیابى قرار گرفته است .
پوهاند دوكتور فاضلى اظهار سپاس نمایم . حقوقدان و دیپلومات سابقه دار و مجرب، رئیس شوراى افغانان مقیم 

پاسمندم .  دنمارك جناب هادى ابوى با كمال لطف این رساله را تدقیق و تقریظ بر آن نوشته است كه از ایشان س
ابوى مسؤل همیشه كوشاى  این رساله و جناب تمیم  آسمایى ویرایش  قاسم  حقوقدان و فرهنگى نستوه جناب محمد 
نشرات انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با كمال لطف این رساله را بدقت خاص و همیشگى بشكل دیجیتال آماده نموده 

از قبل مراتب امتنان خود را به ژورنالیست سابقه دار و نویسنده  كه از هردو سروران گران ارج سپاسمندم . همچنان  
بلند مرتبت جناب محمد صفر خواریكش كه این رساله را به زبان پشتو برگردان نموده است ، تقدیم میدارم با حرمت  

یگردد . ایمیل  یاداشت : عزیزاني كه عالقمند مطالعه این كتاب باشند، در ایمیل، مسنجر ، وتسپ و وایبر شان تقدیم م
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