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 روی کاغذ همتوافقنا
 
 

دربین ایاالت  دوحه یمیالد 2020 یفبرور 29 یدر روی کاغذ توافقنامه کاغذ نآ نامضا کنندگا  مهنوز رنگ قل
مستقیم   خدمت  %( در100صد فیصد ) که هبیگان ناین نوکرا  نطالبا که ،خشک ناشده است  نطالبا با اامریک ۀمتحد

ایاالت متحدۀ  در بین دوحه امضا شدۀ خالف مواد مندرج توافقنامه گبالدرن ،قرار دارد آی. اس. آی. پاکستان
ی ایاالت متحدۀ امریکا و متحدین  نه بر قوا ار  گروپ های تروریستی خویش ۀامر حمالت وحشیان نو طالبا امریکا 

که هفتۀ   دتروریستان ادعا دارن .دصادر نمودن بر نیروهای حکومتی و مردم عام افغانستان و تنها ناتو بلکه تنها
   .ت کاهش خشونت ها پایان یافته اس

       ،هنگذشت نطالبا  و بین ایاالت متحدۀ امریکا  دوحه هدو روز بعد از امضأ موفقنام طفق
والیت خوست در وقت تماشای بازی فوتبال در اثر انفجار سه فرد ملکی   ټکو نادر شاه یولسوال در نطالبا  هک بود

    .گناه را زخمی ساخته اندیببیگناه کشته و ده تن از افراد ملکی 
 

 
 

تواند که در توافقنامه و قرارداد  یکرده م یخود را درست ط داریو پا  یعمل ۀجنب یهر توافقنامه و قرارداد زمان
 انیتوافقنامه و قرارداد در نظر گرفته شده باشد. جر یاصل نیمنافع طرف نیدر بخش تآم ۀو عادالن  یتوازن عمل
 أتیدور مذاکرات بعد از مذاکره ه  ازدهیدربرگرفته، در    را  یو طالبان مدت طوالن  کا یامر  ۀمتحد  االتیا  نیمذاکرات ب
با طالبان را به مقامات  ثیبودند که مطالب مطروحه بح  یمدع کا یامر أتیبکابل سفر نموده بودند. ه کا یجانب امر

ها در نظر  صلهیافغان در ف ونیاسیافغان و س یساخته و موافقه مقامات حکومت کیافغان شر ونیاسیو س یحکومت
 و ناقص بوده یقانون ریغ نکهیقطر نه تنها ا ۀاست.  مگر مواد مندرج "توافقنامه" امضا شد هفتگر
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پنجهزار زندانی  یجنجال برانگیز و غیر عملی می باشد. بسیاری از مواد مندرج توافقنانه قطر بشمول رهای  بلکه
       .غیر عملی میباشد نهای افغانستا  نجنایتکار طالبان از زندا
ایاالت متحده امریکا با  مذاکرات غیر قانونی در مورد ی خویش مکررأقبل ۀتنوش چندین طوریکه من بارها در

با  ایاالت متحده امریکا  مذاکرات تذکر داده بودم که عادالنۀ بودن چنین مذاکرات نا  عدم عملی بودن وو طالبان
در  ری و پایداعقصورت به صلح وا چه هیب قربانیان جنگ در مذاکرات فۀ عدم اشتراک طروبا چنین شی نطالبا 

    .دنمی انجام نافغانستا
عدم  پس پرده در مذاکرات یبزودی نشان داد که تمام این همه هیاهو نمذاکرات ایاالت متحده امریکا با طالبا 

   .نتیجه است یبخصوص پاکستان و ایران ب جنگ افغانستان ردتضمینات معتبر طرفین درگیر  تموجودی
ر تاتی در حقیقت جنگ افغانستان ردبدون تضمینات معتبر طرفین درگیر  نمذاکرات ایاالت متحده امریکا با طالبا 

خود  یپاکستان در باز  .دعملی می شو نطالبا  کستان در تحت ناما پ .مستقیم آی. اس. آی سازمان یافته
ازیکطرف بتوانند کمک های اقتصادی ایاالت متحده امریکا را بدون ممانعت و توقف بدست آورند و از  دمیخواه

تا بحیث نیروی بدیل دولتی در  دبتوانند طالبان بیشتر از پیش برای جنگ و خونریزی تقویت نماین مه رب دیگجان
    .دافغانستان آماده شون
در چهار سال مذاکرات متواتر دوجانبه و چند  معاهدۀ ژنیو ه خاینانۀ خود را نیز بعد از امضأ یپاکستان چنین توط

ان که با تضمین ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی وقت تحت نظر سازمان جانبه در بین افغانستان و پاکست
معاهدۀ   رامضا شدۀ خود را د تپاکستان تعهدا .انجام دادند دصورت گرفته بو یمیالد 1988در ماه اپریل     ملل متحد

به   خود به جنگ نیابتی نانیز با کمک اجیر اخیر و در سه دهه  دعملی نکردنزنی نپیرامون صلح درافغانستا  وژنی
    .دبهانه های مختلف در افغانستان ادامه دادن

 کا یسازد که امر  یطالبان ثابت م  تکاریجنا   انیزندان  ییرها   یبرا  یشیخارجه پاکستان شاه محمود قر  ریصدوراوامر وز
 پاکستان شامل است.   یۀهم در پس پرده در گرو توط

جنگ مطابق  ریضمانت جوانب در گ با طالبان و امضأ توافقنامه بدون کا یمتحده امر االتی"صلح" ایکنون مذاکرات
 است.   دهیگرد ی. پاکستان آغاز و انجام  رهبری. اس. آیآ یدستگاه استخبارات ۀافتیسازمان  یویسنار

سال مذاکرات پس  نیچند یطالبان در ط اتریت ری. پاکستان  در تصوی. اس. آیآ  ۀو ناعادالن  یرعملیغ یباز نیا
 نیو متحد کا یمتحده امر االتیبخصوص ا انینمود اند که به جهان اژیکیچنان شکننده م  کا یمتحده امر االتیپرده با ا

 کایمتحده امر االتیصلح ا ۀتوافقنام نهیاند  تا زم نمودهتالش  صدی%( صد ف 100نشان بدهند که پاکستان )  یغرب
 .   ستندیصلح در کشور شان آماده ن نیتأم یخود افغانها هسستند که برا نیمگر ابا طالبان را فراهم نموده است،  

 دیبا  کا یمتحده امر االتیتذکر رفته است که طالبان بعد از مذاکرات و امضأ توافقنامه با ا  حیدر مواد توافقنامه صر 
 .  ندی"صلح"  را آغاز نما  یاالفغان نیمذاکرات ب

ی خواهد طالبان بعد از امضأ توافقنامه دوحه با ایاالت متحده امریکا چنین آغاز گردیده است م پاکستان و اکنون توطیه
قبل از آغاز مذاکرات بین االفغانی "صلح" با آنکه علنی فریاد میزند که دولت موجود افغانستان را به   که

از  تخود را با کمک ایاالت متحده امریکا به بهانۀ حسن نی پنجهزار زندانی جنایتکار  نمی شناسد، نخست هم رسمیت
   .کندیم رها  نزندانیهای افغانستا 

پنجهزار زندانیان  نای لبه یقین کام ،دقبلی موجود و مستند که از طالبان وجود داربراساس تجارب 
آی. اس.  تحت رهبری مستقیمأ به جبهات جنگ با طالبان  ناز زندانیهای افغانستا طالبان  رهاشده جنایتکار

   .می پیوندد نپاکستا  .آی
   .ملی افغانستان را ترجیع دهندخود را صادقانه دوست دارند منافع  افغانها میهن اگر واقعأ  *
در این مرحلۀ حساس  خود را  دربین یقومی و مذهب ،یاختالفات شخص ،دباید هوشیار باش میهن دوست یا افغانه *

    .کنار بگذارند و سرنوشت ساز کشور در مقابله با دشمن
   .شوند دمردانه وار ایستا  افغانها میهن دوست متحدانه در دفاع از مادر وطن خود در برابر توطیه های دشمن *

با طالبان مزدورخود می خواهد   توافقنامه ایاالت متحده امریکا اض مبعد از ا خویش ریبندهفۀ ی پاکستان با این توط
میالدی   1990مانند دهۀ  می خواد ستانپاک .دتقویت نماین ندر افغانستا طالبان را صفوف جنگ که

با خروج قوای   همزمان را افغانستان دموجو ت دول  تا دزارا در افغانستان میسر س جهرج و مر  زمینۀ  دوباره
     .دو حکومت وحشت طالبان دوباره بقدرت برسان دایاالت متحده امریکا وناتو سقود بدهن
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