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 توافقنامۀ قطر
 

 .افغانستان است  در  برحال و نفی حکومت حاکمیت دولتی صریح نقض
 
 

ایاالت متحده   توسط میالدی 2020 فبروری 29 که بتاریخ توافقنامۀ "صلح" قطر مندرج بخشی از مواد بدون شک
نقض صریح    ،امضا شده است  در قطر  افغانستان  برحال "دولت " رسمی گاننمایند در غیاب  امریکا با طالبان

   .افغانستان است  ملی حاکمیت 
 

   
 

 !  لزادیخل یجناب زلم
افغانستان  پرسند،یم کا یمتحده امر االتیشما از دولت متبوع شما ا قیو از طر دیگویافغانستان به شخص شما م مردم

سال با  کصدی شترازیکشورکهن مستقل، عضو سازمان ملل متحد، مؤسس جنبش عدم انسالت بود، که پ کی ثیبح 
اساس گذاشته بودند. دولت  شیدر کشور خو  یولتد  ۀسه گان  یبا قوأ  یآغاز سلطنت شاه امان سنگ تهداب قانون اساس

 انکشاف دادند.   شین را در کشور خوو ساختار دولت مدر نیافغانستان قوان ریمردان دل
جشن   شیپ یخود  را چند نیدولت یو دوست تیروابط حس ن یصد سالگ کا یمتحده امر االتیافغانستان و ا مردمان

 تختیپا  یس یدولت افغانستان در شهر واشنگتن د تیافغانستان در عمارت ملک با یسه رنگ ز رقیگرفتند بودند. ب
دوکشور مستقل  انگریدر اهتزاز است که نما  ستاندر شهرکابل در افغان  کا یامر التیسمبول پنجاه  ا رقیو ب کا یامر

 باشد.   یم
و  یالملل نیب یمجددأ در افغانستان را معرض  رقابتها  گانگانیب یجنگ کنون داتیمتأسفانه تهد ریاخ  ۀدر پنج ده  

و حضور  یاتحاد شورو یداده که منتج به تجاوز نظام است قرار کا یمتحده امر االتیآن هم ا کطرفیکه  یمنطقو
عمأل در افغانستان حضور   سافیا  ۀدر چوکات ادار  هان( کشور ج 43ناتو با چهل سه ) -  کا یمتحده امر  االتیا ینظام

 دارد.   
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متعدد   یافغانستان با دولت ها  یچهار دهه جنگ طوالن یکه  در ط کا یامر ۀمتحد االتیا تیبا صالح ۀندینما  ثیبح 
در افغانستان  یزیجنگ و خونر یخود به عوامل اساس د،یبود کایامر پلوماتیو د یمل تیدر نقش مشاور امن کا یامر

 .  دیحضور فعال داشت
 ادیآنرا  ۀفقط شم نجا یدرا دیدار ییدر افغانستان کامأل آشنا یجنگ اتیجنا ریبا اسناد معتبر انکار ناپذ  کا یجانب امر 

   د؟یمردم مظلوم افغانستان را با خود دار ریجوابات تقص یکس م،یکن یآور م
 ها انجام داده اند.   یرف خارجدر افغانستان را ص ی* بدون شک تجاوزات نظام

 وی)ناتو( در افغانستان با نقض مواد مندرج  قرداد ژن کا یمتحده امر  االتی) وارسا( و ا  یشورو  ریاتحاد جماه  ۀ* مقابل
هولناک در   یزیاست، که باعث جنگ و خونر دهیو اعراب انجام گرد رانیحکومات پاکستان، ا شرمانهیو مداخالت ب

 ت.   کشور  همرا بوده اس
و  رانیحکومات پاکستان، ا شرمانهیدر افغانستان با مداخالت ب کا یمتحده امر االتیو ا یاتحاد  شورو ۀ* تداوم مقابل 

 و هزاران سند آن موجود است.   دهیشان گرد ییافغان از کشور آبا ونها یلیاعراب  منجر به قتل و فرار م
" در افغانستان، ی"جهاد یها  میتوسط تنظ ی الدیم 1990 یالمال سالها  ت یمردم و ب ی* چور و چپال شهرها، دارا

  م یبکمک مستق  یو مذهب  یاختالفات قوم  دیورود طالبان توسط پاکستان در افغانستان، تشد  اک،یکشت تر  ۀزرع وتوسع
ها  یخارج  یو نظام یمال تیاز حما  که یداخل رانیاج  انیبا شورش ییا یو ماف یخارج  یشبکه استخبارات

 است.  افتهیخوردارهستند،  انجام بر
کار و مکاتب   یبستن دروازه ها   ان،یبام   یخیتار  یآن، انفجار بتها   یها   شهی* سوختاندن درختان با ثمر در کشور با ر

 دیتوسط رش یلیقندوز و دشت ل یتوسط طالبان،  قتل هزاران دهقان صفوف طالبان در قلعه جنگ هنیزنان م یبرو
قندوز افغانستان   تیوال  ییهوا  دانیالقاعده و طالبان از م  رانکه رهب  یپاکستان  یترانسپورت  اراتیط  تیامن  نیدوستم، تأم

 " بودند.   ی"اسالم تینظار جمع یبا پاکستان انتقال دادند بدوش گلم جمان دوستم و شورأ
 ۀبه مواد مخدر ریو معتاد شدن مردم فق گانگانیآتش سوخت جنگ دشمنان و ب ی* مردم عوام افغانستان بجز قربان

 نقش در آغاز و قطع جنگ کشور شان نداشته و ندارند.         چکونهیکشنده ه
  ه یو ناتو و همسا  کا یمتحده امر تاالیبشمول ا یخارج  یدر افغانستان کشورها  گانگانیجنگ ب ۀچهار ده ی* در ط

 کند.   یافغانستان را نقض م یارض تیو تمام یدولت تیحق حاکم یاند که بنام کمک و دوست یها 
و   تیکه  حق حاکم یخارج  یکشورها  ۀ. هم ستیکم ن انیجواب  مردم افغانستان و جهان یب ی* موارد پرسش ها 

 آنرا را دارند.  تیامن یسازمان ملل متحد و شورأ تیو نقض کرده اند عضو مالیافغانستان را پا  یارض تیتمام
حقوق تلف شده مردم   ۀاعاد یبرا یمدافع حقوق بشر در افغانستان و جهان امروز یو مل یالملل نیمرجع ب چی* ه 

 افغانستان وجود ندارد، که درعمل به اعاده حقوق مردم افغانستان را کمک کند.  
را در کشور شان بوجود آورده اند، بلکه   یزیکه جنگ و خونر ستندیافغانستان نبودند و ن دفاعیوم و بمردم مظل نی* ا

حکومت  نیو ناتو چند کا یمتحده امر االتیبشمول ا یخارج یچهار دهه در افغانستان را کشورها  یزیجنگ و خونر
 بوجود آورده اند.   شیخو یداخل ینگج  تکاریو جنا  رانیو فاسد را در افغانسان توسط اج  یمواز

آنان بشمول  طالبان   یو حکومات مواز  یجنگ  تکارانیو ناتو از جنا   کا یمتحده امر  االتیبشمول ا  یخارج   ی* کشورها 
 یخیتلخ  تار  قیوحقا   یجنگ  اتیاست که هزاران سند جنا  انیجهان یانسان  فهی. وظکندیم  یو نظام  یمال  تیحما   مأ یمستق

 و عادالنه  آنرا درعمل جستجو کند.   یحل عمل یو راه ها  ندیان را ببافغانست یجنگ اتیرا در مورد جنا 
و    کا یکردند. دولت امر  جادی"دولت"  موجود افغانستان را ا   یالدیم  2001در دسامبر    دانشیو متحد  کای* دولت امر

 پردازند.     یمافغانستان را    یو نظام  یخود قسمت اعظم مصارفات ملک  یازهژده سال با حضور نظام  شیب  دانشیمتحد
 ورزد که :   یم دیتاک انیدر مورد زندان  کا یمتحده امر االتیچرا جانب ا  

با طالبان  بوده و واشنگتن  متعهد  کا یاز توافق نامه امر یدولت افغانستان بخش انیطالبان در زندان انی" تبادله زندان
پاکستان،  کا،یمتحده امر االتیبجز ا دینیبردارد." بب یافغان انیاست تا هرگونه موانع را در برابر آغاز مذاکرات م

 کیجمهور منتخب افغانستان تبر سیرئ ثیرا بح  یداکتر اشرف غن ابجهان انتخ گرید یاز کشورها  یاریبس رانیا
 گفته اند.  

 دارندیاظهار م  حأ یصر تیافغانستان با قاطع یانتخابات با در نظر داشت منافع مل ۀبرند میو ت  یر اشرف غن* داکت
 ."    ستین ریامکان پذ یاالفغان نیاز شروع مذاکرات ب شیطالبان پ تکاریجنا  انیپنج هزار زندان ییکه  " رها 

 یحامد کرز ،ییاجرا سیبا بغاوتگران دولت منتخب مردم افغانستان چون عبدهللا عبدهللا رئ یدر پ یپ ی* مالقات ها 
سرسخت صلح  نیچاردهه جنگ از مخالف تکاریفاسد جنا  یاز چهره ها  گرید یافغانستان و برخ  نیشیجمهور پ سیرئ
خود  یو گروپ یمنافع شخص افغانستان را بخاطر خب در افغانستان هستند، دولت منت یعدالت واقع نیو تأم داریپا 

 . براساس کدام قانکنندیم بیتخر
"صلح" را  در عوض دولت افغانستان  میجمهور منتخب افغانستان تصام سیرئ ۀو اصول بدون حضور و موافق ون

 شود ؟     یأن گرفته م نیبا مخالف
 حکومت برحال در افغانستان است.        یو نف یدولت تیحاکم حیکار نقض صر نیا
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در افغانستان را  یاسیگذشته انتقال قدرت س یخیتلخ تار  ۀدرس تجرب  دیناتو نبا نیو متد کا یمتحده امر االتیا* 
دولت   کهیدر حال   ،یالدیم  1991شان از افغانستان در سال    ینظام  یفراموش کند.  روسها در گرما گرم خروج قوا

دولت برحال  ابی" را در غیاسیانتقال قدرت "س میصمو حکومت داکتر نجبب هللا در افغانستان برحال بودند،  ت
" مخالف دولت برحال داکتر نجبب هللا  در ماسکو گرفتند که آتش جنگ تا امروز هم ی"جهاد یمها یافغانستان  با تنظ

 با شدت آن ادامه دارد.       
حقوق   نیقوان  دیشود. نبا   ضیافغانستان تعو  یمل  تیبا نقض حقوق حاکم  دیو ناتو نبا    کا یمتحده امر  االتیا  ی* کمک ها 

 ییکا یسپرده شود. سربازان امر  یدر  افغانستان به باد فراموش  یعدالت واقع نیالدول در مذاکرات "صلح"  و تأم  نیب
دو کشور   نیحقوق متقابل دولت تیداده اند. عدم رعا  درافغانستان تیصلح و امن نیفراوان را در راه تأم یها یقربان

 .   گذاردیم یبا افغانستان به جا  کا یمتحده امر االتیا یخطرناک را قبال دوست اریعواقب بس
  

  ۀ " است و به گفتیاسیهاگ "نهاد س  یجنگ میجرا یالمللنیب ۀگفته است که محکم  کا یامر ۀمتحد االتیا ۀرخارج ی* وز
 باکانه" است.   یاقدام ب کیدر افغانستان " یجنگ میمحکمه در مورد احتمال ارتکاب جرا نیا قاتیز تحقآغا  یو
  

 یقانون  گردیبلکه پ   ست،یباکانه" ن  یدرافغانستان "اقدام ب  یجنگ  اتیجنا    نیمجرم  یقانون  گردیو پ  یجنگ  میجرا   وقوع
 حقوق بشر در افغانستان است.     یعادالنه عدالت برا نیدر افغانستان تأم یجنگ اتیجنا   نیمجرم

      ست؟یچ کا یطالبان در مذاکرات با امر یندگیطرف نما یحقوق لیدال  
و   هیترک ه،یروس ران،یا میمستق تیهستند هژده سال اند بدستور پاکستان با حما  ها یخارج  یجنگ رانی* طالبان اج 

گروه هراس افگن که ساالنه هزاران تن اتباع   کی  نیبا چن   کا یمتحده امر  االتیجنگند. چرا ا یاعراب در افغانستان م
 را امضأ کرده اند؟   طر"صلح"  ق ۀکشند توافقنام یافغان را م گناهیو ب یملک

طالبان پاکستان از مذاکرات   انیناتو بشمول حام  یو کشوها   کا یمتحده امر  االتیکه اگر هدف ا  نست یمهم ا  یاساس  سوال
"دولت"  برحال  ندگانینما  کا یمتحده امر االتیصلح در افغانستان بود، پس چرا ا نیتأم یو امضـأ توافقنامه قطر برا

"صلح" با  ۀحداقل قبل از امضأ توافقنام ا ینه ساخته بودند، و میسهبا طالبان  یدر رو یافغانستان را در مذاکرات رو
موافقت دولت برحال افغانستان را   ردیگیندرج توافقنامه "صلح" که به "دولت"  افغانستان تعلق مطالبان در مواد م

مواد مندرج   یا ه  صلهیاز ف  یشد. بخش  یصلح در افغاستان نم  یسد راه گفتگو ها   یبدست نه آوردند که اختالفات کنون
طالبان   تکاریجنا   یپنجهزار زندان ییرها  دنیبا طالبان در قطر بخصوص گنجان  کا یمتحده امر  االتی"صلح" ا  ۀتوافقنام

 حیو شرط آنها نقض صر  دیبدون ق  ییافغانستان هستنند،  رها   یملک  گناهیبالفعل مردم ب  نیقاتل  انیدر توافقنامه که زندان
 در افغانستان است.    الدولت منتخب برح  یو نف نیقوان

شناسند. مردم آگاه و  ینم تیو دولت برحال در افغانستان را برسم یهراس افگن نخست قانون اساس نیقاتل طالبان
مردم  یباال زهیطالبان با زور سر ن ییطالبان را قبول ندارد ، هرگاه حکمروا یوطندوست افغانستان هم امارت بدو

 .  ابدی  یجنگ در افغانستان ادامه م  و  یزیخونر  اومشود ،  بلکه تد  یقطع جنگ نم  رندیصلح دوست کشور صورت بگ
 

 یپا 
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