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 ؟صلح قطر توافقنامهٔ 
 

 معتبر شتوانهپ افغانستان در جنگاصلی  بازیگران بدون تضمینبا طالبان  امریکاایاالت متحده صلح توافقنامۀ  امضاء
 .ندارد همه جانبه

مایندگان ن، مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان و امریکاامضای این توافقنامه مایک پومپئو، وزیر خارجه 
 می شود.  های حضور دارندسی کشور و سازمان

در امر قطع جنگ و  برای مردم افغانستان با طالبان امریکاایاالت متحده توافقنامۀ صلح  امضاء و اثرأت اهمیت
غانستان فا چند بعدی جنگو قطع  پیمان صلحی امضااین نیست که افغانستان در  در خونریزی و تأمین واقعی صلح

کجانبۀ یتوافقنامۀ  امضاءمهم نیست که نیز . آنهم است دیرس ءامضا به در کدام کشوریا در کجا و توسط یک جهت آن 
   .تسا رسیده ءامضابه  قصر مجلل دوحه پایتخت قطرکدام با طالبان در  امریکاصلح ایاالت متحده 

 

 
 

جنگ و خونریزی در افغانستان در طی پنج دهۀ اخیر نخست در اثر رقابتهای بین المللی آغاز  علل و عوامل تداوم
 ی ابعاد و تأثیرات متعدد خارجی و داخلی میباشد. اگردیده است، که دار

برای  یجنگ و خونریز تازمانیکه تضمینات معتبر بین المللی، منطقوی طرفین جنگ و زمینۀ تطبیق عملی قطع
داوم و تدر افغانستان بوجود نیاید حصول صلح پایدار در کشور ناممکن است.  واقعی جنگ تأمین عدالت قربانیان

  اکمال جنگ و خونریزی در افغانستان توسط عوامل خارجی بکمک عمال داخلی جریان دارد.
همۀ جوانب ذیدخل خارجی و داخلی  قطع جنگ و خونریزی و تأمین واقعی صلح پایدار در افغانستان نیازمند حل

روسیه  طالبان ابراز امیدواری کرده بودند که قبالً  میباشد، که دارای پشتوانه و تضمینات معتبر بین المللی و ملی باشد.
حیت به جز نماینده با صال هسی گفتبیو چین این توافقنامه را تضمین کنند اما یک منبع دخیل در این مراسم به بی

د این منبع تاکی.نخواهد کرد ءنامه امضا، نماینده کشور سومی به عنوان شاهد و یا ضامن این توافقامریکا طالبان و
المللی این های مطرح جهان در این مراسم "اهمیت و حیثیت بینهای منطقه و قدرت کرد که حضور نمایندگان کشور
 ."توافق را برجسته خواهد ساخت

را  صلح و توافق فیصد زمینۀ مذاکرات 100پاکستان "کستان ادعا نموده است که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پا
فراهم نموده است، مگر پاکستان خود بحیث حمایتگر اصلی طالبان حاضر به  با طالبان امریکاایاالت متحده  در بین

 تضمین توافقنامۀ صلح نیست.
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اهند میخوپاکستان که  .ممانعت و توقف بدست آورندپاکستان در تالش آنست که کمک مالی ایاالت متحده را بدون 
در "دولت" افغانستان سهیم سازند و شاخه دیگراز طالبان را  امریکاشاخه از طالبان را بنام توافقنامۀ صلح طالبان با 

فبروری  2۹روز شنبه  سرپرست وزارت دفاع افغانستان بهسدهللا خالد، بنام طالبان ناراضی توافقنامه حفظ کنند. ا
و طالبان گفت: "گروه طالبان بین خودشان مشکل دارند،  امریکا)دهم حوت( ساعاتی پیش از امضای توافق صلح بین 

 ".امکان دارد شاخه هایی از این گروه از هم جدا شده و یا هم با پایبند نبودن به تمام شرایط صلح، آن را نقض کنند
طالبان  ندارند، امریکاایاالت متحده  امضاء توافقنامه یک جانبه را باصرفنظر از اینکه طالبان خود صالحیت حقوقی 
  و تأمین صلح را در افغانستان تضمین کند. نمی تواند، بدون اجازه پاکستان آتش بس دایمی،

 

 
 

جنگ و خونریزی در افغانستان در طی پنج دهۀ اخیر نخست در اثر رقابتهای بین المللی آغاز  علل و عوامل تداوم
 متعدد خارجی و داخلی میباشد. و تأثیرات گردیده است، که دارأی ابعاد 

توانۀ بین شتضمین معتبر و پ های مطرح جهان در این مراسم نمایندگان کشورهای منطقه و قدرت حضور میخانیکی
ر برای تضمین چین و روسیه د امیدواری طالبان شده نمی توانند. قطع جنگ و تأمین صلح در افغانستان المللی برای

   فقط جنبۀ تبلیغاتی دارد. درعمل پیاده نشده استبا طالبان  امریکاصلح ایاالت متحده  توافقنامه
 وانبج تمامکه  زمانی اهمیت معتبر دارد با طالبان برای مردم افغانستان امریکاتوافقنامۀ صلح ایاالت متحده  امضاء

 در یک چارچوب و جلوگیری از خونریزی قطع جنگ بر عواملمشترکأ افغانستان درگیر در جنگ  داخلی و خارجی
  .و آنرا تضمین نمایند دبرستوافق به صلح پایدار 

گذشته در افغانستان بارها نشان داده است که توافق بدون تضمینات معتبر در جنگ و جلوگیری از خونریزی تجارب 
یگران که بازاست مهم کار بسیار این  به صلح پایدار نمی انجامد. ستاندرگیر در جنگ افغان داخلی و خارجیطرفین 

ین طرفبین  در را اتعدم بازگشت دوبارۀ جنگ در افغانستان چه تضمین و قطع برایاصلی در جنگ افغانستان 
 . شود و عملی می امضاء افغانستانجنگ  درگیر
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