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 عدم موجودیت تظمین معتبر صلح درافغانستان
 

طع قملی و بین المللی برای  تظمین معتبر نوع هیچ مریکا با طالبانیاالت متحده اابا امضأ توافقنامۀ قطر تا اکنون 
 رایب پناهگاه امنبه افغانستان دوباره دیگر که  ، وجود نداردفغانستان صلح واقعی و پایداری در اجنگ و تأمین 

  !دوش نهتبدیل « تروریستان»
 

 
 

خویش اپریل در توییتی  11شنبه  روز کی بیلی هاچیسون، نماینده امریکا در سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو(
متحده امریکا و ناتو  تبدیل نخواهد شد. هاچیسون نوشت، ایاالت« تروریستان»نوشت، افغانستان دیگر به پناهگاه امن 

ما »ها و نیرو های امنیتی افغان میایستند. وی در ادامه نوشت: تا برقراری صلح و ثبات در افغانستان در کنار افغان 
دهیم که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان )امریکا و ناتو( به تصمیم خود متحد هستیم و هرگز اجازه نمی 

توافقنامه  ۲۰۲۰فبروری  ۲9مریکا با طالبان به تاریخ یاالت متحده اا  .«تبدیل شود و سرزمین ما را تهدید کنند
ماه دیگر از افغانستان  14امضا کرد که بر اساس آن، نیرو های خارجی باید تا را در دوحه پایتخت قطر  "صلح"

   خارج شوند.
امضأ شده است و هیچیک از طالبان  ومریکا یاالت متحده اا" در دوحه پایتخت قطر تنها از جانب صلح"توافقنامه 

تأمین  موانع اساسی درطرفین بازیگران جنگ در افغانستان بشمول پاکستان این توافقنامۀ را تضمین نکرده است.  
صلح  در افغانستان ناشی از مداخالت کشورهای خارجی و حمایت از استخبارات دشمنان خارجی افغانستان از 

دولتی اند. جنایتکاران جنگی و مفسدین در افغانستان در دو  محور مانند جنایتکاران جنگی و مفسدین در حاکمیت 
طالبان و حزب "اسالمی" در مجموع حلقات مستقیم وابستۀ با پاکستان و "اتحاد شمال" که مشتمل از حزب جمعیت 

قیمأ که مست"اسالمی"، گلم جمان عبدالرشید دوستم، حزب وحدت فرقۀ مذهبی و  پیروان اسماعلیه سید کیان حلقات 
از جانب ایران، روسیه و ترکیه حمایت می شود شکل گرفته است.  جنگ و خونریزی عمأل  بکمک پاکستان، 

ح با طالبان به صل توافقنامهدالئل فراوان وجود که  ایران، روسیه و ترکیه در افغانستان بدون توقف جریان دارد.
    پایدار نمی انجامد.

و  دارداز خود استقاللیت ن ، طالبانهستندآلۀ دست پاکستان بحیث گروۀ یک تروریستی و هراس افگن طالبان اوأل :  
البان، حمایتگر طکشوراست. پاکستان بحیث  شده کشانیده مریکایاالت متحده ااتوسط پاکستان به میز مذاکره با 

جنرال مشرف حاکمران  است.ده دامحل امن برای طالبان  بیست شش سال قبل ایجاد کرده و ۲6طالبان را  کشوریکه
استخبارات پاکستان آی. اس. آی. دارد.  مریکایاالت متحده اانظامی پیشین هنوز هم ادعا پرداخت  تایجایی را از 
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ه در توافقنامه بحیث تضمین کنند امضا نکرد ، و خودمستقیمأ عملیات جنگی طالبان را در افغانستان به پیش میبرد
 . است

در دوحه پایتخت  2020فبروری  29به تاریخ که  "صلح"توافقنامه  در طالبانبدون پشتوانه امضأ خالی و تعهدات 
یاالت متحده ا بر ت بعدیو عدم حمالهیچگونه تضمین معتبر برای قطع جنگ در افغانستان  ند،قطر امضأ کرده ا

  د. توان نمی دهشو متحدین ناتو  مریکاا
میالدی ایجاد شده است  ۲۰۰1در دیسمبر  و متحدین ناتوامریکا  یاالت متحدهاطالبان دولت را که بکمک ثانیأ:   

 قبول ندارد و حاضر به  گفتگوی  بین االفغانی نیستند. 
 

    
 

قراداد های ستراتیژیک دولتین و قراداد های کمکی میخواهند قانون اساسی افغانستان الغا شود و کمک های براساس 
میات علآتش نکردند و درافغانستان برای قطع جنگ طالبان توقف نماید.   هامیالدی کمک  ۲۰۲4جامعه جهانی  تا سال 

 سنگین  در های جرم رهایی بدون قید و شرطه بیش از پنجهزار زندانیانی که با تا هنوز ادامه میدهد.جنگی خویش 
انون را مطابق  قطالبان دولت افغانستان با دقت پروسه رهایی زندانیان  محاکم افغانستان محکوم شده است می خواهد.

مگر طالبان آنرا قبول ندارد و هیأت تخنیکی خود از  ، و اخذ تضمین عدم بازگشت به میدانهای جنگ آغاز کرده اند
  کابل دوباره واپس خواسته اند. 

از کودکان در جنگ بحیث سرباز و بمگذار  ،بدتر از برده عمل میکنند و کودکان در افغانستان ن با زنانطالبا
انتحاری استفاده میکنند. هیچگونه تغیر مثبت در روش طالبان در برابر زنان و کودکان بوجود نیامده است. طالبان  

 هر روز مؤسسات تعلیمی را با قران پاک می سوزاند.  
بحث اساسی در اینجا برعلل و عوامل ناکامی سیاست های ایالت متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی در افغانستان  ثالثأ: 

در تمام عرصه ها مطرح است. کدام عوامل باعث گردیده که زمینۀ های عدم مؤفقیت مجموع  تریلیونها دالر کمک 
اتحاد شمال" هردو موانع اساسی قطع جنگ در طالبان و"های ایالت متحدۀ امریکا و جامعۀ جهانی بحدر رفته است. 

 افغانستان هستند.  
در پس پرده  مانع ایجاد دولت نیازمند قوی مرکزی الزمی شرایط کنونی در افغانستان است، و"اتحاد شمال" * 

اسی اسبکمک ایران،  روسیه و ترکیه خود را  وارث  دایمی قدرت دولتی در افغانستان  میدانند.  انتخابات و قانون 
افغانستان را قبول نه میکند و خواهان سهم بزرگ در حکومت افغانستان هستند. اگر سهم بزرگتر امتیازات و چوکی 
های بیشتر پر عاید و مهم در حکومت برای شان داده نشود،  تالش های خود را ایجاد حکومت موازی تا سر 

  دهللا ثبوت قطعی آن می باشد.تجزیه افغانستان ادامه میدهند که بغاوت کنونی عبدهللا عب
در طی دو هۀ اخیر با موجودیت قوای امریکا  احیای مجدد امات "اسالمی" میخواهد ونقش دوگانه پاکستان طالبان *

و ناتو در افغانستان روشن است. پاکستان تالش نموده تا که از یکطرف تعقیب شعارهای دروغین خود را در جنگ 
علیه تروریزم ادامه دهد،  و از جانب دیگر به حمایت شبکه های تروریستی طالبان و داعش توسط آی. اس. آی. 

 را علیه افغانستان و امریکا ادامه میدهند.  و نظامیان خویش جنگ
مشکل عدم تأمین صلح  در افغانستان و ناکامی جامعۀ جهانی بشمول ایاالت متحده روشن است، و آن عبارت رابعأ: 

 از حمایت مستقیم و بوجود آوردن حکومات تحمیلی جنایتکاران جنگی و مفسدین در طی سه دهه در افغانستان است. 
در تأمین صلح  در افغانستان ناشی از مداخالت کشورهای خارجی و حمایت از جنایتکاران جنگی و  موانع اساسی

مفسدین در حاکمیت دولتی اند. جنایتکاران جنگی و مفسدین در دو  محور مانند طالبان و حزب "اسالمی" در مجموع 
م، "اسالمی"، گلم جمان عبدالرشید دوست حلقات مستقیم وابستۀ با پاکستان و "اتحاد شمال" که مشتمل از حزب جمعیت

حزب وحدت فرقۀ مذهبی و  پیروان اسماعلیه سید کیان مستقیمأ از جانب ایران، روسیه و ترکیه حمایت می شود 
 شکل گرفته است. 
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زنان و مردان پیشنهاد می نمایند و آماده هستند که به تمام کشورهای جهان و  مردم شریف و زحمتکش افغانستان
سازمان ملل  متحد تعهد می سپارند، در صورتیکه کشور های خارجی بخصوص پاکستان، ایران، روسیه و ترکیه 

ا بکشند، دست از مداخالت خود را در امور داخلی افغانستان و از حمایت تنظیمهای جنایتکاران و رهبران آنه
جنایتکاران مستند جنگی را خلع سالح نمایند، مردم افغانستان می توانند نمایندگان ثالث البخیر خود را که دستان 
ایشان به خون مردم بیگناه آلوده نه باشد انتخاب نمایند. زمینۀ صلح واقعی را در افغانستان مطابق قوانین حفظ 

افغانسنان روابط دوستانۀ خود را با تمام کشورهای جهان  در مرکزی قویملی  دولت حقوق بشر تأمین می نمایند. 
و منطقه فراهم کرده  می تواند. مردم افغانستان یقین کامل دارد که افغانستان بزودی بار دوش جامعۀ جهانی نمی 

 باشد.  
 تشکر.
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