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درباره ضمایم سری موافقتنامه امریکا با طالبان
نماینده کانگرس امریکا میگوید:

خانم لیز چینی نماینده [منسوب به حزب جمهوریخواه ایالت وایو منگ در مجلس نمایندگان امریکا] و
 20نفر دیگر از نمایندگان حزب جمهوریخواه در بارۀ اظهارات پمپیو وزیر خارجه امریکا در
کانگرس درهفته جاری این موضوع را مطرح کردند که آیا مطالب سری در موافقتنامه صلح
افغانستان موجود است و یا آنچه پمپیو وزیر خارجه اظهار کرده بود که همچو ضمایم سری که قابل
ارائه به اعضای کانگرس به حیث معلومات قابل بیان (کالسیفاید) وجود ندارد.
@FaceTheNation
SecPompeo addresses concerns that @RepLizCheney and 20 other Republicans raised this week about
whether there are secret provisions in the Afghanistan peace pact, saying there aren’t secret annexes and
that
members
of
Congress
will
be
briefed
on
classified
information.

نماینده گانگرس خانم چینی گفت که اداره ترامپ راجع به معامله [با طالبان] دروغ گفته است محتوای
اسناد (کالسیفاید) دربر گیرنده آنچه پمپیو گفته است ،نمیباشد .چینی اشاره میکند که اسناد مخفی وجود
دارند که ارائه نشده اند و او گفت که اضالع متحده امریکا یک ثبوت موافقتنامه را با طالبان ندارند که
نشانه عدم ارتباط شان با القاعده باشد.

The Trump administration has been lying about the deal. Rep. Cheney said that the classified documents
don’t contain what Pompeo said they do. Cheney noted that there are secret documents that have not
been released, and said that the United States does not have a verification agreement with the Taliban,
and
no
renunciation
of
al-Qaeda.
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تسلیم افغانستان که ترامپ آنرا به طالبان داده است ،میتواند بسیار خرابتر از معاملۀ باشد که هرکس
تصور آنرا کرده بتواند .این معامله آنقدر بد است که اداره [حکومت امریکا] میکوشد قسمت ها کلیدی
آنرا از کانگرس پنهان کند.
The surrender of Afghanistan that Trump handed the Taliban could be a much worse deal than anyone
imagined. The deal is so bad that the administration looks to be hiding key pieces of it from Congress.

اظهارات سخنگوی طالبان:

اما سخنگوی طالبان به گزارش اسپوتنیک چنین میگوید« :سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر
میگوید که میان این گروه و امریکا هیچگونه اسناد مخفی وجود ندارد».
وی در صفحه توییتر نگاشته است« :یکی توافقنامه است که در مطبوعات آمده و دیگری تشریح
توافقنامه است که هر بند توافقنامه را تشریح می کند و میکانیزم تطبیق یا ضمایم خوانده می شود».
از این معلوم میشود که ضمایم موافقتنامه که از نظر اهمیت کمتر از اصل آن نیست ،سری نگهداشته
شده است .اینکه چرا سری ومحتوای آن چیست و چرا طرف مقابل یعنی دولت افغانستان از آن آگاهی
ندارد ،سؤالیست که موجب بسا شک و سوء ظن ها را درمذاکرات بین االفغانی با طالبان به میان می
آورد.
امریکا از حکومت افغانستان رهائی  5000زندانی طالب را زیر نام "اعتماد سازی؟؟" عنوان میکند
و از دولت افغانستان میخواهد تا ده روز اینکار را عملی سازد ،درحالیکه اوراق منضمه موافقتنامه را
از همه پنهان میکند .این چگونه اعتماد سازی است؟ دولت افغانستان و مردم آن چگونه با اینچنین
معامالت سربسته و مخفی اعتماد کرده و بدون آگاهی از جریان جزئیات موافقتنامه داخل مذاکره با
طرف مقابل شوند؟ از همه مهمتر چه تضمینی وجود دارد که رهائی همچو تعداد که میتواند به حیث
لشکرطالبان در برابر دولت افغانستان داخل جنگ شوند ،جلوگیری بعمل آید ؟ در حقیقت با رهائی
آنها ولو به هر تعدادی که باشند ،بازهم کاری نیست که در آغاز مرحله که هنوز هیچ چیزی معلوم
نیست ،صورت گیرد .اینکار بطور قطعی به مثابه یک عمل انتحارخودی دولت افغانستان پنداشته
میشود و طالبان با استفاده از همین تعداد میتوانند به حمالت وسیع و بیشتر متوسل شوند.
مسلم است که این نوع بازی ها و قرادادهای سری با طالبان که خلیلزاد به راه انداخته است ،موقف
امریکا را در جهان بسیار پایان می آورد و با تأسف که مقامات عالی امریکا نیز فریب حرفهای
خلیلزاد را خورده و بدون سنجش عواقب کار ،دستورهای یک جانبه به طرف دولت افغانستان صادر
م یکند و توقع دارد که امر شان باید بدون چون و چرا عملی شود و حتی ضرب االجل ده روزه تعیین
میدارد.
دراین راستا وارد کردن فشار های مختلف بر دولت افغانستان و یک گروپ را بوسیله گروپ دیگر
تحت فشار قرار دادن ،کار سالم و مطابق به شأن یک دولت بزرگ نیست که خود را دوست
افغانستان و نیزنمونه دموکراسی در جهان میداند .نقش منفی خلیلزاد در قضایای افغانستان با گذشت
هر روز بیشتر و بیشتر آشکار میشود و تنفر مردم را بار می آورد که صدمه و عواقب آن از
محبوبیت امریکا در بین مردم افغانستان به شدت می کاهد.
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افسوس است که زعمای امریکا فراموش کرده اند که یک وقتی امریکا به حیث یک کشور حامی
دموکراسی و احترام به حقوق دول دیگر یک کشور نمونه در جهان بود ،اما امروز به کشوری تبدیل
شده است که مغایر به ارزشهای همیشگی خود عمل میکند و بدینوسیله به حیثیت بین المللی کشور
سخت لطمه میرسانند.
امضای موافقتنامه با طالبان مظهر یک نوع عقب گرائی مقامات امریکائی از اصول اصلی این
کشوریعنی مدافع ارزش های حقوق بشر و دموکراسی را بیان میکند .در سال  2001امریکا طالبان
را به دلیل ضدیت شان با حقوق بشر و حمایت ازگروپهای تروریستی در افغانستان سرنگون کرد و
بجای آن با تمام کوتاهی ها کوشید تا حقوق بشر و دموکراسی را در این کشور جنگ زده ریشه گیر
سازد و در ازای آن ملیارد ها دالر مردم امریکا را به اصطالح با "شاخی" باد کرد و به تعداد بیش از
 3500جوان امریکائی دراین راه جانهای خود را ازدست دادند ،اما نتیجه چه شد؟ نتیجه اکنون
برگشت دوباره امریکا به حمایت همان قدرتهایی است که آنها را در سال  2001سرنگون کرده بود.
موضوع بی توجهی و اغماض امریکا در مورد افغانستان در طول یک قرن مملو از همین نوع
پالیسی های ضد و نقیض است که ایجاب نوشتن یک کتاب را میکند .امید است که امریکا از تاریخ
بیاموزد و موقف استوار را در افغانستان پیشه سازد تا نشود باردیگر افغانستان به مهد و مرکز
تروریستی در جهان مبدل گردد.
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