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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

   ۳۰/۰۳/۲۰۲۰                          تمیر عبدالواحد سادا
 

 نآ "  قطر وبخش محرمعاهدهم"  
 

  ؟راه بسوى صلح
 

 ؟ یا تكرار تراژیدى دهه نود
 

 ؟ شوب هاى جدیدآ  و قرار گرفتن افغانستان در مسیر
 

 مسو بخش
 

 

  تذكر ضرورى :
 

 نرمان و نیاز جامعه و خواست برحق مردم و شرط بقاى افغانستاآ صلح
 ماست و اشكارا است كه صلح با طالبان بحیث گروه مخالف مسلح و متخاص

 . دبا دولت و با سوابق جنگ و جنایت انجام میاب
 ران به این ضرورت بخاطر رفتن به صلح واقعى و پایداعذبدینرو نوشته حاضر با ا

 ن" معاهده " است ، كه راه  را به تركستا  نیش و نگرانى ها مندرج دری، بیان تشو

 دمیبرد ودر چند بخش بخدمت و در معرض نقد و نظر هموطنان عزیز تقدیم میگرد
 

  
درین بخش به سایر موارد مندرج در " معاهده قطر " مكث مینماییم كه اشوب برانگیز و ارمان مردم بخاطر صلح 

  پایدار را به  " تركستان  " میبرد :
 

   دولت زدایى و تضعیف نقش دولت موجود افغانستان : -
از همان اغاز " پروژه " صلح قطر ، تالش گسترده انجام یافت تا دولت افغانستان به حاشیه كشانیده شود و دو استقامت  

   درین راستا اقدامات وسیع انجام یافت :
 

   در وجود به اصطالح سیاسیون و دوش و دویدن انان تا مسكو ، قطر و پاكستان و صحبت با نمایندگان طالبان - ١
 

طرح ایجاد دولت موقت كه طراح اصلى ان پاكستان میباشد و چنانچه اقاى عمران خان پیوسته به ان تاكید در  - ٢
   مینمود .

 

متاسفانه این به اصطالح سیاسیون هم با كمال خام اندیشى و بدون اندیشه بر عواقب ان ، به منادیان و مبلغان این 
  طرح افغانستان برانداز مبدل گردیدند .

 

   وجود مذاكرات قطر :در  - ٣
م ( و تا ختم و عقد " معاهده " اقاى خلیل زاد تالش   ٢٠١٨از همان اغاز دور اول مذاكرات در قطر در اواخر سال )  

نمود تا دولت افغانستان در حاشیه قرارداشته باشد و حتى چنانچه در مطبوعات افشا گردید ، از سپردن طرح سند نیز 
   رت گرفت .به رهبران دولت استنكاف صو
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  عواقب منفى پروسه دولت زدایى :
 

نادیده انگاشتن دولت موجود بحیث یك طرف اصلى جنگ در مغایرت با تمام موازین و تجربه جهانى دانش حل  -
   منازعات میباشد .

 تحقق پروسه صلح بیك مكانیسم قوى ضرورت دارد و در احوال جارى یگانه مكانیسم همین دولت موجود افغانستان
میباشد . صلح تنها در وجود عقد " معاهده " خالصه نمیگردد ، از اتش بس و تا رهایى زندانیان و جذب طالبان در 
جامعه و تعین سرنوشت افراد مسلح طالب و مسایل پیچیده مهاجران و ... همه و همه فقط و فقط در وجود یك مكانیسم  

   قوى كه همانا نهاد دولت است ، میتواند تحقق یابد .
بدینرو اظهر من الشمس است كه نقش دولت یك ضرورت حیاتى است و به حب و بغض افراد و جناح هاى سیاسى 

   ارتباط ندارد .
 

نا دیده گرفتن نقش دولت بمثابه یك طرف اصلى جنگ ، اشتهاى كاذب طالبان را بخاطر بزرگ بینى غیر واقعى ،  -
ز " فتح " و پیروزى تا تسخیر كامل قدرت دولتى به چیز كمتر فكر تحریك مینماید و چنانچه در عمل مى بینیم كه ا

  .دمینماین نه
 

تضعیف دولت كه راه را به سقوط ان مساعد میسازد ، افغانستان را به عوض صلح به تكرار اشوب هاى دهشتبار  -
   .دمیكشان دهه نود

 

  .دمیباش باطالق عمق ستراتیژیك انتضعیف و سقوط دولت تحقق پالن تاریخى پاكستان و تبدیل كردن ان به  -
 

تبلیغ این طرح كه طالبان با دولت حاضر به مذاكره مستقیم نمیباشد و میخواهند با تنظیم هاى كه جنگیده اند ، صحبت  -
   .داور نمایند ، از مقاصد شیطانى پاكستان است كه میخواهد با یك تیر ، چندین هدف را بدست

از چهل سال اخیر در وجود تنظیم هاى " جهادى " و همچنان طالبان سرمایه گذارى استخبارات پاكستان طى بیشتر 
گسترده نموده است و اكنون كه شمال مساعد از قصر سپید را با فراست انگریزى احساس نموده اند ، میخواهند ، از 

تصاحب نمایند. جالب است جمع تنظیمى ها و طالبان حداكثر نفوذ ، تا سطح تسخیر كامل قدرت دولتى را به نفع شان  
   . دكه بسیارى از اراكین بلند پایه دولتى ، اكنون در نقش مشاوران و مبلغان پاكستان و طالبان فعال میباشن

متاسفانه فقدان حاكمیت عقل و تاخر عقلى بمثابه مشكل تاریخى ما ، باعث میگردد تا ما نتوانیم در مقاطع حساس 
   . مفغانستان را تشخیص و بدان چنگ بزنیتاریخ حلقه اصلى مصالح علیاى ا

در طول و تاریخ و در احوال جارى ، كماكان ما ، مسایل كالن ملى را در حب و بغض شخصى خالصه مینمایم و 
این هسترى ضدیت با یك شخص و یا دوستى با یك شخص عامل اصلى تشخیص نادرست ما میگردد و بویژه در 

بازیهاى پیچیده و خطرناك استخباراتى است ، ما باید قبل از هر وقت دیگر با عقالنیت احوالیكه افغانستان اماج گسترده  
   . مسیاسى بطرف مصلحت وطن و مردم به عزا نشسته خود بیناندیشی

   : ربحث امارت اسالمى در " معاهده " قط
 

  : داین بحث امارت اسالمى ) اسارت اسالمى ( در سند قطر بگونه مطرح است كه براى ما دو شك را ایجاد مینمای
 

   :تمثب از دید -
درین حالت باید به حماقت جانب امریكایى تسوید كنندگان این سند ایقان داشت كه چگونه بمثابه بزرگترین امپراطورى 

خود در ایجاد ان نقش داشته اند ، چنین امتیاز تاریخى را قایل میگردند و به نظامى جهان با یك گروه شورشى كه 
  : دتكرار مینویسن

   ! ! !” دامارت اسالمى طالبان كه جانب امریكا انرابحیث یك دولت برسمیت نمى شناس"
   ! رفاعتبرو یا اواالبصا 

ت من دراوردى خودشان هیچ ضرورت به ،  امارت اسالمى طالبان از بدو پیدایش و تا كنون به اساس احكام شریع
برسمیت شناختن دولت ها ندارند ، از همان روز ایجاد بر طبق اصول طالبانى ، تمام مسلمانان جهان مكلفیت دارند 

همین   تا به  " امیر " امارت اسالمى بیعت نمایند و چنانچه اوسامه بن الدن به مال محمد عمر اخوند بیعت نمود و
تكفیرى  -من الظواهرى به مال هیبت اله اخوند بیعت دارد و تعداد زیاد از رهبران گروه هاى جهادى اكنون داكتر أی

   . دو تروریستى این بیعت را به امیر طالبان دارن
بدینرو ، صرف نفس تذكر ) امارت اسالمى ( در  " معاهده " بزرگترین امتیاز تبلیغاتى به طالبان و راه و رسم خاص 

   . دمیشوشان پنداشته 
كسانیكه به مبادى شریعت بلدیت دارندو كتاب معروف  ) هدایه ( را خوانده اند ،  بخوبى میدانند كه ذكر  ) امارت 

   : ماسالمى ( از دید طالبان به مفهو
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   ىطلب اصلح عن المدعى یكون إقرارا بذالك ش
   : هتابعین خود ابالغ نمایند كپنداشته میشود و اكنون طالبان محق میباشند تا به اعضا و دوستان و 

   . تامریكا اصل ، امارت را در پرنسیپ پذیرفته اس
 

   :ا امریك از دید منفى با شك و تردید در نیات جانب -
درین حالت باید بپذیریم كه جانب امریكا با این " تجاهل عارفانه " به بازى پیچیده استخباراتى متوسل گردیده است كه 

   . دعواقب بسیار خطرناك را براى افغانستان در قبال دار
كارزار  با این وضاحت كه گروه طالبان نه بحیث " تحریك " طالبان  ، بل تحت عنوان امارت اسالمى طالبان وارد

به اصطالح صلح میشوند و امارت شانرا مجدد به داخل افغانستان انتقال میدهند ، كه درین حالت افغانستان به حاكمیت 
   . دهاى متعدد تقسیم گردیده و خطر سوریه سازى و لبنان شدن كشور متصور میباش

 

  دادامه دار
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