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 کتاب:  یمعرف

 
 قطر  " داد قرار "

  

 سراب   ای  صلح
 

  ازین  میالدى  گذشته  سال   در  كه   است  قطر  ”قرارداد”  پیرامون  سیاسى  -  حقوقى  هاىنقدواره  از  سلسله  حاوى  رساله   این
   است. رسیده بنشر قلم
 مردم  واقعى  نیاز  و  اساسى   خواست  صلح  كه:  نمایم  نشان  خاطر  باید  تأكید  به  رساله،  این  مباحث  به  پرداختن  از  قبل

   باشد.مى ستانافغان بقاى و حفظ شرط و ما مظلوم
  از   پردازى   نسخه  یا  و  نوشتن«  »شوق  بحساب  افغانستان  مصایب  و  مسایل  صلح،  مورد  در  نوشتن  تشخیص،  این  با

  حقیقت و حق از دفاع سیاسى، علوم و حقوق شاگرد یك  بمثابه من، براى اصلى ۀانگیز بل، نه، دنمارك عاج« »برج
  بحیث  البته  و  گرددمي  ممكن  پایدار  و  واقعى  حصل  به دستیابى  نامكا  آن،  پرتو  در  كه  است   حقوقى  متعالى  هاىوارزش

  بخون   آغشته  نعش  صداى  تا  دانم،مي  خود  انسانى،  وجیبه  دانم،مي  مردم  و  وطن  مقروض  را  خود  كه  افغان  روشنگر  یك
   دهم. بازتاب را وطن مادر

  سال  از  و  است  مطرح  لفمخت  عناوین  تحت  و  (  م۲۰۰٤)   سال  از  صلح”  ”سراب  مورد  در  صدا  و  سر  كه  حالي  در
  و   كابل  در  صلح  مورد  در  كنفرانس  و  هانشست  از  بعد  و  باشدمى  فعال  قطر  كشور  در  طالبان  سیاسى  دفتر  م(۲۰۱۲)

 یك  سطح  در  جریان  این  ترامپ،  جمهور  ئیسر  هالیودى  چرخش  یك  در  عید،  ایام  در  طالبان   با  بسآتش  روزه  سه  انفاذ
  نماینده   هاىنشست  دور  یازده  و  ماه  هجده  از  بعد  قطر”  ”سلایر  و  شد  قرارداده  نشا  انتخاباتى  اهداف  خدمت  در  و  پروژه
  گردید. منتهى دوحه ”قرارداد” با طالبان با زاد خلیل دوكتور امریكا، خارجه  وزارت خاص

  عواقب كه  نمودند »مهندسى« بگونه را یدیگر معوج  بناى بن”، ”نشست كج  خشت از  عبرت درس بدون بدینترتیب،
  باشد.مى و... سقوط سراشیب در گرفتن قرار و افغانستان  ساختن بنانل آن،

  امارت   احیاى  خواست  با  طالبانى  شرارت  برزخ  در  كه:  است  افغانستان  صلح  به  تشنه  و   مستضعف  مردم  این  اكنون
 و  Q H G  رند،  )مؤسسه  هاىنسخه  سرمجبوریت  از  و  باید  فساد،  حاكمیت  و  ”سلطانى”  جمهورى  و  وسطایى  قرون

I S I،  اكسیر   را  كابلوف(  اسالمى”  البنیادوسیع  حكومت”  و  قدرت”  تقسیم  براى  ائتالفى  انتقالى  ”دولت  ایران،  پاسداران  
  نمایند. قلمداد نجات
  را  اصلى حلقه  افغانستان، علیاى  مصالح  و  منافع به زدن چنگ با و سیاسى عقالنیت پرتو در  تا است ضرور :بدینرو

  مردم  بیست  قرن   اخیر  و  اوایل   در   كه   گردد  جلوگیرى  « ی»انقطاع  و  »سقوط«   از   آن،  به   توسل  با   كه  دهیم  تشخیص
   اند. نموده آزمایش  را دهشتبار تجربه آن دوبار ما،
   گیرد. قرار ما كار سرخط در  اساسى قانون در  مندرج هاىارزش و نظام حفظ باید: شناخت، همین مبناى بر

  بخاطر   طالبان  و  افغانستان  دولت  شرط  و  بالقید  و  مستقیم   مذاكرات  طریق  از   ملى:  بزرگ  مأمول  این  به  دستیابى
 ختم  براى  سیاسى  حل  راه  فقط  كه  باشند  داشته  یاد  به  همیشه  طالبان،  و  دولت  گردد.مي  ممكن  مشروط  صلح  به  دستیابى

   دارد. وجود جنگ آفت
  صلح   به  تا  باشندیم  مستحق  و  نددار  حق  اند،  شده  متحمل  را  تحمیلى  جنگ  قرن  نیم  حدود   كه  افغانستان  مظلوم  مردم

  نمایند. گذار دایمى و واقعى
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  دستاوردها  از  كه  اند  آن   طرفدار  نه  و  خواهندمي  را  اسارت  و  امارت  به  قهقرایى  سقوط  نه  مردم،  كه  است  مبرهن
   شود. ساخته عثمان” ”پیراهن
  عصر   بعد  بویژه  و  روم  و  یونان  همان  از  اصل  این  كه  باشیم  داشته  یاد  به  شود،مى  صحبت   جمهوریت  از  كه  زماني

   حاكمیت: دو در، روسو، و كانت روشنگرى،
  ملى حاكمیت -
  قانون حاكمیت -

   ندارد. قبول را آن دوى هر اسالمى” ”امارت كه گرددمي متمایز و  تعریف
 به  انحصارى  طور  به  اساسى  قانون  طبق  بر  و  المللىبین  هاىمیثاق و  متحد  ملل  زمانسا   منشور  طبق   بر   ملى  حاكمیت

  وفادارى  معیار  گیرند.مي  تصمیم  كشور  زعامت  و  سیاسى  رژیم  نوعیت  مورد  در  مردم  آن  اعمال  با  و  دارد  تعلق  مردم
  آزادنه   مظلوم  مردم  تا  است  سراسرى  بسآتش  بطرف  تنرف  ملى،  حاكمیت  حق  تبارز  و  ملى   ۀاراد  به  طالبان  و  دولت

  نمایند. ابراز شان مقدرات نیتعی بخاطر را شان خواست
 برحق   خواست   این  رسا  صداى  با  باید  نماید،مي  صحبت  »بازنگرى«  از  امریكا  جدید  جمهور  رئیس  ۀادار  كه  اكنون
  و گذشتن«  آب  از و گذاشتن  را   »كلوخ دهشتبار برخورد با وداع  كه  صورتي در  نگرى” ”باز كه:  نماییم بلند را  مردم

 واقعى   مصداق  كشور  آن  مریز  و  كجدار  سیاست  تعدیل  و  یریتغ  در  باید  اول  گام  در  است،   ساختن  غرق  را  افغانستان
  نماید:م پیدا

 محصول  كنونى   ناهنجار  احوال  و  است  خارجى  تجاوز  و  مداخله  و  معلول  آن  تداوم  و  افغانستان  خونبار  تراژیدى
 درخت  آبیارى  با  كه  است  اخیر   ۀده   دو  در  انگلستان  و  امریكا  متحده  ایاالت  هاىتدول   مریز  و  كجدار  هاىسیاست

  زماني   تا  اند.  نموده  بیرون   عزانشسته  به   مردم  روزگار  از  دمار  ما،  كشور  در   آن   برى  شاخ  و  پاكستان  در  تروریسم
  »سراب«   كماكان  صلح،  از  صحبت  باشد،  فسادساالران  بر  تفقد  دست  و  باشد  تروریستان  براى  امن  مأمن  پاكستان  كه
  باشد.مى
  در  تا  گردیده،  آماده  رساله  این  است،  خورده  گره  افغانستان  سرنوشت  نیتعی  با  كه  تاریخى  ضرورت  همین  مبناى  بر

  و   مسلكى  صداى   پردازى،  حاشیه  بدون  و   راست  و  رك  رسیده،  استخوان   به   وطن  تاریخى  دشمنان  كارد   كه  احوالي
  دهیم. بازتاب آنان نجات ربخاط و مردم نام از را روشنگرانه

  شده  قبول  هاىمعیار  با   مطابقت  در  دوحه”،  ”قرارداد  و  گردیده  مطرح  فصل  دوازده  در  و  رساله  درین  فوق  مأمول
 ماهیت  و  گرفته  قرار  بررسى  مورد  امریكا  متحده  ایاالت  دولت  اخالقى  و  حقوقى  شكست  بمثابه  المللىبین  حقوق

 پاكستان  )نقش  اند  گذاشته  مسكوت  عمداً   كه  را  مواردى  و  ”قرارداد”  مخفى  هاى  بخش  و  گردیده  توضیح  آن  غیرحقوقى
 مورد  پاكستان  دسایس  با  عملى  مقابله  هاى  راه  و  شده  افشا  مخدر(  مواد  و  جرمى  اقتصاد  و  طالبان  امن  مأمن  بحیث

   است.  گرفته قرار ارزیابى
  نمایم. اسسپ اظهار فاضلى دوكتور پوهاند جناب بزرگوارم استاد رهنمایى از  دارد جا رساله،   این ساختن آماده در

  رساله   این  لطف  كمال  با  دنمارك  مقیم  افغانان  شوراى  رئیس   مجرب،  و  دارسابقه  دیپلومات  و  حقوقدان  ابوى  هادى  جناب
   سپاسمندم. ایشان از كه است نوشته آن بر تقریظ و تدقیق را

 كوشاى   همیشه  مسؤل  ابوى  تمیم  جناب  و  رساله   این  ویرایش  آسمایى  قاسم  محمد  جناب  نستوه  فرهنگى  و  حقوقدان
  نموده   ییآرا  برگ  را آن  همیشگى  و  خاص  بدقت  را  رساله  این  لطف  كمال  با  اروپا  در  افغان  حقوقدانان  انجمن  نشرات

   سپاسمندم. ارج گران سروران دو  هر از كه
 كه  خواریكش  صفر  محمد  جناب  مرتبت  بلند  نویسنده  و  دار  سابقه  ژورنالیست  به  را  خود  امتنان  مراتب  قبل  از  همچنان

   .  دارمیم میتقد ، دینما یم برگردان پشتو زبان به  را رساله  این
  : یاداشت

   گرددمي تقدیم شان وایبر و وتسپ ، مسنجر ایمیل، در باشند، كتاب این  مطالعه عالقمند كه عزیزاني
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Com hotmail. @ sadat - Mir 
 :   وتسپ و بریوا ، لیموب  شماره

004527294949 
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