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 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا   info@arianafghanistan.com:ارسال مقاالت

  

 
  07/03/2020         اخترمحمد یوسفی

 توافقنامۀ قطر 
 

     .افغانستان استدر برحال و نفی حکومت  حاکمیت دولتیصریح نقض 

ایاالت متحده  توسط میالدی 2020فبروری  29 که بتاریخ توافقنامۀ "صلح" قطرمندرج بدون شک بخشی از مواد 

نقض صریح  ، امضا شده استدر قطر افغانستان   برحال"دولت"  رسمی در غیاب نمایندگان امریکا با طالبان

 افغانستان است. ملی  حاکمیت

  

 خلیلزاد ! زلمیجناب 

افغانستان  ،میپرسند ایاالت متحده امریکادولت متبوع شما  ازطریق شما از و میگوید شخص شما  بهمردم افغانستان 

یشتراز یکصد سال با پکه کشورکهن مستقل، عضو سازمان ملل متحد، مؤسس جنبش عدم انسالت بود، یک بحیث 

. ندبود خویش اساس گذاشتهقانون اساسی با قوأی سه گانۀ دولتی در کشور  سنگ تهدابآغاز سلطنت شاه امان 

 انکشاف دادند.  خویش کشور درمدرن را دولت  و ساختار قوانین ستانافغان دلیر مردان دولت

جشن چندی پیش خود  را نیت و دوستی دولتین روابط حس صد سالگی مردمان افغانستان و ایاالت متحده امریکا 

دی سی پایتخت واشنگتن افغانستان در شهر دولت مارت ملکیت عبیرق سه رنگ زیبا افغانستان در  بودند. گرفتند

که نمایانگر دوکشور مستقل  اهتزاز استشهرکابل در افغانستان در در ایالت امریکا   سمبول پنجاه امریکا و بیرق 

 . می باشد
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و  بین المللی هایرقابت را معرض افغانستان مجددأ تهدیدات جنگ کنونی بیگانگانمتأسفانه  ۀ اخیرپنج ده در  

 اتحاد شوروی و حضورمنتج به تجاوز نظامی  قرار داده که استایاالت متحده امریکا هم  یکطرف آن که منطقوی

   .ددارحضور در افغانستان  عمأل ایسافکشور جهان در چوکات ادارۀ  چهل سه باناتو  -ایاالت متحده امریکا نظامی 

های متعدد افغانستان با دولتطوالنی  جنگ در طی چهار دهه کهامریکا ایاالت متحدۀ بحیث نمایندۀ با صالحیت  

افغانستان  در خونریزی جنگ و اساسی واملعبه  ، خودبودیدامریکا و دیپلومات  ملیامنیت مشاور در نقش  امریکا

 ید. شتحضور فعال دا

 یادرا آندراینجا فقط شمۀ  کامأل آشنایی دارید جنایات جنگی در افغانستان انکار ناپذیر اسناد معتبربا   جانب امریکا 

 دارید؟  با خود راافغانستان مظلوم تقصیر مردم جوابات  کسیکنیم،  می آور

  رجی ها انجام داده اند.صرف خاتجاوزات نظامی در افغانستان را بدون شک * 

 نقض مواد مندرج  قرداد( در افغانستان با ناتوایاالت متحده امریکا )اتحاد جماهیر شوروی ) وارسا( و ۀ * مقابل

 باعث جنگ و خونریزیکه  ،گردیده استانجام  حکومات پاکستان، ایران و اعراب مداخالت بیشرمانهو  ژنیو

 . بوده است همرا در کشور  هولناک

ایاالت متحده امریکا در افغانستان با مداخالت بیشرمانه حکومات پاکستان، ایران و اتحاد  شوروی و مقابلۀ تداوم *  

 .است موجودآن سند  و هزاران گردیده شانآبایی منجر به قتل و فرار میلیونها افغان از کشور  اعراب 

، در افغانستان توسط تنظیم های "جهادی" میالدی 1990دارای مردم و بیت المال سالهای  ،* چور و چپال شهرها

بکمک  ، تشدید اختالفات قومی و مذهبیدر افغانستانتوسط پاکستان طالبان  توسعۀ کشت تریاک، ورودزرع و

 ها خارجی مالی و نظامی اجیران داخلی که از حمایتبا شورشیان  و مافیایی خارجیی شبکه استخبارات مستقیم

 .است یافتهانجام  ، ندهستبرخوردار

آن، انفجار بتهای تاریخی  بامیان، بستن دروازه های کار و های با ریشه کشور در اندن درختان با ثمر ت* سوخ

توسط  قتل هزاران دهقان صفوف طالبان در قلعه جنگی قندوز و دشت لیلی  ،طالبان توسطمیهن مکاتب بروی زنان 

اعده و طالبان از میدان هوایی والیت قندوز قترانسپورتی پاکستانی که رهبران ال ، تأمین امنیت طیاراترشید دوستم

 ند. بودجمعیت "اسالمی" ی نظار أدوستم و شورگلم جمان انتقال دادند بدوش  با پاکستان افغانستان

به مواد مخدرۀ شدن مردم فقیر و معتاد  و بیگانگان * مردم عوام افغانستان بجز قربانی آتش سوخت جنگ دشمنان

        ارند.دکشنده هیچکونه نقش در آغاز و قطع جنگ کشور شان نداشته و ن

و همسایه  و ناتو کشورهای خارجی بشمول ایاالت متحده امریکا در افغانستان گانبیگان در طی چهار دهۀ جنگ* 

  .امیت ارضی افغانستان را نقض می کندمو تدولتی حق حاکمیت  بنام کمک و دوستیهای اند که 

و  کشورهای خارجی که  حق حاکمیتهمۀ  .ستکم نی یانمردم افغانستان و جهان های بی جواب  موارد پرسش* 

 .را دارند آنراو شورأی امنیت  ملل متحدعضویت سازمان  کرده اندو نقض افغانستان را پایمال  امیت ارضیمت

مردم  تلف شده حقوق ۀ اعاد جهان امروزی برایافغانستان و  حقوق بشر در مدافعو ملی بین المللی مرجع  هیچ*  

 .دنمردم افغانستان را کمک کبه اعاده حقوق  درعمل ، کهوجود ندارد افغانستان

نیستند که جنگ و خونریزی را در کشور شان بوجود آورده اند، بلکه  نبودند و مردم مظلوم و بیدفاع افغانستان این* 

چندین حکومت  بشمول ایاالت متحده امریکا و ناتو کشورهای خارجیرا  چهار دهه در افغانستانجنگ و خونریزی 

  .بوجود آورده اند خویشداخلی  و جنایتکار جنگی اجیران توسط در افغانسان را و فاسد موازی
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 ل وبشم آنان حکومات موازیو جنگی  جنایتکاراناز  خارجی بشمول ایاالت متحده امریکا و ناتوکشورهای * 

حقایق تلخ  وجهانیان است که هزاران سند جنایات جنگی انسانی وظیفه  .میکند مالی و نظامی مستقیمأ حمایتطالبان 

 عمل جستجو کند. درآنرا  و عادالنه  عملیو راه های حل  ببیندرا افغانستان  جنگی نایاتتاریخی را در مورد ج

میالدی  "دولت"  موجود افغانستان را ایجاد کردند. دولت امریکا  و  2001دولت امریکا و متحدیدانش در دسامبر * 

 پردازند.  ات ملکی و نظامی افغانستان را میمصارفقسمت اعظم متحدیدانش بیش ازهژده سال با حضور نظامی خود 

 تاکید می ورزد که : در مورد زندانیان   ایاالت متحده امریکاچرا جانب   

بوده و   دولت افغانستان بخشی از توافق نامه امریکا با طالبان در زندانیان" تبادله زندانیان طالبان 

 ایاالت متحده بجزببینید متعهد است تا هرگونه موانع را در برابر آغاز مذاکرات میان افغانی بردارد."   واشنگتن

جهان انتخاب داکتر اشرف غنی را بحیث رئیس جمهور منتخب دیگر امریکا، پاکستان، ایران بسیاری از کشورهای 

 افغانستان تبریک گفته اند. 

اظهار میدارند  داکتر اشرف غنی  و تیم برندۀ انتخابات با در نظر داشت منافع ملی افغانستان با قاطعیت صریحأ * 

  پنج هزار زندانیان جنایتکار طالبان پیش از شروع مذاکرات بین االفغانی امکان پذیر نیست." که  " رهایی 

 عبدهللا عبدهللا رئیس اجرایی، حامد کرزی مالقات های پی در پی با بغاوتگران دولت منتخب مردم افغانستان چون* 

صلح سرسخت مخالفین  از چاردهه جنگفاسد جنایتکار چهره های از دیگر و برخی  رئیس جمهور پیشین افغانستان

 خود و گروپی منافع شخصی بخاطر را افغانستان دولت منتخب ،هستنددر افغانستان  واقعی پایدار و تأمین عدالت

"صلح" تصامیم بدون حضور و موافقۀ رئیس جمهور منتخب افغانستان براساس کدام قانون و اصول  .دنتخریب میکن

  ؟ می شود  گرفتهأن با مخالفین  در عوض دولت افغانستان را 

      نقض صریح حاکمیت دولتی و نفی حکومت برحال در افغانستان است. این کار 

 انتقال قدرت سیاسی در افغانستان را گذشتهتاریخی تلخ درس تجربۀ  متحده امریکا و متدین ناتو نبایدایاالت * 

در حالیکه دولت و ، م1991در سال از افغانستان  شان قوای نظامی گرم خروجدر گرماروسها  ند.فراموش ک

غیاب دولت برحال دررا "سیاسی"  انتقال قدرتتصمیم  ،ندحکومت داکتر نجبب هللا در افغانستان برحال بود

آتش جنگ تا امروز هم  کهدر ماسکو گرفتند داکتر نجبب هللا  "جهادی" مخالف دولت برحالبا تنظیمهای افغانستان

   با شدت آن ادامه دارد. 
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قوانین  و ناتو نباید با نقض حقوق حاکمیت ملی افغانستان تعویض شود. نباید  ایاالت متحده امریکاکمک های * 

سربازان  شود. ی سپردهفراموش به باد افغانستان  درواقعی صلح"  و تأمین عدالت حقوق بین الدول در مذاکرات "

 عدم رعایت حقوق متقابل دولتینافغانستان داده اند. در و امنیت صلحتأمین قربانیهای فراوان را در راه  امریکایی

 .  ه جای میگذارددوستی ایاالت متحده امریکا با افغانستان ب قبالعواقب بسیار خطرناک را دو کشور 

هاگ "نهاد سیاسی" است و به المللی جرایم جنگی بینوزیرخارجۀ ایاالت متحدۀ امریکا گفته است که محکمۀ * 

 باکانه" است.اقدام بی  "یک گفتۀ وی آغاز تحقیقات این محکمه در مورد احتمال ارتکاب جرایم جنگی در افغانستان

پیگرد بلکه  ، وقوع  جرایم جنگی و پیگرد قانونی مجرمین  جنایات جنگی درافغانستان "اقدام بی باکانه" نیست

 است.    در افغانستان حقوق بشربرای  عدالت عادالنه تأمینقانونی مجرمین  جنایات جنگی در افغانستان 

    ؟نمایندگی طالبان در مذاکرات با امریکا چیستطرف دالیل حقوقی   

بدستور پاکستان با حمایت مستقیم ایران، روسیه، ترکیه و  اند طالبان اجیران جنگی خارجیها هستند هژده سال* 

گروه هراس افگن که ساالنه هزاران تن یک چنین با  ایاالت متحده امریکا  چرا اعراب در افغانستان می جنگند.

 اتباع ملکی و بیگناه افغان را می کشند توافقنامۀ "صلح"  قطر را امضأ کرده اند؟ 

از  بشمول حامیان طالبان پاکستان و کشوهای ناتو ایاالت متحده امریکاگر هدف سوال اساسی مهم اینست که ا

ایاالت متحده امریکا نمایندگان مذاکرات و امضـأ توافقنامه قطر برای تأمین صلح در افغانستان بود، پس چرا 

حداقل قبل از امضأ با طالبان سهیم نه ساخته بودند، ویا روی در روی افغانستان را در مذاکرات  "دولت"  برحال

دولت موافقت در مواد مندرج توافقنامه "صلح" که به "دولت"  افغانستان تعلق میگیرد  توافقنامۀ "صلح" با طالبان 

بخشی از آوردند که اختالفات کنونی سد راه گفتگو های صلح در افغاستان نمی شد.  نهبرحال افغانستان را بدست 

رهایی  گنجانیدن بخصوصدر قطر مواد مندرج توافقنامۀ "صلح" ایاالت متحده امریکا با طالبان  فیصله های

رهایی  ، ندهستنمردم بیگناه ملکی افغانستان بالفعل قاتلین زندانیان که در توافقنامه پنجهزار زندانی جنایتکار طالبان 

  افغانستان است. در  برحالمنتخب دولت  قوانین و نفی نقض صریحبدون قید و شرط آنها 

اساسی نخست قانون طالبان قاتلین هراس افگن 

افغانستان را برسمیت نمی در دولت برحال و 

هم افغانستان و وطندوست مردم آگاه شناسند. 

 ، هرگاهامارت بدوی طالبان را قبول ندارد

زور سر نیزه باالی مردم  احکمروایی طالبان ب

 جنگقطع صورت بگیرند دوست کشور  صلح

در جنگ  و خونریزی بلکه تداوم، می شودن

  .یابد ادامه می افغانستان

 پای

**** **** **** 
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