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 ؟توافقنامه صلح قطر

 

 در جنگاصلی  بازیگران بدون تضمینایاالت متحده امریکا با طالبان صلح توافقنامۀ  اءامض

 .ندارد همه جانبه معتبر پشتوانه افغانستان

 
نمایندگان سی مریکا، مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان و ا ۀپومپئو، وزیر خارج این توافقنامه مایک

 می شود. ، امضاء حضور دارندکه های  کشور و سازمان

در امر قطع جنگ و  برای مردم افغانستان با طالبانامریکا  ۀایاالت متحدتوافقنامۀ صلح  ایامض تاو اثر اهمیت

فغانستان ا چند بعدی جنگو قطع  پیمان صلحی اامضاین نیست که افغانستان در  درخونریزی و تأمین واقعی صلح 

 توسط یک جهت 

 

صلح ایاالت یکجانبۀ توافقنامۀ  ایمهم نیست که امضنیز . آنهم است دیرس ءامضا به در کدام کشوریا در کجا و آن 

     .تسا رسیده ءامضابه  قصر مجلل دوحه پایتخت قطرکدام متحده امریکا با طالبان در 
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مللی های بین ال علل و عوامل تداوم  جنگ و خونریزی در افغانستان در طی پنج دهۀ اخیر نخست در اثر رقابت

 باشد.  بعاد و تأثیرات متعدد خارجی و داخلی میاآغاز گردیده است، که دارأی 

برای  یجنگ و خونریز زمانیکه تضمینات معتبر بین المللی، منطقوی طرفین جنگ و زمینۀ تطبیق عملی قطع تا

تداوم وجود نیاید حصول صلح پایدار در کشور ناممکن است. ه تأمین عدالت قربانیانی واقعی جنگ  در افغانستان ب

 کمک عمال داخلی جریان دارد.   ه و اکمال جنگ و خونریزی در افغانستان توسط عوامل خارجی ب

همۀ جوانب ذیدخل خارجی و داخلی  قطع جنگ و خونریزی و تأمین واقعی صلح پایدار در افغانستان نیازمند حل

 طالبان ابراز امیدواری کرده بودند که رو قبالا  میباشد، که دارای پشتوانه و تضمینات معتبر بین المللی و ملی باشد. 

با  ۀبه جز نمایند هگفت .سی. بی. سیه و چین این توافقنامه را تضمین کنند اما یک منبع دخیل در این مراسم به بی

این  .نخواهد کرد ءمه امضانانوان شاهد و یا ضامن این توافقکشور سومی به ع ۀمریکا، نمایندا صالحیت طالبان و

های مطرح جهان در این مراسم "اهمیت و حیثیت  کید کرد که حضور نمایندگان کشورهای منطقه و قدرتأمنبع ت

 ."المللی این توافق را برجسته خواهد ساخت بین

 صلح و توافق فیصد زمینۀ مذاکرات 100پاکستان "کستان ادعا نموده است که پا ۀوزیر خارجشاه محمود قریشی  

حیث حمایتگر اصلی طالبان ه فراهم نموده است، مگر پاکستان خود ب امریکا با طالبان ۀایاالت متحد را در بین

 حاضر به تضمین توافقنامۀ صلح نیست.

 میپاکستان که   .دست آورنده ممانعت و توقف بپاکستان در تالش آنست که کمک مالی ایاالت متحده را بدون 

 دیگر ۀولت" افغانستان سهیم سازند و شاخنام توافقنامۀ صلح طالبان با امریکا در "ده از طالبان را بای د شاخه خواه

 نام طالبان ناراضی توافقنامه حفظ کنند. ه از طالبان را ب

فبروری )دهم حوت( ساعاتی پیش از امضای توافق  29روز شنبه  سرپرست وزارت دفاع افغانستان بهسدهللا خالد، ا

 صلح بین امریکا و طالبان گفت: 

"گروه طالبان بین خودشان مشکل دارند، امکان دارد شاخه هایی از این گروه از هم جدا شده و یا هم با پایبند نبودن 

 ."به تمام شرایط صلح، آن را نقض کنند
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ندارند،  ایاالت متحده امریکا امضاء توافقنامه یک جانبه را باصرفنظر از اینکه طالبان خود صالحیت حقوقی 

 طالبان نمی تواند، بدون اجازه پاکستان آتش بس دایمی،  و تأمین صلح را در افغانستان تضمین کند.  

 
 

یک  بیست (21( بیست و )20طالبان خالف تمام تحوالت ارزشمند تجارب ساختار اجتماعی دولتهای مدرن قرن)

میالدی جوامع بشری خواهان ساختار دولت مذهبی بدوی امارت "اسالمی" در افغانستان هستند که  آنرا در توفقنامه 

 "صلح" با امریکا گنجانیده است. 

بیست یک جوامع بشری جدا ساخت سیاست از مذهب  (21( بیست و )20عملی دولت های مدرن قرن)های ساختار

میالدی  2001 -1995جنایات امارت "اسالمی" بدوی طالبان در طی سالهای هم زخم های است. هنوز 

افغانستان  امارت "اسالمی" بدوی طالبان درتجارب زنده در افغانستان  نشان داده اند که درافغانستان زنده است. 

 غیر عملی است.   

تضمین معتبر و پستوانۀ  مهای مطرح جهان در این مراسنمایندگان کشورهای منطقه و قدرت حضور میخانیکی

برای تضمین چین و  امیدواری طالبان شده نمی توانند. قطع جنگ و تأمین صلح در افغانستان بین المللی برای

   فقط جنبۀ تبلیغاتی دارد.   درعمل پیاده نشده استصلح ایاالت متحده امریکا با طالبان  روسیه در توافقنامه

 تمامکه  زمانی اهمیت معتبر دارد امریکا با طالبان برای مردم افغانستان توافقنامۀ صلح ایاالت متحدهامضأ  

در یک  و جلوگیری از خونریزی بر عوامل  قطع جنگمشترکأ افغانستان درگیر در جنگ  داخلی و خارجی  جوانب

  .و آنرا تضمین نمایند دبرستوافق به صلح پایدار  چارچوب

گذشته در افغانستان بارها نشان داده است که توافق بدون تضمینات در جنگ و جلوگیری از خونریزی تجارب 

مهم کار بسیار این  به صلح پایدار نمی انجامد.        داخلی و خارجی  درگیر در جنگ افغانستانمعتبر طرفین 

  را اتعدم بازگشت دوبارۀ جنگ در افغانستان چه تضمین فطع و برایکه بازیگران اصلی در جنگ افغانستان است 

 . شود امضأ و عملی می افغانستان جنگ  طرفین درگیربین  در

 پای

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