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 مردم معصوم جالل آباد کبوتران و بالون ها را به هوا کردند )اقتباس از واشنگتن پست( بعد از امضای توافقنامه

دانم  . نمیصلح افغان در چشمانم سوزش احساس کردمبا دیدن این عکس یک بار بیشتر به حال زار مردم تشنۀ 

که این انسان های نیک طینت، عاشق آزادی، خدا پرست و مهمان نواز تا کجا ها عقب سراب صلح و برادری و  

وحدت در بیابان ها، دره ها و مرغزار های افغانستان ما سرگردان و با تالش روان هستند و به جائی که نفسی 

 ی رسند. نم ،به راحت بکشند

 گناه شان چیست؟ 

موافقنامۀ  یشمس یهجر1398حوت  10و  یقمر یهجر 1۴۴1رجب  ۵مطابق با  2020 یفبرور 29روز 

بین ایاالت متحدۀ امریکا و تحریک طالبان بدون در نظر داشت و یا نام بردن کوچکترین اثری از حکومت بر 

پذیرفتند که در ندولت افغانستان را حتی الیق آن  نمایندگان  تعجب است که     سر اقتدار  افغانستان به امضاء رسید.

و از پاکستان صدراعظم و وزیر خارجۀ آن کشور  جملۀ سی کشور شاهد و حضور در مراسم دعوت شده باشد

 سهم داشته باشد. 

کومت یندگان طالبان و نمایندۀ خاص حاماه بین نم 18چهار فقره ایکه در این موافقتنامه باالی آن طور متناوب 

 امریکا بحث و چانه زدن ها شد باآلخره از بطن زمانه خارج شد که در ذیل از انظار عالقمندان گذارش می یابد: 

و  کایامر تیامن ۀی عل یالمللنیب یستیترور یهاعدم استفاده از خاک افغانستان توسط افراد و گروه نیتضم – 1

 - متحدان آن

  -از افغانستان یالمللنیو ائتالف ب ییکایامر یروهایخروج تمام ن یبرا یجدول زمان – 2

http://www.arianafghanistan.com/
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 6از 2

و   یاسالم یشمول جمهور همه کننده مذاکره أتیه انیم میمستق یوگو گفت جهیکه در نتیا یاسیتوافق س –  3

   -دیطالبان به دست آ

 .یمیبس جامع و داآتش  – ۴

 

 :چنین شعار می دهد عالمیه نموده می بینیم کهمقدمۀ اتوجه به 

 یو جامعه جهان  کایمتحده امر  االتیبه عنوان عضو سازمان ملل متحد که از جانب  ا  افغانستان  یاسالم  یجمهور" 

تا در   ندینمایتعهد م کایمتحده امر االتیو ا شود،یدولت مستقل، شناخته م کی ثیمنح ی المللنیب نیبراساس قوان

 نیجنگ در افغانستان با تام انیکه منتج به پا ابندیصلح دست  داریتوافقنامه جامع و پا کیمشترک به  یمساع

 ".دیکمک نما یجهان تیو امن یها گردد و به ثبات منطقو منافع افغان

 ،نمودباالی آن مختصرمکث  می توان  در حاشیه    که  یک نکتۀ

اشاعۀ مندرج اعالمیه است که به نام "اعالمیۀ مشترک 

جمهوری اسالمی افغانستان و ..." به اذهان عام رسانیده شده  

در صورتیکه فردی از حکومت برحال در آن اشتراک نداشته  

 وجمهوریت اسالمی و گروه طالبان حتی از نام بردن 

 عار دارد! آن حکومت 

سوم موافقتنامه نبود اسم و اشاره به هر   ۀبنده در ماد دیاز د

از  ینام زیبار ن کیافغانستان اساس تفکر طالبان را، که تا امروز  یاسالم یاز نام حکومت جمهور ینوع

 میبهتر بگو  ایحکومت و    ۀ سال  19  ی را در قبال ساختار و دست آورد ها  ی معضله ا  نیحکومت نبرده اند، بزرگتر

 کشاند. یمحصور م ۀنقط کیتان خلق نموده و وضع را در افغانس یجمهور یسالمدولت ا

فراموش نکنیم که قرار اظهار پمپیو، وزیر خارجۀ امریکا دو سند محرم دیگر نیز بین طرفین به امضاء رسیده 

که حتی وزیر دفاع امریکا، آقای اسپر آنرا ندیده است. این مطلب را وزیر دفاع در کابل روز بزرگداشت امضای 

 ه اظهار داشت.توافقنام

در مورد متن این توافقنامه اشد محرم میتوان هر نوع رأی زنی نمود. آیا میتوان حدس زد که در یکی ازاین  

 ! االبصار ی اول ایفاعتبروا جانشین اشرف غنی تعیین شده باشد؟ توافقات 

ن مرد جهان  تری، با قدرت  ئیس جمهور امریکاردو روز قبل  حدس بیشتر قرین به واقعیت منتهی می گردد که  این  

یکی از محابس پاکستان محبوس بود تلفونی صحبت می کند و رئیس جمهور ال برادری که تا یک سال قبل در  با م

 تمجید می کند.  با این شخصخودرا صحبت مفاد 

"همه شمول جمهوری اسالمی" به تنهائی تفرقه اندازی را بین مفهوم  م کهبر می گردیم به گذشته و در می یابی

که مغایر با قانون اساسی کشور نظر به خواستۀ و حکم یک کشور بیگانه به وجود آمده است  و دیگر  حکومتی

 گروه های پاشان خلق نموده است که عکس العمل آنرا در رسانه ها به وضاحت می خوانیم:  

مذاکره با طالبان  یبرا «یاسالم یاز »جمهور یگندیرا به نما یپانزده نفر أتیه کیکه  دیگویجناح ارگ م" 

 أتیه  کی  یمعرف  یخود برا  یاز آمادگ  أتیه  نی ضمن مخالفت با ا  داریکرده است. اما در مقابل، جناح سپ  لیتشک 



  
 

 

 6از 3

 تیکومت که هنوز هوکننده ح  مذاکره  أتیز با هین  یاسیاز احزاب س  یخبر داده است. شمار  ریکننده فراگ  مذاکره

 ." اندآن فاش هم نشده است، مخالفت کرده ی اعضا

 می خوانیم که : قدمی فراتر گذاشته در بخش اول توافقنامه

  ن یاز ا یک ی تیامن نکهیاز ا نانیافغانستان و پاکستان به هدف حصول اطم نیوگوها ب گفت لیبه تسه کایامر –" 

 "متعهد شده است. شود، ینم دیدر خاک کشور مقابل تهد ها تیکشورها توسط فعال

امضای توافقنامه و موفقیت شان دست باال در  زقریشی وزیرخارجۀ پاکستان که بعد اشاه محمود در این مورد 

 چنین گفت:واضح که در فیسبوک دیروزی نشر شده است  یدر صحبت قضیۀ افغانستان دارد

 راحمدیخواجه م " 

  :میندار کایبه آمر یازیحل مشکالت با افغانستان ن یبرا: یشیقر

 .ندارد کایبه آمر یازیحل مشکالت موجود با افغانستان ن یآباد براامور خارجه پاکستان گفت: اسالم  ریوز

گفت که افغانستان   کایمشترک افغانستان و امر  هیامور خارجه پاکستان با اشاره به اعالم  ریوز  یشیمحمود قر  شاه

را  کایمتحده امر االتیکه ا ن یکه با اسالم آباد دارد بهتر است از راه روابط دوجانبه حل کند تا ا یهر مالحظات

 .بسازد ل یمسئله دخ نیدر ا

و طالبان اعالم  کایامر انیتوافقنامه صلح م یو افغانستان روز شنبه همزمان با امضا کایمشترک امر هیاعالم

 .شد

افغانستان و پاکستان را   انیمتعهد است تا گفتگوها م کایمتحده امر االتیآمده است که ا هیاعالم ن یاز ا یبخش در

 .شود ینم دیآنان تهد گریکدیکشورها از قلمرو  نیاز ا کی چیه تیکند تا مطمئن سازد که امن لیتسه

 االتیبا پاکستان گفتگو کنند. ا  ما  یمستق  دیآنان با" باره گفت:    نیدر ا  ترزیرو  یگفتگو با آژانس خبر  کیدر    یشیقر

 ".میمان یم یباق هیهمسا شهیشود و ما هم رونیخواهد )از افغانستان( ب یمتحده م

 ".کند ینقش باز نهیزم ن یپرسم که در ا یبا افغانستان داشته باشم، از واشنگتن نم یاگر من مسئله ا" افزود:  او

و پاکستان سال ها در روبط شان مشکالت بوده است. کابل پاکستان را به پناه دادن هراس افگنان متهم  افغانستان

ضد پاکستان   انیافغانستان را به دادن پناه گاه به شورش  زیکند و ن  یادعاها را رد م  نیا  زیو اسالم آباد ن  دیساز  یم

 .کند یم

آن افغانستان بتواند  قیمنظم است که از طر یراهکارها یبرا یازیدر ادامه گفته است که ن یشیمحمود قر شاه

 .بگذارد انیدر م کایکه آن را با امر نیا یهر موضوع را به گونه آشکار مطرح بسازد به جا

 ی اعتماد یب ن یرفع ا یرا برا  شیکاهش اعتماد وجود داشت و پاکستان تالش ها کیکه  دیدان  یشما م" افزود:  او

 " .انجام داده است

ساخت که   ینم  یاگر پاکستان همه را راض   شدیانجام نم  یچگاهیو طالبان در دوحه ه  کایگفت که توافقنامه امر  او

 .وجود ندارد یراه حل نظام چیجنگ هزده ساله در افغانستان ه انیپا یبرا

 .کرده است قیتشو کایتوافقنامه با امر نیا یمضا ا یو هم پاکستان طالبان را برا کایگفت که هم امر یشیقر

که طالبان   یزیآن را داشت تا چ  ییرا فرستاد که توانا  تیبا صالح  ئتیه  کیکه طالبان    میاست  یما راض" گفت:    او

 ".کند لیکه پاکستان آن را تسه نیکند بدون ا یبه آن توافق داشتند عمل



  
 

 

 6از 4

نقش مثبت را )در روند صلح(    کیهمچنان در باره مال برادر معاون گروه طالبان گفت که او    یشیمحمود قر  شاه

 .کرد یباز

)طالبان( اعتماد داشته باشد   یرهبر  انیبود که م ازین  یکردن بود. به کس  لیتسه  گریشاخص د  کی  نیا" گفت:   او

 ".گفتگوها را ممکن بسازد نیمتحده وارد )مذاکره( شود و بتواند ا االتیو با ا

متوقف   کایجمهور امر  سییهمچنان گفت که پاکستان در آغاز دوباره مذاکرات صلح پس از آن که توسط ر  یشیقر

 کرد. یشدند، نقش باز

می توان مختصر ف رهیچگونه اضافات و یا گفتنیی وجود ندارد، ص  در موضوع در این مورد بنابر وضاحت 

این طرز مصاحبه   مکث نمود و گفت که: آیا پاکستان می تواند بدون اشاره ای از یک مرجع چنین صحبت کرد؟

 که بعد از امضای توافقنامه نصیب شان شده است.  میزنددال بر موقف قویی حکومت پاکستان 

 : تنامه می خوانیم کهقدر قسمت دوم مواف

 یداریها و پامشورت  هیارا  ز،یاز آموزش، تجه  تیحما  یرا برا  یتعهد کرده است که ساالنه منابع مال  کایامر  –" 

 ." کند یجو« م و افغانستان »جست یدولت یروهاین

در اینجا با درایت کامل گریز از تعهد تمویل کردن منابع مالی می نمایم. "جست و جو" توجه خواننده را به 

 میباشد مصارف نیرو های دولتی، اردو و پولیس، که ضعیف ترین حلقۀ زنجیر صیانت از منافع ملی افغانستان 

 می توان آنرا دکمۀ وارد نمودن فشار باالی حکومت نامید.زمان است که در عین  رفتهطفره 

موافقنامه امضاء شده بین نمایندۀ طالبان خوانندگان گرامی توجه کنند که چگونه مال هبت هللا، رهبر گروه طالبان 

 و نمایندۀ خاص امریکا ارزیابی می کند.

اشغال« افغانستان    انیرا »پا  کایگروه با امر  نیموافقتنامه ا  ی امضا  یا  هیانیهللا، رهبر گروه طالبان، در بمال هبت

 یارهاینامه با معتموافق نیکرده است. او گفته است که ا فیطالبان پس از نزده سال جنگ توص «یروزیو »پ

کرده  دیهللا تأکباشند. هبت بندپا دیآن با تیگروه به رعا نیا یبرابر است و تمام اعضا «یو »جهان « ی»شرع

هللا همچنان گفته جانب مقابل، مثل گذشته دست به اقدام شوند. هبت یاست در صورت نقض موافقتنامه از سو

حل »معقول« و  یا براهکه آن دهدیرا م امیپ نیا یبه جوانب داخل کایمذاکرات طالبان با امر یابیاست که کام

 یحل مسائل در روشن ی دعوت کرده است که برا یداخل یهااند. رهبر طالبان از جهت مسأله آماده نه« »عادال

 تالش کنند. «یو مل ینی»د یارهایمع

 خوانندگان را به "جوانب داخلی و جهت های داخلی" معطوف می دارم. توجه 

  در نظر ندارم که بحث بیشتر در این موضوع خاص را به اطالت بکشانم بلکه می خواهم چند نظر مردم را که 

 :شده و وسخت از اعماق و قلب نوشته است از نظر خوانندگان میگذرانمدر فیسبوک نشر 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 6از 5

 می گوید:ین چن آقای حیات هومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .می پسنددنفر آنرا  83و  چنین اظهار نظر می کندخاص  صفا نیتی و ظرافتهمچنان خانم صحرا کریمی با 

 

  

 

 

 



  
 

 

 6از 6

درسی است که بایست بار بار آنرا خانم بتول سید حیدری با درایت کامل و موجز می نویسد که هر جملۀ آن 

 مرور نمائیم و از آن انتباه گیریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

ل از آنکه این قسمت را اختتام بخشم می خواهم که نوشتۀ دوست دانشمند آقای هروی را که در بخش نظر قب

که  بخشیده ءغنارا نوشتۀ بنده  و اضافات سالم  ردحلیل وانشر شده و با این ت" آنالینافغانستان "آریانا سنجیی 

 .خوانندگان بگذرانم ، از نظرمرهون لطف شان خودرا می دانم

  جناب هروی:این است نوشتۀ 

   02.03.2020: خیتار     کایمحل سکونت: امر    یهرو یغن  لیاسم: جل

 اریما ریجناب انجن یگرام دانشمند

شد« و قسمت اول آن   روزیبزرگ افغانستان پ یدر باز  گریشما با عنوان » پاکستان بار د یخیو تار یعال ۀمقال

پاکستان و تعهد  یها رنگین ۀ نشان دهند د،ینشر گرد زیافغانستان عز خیحساس تار ۀ بره کیبه موقع و در 

در افغانستان دارند و خود    یگر  استیس  یکه ادعا  یآنچه که کمتر در آنها  آن کشور به وطن شان است،  ونیاسیس

توان سراغ کرد. با تاسف هر بار مردم وطن پرست و استقالل طلب افغانستان در   ی خوانند، م یم ون؟یاسیرا س

هر اسم    به  یداده اند و هر بار گروه  یشان قربان  یمل  تیاستقالل و حاکم  ،یارض  تیدر دفاع از تمام  خیطول تار

ملت قدم   نیسلحشوران پاک نهاد را سرقت کرده و به نام ا نیا یوطن دوست ساسو اح کین اتین نیا یو رسم

خورد بزرگ منطقه و جهان، دست آ  یها و سازش با دشمنان افغانستان و قدرتها یگذاشته و با معامله گر شیپ

هم قدرت شان   ایزدند و  هیقدرت تک  ۀک یو استقالل طلبانه را به معامله گذاشتند و بر ار یمل یها امیق یورد ها

که روشنگر اذهان   یخیو تار یعال ۀمقال نیبخش ا نیکه شما در نخست یآن طور زیبار ن نیرا حفظ کردند. ا

بدون حضور   د،یا سر نوشت ساز را آغاز کرده  انیجر نیا حیافغانستان است و توض ۀندیو آ یامروز ینسلها

از  یندگیدولت افغانستان در جهان به نما ثیحبه  یول ستیآن چ تیماه نکهیدولت افغانستان، صرف نظر از ا

دولت است، بر سرنوشت   نیا  اریدر اخت  زیافغانستان در ملل متحد ن  یشناخته شده و کرس  تیملت افغانستان به رسم

جانبدارانه و   ریغ لیکشم تا از تحل  یمقاله را م  نیا  یبعد یصبرانه انتظار بخش ها  یشود. ب  یملت معامله م  نیا

و   1988 لیاپر 18در  ویژن ۀمشابه مربوط به افغانستان ، معاهد ۀدو موافقتنام ۀسیشما از مقا ۀوطن دوستان

 اری. به قلم تان برکت جناب مااموزمیو طالبان، ب کایامر نیب ۀموافقتنام

 ختم

 ! افغانستان را به تو یم سپارم خداوندا 


