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 متن مواقتنامۀ صلح با حکمتیار

 

 نامۀقتموافروی یک  و گو حزب اسالمی  به رهبری گلبدین حکمتیار مشغول گفتبا دولت افغانستان از مدتی است که »

مسودۀ این موافقتنامه به مطبوعات درز نمود  و قرار  بخش های ازصلح است. دو روز قبل 

ا امضا نموده آنرپانزدهم می جمهور افغانستان روز یکشنبه  بود که داکتر اشرف غنی رئیس

 برساند.هم و طبق وعده به شورای ملی بفرستد و به اطالع مردم افغانستان 

و مغایر توقعات و انتظار  ای این متن چه امتیازات سخاوتمندانهدولت  افغانستان در  اینکه

بخشیده و حقوق حقۀ مردم  «از جیب خلیفه»به اصطالح  او قای حکمتیار و حزببه آ مردم

را برای باز جوئی و محاسبه با این حزب و رهبر آن و خونخواهی شصت و پنج هزار باشندۀ 

موضوع بسیار جدی و قابل بحث است که نگارنده فعاًل از تبصره درین مورد با در نظر داشت  ه، کابل را زیر پا نمود

خود داری نموده و این  ،نهائی خواند کامل و  اعالم نشده و قانوناً نمی توان آنرا متناین توافق این که هنوز رسماً 

 «تنامهاین موافق رسمیکامل و ارم  به آینده با انتشار متن نظر را می گذ

به خدمت خوانندگان  ه وصلح با حزب اسالمی حکمتیار که از متن انگلیسی آن ترجم موافقت نامۀاز  هایش خبمتن  

 :آنالین تقدیم می گردد ویب سایت آریانا افغانستان

مسودۀ این موافقتنامه بر چندین موضوع به شمول خروج عساکر خارجی از افغانستان، بر گشت اعضای کلیدی حزب 

 اسالمی به کشور و مواد مربوط به  تهیۀ مسکن برای آنها تماس گرفته است.

به شمول پیروی از قانون اساسی افغانستان، قطع مناسبات با گروه سالمی به احترام به نقاط کلیدی، درین مسوده حزب ا

 های تند رو و افراطی و پیوستن به قوای امنیتی افغان متعهد میباشد.

د کار کردن مصؤن زندگی کنند و اگر عالقمن ب این سند، اعضای حزب اسالمی اجازه خواهند داشت در بدل آن، به موج

 در صفوف قوای امنیتی باشند، میتوانند  به قوای امنیتی به پیوندند.

 شده و شاید نشان بدهد  که دو جانب هنوز روی این نقاط موافقه نکرده اند. نشانیبعضی از قسمت های این مسوده  

هر دو جانب  خروج عساکر نظامی خارجی را] از افغانستان[ به منظور استحکام »بخش از این نشانی ها  می گوید: یک 

حاکمیت ملی و منافع ملی در کشور پشتیبانی می کنند و هر دو جانب عقیده دارند که افغانها قادر هستند بر بحرانی که 

 .«بجنگندهدید از طریق اتحاد و همبستگی به ست فایق آیند و می توانند علیه تا ناشی از جنگ ها
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که این موافقتنامه شکل نهائی بگیرد و دو  داریمامید »قطب الدین هالل رئیس مشترک جناح های حزب اسالمی گفت: 

 «جانب بر تمام مسایل شامل آن موافقه نمایند

بیست  و می گوید که  افغانستان متذکر می شودموافقتنامه  همچنان به برگشت اعضای کلیدی حزب اسالمی به مسودۀ این 

 باید به کشور بر گردند.  ،ده در ایران و پاکستان بسر می برندنحزب اسالمی  که به حیث پناههزار خانوار 

ع گردد. جنگ رف دند و باید دالیل طویل المدترآنها باید با وقار به کشور برگ»کریم امین یک عضو حزب اسالمی گفت: 

 «هدف ما تامین صلح دوامدار است

مسودۀ این موافقتنامه همچنان  آزادی زندانیان حزب اسالمی  را طی مدت نه بیشتر از سه ماه تقاضا می کند. این بخش 

 مسوده شامل زندانیان متهم به جرایم غیر نظامی]ملکی[ نیست.

جمهوری »ده از اعضای حزب اسالمی که کشته شده اند  می گوید: مسودۀ این موافقتنامه در رابطه با خانوار های آن ع

 و اسالمی افغانستان باید اقدامات الزم را برای رسیدگی به  رنج خانوار های اعضای حزب اسالمی که کشته شده اند

دست د، روی و اشخاص معیوب در کشور رسیدگی میکنهمان طوری که به سایر شهدا ، آنانی که معیوب گردیده اند

 «گیرد

 در عساکر ما همه روزه کشته و یا زخمی می گردند، خانواده های آنها»گفت:  کاوه جبران  یک استاد دانشگاه/پوهنتون

 « شرایط بدی زندگی میکنند ولی حکومت توجهی به آنها نمی کند؛ و بر عکس، به حزب اسالمی توجه دارد.

 اسالمی در مسایل سیاسی و آیندۀ حکمتیار  بحث می کند.ت نقش حزب روی جزئیاسایر بخش های این موافقتنامه 

این مسوده می گوید حزب اسالمی  جزئی از عملیۀ مشوره ها برای صدور هدایات و تطبیق سیاست های مهم حکومت 

 خواهد بود و در سازمانهای حکومت نقش خواهد داشت و در انتخابات اشتراک خواهد کرد.

ه  شامل حذف اسمای اعضای کلیدی حزب اسالمی  از لیست سیاه بین المللی و فراهم سایر نقاط مسودۀ این موافقتنام

 نمودن سه محل مناسب  برای اقامتگاه حکمتیار است.

نب  رئیس از جا ،جهادی افغانستان هبرگلبد الدین حکمتیار، ر»بخش دیگر این موافقتنامه که نشانی شده است  می گوید: 

آزادی  ین  صلح در کشور و مساعی او برایرهبران جهادی  از طریق یک فرمان جهت تامجمهور افغانستان مثل سایر  

 «افغانستان باید احترام خاص شود

تا کنون دلیلی ندیده ایم که ما را به این »ح می گوید: محمد  اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صل

 «نا کام خواهد  شد مذاکراتکه  فکر اندازد

 مسودۀ این موافقتنامه سه فصل و بیست و پنج ماده دارد.
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 درین نوشته از یک گزارش تلویزیون طلوع استفاده شد

 

 

  


