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 ۱۷/۰۱/۲۰۱۷          لگمجید من
 ومات سابق افغانستان در ملل متحددپل

 

 لی از موافقتنامه های امنیتی و ستراتیژیکتوقعات خیا
 

یک  برای تاسیس «یت آزاد مردم افغانستانحق خوداراد» که د ر نتیجه آن ۲۰۰۱درسال  بن بعد از تدویر کنفرانس
ریهای سیاسی پشت پرده گزیر چتر ملل متحد قربانی و مورد معامله  آشکارا حکومت با کفایت ملیسالم و نظام
متشکل  ذاشته شد که سراپاگ «اداره موقت»نتیجه تهداب چنان یک نظام سیاسی آلوده تنظیمی بنام  در رفت وگقرار
باوجود تغیرات شکلی  سال  ۱۶  . بعد از سپری شدنبشربودی و ناقضین حقوق گمجرمین جن ،ساالران گاز جن
ی کامل مشاهده می کنیم با ناراحت ،زاف و بیهوده ملیون ها دالرگبا مصارف  و دایر کردن انتخابات نمایشی محدود

 .کومت بی کفایت به قوت خود باقیستاین نظام وح «وحدت ملی» ماهیت تنظیمی وضد که هنوزهم
ویران را  زده و گرب قبلی حکومتی برای رهبری یک کشور جنکه اهلیت الزم و تجا «حامد کرزی»وقتی آ قای 

ستان و مردم رنجدیده آن در فع افغانف برای پیشبرد منافع خودش نه مناصر توسط حکومت امریکا و نداشت با آنهم
 لحاف»س چنین یک نظام به اصطالح عامیانه مردم ما را   دراهداف ستراتیژیک آن کشور،  و پالن ها چوکات

ردید ازهمان آغاز مردم ما ازآینده خویش تحت گبدون اراده ملی مردم افغانستان نصب  یکئموزا یا «قورمه یی
یافتند همه اعضای اداره مذکور یکه درمردم ما بمجرد .ردیدندگران ونا امید گن «نظام لرزان وبی خاصیت»چنین 

س وزارت سمت و منطقه در را   ،، لسان، مذهبتجربه کاری نه بلکه بر اساس قوم بر مبنای اصل شایسته ساالری و
ینده خویش تحت چنین نظام ضد وحدت ملی مایوس و آاز  های عالی دولت قرار داده شده اندخانه ها و سایر مقام 

درقسمت فقدان شرایط صلح در  وار دوام چنین نظام تنظیمی وسهامی را البته امروزگایج نانت .ران باقی ماندندگن
جوانان تحصیل  سترده  گفساد اداری و فرار  ،آور بیکاری ، میزان سرسام، خرابی روز افزون اوضاع امنیتیکشور

 .مشاهده می کنیم ینده نا معلومآبسوی  کرده ما از کشور
ین گدوام حیات نن ،ابی روز افزون اوضاع امنیتی کشوررچنین نابسامانی ها و مصایب ملی و خرگعامل اساسی دی

وابسته به سازمان های استخباراتی دو کشورهمسایه  «ماورای جهاد»سیاسی و نظامی تنظیم های فاسد و منفور 
 و ردید زیرا تنظیم های متذکره و پیروان مفت خورگممکن  بنکنفرانس زیان آور  پاکستان وایران است که توسط

فع را بخاطر منا رسالت ملی کدام ناک برای مردم افغانستان ی دردبدون اینکه در طول این همه سالهابی کفایت آنها 
ز مستحق آن نبوده گو امتیازاتیکه هر ، ثروتل کرده باشند تنها برای حفظ مقاممردم رنجدیده ما دنبا علیای کشور و

وسیع و همه جانبه  بهره برداری های فغانستان ونیز دین مقدس اسالم بهو نیستند از اختطاف جهاد برحق مردم ا
ضد منافع ملی خویش بحیث وسیله  شیوه های با ماورای جهاد . تنظیم های فرسوده و استفاده جوشان ادامه داده اند

 .ی مداخالت دوامدار دو همسایه بد اندیش پاکستان و ایران در امور داخلی افغانستان فراهم ساخته اندرازمینه را ب
ی و ستراتیژیک ت مردم ما از یکعده موافقتنامه های امنیتو آن توقعا ردیم به موضوع اصلی این نوشتهگحال بر می

واقعه نهایت  در اثر سه .نموده است ءو حکومت موجوده کابل با یکعده کشور ها امضا حکومت کرزیکه  است
 گ، قندهار و هلمند که متاسفانه باعث مردر کابل دهم جنوری سال جاری حشتناک تروریستی اخیرالمناک و و

 و یک دپلومات جوان افغان و امارات متحده عربی پنج دپلومات کشور ناه ملکی بشمولگبی پنجاه وهفت نفر درحدود
ناکامی مطلق حکومت بی کفایت  مورد ردید، صدا های اعتراض مردم ما درگ رگدی صد نفر از زخمی شدن بیشتر

موافقتنامه  ات و امنیت در کشور و نیز برعلیهمین ثبتا   ل مردم ودر امر حفاظت جان و ما وحدت ملیبه اصطالح 
ی اعتراضیه ها صدا ردید.گبلند  نموده ءکه افغانستان با یکعده کشورها امضا های امضا شده امنیتی وستراتیژیک

 حتی بعضی و کال لغو موافقتنامه   مشابه همچنان از طرف یکعده از اعضای هردو مجلس پارلمان کابل نیز بلند و
ونه مساعدتی به بهبود وضع امنیتی کشور گآنان این موافقتنامه ها هیچ فته  گب های مذکور را تقاضا نمودند .زیرا

هداف ستراتیژیک ا س هدایت و مطابق بهیس جمهور سابق به اسائر حامد کرزیدر حالیکه  .کرده نتوانسته است
ترا تیژیک و مشارکت س –ذاشت ،یک تعداد موافقتنامه های امنیتی گقدم می  دولت امریکا در افغانستان و منطقه

ر با یک عده از گ، سنجش و ارزیابی قبلی ملی در مدت زمان کوتاه یکی بعد دیبدون کدام مطالعه ستراتیژیک را
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منطقه  ، ترکیه و نیز بعضی از کشور های، جرمنی، ایطالیا، فرانسهلستانگ، انامریکا قبیلاز  تونااعضای پیمان 
یقین دارم متون این موافقتنامه های ستراتیژیک و امنیتی طوریکه  .رسانید ءایران و آسترالیا به امضا ،از قبیل هند
 رفته بلکهگمورد بحث و مذاکره اساسی طرفین قرار ن ءقبل از امضا های مستقل امروزی معمول است بین دولت

زیرا در  نموده است طی مراسم رسمی امضا یک امر انجام یافتهطرف افغانی محض در اخیر متون آن بحیث 
دپلوماتیک یا تسلط بر لسان های ، توانایی و اهلیت کومت های سهامی کابل چنا ن تجربهدپلومات های تنظیمی ح

امنیتی و ستراتیژیک را  موافقت نامه های رسمی متون چنین که بتوانند مشاهده نرسیده استه بیا فرانسوی  لیسیگان
با طرف مقابل بخاطر منا فع ملی مورد غور و  ءکه بسویه عالی حقوقی و سیاسی آماده می شوند قبل از امضا

 .معرفی نمایند یا در جریان مذاکرات دو جانبه الزم را تقاضا و مباحثه قرار داده تغیرات
به نشر رسیده است  ذشتهگدر ماه جنوری سال  جرمن آنالین-افغاناین قلم دریک مقاله قبلی که در همین سایت 

اه حقوق گستراتیژیک و مشارکت ستراتیژیک مذکور را از نمه های امنیتی مفصل ماهیت حقوقی موافقتنا بصورت
 بر والیت بود که قوای نظامی حکومت پاکستانزمانی  ، توضیح و ارزیابی نموده ام و آنعمومی بین الدول تحلیل

. ردیدگناه ما گو هالکت یک تعداد زیاد هموطنان بی گروزانه صد ها راکت فیر مینمود که باعث مر افغانستان کنر
؟ که به حمایت طرف افغانی به این تجاوز بعضی سوال میکردند این موافقتنامه های امنیتی و ستراتیژیک کجا هستند

 . آشکار پاکستان خاتمه نمی دهند
ستان و افغانمین امنیت و دفع تجاوزات دشمنان مردم ت تا  در ارتباط به توقعات مردم ما ازین موافقتنامه ها در قسم

 بصراحت یاد آور شدم که ضمن بیان ماهیت حقوقی و تحلیل موافقتنامه های مذکور ،دو همسایه شرق و غرب
مین امنیت یا تا   ضمانتی برای دفع تجاوزات برعلیه افغانستان و تعهد یا ونهگموافقتنامه های مذکور حاوی هیچ

، برای مبارزه با تروریسم موافقات مشترک دراز مدت طرفین راست بلکه همه آنها شکل تفاهمات یا کشور نی
سایر نیرو های امنیتی  نی و دوام مساعدت های مالی و کمک برای تربیه و آموزش اردو وگالقاعده و دهشت اف

 .دارا میباشد افغانستان
، وظیفه و ماموریت قوای نظامی امریکا در «ه امنیتی بین افغانستان و امریکاموافقتنامه دو جانب» اس موادبه اس

انستان را در برابر تهدیدات داخلی و خارجی از طریق تعلیم و تربیه غافغانستان اینست تا توانایی دفاعی و امنیتی اف
 .  ای امنیتی افغانستان تقویه نمایده و تجهیز نیرو

ان بین حکومت امریکا و افغانست «موافقتنامه دوجانبه امنیتی»ری را نیز در مورد گچند مطلب مختصر آتی دی
 «وحدت ملی»به اصطالح  که فردای رویکارشدن حکومت ، موافقتنامه ایبصورت مشخص  قابل ذکر می دانم

حکومت جدید طی  «مشاور امنیت ملی»یر امریکا و با عجله و هیجان بیسابقه بین سف ۲۰۱۴سپتامبر  ۳۰بتاریخ 
. موافقتنامه امنیتی دو جانبه رسید ءبه امضا دو نسل دولتمردان تنظیمی درکابل مراسم رسمی باحضور حد اقل

ارتباط به   را در ین موافقتنامه دوجانبهسه نکته مهم ا .ردیدگنافذ  ۲۰۱۵بتاریخ اول جنوری  ءمتذکره بعد از امضا
 :نوشته  فعلی قابل یاد آوری میدانم

 

یی مستقر در افغانستان در به نیروهای امریکا این موفقتنامه دوجانبه امنیتی به اساس حکومت افغانستان -１
. بعبارت اعطا نموده است «مصونیت قضایی» وسط آنها در کشور ما ارتکاب یابدی تگصورتیکه جرایم جن

، شرطیکه حکومت نستانمیباشند نه قوانین افغا ءرتنها قوانین امریکا در مورد مرتکبین چنین جرایم قابل اجراگدی
 .ردید ندگر به خروج کامل از آنکشور عراق نه پذیرفت و قوای امریکایی مجبو

اهای نظامی موجود ه در گحکومت افغانستان به جانب امریکایی صالحیت داده است که می تواند از همه پای -２
 ی را در کشورمااهای نظامی جدیدگر ضرورت باشد می تواند  پایگکشور ما استفاده نموده و در آینده نیز ا

 .سیس نمایداعمار و تا  
تعهد آشکار دفاعی ونه گبرای طرف افغانی هیچ «امریکا–افغانستان »در موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین  -３

یرد وجود ندارد تنها گطرف کدام کشور ثالث برعلیه افغانستان صورت  تجاوز نظامی از درصورتیکه کدام
خواهد دید و طرفین به اساس مواد موافقتنامه در چنین حالت  «عمیق رانیگبا ن»ت امریکا چنین تجاوز راحکوم

ر هرنوع توقع در نزد گ. بعبارت دیدر مورد اتخاذ اقدامات الزم مشترک باهم مذاکره و مشوره خواهند کرد
کشور ما به  علیه مردم و طرف افغانی برای دفع تجاوز نظامی یا حمالت تروریستی و انتحاری بر

  .خواهد بود  توقعات خیالی،  «موافقتنامه دوجانبه امنیتی»اساس
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 های حکومتی امریکا یا اگکه هیچ وقت در دست «آقای دونالد ترمپ»یس جمهورجدید امریکا ئن ربارویکار شد
اظهارات ضد و نقیض وشیوه ها و عکس العمل های غیرعادی ایفای وظیفه نکرده است ولی با « رسگکان»

و کشور های مختلف  «ناتو»، دربین کشور های پیمان یل ملی و بین المللیئخویش در مورد اشخاص و مسا
مورد موجودیت قوای امریکایی در افغانستان و سرنوشت  ، معلوم نیست دراست رانی خلق نمودهگجهان ن

 ؟ آینده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کردمدت ستراتیژیک و دو جانبه امنیتی با افغانستان در  موافقتنامه های دراز
 

، انتظار هرنوع توقع یا توقعات غیر واقعبینانه ازین موافقتنامه ها توسط مردم ما یا مقامات با توجه به این حقیقت
انه بر علیه کشور و مردم ما نشاندهنده آنست که مردم ما گمین امنیت و دفع تجاوزات بیرسمی حکومت کابل برای تا  

، مفید ، ضرورت، ماهیتمورد اهداف را در در مورد این موافقتنامه نامه ها معلومات کافی ندارند و حکومت آنها
 .ذاشته استگیت  ویا برعکس آن در تاریکی 

 
 پایان

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

