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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ٢٧                                                       انجنيرعبدالصبور  
      
 

  :ستراتيژيک قرارداد حق حاکميت ملی در ون قانونی شد
 

ط که وطن چنين شرائ  در.قابل نگرانی است جدًا حساس و قيعت فعلی افغانستان بسيارجای شک نيست که مودراين 
 خارجی و  الزم است سياست های داخلی و،گرفتهطرف همسايگان قرار  دشمنان ازعلنینظامی  مداخالتبرابر  در

تبليغاتی   سياسی وجديد شيوۀ که باشند مستلزم کار  دشمنان به هرشکل وافشاء نيات ان وداشتن روابط نزديک با دوست
  وبردن مورال هموطنان  تبليغاتی جهت بلند وسيع کار يکطرف و خارجی از  يک سياست فعال داخلی و.قرارگيرد

خفا   درروشن دشمنان که واضع و  تا مردم طور،در جريان قراردادن ملت را ،سرحدات ما ميگذرد افشای آنچه در
  .را انتخاب کنند راه خود و نمودهی ئابه راه انداخته اند شناس فعاليتهای را

گرفته است که  ن دوست نما قراردشمنا کارانۀ دوستان و محافظ گنگ وبرابرسياست های  افغانستان در امروز
که به  ارکين دولتی وابستگی بسياری از  وی ضعف رهبری دولت؟ندگير چه راهی را انتخاب ک اين کش و نميتواند در

 را شهامت موضع خود واقعيت های موجود باجرأت و برابر در ميتوانندانه دارند نشکل ازاشکال باکشورهای بيگ
 بايد افغانستان جای زندگی نباشد برای ايشان در  ومرج ُرخ دهد وهرج که اگر اين ترس اند  بعضی ها در.روشن کنند

 آنهائيکه از همين طور .نی پاکستان سرنمی خاردجنايات عل برابر کسی در رواين  از فرارکنند،دوباره به پاکستان 
 دزدی و فکرغارت و هم در، آنها چه خواهدشدنوشت  سربيرون شوندها ئی که اگرامريکاترس اين  غرب رفته اند از

سوی ديگرهمه را دريک  ، خرابی اوضاع امنيتی ازشمارندميمحترم  را صرف منافع خود و به غرب اند پس فرار
  .آن دوستان دولت ايفاميکند در اتنگناه قرارداده است که رول اساسی ر

آن است که اين کمک ها ادامه داشته باشد تا  طرفدار دارد و جدًا نياز امريکا ما به کمکهای غرب و بايدگفت که کشور
 ظرف ده سال گذشته ديده ميشود اوضاع در آن جائيکه در پشرفته مبدل گردد ولی از افغانستان به يک کشورمترقی و
  درچنين شرايطی که يکصدهزارعسکر.بدترشده است بدترو روز هر  وائيدهگرافغانستان جدًا روبه وخامت 

خاک به ورود تروريستان  جهت جلوگيری از ،اظهارات مقامات پاکستان قرار،سرحدات افغانستان پاکستان دررا
  ولی از،شاهد تشديد جنگ استند  اما بازهم افغانها هرروز.زدمصارف آنرا امريکا ميپرداکرده اند، جابجاافغانستان 

 کاری راه ضع چبود وبه  که در،کرده پرسان نشده است دريافت امريکا برابراين همه مصارف که از کستان درپا
گرفته اند ولسواليهای  سنگردرسرحدات افغانستان  که امروز  اما برعکس همين يکصدهزارعسکر.انجام داده است

 ت ده ها نفرهموطن ماشدهاد شهزيرضربات راکت قرارميدهند که باعث پکتيا را خوست و واليات کنر، ننگرهار، و
  .داشته باشد جود و ميتواند دراينجا احتماالت ذيل .است
کمک به افغانستان جهت مبارزه  خاطر هب وامريکا درچنين شرايط که ناتو  جرأت پرتاب راکت راپاکستان ايا -١

   دارد؟يزم آمده استرباترو
  چشمان راو هايش را کرش اما امريکا گوو يزم انداختهای سالحهای ثقيل صورت ميگيرد رمرکزترو  ازدرحاليکه 

  چرا؟بسته است 
 درانجام ميشود، که  )آی اس آی(سازمان جاسوسی پاکستان   پرتاب اين راکتها طبق يک پالن مشترک امريکا و-الف

را بهانه قرار داده بايک ی جانب افغانی پاکستان انداخت های  اردو،حکومت افغانستانصورت عکس العمل نشاندادن 
  .مسجد پلخشتی ادا خواهم کرد رد) آی اس آی (ساعت نمازپيشين را  ازچند بعدکه  نددست بزحمله متقابل 

آن وقت آماده  در  مصر.آن زمان انجام داد  به مصر می ماند که در١٩٦٧ اسرائيل درسال ۀاين پالن درست به حمل
در  غافلگير ۀلحم در توسط جاسوسان خود اطالع حاصل کرد وتا باالی اسرائيل حمله کند اما اسرائيل  گی گرفته بود

حتی يک طياره ، فلج کرد تمام ميدانهای هوائی را، ازبين برد را مصر ۀطياربال   )٣٠٠ ( بيش ازظرف چندساعت
. تصرف کرداردن  وسوريه  و مصر های جوالن را ازيشتيال بلند  و، صبرا،صحرای سينا و نداشترا هم توان پرواز

 ئيل چندووسعت خاک اسرا   قراردارد ائيلاسر اختيار تاحال درمناطق اشغال شده  دوام کرد، اين جنگ شش روز
  .ش قدرتمند مصر وسوريه شکست خورددرآن زمان ارت  وه استبرابرشد
 .تمام است شود کارده ا تا آم، نداردتربيشي ما که به جز کالشنکوف چيزۀپارچ تا اين اردوی شکسته و امروز

  من اهللا و ش انتقال ميشود،خط ديورند به هندوک و کامٌال طبعيی تجزيه ميشود،به صورت افغانستان طبق پالن غرب 
مغلق ترازآن  بسيارمطبوعات شنيديد وضع  آنچه در« که گفتند شايد آقای کرزی هم چنين پالن را درک کرده  .توفيق
  .»ماحملۀ جوابيه نميکنيم  واست
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بايد  و پاکستان است که رول اساسی بازی ميکنداين  گويانشان دادن قدرت به افغانستان که درحل معضله  -ب 
  .داشته باشد قرار صدر کرات دراهرنوع مذرد
 جهت وارد .لۀ خروج قوای امريکا مطرح استکه مٔس زمان صورت ميگرد  اين حمالت در؛امريکا  باج گرفتن از-ت

نشان دادن به غرب که   ونيست  ميسر گويامبارزه با تروريزم که بدون همکاری پاکستان به امريکا در آوردن فشار
   . نداشته استیاوردآطول اين مدت دست در امريکا

و داشتند  بکابل سفر پاکستان )آی اس آی( وزيردفاع و رئيس صدراعظم،شروع امسال  وته گذش سالخرااو در -٢ 
قطع روابط  عبارت بودند از اين پيشنهادها . است رامطرح کردهپيشنهاداتی پاکستان گويا که بعدًا آوازه های پخش شد

اين صورت پاکستان  در . صورت گيردستان پاک باه مشورهبا هندو ستان  وتعينات پوستهای کليدی وزارت خانه ها ب
 بخاطر بيشتر آوردن فشار اين انداخت ها جهت وارد ياو مينمايددرافغانستان تضمين  ميکند وصلح را مهار طالبان را

   .طرف نطاق رياست جمهوری آقای وحيدعمر ردشد  بعدًا اين آوازه ها ازگرچه . باشد ميتواندتحقق اين خواهشات
  

داده شده بود قرار اظهارات آقای داکترسپنتا  نعقاد قرارداد ستراتيژيک به جانب امريکااکنون پيشنهادات که جهت ا
  .ازطرف امريکا پذيرفته نشده است ،ولسی جرگه افغانستان مشاورامنيت ملی رياست جمهوری در

رسول، وزير خارجه و رنگين زلمی ) اول اسد( توضيحات بيشتر در اين مورد روز شنبه ۀ برای ارائولسی جرگه
 ۀمريکا در بارافت که گفتگوها ميان افغانستان و آقای رسول گ .سپنتا، رئيس شورای امنيت ملی را فراخوانددادفر

 .ستراتژيک ادامه دارد و هنوز توافق بر سر جزئيات آن به دست نيامدهپيمان 
ا در بخش تقويت، آموزش، تمويل و در اختيار  که وجود تعهدات مالی و درازمدت امريکفرموندسپنتا آقای داکتر 

های اقتصادی و  قراردادن تجهيزات نظامی به نيروهای دفاعی کشور و همچنين تعهدات مالی اين کشور در بخش
 .باشند که امريکا به آن توافق ندارد می های دولت افغانستان  ستراتژيک از خواستاجتماعی در پيمان 

شدن تعهدات دولت امريکا به افغانستان  های خود درتالش الزامی ان با تاکيد براين خواسته افغانستداکترسپنتا ۀبه گفت
امضای از تا يک سال پسمشاور رياست جمهوری گفت، دولت افغانستان برقانونمندشدن نيروهای امريکايی  .است

ونيت لت افغانستان خواهان مص با دو)٢٠٠٣(ۀ سال پيمان استراتژيک تاکيد دارد، درحالی که امريکا مطابق توافقنام
ه  که صالحيت بيشتر ب)٢٠٠٣(گويد که توافقنامه  میسپنتا ،باشد  های نيروهای اين کشور در افغانستان می فعاليت

  .مغايريت با قانون اساسی افغانستان قرار دارد  در حال حاضرنيروهای امريکايی داده بود، در
ملی افغانستان   که در امضای پيمان ستراتژيک با امريکا حق حاکميتکند رياست جمهوری افغانستان تاکيد می مشاور

اين گفتگوها اين است که   در  افغانستان ۀدرخواست ما به عنوان نمايند«: سپنتا گفت بدون قيد و شرط پذيرفته شود
ها،  ل زندانئها از جمله مسا  که اين خواستتراما در صو. مين شودأشرط ت و بايد حق حاکميت افغانستان بدون قيد

ل مانند از اينها، قانونمند شدن حضور نيروهای امريکايی در افغانستان حل ئپالی و مسا ل خانهئ، مسا ل دستگيریئمسا
است که به هيچ صورت در   در مغايرت به حق حاکميت ملی افغانستان قرار دارد و تعهد ماهم اين) قرارداد(نشود، اين

 ».در آن صورت بهتر است که به هيچ توافقی نرسيماين موارد، تعويض نخواهيم داد که 
های امنيتی،  نهاد  امريکا تاکيد دارد تا سبب تقويت توافق محتوايی پيمان ستراتژيک باهوی گفت که افغانستان ب

 .اقتصادی شود سياسی و
 دو جانب بايد به داشتن روابط درازمدت امريکا با افغانستان نياز امنيت ملی آن کشور است و توافق :گويد سپنتا می
  .های يکديگر باشد خواست

 
درافغانستان را مطابق يک اعالميه حفظ کند يعنی درچوکات اعالميۀ که  حضورخودکه امريکاميخواهد تعجب است 

 همه ملت افغان شاهدزنده ازو رسانيده است  ءداکترعبداهللا عبداهللا به امضا )٢٠٠٣(وزيرخارجه وقت درسال  قبًال با
 وميشود  وقصبات افغانستان تا اکنون انجام شده است  چه نوع جنايات عليه مردم بی دفاع درقرأ وکه است  آن نتايج

  .داشت را درپی خواهد آن عواقب بدتر  باشد که تکراراين بايد درِس
يکا دراينجا الزم به تذکارمی دانم که اگر حق حاکميت مردم افغانستان محترم شمرده نشود اين بدان معنی است که امر

اگرچه  ،گرفته ميتواندآنصورت بقای افغانستان تحت سوال قرار   که در استی مانستان درپی اهداف مبهافغ در
 است در چه نيازاضافه تراز آن امريکايک روز« گفت که »آقای راين کراکر« درافغانستان امريکاجديد سفير

  .که جواب ندارد ؟ميشودورده آچه وقت بر و  چه نوع تعريف و چه  ولی اين نياز» ندافغانستان باقی نخواهند ما
سفير جديد امريکا نيز گفت که امريکا هيچ هدفی برای استفاده از خاک افغانستان در برابر » کراکر«همچنان آقای 

المللی   تروريزم بينۀترين هدف امريکا وجود افغانستان باثبات است که ديگر به پايگااو گفت مهم .های ندارد همسايه
  .تبديل نشود
 درداد ت بنس تروريزم را به افغانستان هزهم با تأسف پايگاپاکستان هم وظيفه اجراء کرده با کا که درامري سفيرجديد

کشته  ،ازآنجا رهبران تروريستان دستگير روز هر و تروريزم يعنی پاکستان هيکه مثل آفتاب روشن است که پايگاحال
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سخن ازثبات » کراکر«آقای .استم نشده  متهامريکاطرف  به موجوديت تروريزم از ولی بازهم ،ميشونديا شناسائی  و
   احترام نمی شود؟ايشانطرف  از افغانستان زد ولی نگفت که چراحاکميت ملی اين کشور در

  .خانه های شان ادامه دارد کشيدن افراد از ، زندانی کردن وتالشی بمبارد،
  ؟ميگرددين حق چشم پوشی ا معاهدات از  چرا در

  مين نميشود؟ملی افغانستان تضکه حاکميت  دارد ودچه رازی پس پرده وج
 درمورد  نبايد.کنندخوشبينانه قضاوت  مورد در افغانهاکه نبايد ست ا ۀاين سياست امريکا سياست مکاران ين روزا

نمايم که عمل پارچه  و يکدقت تمام  بخاطرحفظ منافع ملی خود با الزم است د،ردگمصالح ملی يک قدم هم عدول 
نميتواند افغانستان  وطنان اطمينان ميدهم که امريکاخود به هم  عقل قاصرمن باهمين خواهد داشت،نپشيمانی سودی 

يکجا با متحدان خود هرحيث   جهانی را ازبه سطحازويتنام  فجعتر مضحک واينکه شکست  ين رها کند مگرراچن
  .بپذيرد
که  اشيدداشته ب به ياد .نيم نبايدعدول ک ازخواستهای خود ودفاع کنيم  منافع ملی خود قاطيعيت از شجاعت و بنًا با

ازامکان نيست که به خاطر امضاء  اين هم دور  و،ذيرکانه است زبسيار بدست آوردن امتيا خاطربه  پالنهای امريکا
حمايت طرف پاکستان و ترورهای شخصيت های عمده  از طرف امريکا، پرتاب راکتها ستراتيژيک از اين قرارداد

اشکال  به شکلی ازشورای ملی  ولتی بعضی ارکاين دو روابط مخفی با داشتن دولت و کنار قدرت موازی در از
 نظر از بايدن نيز بعدی راو پالنهای  سازما ندهی شده باشدمردم افغانستان  باالی دولت و آوردن فشار جهت وارد

  . ازحاکميت ملی خويش محروم شويم  که بخاطر کمکهای امريکا ماشودنی  کار،است افغانهااين وابسته به  و ،اندخت
  

وک مونشي غالـالم نشــه غــوږکــم   مولیو
وک ئې نشي سپينولی تنې وينې دي سرې   پ

  
  پايان

  
  

 
  


