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 44/40/0414          عارف عباسی
 

 مجهوله ینپیمان امنیتی یا معضلۀ چند
 

اکثریت  ،نماینده 0۰44جرگۀ مشورتی که خالف مقررات قانونی به ابتکار و خواست شخص کرزی دائر گردید از 
ؤافقنامۀ امنیتی را با ایاالت متحدۀ امریکا به رئیس جمهور مشوره دادند.  و آنچه از مطبوعات داخلی آن امضای ت

شنیدیم اکثریت اعضای پارلمان امضای آنرا در شرائط کنونی ضروری خواندند،  و سائر اصناف و اقشار به شمول 
ن پیمان را به نفع افغانستان خواندند.  و ارباب دانشمندان و خبرگان سیاسی  در داخل کشور با دالیل معقول امضاءی ای

قلم، تحلیل گران و آگاهان سیاسی در همین پورتال نهایی ساختن تؤافقنامۀ امنیتی با امریکا را با ارائۀ دالیل قوی، 
منطقی و واقع بینانه به خیر و صالح وطن می دانند. انگیزۀ اساسی این نظریات واقعیت های درد ناک وطن با در 

ظر داشت نیازمندی های شدید کشور به تداوم معاونت های گوناگون خارجی و حضور تعداد محدود قوای خارجی ن
منافع علیای وطن منظور دیگری نیست، خدای نا خواسته هیچ یک از این ذوات محترم  )سیاهی سر فالیز( بوده جز

خواسته های نهان و عیان و نیات امریکا را هم وطن فروش، خائن ملی و مزدور امریکا نیستند بلکه هر کدام عاقالنه 
 شناسایی نموده و با شهامت آنرا در نظریات خود توضیح نموده اند. 

جمع بندی همه آرای بیان شده یک وجه مشترک را متبلور می سازد که در امضاء نکردن این توافقنامه متضرر واقعی 
با حوصله مندی، درایت و تعمقی که دارد برایش زمینۀ استفاده  افغانستان بوده امریکا با قوت مالی، تخنیکی و سیاسی

از امکانات دیگر میسر است، حتی امکان آن متصور است که امریکا فیصلۀ قاطع جرگۀ مشورتی را بر مبنای اصول 
صلۀ فی مردم ساالری تمسک قرار داده امضای کرزی را نادیده بگیرد و یا بازهم پای ملل متحد را در میان کشانیده با

 شورای امنیت به تداوم حضور خود و متحدینش مشروعیت ببخشد.
فیصد آنرا حیف و  ۰4بلیون دالر می شود اگر بگونۀ اغراق آمیز حتی  ۰44از مجموع کمک های مختلفه که بالغ بر 

سال  ۰4بلیون دالر را می ساخت که افغانستان در طول  ۰4فیصد باقی مانده رقم درشت  14میل و ضایعات بگیریم 
حیات سیاسی گذشته با همه مناسبات بین المللی و پالنگذاری های مختلفه آنرا در خواب و خیال ندیده که متأسفانه از 
همین مبلغ باقی مانده که در اختیار حکومت بود برای بهبود وضع اقتصادی مملکت توسط طرح های مولد و مثمر 

یر ضروری متورم و ارتقای بی لزوم پست های ملکی و نظامی مساعی بکار نرفته و بیشترین به مصرف تشکیالت غ
و تجمالت در موبل و فرنیچر مودرن ایتالوی و موترهای گران قیمت ساخت سال گردید، اگر دولت سیزده سالۀ کرزی 
در خدمت مردم می بود و امروز افغانستان  در حد اقل بپای خود می ایستاد و بیشترین کمک های خارجی با عواید 

اخلی تعویض می شد مردم افغانستان از خروج نیروهای خارجی و کاهش کمک های شان هراسی نداشته وقت وداع د
با اظهار امتنان بدرقه می کرد و به گفتۀ کرزی که یا شرط ما بپذیر  دست شان را فشرده تا دم درب خروجی ایشان را

حدی مؤافقت می کردند. کرزی و دم دستگاه و  یا وقت خروجت را روشن بساز علی الرغم غیر منطقی بودن آن تا
یاران غارتگرش مملکت را نه تنها به حال فقر و دست نگری نگهداشتند بلکه مؤسسات جرم، جنایت و فساد را چنان 
محکم بنیان گزاری نمودند  که خود عوامل اصلی بی امنیتی و عدم مصونیت بوده چه رسد به تهاجم دوبارۀ طالبان و 

 حزب اسالمی.
 البته سؤاالتی به این ارتباط در ذهن خطور می کند که مسؤولیت قلم بدستی نا گفته ماندن آنرا گناه می داند.

 

در حالی که از عمر این اداره چند ماه محدود باقی نمانده و بیشتر نامزدان آرزومند ریاست جمهوری حمایت  - 1
خودرا از این تؤافقنامه ابراز نموده آمادگی برای امضای آن نشان داده اند. دلیل اصرار و عجلۀ امریکا در امضای 

هفته است که باید مهر تائید کرزی بر آن لگانده آن توسط کرزی چیست؟ چه اسرار طالیی در انگشتان این شخص ن
شود. امریکا گفته می تواند که امضای مؤافقتنامۀ امنیتی را در صورت، اباء ورزیدن کرزی، به حکومت نو موکول 
می سازیم. اگر موضوع  اتخاذ تدابیر مقدماتی و طرح های مالی و ستراتجیک مطرح باشد امریکا و ناتو آنرا  تحت 

پالن های احتیاطی و مؤقتی با اطمینان امضاء شدن تؤافقنامه رویدست گرفته می   Contingency planningپالیسی 
 توانند.
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 البته ارادۀ راستین و جدی امریکا برای پائیدن این امکان را در فکر می گنجاند.
، توهین آمیز، راهانت بااگر امریکا کرزی را بحیث یک مخالف جدی تلقی نموده موقفگیری و اظهارات وی را  - 0

تحقیر، و عقده گشایی و تصفیۀ حسابات سابقه )بقول اکونومیست انگلستان( و تخریب مناسبات دو کشور دانسته و بر 
 نیست، تدابیر مبتال قلتضد منافعش در افغانستان و منطقه تلقی نماید، برای خاموش ساختنش و یا کنار بردنش به 

ه در صحنۀ سیاست افغانستان داخل ساخت آیا با استفاده از تجارب غنی عدیده  شخصی را که خود توسط یک دسیس
با دسیسۀ دیگری کنار برده نمی تواند بدون این که آب از آب تکان بخورد. امریکا می داند که کرزی از ابتدا  بنیاد 

ت به جز چند مداح و بلی مردمی نداشته و در طول زمامداری دو دهه و یک سال فزون در دل و دماغ مردم راه نیاف
گو ارگ نشین کسی را عقب خود ندارد و در اردو و قوای امنیتی پشتی بان ندارد. اگر وزیر داخله نفر کرزی است، 
در حالی که وفاداری به حزب خود دارد، نفر دوم مشهور بالفساد بنام ایوب سالنگی، ستر جنرال پولیس، بنام معین 

خارجه و وزیر دفاع از گماشتگان قسیم فهیم اند. کنار بردن سنجیده شدۀ کرزی کدام  ارشد نفر قسیم فهیم است. وزیر
ماجرای بزرگ را نمی آفریند. اگر این امکان غیر عملی و ماجرا بر انگیز پنداشته شود صبر نمودن دو ماه دیگر 

 خلق نخواهد کرد. را هیچ بالی دیگری
اران نا خواسته نظر بدالیل مختلف نزد ادارات تخصصی امریکا حوادث اخیر جهانی گواه است که کنار بردن زمامد

 کار مشکل نیست، 
  ،)جنرال ضیاءالحق رئیس جمهور )پاکستان 
  ،رضا شاه پهلوی شاه ایران 
 ،)معمر القضافی رهبر)لیبیا 
  ،)حسنی مبارک رئیس جمهور )مصر 
 ،)علی ذین العابدین رئیس جمهور )تونس 
 ،)علی عبدهللا صالح رهبر )یمن 
 ،)محمد مورسی رئیس جمهور)مصر 

بشار االسد رئیس جمهور )سوریه زیر کار است( کشتن و یا کنار بردن شان بروی تصادف نبوده. پس دلیل این همه 
خموشی و حوصله مندی امریکا در برابر کرزی در چیست؟  آیا تغییر فاحش در سیاست امریکا آمده؟ و یا کاسه گکی 

 زیر نیم کاسۀ است.
د و قرائن در ظاهر چنین می رساند که امریکا نمی خواهد اشتباه عراق را در افغانستان تکرار نماید و شواه - ۳

جنوری سال  0۲مؤرخ  State of Union حضور نظامی خود و متحدینش را برای مدتی بر اساس دالیلی که در بیانیۀ
بارک اوباما تذکر رفته و از آنها به حیث مأموریت های کمر باریک یاد شده توضیح نموده و چنین استنتاج  041۲

 می گردد که امریکا خواهان پائیدن است اگر مؤافقتنامۀ امنیتی امضاء شود.
نی، سیاسی و شاید حقیقت کامالً طور دیگر باشد و امریکا واقعاً از لحاظ نتایج این جنگ بی حاصل  و عوامل روا

اقتصادی آن مجبور به ختم این ماجرا شده عزم بیرون شدن کامل را نموده باشد و شاید افغانستان برایش گوشوارۀ 
الماس گوش چکان شده باشد و حاال کرزی را وسیله قرار داده که چون نوری مالکی صدراعظم عراق برای حصول 

سر کالوه »ث یک احتمال ضعیف در نوشتۀ خود تحت عنوان این هدف زمینه سازی نماید. من این مطلب را به حی
 توضیح دادم ولی حاال آنرا یکی از احتماالت بنا بر دالیلی که در مادۀ بعدی ذکر شده می شمارم.« گم است

 

و به نمکدان بی حرمتی نمی کنند. کرزی هم یک افغان است و  به پاسداری و نمک شناسی شهرت دارندافغان ها  -4
قرار شایعات به تکالیف و اختالالت روانی هم مبتالء باشد به این زودی خود و سابقۀ خودرا فراموش نمی  لو که به

 کند. اگر شبی بعد از ادای نماز خفتن کاله قره قلی خود را پیش رو مانده از خود بپرسد:

  که کرزی تو کی بودی؟ 

  شناخت و نفوذ تو در بین مردم افغانستان چه بود؟ 

 مردی ات چه بود ؟ تجربۀ دولت 

  آیا راستی تو با طالبان جنگیدی؟ 

  درامۀ ارزگان را کی نوشت و کی مدیریت کرد؟ 

  آیا در وقت مسافرت نمایندگان طالب در امریکا خودت وظیفۀ ترجمانی را نداشتی و برای شان از گوشت
 برۀ حالل کباب نپختی؟ 
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  آیا تو به حیث نمایندۀ طالبان در ملل متحد در نظر نبودی؟ 

  و تا امروز جیره خوار کی بودی؟ 

  توسط عساکر و سگ های کی حمایه شدی؟ 
 

در کنفرانس توکیو که تو با چپن رنگارنگ و کاله قره قل ات در وسط ایستاده بودی و زمامداران بیش از پنجاه 
قف را کی بتو بخشید؟ بخاطری که کم خرچ نشوی بر عالوۀ کمک های رسمی مملکت در دو کنارت ایستادند این مو

زادگی ات کدام دفتر استخباراتی پول بی حساب را بدامانت ریخت؟ بقرار اظهار کای آی  برای نگهداری مقام خان
 ران را دی امریکا برایت گفت که در دور دوم ریاست جمهوری ات قسیم فهیم را معاون اول نساز ولی تو یک موتر

 معاون اول ساختی و امریکا خاموشی اختیار کرد.
آیا یک مستخدم با هوش این همه گذشته ها را فراموش خواهد کرد؟ مگر اینکه بکلی جنون داشته باشد یا خشونت 
بادار او را وادار به این تصفیۀ حساب نموده باشد که بازهم موضوع مطلق شخصی بوده پای منافع کشور در بین 

 ه طبعاً توانایی زعامت یک کشور را ندارد.نیست ک
منطق عامیانه نمی پذیرد که یک اجیر، گماشته و اجنت در برابر استخدام کنندۀ خود چنین تمرد نماید و متواتر زمینه 
را مساعد ساخته اظهاراتی نماید که در قالب هیچ اصول قبول شده و متداول دپلوماتیک نگنجیده و شایستۀ مقامش 

مان نمی برم که حتی نزدیکترین دوستش یعنی هندوستان برایش چنین مشورۀ داده باشد، حتی در اوج رقابت نباشد. گ
های دوران جنگ سرد زمامداران در گفتار خود همان ادب الزم سیاسی را مراعات نموده اند اینکه مظاهره چی سر 

 ه بود.سرک و یا افراد عادی در بارۀ کشور دیگر چه می گفتند موضوع جداگان
این خود یک موضوع بغرنج بوده محتاج بحث مزید است، گرچه محترم سیستانی صاحب در مضمون خود تحت 

موضع گیری کرزی را عالمانه و مستدل توضیح نموده اند، اما این لجاجت و سر تمبگی « جنگ سرد کرزی»عنوان 
 که سخت اسرار آمیز است. و نادیده گرفتن واقعیت های عینی کشور باید پهلوی دیگری داشته باشد

مأموریت قوای محدود امریکا را در افغانستان جنوری امسال  0۲ بارک اوباما در بیانیۀ ساالنۀ خود به تأریخ – ۰
جلوگیری از نفوذ دوبارۀ القاعده و تروریزم و آموزش قوای امنیتی افغانستان، در صورت امضای تؤافقنامۀ امنیتی، 

برخورد با طالبان افغانی و ضرورت ادامۀ تالش های سیاسی برای پیدا نمودن یک توضیح داد و بطور مشخص از 
صلح پایدار با مخالفین مسلح تذکری نداد و از کدام تؤافقی که در زمینه با پاکستان بعمل آمده باشد یاد نکرد و پالیسی 

انه جریان داشته باشد، مشخص حکومت خودرا در قبال این معضله روشن نساخت، مگر اینکه تماس ها طور مخفی
 کرزی درین مورد خاص حق بجانب است که تعریف مشخص تروریزم را از امریکا بخواهد.

بعد از مسدود ساختن دفتر طالبان در قطر از هیچ مقام امریکایی و یا ناتو در مورد سیاست شان در برابر مخالفین  
اساسی معلق نگهداشته شده. درین رابطه یک سؤال و بعد آن چیزی شنیده نشده و این معضلۀ  041۲مسلح در سال 

همواره ذهن مرا بخود مشغول نگهداشته که در پهلوی کشته شدن ده ها هزار بیگناه ملکی افغانستان و هزاران سپاهی 
ائتالف همۀ این تلفات توسط طالبان شورای کویته، جریان حقانی و حزب اسالمی صورت نفر قوای  ۳۲1۰افغان و

جیب این است که استخبارات امریکا محل گرد همآیی، مالقات ها و رفت و آمد تحریک طالبان پاکستانی گرفته اما ع
را کشف و طیارات بی پیلوت را برای از بین بردن شان سوق می دهد ولی این فعالیت ها در مورد مخالفین مسلح 

ا می تدابیر جلو چنین رخنه نمودن ها ر افغانستان صورت نمی گیرد شاید طالبان افغانی بسیار پیشرفته بوده توسط
گیرند و یا این که استخبارات پاکستان درین مورد با امریکا همکاری نمی کند و یا سازش مخفی بین پاکستان و امریکا 
وجود دارد در غیر آن قوای ائتالف بطور مستقیم مورد حملۀ تحریک طالبان پاکستان قرار نگرفته ولی در هر ماه 

توسط طیارات بی پیلوت امریکایی به قتل می رسد ولی تا حال نشنیدیم که کدام عضو برجستۀ شورای رهبران شان 
کویته، جریان حقانی و یا حزب اسالمی توسط طیارۀ بی پیلوت امریکا کشته شده باشند در حالی که قاتلین مردم بیگناه 

 خباراتی در چیست؟ اگر موضوع همبستگی با القاعدهافغان و قوای ائتالف اینها اند. اسرار این نارسایی تخنیکی و است
عامل اصلی تصمیم گیری باشد هیچنوع فرقی بین طالبان افغانی و تحریک طالبان پاکستانی وجود نداشته مکتب، فلسفه 
و عقاید هردو یکسان هردو دست پروردۀ مدرسه واالی پاکستان و هردو از یک گلو صدا بر می آورند اگر یکی پیوند 

لقاعده دارد ثبوت عدم پیوند دیگری چیست. یکی در برابر حکومت پاکستان می جنگد و دیگری به مقابل حکومت با ا
 افغانستان، امریکا و متحدین. دلیل این سیاست دوگانه چیست؟

دانشمندان سیاسی و مخصوصاً نظامیان امریکا اعالم ضرب االجل خروج نیرو ها را از افغانستان توسط بارک  -۶
ما اشتباه بزرگ خواندند، گرچه تعیین موعد ختم جنگ در افغانستان و خروج عساکر بنابر دالیل اقتصادی، سیاسی اوبا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و اجتماعی  برای جلب رضایت ملت امریکا بوده که فیصدی مخالفین جنگ رو به فزونی بود و این اعالن بحیث یک 
که جمهوری خواهان آغاز نمودند من ختم می کنم.  حربۀ سیاسی در انتخابات مورد استفاده قرار گرفت که جنگی را

البته هر تصمیم سیاسی یک زمامدار تاثیرات همه جانبۀ مثبت و منفی خود را دارد که همه جهات  در ترازوی منطق 
سیاسی وزن میشود و آن تصمیمی برگزیده می شود که بار آورندۀ بیشترین منفعت سیاسی برای زمامدار و حزبش 

پهلو های دیگر با  درجات متفاوت اهمیت قربانی می گردد. حاال این تصمیم اوباما را بحیث یک  باشد که طبعاً 
امریکایی مورد غور قرار دهیم و یا عواقب آنرا به حیث یک افغان به ارتباط مادر وطن خود به تحلیل بگیریم که 

 البته نتایج هر بر رسی از همدیگر متفاوت خواهد بود.
 پس لگد این تصمیم را باالی حلقات ذیدخل وقایع افغانستان ذیالً بر رسی می نمایم . به حیث یک افغان 

  تاثیرات بس ناگوار روانی و ستراتیجیک را برای نظامیان داخل معرکه چه امریکایی و چه متحدین  –الف
 تزئید حمالتایجاد نموده و پیمانۀ صدمه پذیری شان با خروج تعداد معتنابه سربازان به سرعت و عجله و  

مخالفین بنحو قابل مالحظه بیشتر گردید و در بعضی حاالت قوت های متحدین مناطق داغ جنگی را تخلیه 
و یا به تعداد محدود  در محوطۀ پایگاه های نه چندان مستحکم محصور ماندند و فعالیت های تعرضی و 

 تصفیه نمودن توسط عملیات دفاعی تعویض گردید.

  االجل و بیرون کشیدن قواء مطابق تقسیم اوقات زمینه را برای مخالفین مسلح مساعد این اعالم ضرب  -ب
گردانید، مواضع تخلیه شده در نورستان و کنر ها و دیگر مناطق دور دست دوباره توسط مخالفین تصرف 

أنی ین با تگردیده با ایجاد پایگاه ها به فعالیت های نظامی خود در مناطق هم جوار توسعه بخشیدند. و مخالف
 منتظر فرا رسیدن روز موعود شدند.

  اردوی نوپا و جوان ملی با اسلحه و تجهیزات بسیار ابتدایی سبک و عدم تجربۀ الزم ساحوی به یک  -ج
بارگی حمایت نیرو های بین المللی را در مناطق آسیب پذیر و سهل النفوذ  از دست داده در بسی مناطق 

های جنگندۀ کار کشته و مجرب مخالفین ایستادگی نتوانستند و از لحاظ روانی قدرت ایستادگی در برابر نیرو 
این تصامیم ضربات شدیدی بر ایشان وارد و روحیۀ شان را تضعیف نمود. مصارف و تخصیصیه ها 
مصرف صابون و شامپو و البسه و قرار گاه ها و تجمالت شده اصالً به ضرورت حاد وسائط، اسلحه و 

 د.تجهیزات توجه نش

  برای همسایگان طماع افغانستان زمینۀ آنرا فراهم آورد که ترتیبات الزم مقدماتی را اتخاذ و حلقات  -د
پیوندی خود را برای روز موعود تقویت نمایند. تحلیل گران سیاسی وقوع جنگ داخلی را بر محور های 

 سیه پیش بینی می نمایند.سابقۀ ساحۀ نفوذ پاکستان و متحدین شمال به حمایت ایران، هندوستان و رو

 پخش هنگامۀ رفتن رفتن در بین جامعۀ لرزان و پریشان افغانستان واهمه و هراس زیاد ایجاد نمود  -هی
بازار تیزان اقتصادی که از برکت پول های امدادی و موجودیت تعداد بیشمار اتباع خارجی انواع بهره 

افغانستان دیده  با آنچه اندوخته برداری ها را نموده با استماع این خبر پایان بخت ُبرد خودرا در میدان قمار 
بودند با کیسه های پر راهی بیرون شدند. آنانی که خانۀ شان در کرایۀ خارجی بود و یا بحیث مأمور، 
ترجمان، مستخدم، آشپز و راننده نزد خارجی مشغول کار بوده به معاش دالری زندگی را عیار نموده بودند 

سایل خورد و نوش و تفنن خارجی ها را فراهم نموده بودند در و دیگرانی که رستورانت ها را تأسیس و و
 ( بربادی زندگی خودرا پیش چشم خود مجسم ساختند. «ج»رفتن شان )با وصف ایمان داشتن به رزاقیت هللا 

 

مخالفت کرزی با تؤافقنامۀ امنیتی این بی ثباتی و عدم استقرار را فزونی بخشیده هراس برهم خوردن نظم اجتماعی 
مردم که بیچاره اند سخت پریشان ساخته اکثریت به این دولت سپاه و قوای امنیتی  1۰۰0و بر گشت شرائط سالهای 

مطمئن بودن شرائط  لرزه بر اندام صد ها هزار مأمور  جرنیل و کوتوالش اعتماد ندارد حتی این بی سرنوشتی و نا
ملکی، نظامی و امنیتی انداخته که معاش ماهوار ما را کی پرداخت خواهد کرد. در نبود عاید و تقاضا تجارت به 

نزل ایران شاید به پائین ترین سطح ت چین و ورشکستگی مواجه شده تجارت های بلیون دالری با پاکستان، هندوستان،
 اید. نم

 در نتیجه باید پیدا شود که کرزی خود می سراید یا به فرمایش بادار. 
 

 پایان
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