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 خوش آمد و دیر آمد
 موافقتنامه همکاری های درازمدت ستراتیژیک

 !ا مریکا متحدۀ اضالعدولت  میان دولت افغانستان و
 

هور افغانستان و بارک او باما مسوی آقای حامد کرزی رئیس ج ازاین موافقتنامه که به خیر و منفعت هر دو دولت 

بیشتر از هر چیز تضمینی است در دفاع از تمامیت  ،متحدۀ امریکا به امضا رسیده است اضالعدولت  یس جمهورئر

دیگر گفتنی ها جا دارد مبارک باد لذا قبل از حق حاکمیت ملی، جلوگیری از تجزیۀ افغانستان و  ارضی، احترام به

همه زیده اند وهمچنان به تالش و و کار رئیس جمهور، گفته شود به کسانیکه در طرح و توافق رساندن هر دو

 اند . بودهبیصبرانه در انتظار چنین سندی کسانیکه 
 

 :آمده است  (۰)، ماده دوم در بخش توافقنامه که بگذریم رسیدن به مذاکره و بر ضرورت و تصمیم مبنی از بخش اول دیباچه

حقوق بشر از پایه های بنیادی توافق  یک ود استوار به حفظ و تقویت ارزش های دیموکراتطرفین موافق اند که تعه» 

 «دت شان می باشد.مو همکاری دراز 
 

آزادی و مهمترین که ، کراسی و حقوق بشروهد شدن به ارزشهای دیمعکر متچیز، ذ این ماده قبل از هر درتبصره : 

پس از ربی کشورهای غنانکه تجارب جهانی نشان داده است بخش عظیمی از مردم چ و بوده حق بنیادی مردم 

 ودر زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره پیموده را به سرعت پله های ترقی  حصول این نوع حق آزادی

 .نده اتفالکت رهائی یاف امراض و بسی از فقر و
 

شمول میثاق ی و مکلفیت های بین المللی اش بافغانستان بر تعهدش مبنی برحمایت حقوق بشری و سیاس » – (۳)ماده 

ها و پروسه ، افغانستان تمامیت و ظرفیت نهاداین خصوصکید میکند. درللی حقوق مدنی و سیاسی، مجددآ تأین المب

 دولت مبتنی بر سه قوۀثریت هروتحکیم بیشتر کفایت و م های موثر جهتوکراتیک در کشور را با اتخاذ گامهای دیم

 «باز، تقویت میکند. شمول رسانه های آزاد وپویا بمدنی  جامعۀمرکزی بودن نظام حکومتی و حمایت از شکوفائی یک
 

، موضوعیست تأکید گردیده دولت مبتنی بر مرکزی بودن نظام و . . . بر تفکیک هرسه قوۀ هسوم ک در مادۀتبصره : 

کا، به حرکات و یامر متحدۀ اضالع ز جانب پارلمان افغانستان و کنگرۀکه در صورت تصویب سند ستراتیژیک ا

خواهان  که جناح حزب جمهوریخواه و یکعده افغانهای دنباله رو مذکورغرض آلود سناتور روهر باکر ازای ت هلدخا

کرده باشند و میهن سنگ یاس را به سینه خود احساس  حاال شاید ضربۀ، هستنداستقرار نظام فدرالیزم در افغانستان 

 .دادخواهد برای شان دست ساس آرامش و خوشی بالتردید اح ،دیدندازآن بابت احتمال تجزیۀ کشور را میپرستانیکه 
 

 !بخش سوم: تحکیم امنیت دراز مدت 
 جانبۀ دراز مدت همکاری های دو ایجاد یک چوکات مک درومتحده به منظور ک اضالع» آمده است که » ( ۳ماده )

 .«خارج ناتو: تلقی می نماید متحد عمدۀ» ان وامنیتی و دفاعی، افغانستان را به عن
 

فتاده جهانیان ا یک جزیره متروک از نظر هیبمتمادی ش افغانستان که سال های محترم توجه فرماید،خواننده : تبصره 

دیدیم  واشغال افغانستان را از سوی دولت شوروی سابق فراهم نمود  خله وامدوسوسه  بود چنانکه همین حالت زمینۀ

دولت امریکا، است که خوشی اکنون جای بسی  ابرانبن. ببار آوردی های بیشمار و خونریزی مهای شوچه پیامدکه 

 عضوهای کشور . یعنی دولت امریکا جدا ازتلقی می نماید« ناتو  ازخارج  ۀ خودمتحد عمد» افغانستان را به عنوان 

 .استشده را قایل  خاصی برای افغانستان اهمیت و جایگاه جهان های کشوربقیه در میان  ناتو
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/barez_nm_der_amad_o_khosh_amad.pdf
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ر این کشور د جایب دوو متحده در آینده در افغانستان و اضالعاآت قوای ور و اجرحض ج، چگونگی و گسترۀ» 

 «مشخص گردند.« امنیتی  موافقتنامۀ دو جانبۀ» رابطه باید در 
 

د، البته نهائی بسیار دشوار خواهد بو ئیس جمهور کرزی، کار روی توفقنامۀ دوم تا رسیدن به مرحلۀتبصره : بقول ر

با ساز و  جای تردید نیست، چون شرایط قابل قبول برای هر یک از جمله تعیین تعداد عساکر این اظهار نظر وی در

و چگونگی بعد از آن از افغانستان  ۲۸۰۲ال س در از خروج قوای ائتالف بین المللی پس برگ نظامی، مدت اقامت،

روز ها   ،و آسانی نخواهد بودکار سهل  و حصول توافق ئیانه ایل رسیدن بمرحلۀاین مسروی مسلماً  ۲۸۲۲ سال تا

 .در بر خواهد گرفترا  ه ها وقت صاحب نظران و آگاهانو ما
 

موزش، تجهیز، مشورت و متحده ساالنه منابع پولی را برای حمایت از آ اضالع – ۲۸۰۲بعد از سال ( » ۰ماده )

النه امنیت خود را مستق به گونۀ یکند تا افغانستان بتواندهای امنیتی افغانستان به منظوری در خواست متداوم نیرو

دیگر به خاک  مقابل تهدیدات داخلی و خارجی از خود دفاع کند، تا تروریستان هرگز نتوانند بار مین نموده و درتأ

 «و جهان بسازند. منطقه  افغانستان رخنه کرده و تهدیدی را متوجه افغانستان،
 

درعین حال به  سازد،میو کشورخود دفاع از خود در واقعیت امر مردم مارا متکی ب که اجرای این مادهتبصره : 

و غیر که خیاالت شوم  میرساندز به افغانستان را در سر داشته اند وکه تا حال فکر نفوذ و تجا یهایدولتزمامداران 

 .نمایندرا رعایت قوق همدیگر ، حگرفتهراه صلح را در پیش که  ستکشورهانفع همه بزیرا  ،دور کنند را از سرعملی 
 

کید نموده و تعهدش به چارچوب اکمیت ملی و استقالل افغانستان تأمتحده بر احترام کامل خویش به ح اضالعالف » 

 متحده یک بار اضالعهای امنیتی به افغانستان را مجدداً تصریح میدارد.  روند انتقال و تحقق کامل انتقال مسئولیت

سیسات دایمی نظامی در افغانستان نبوده و در پی حضوری نیست که أدر جستجوی ایجاد ت کید میکند کهدیگر تأ

 «مسایگان افغانستان بسازد.هتهدیدی را متوجه 
 

مبنی بر احترام گذاردن به حق حاکمیت ملی و  امریکا متحدۀ اضالع تعهد وکید تأ، برباال کرتذاساس  برتبصره : 

غلطی توجیهات  حدسیات وکسانیکه قبل ازاین سند  میرود امیدهای امنیتی و . . .  یتاستقالل افغانستان و انتقال مسئول

به آن بهانه سازمان القاعده کار دولت امریکا بوده تا آتش افروزی  که نمودند حتی خیال پردازانه ادعا می وداشتند 

سیس اینکه می فرمودند امریکا با تأ و ،دایمی خود قرار دهداشغال  نستان را مورد تجاوز وافغا ،کنترول انرژی منطقه

و استقالل  حاال که این سند به صراحت برحق حاکمیت ملی ولی  پایگاه های نظامی دولت های همسایه را می توراند،

چه خواهند گفت؟ پس از این نمیدانم خود برگردانند  و تصمیم گرفته اند قوای شان را بکشورکید می نماید، افغانستان تأ

بجای کشور خود شان بیشتر به فکر همسایه ها بوده اند تور نخورند و کسانیکه بیجهت عد از این همسایه ها امید که ب

 مهربان خود راه ندهند.دل  را درمهربان  ناغم همسایه های 
 

کید أمتحده ت اضالعبا درک اینکه ثبات افغانستان در ترقی و ثبات آسیای جنوبی و آسیای مرکزی نقش دارد، ( » ۹)

میکند که هرگونه تجاوز بیرونی علیه افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می پندارد. درصورت وقوع چنین 

مشورت باهم پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی  باید هرچه عاجل در نرویدادی، طرفی

 «سی شان، طرح و تطبیق کنند.و نظامی، به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اسا
 

نقشه  ذهنیت ها و از ،با در نظر داشت تجارب گذشتهسند ستراتیژیک  ریزان طرح بوضاحت پیداست که تبصره :

وسیله  که بدینداشته کامل پاکستان آگاهی  .آی بالخص آی. اس.دولت های همسایه  بعضی پشت پردۀ های توطئه آمیز

با را که افغانستان دولت  چار اشتباه شده،د   دیگر پس از خروج قوای ناتو و امریکا باربه اطالع شان میرساند تا مبادا 

بخواهند زیر نام گروه طالبان مورد هجوم قرار داده و از آنجا و قوام می یابد  ظمهمه کم و کاستش دارد آهسته و آرام ن

صورت وقوع  در »: کهراحت آمده است لذا به ص  .جهاد، جهان را به خاک و خون کشند جنگ وبا، خیز بحیث تختۀ

م پاسخ مناسبی را به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، هچنین رویدادی طرفین باید هرچه عاجل در مشورت با

 .دی و نظامی به توافق هر دو طرف و در مطابقت با احکام قوانین اساسی شان طرح و تطبیق کنندااقتص
 

اطالعات وسیع مطالب زیادی  در دست داشتن با، یسیاس حب نظران ورزیدۀل توافقنامه مذکور از سوی صامتن کام

 ن وشفساد اداری بصورت رو مبارزه با امنیتی؛ کلتوری و –حقوقی، اقتصادی، نظامی  -را در مسایل سیاسی 
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این هرگاه  کرده ولی گنجایش نداشته به همین چند تبصرۀ باال اکتفا تبصره روی هریک در اینجابیان داشته که قاطعانه 

بخش هفتم » میشوم که در  یاد آور ؟ وجود داردمیکانیزمی چه  برای تطبیق چنین توافقنامه ایعمالً که سوال شود 

 خارجۀکمیسیونی از جانب وزرای » ًً مشرح آمده است که  به صراحت و نسبتا «میکانیزم های تطبیق موافقتنامه

 به صورت دورانی در کابل وجلسات آن هر شش ماه یکبار  وهر دو کشور و یا نمایندگان شان، ریاست گردیده 

طبیق این تگروپ های کاری دایمی را که برای اجراآت اجرائیوی مشترک چگونگی  واشنگتن دایر میگردد و کمیتۀ

 مورد به وزرا گزارش می دهد. شوند رهبری کرده و در موافقتنامه تشکیل می
 

قنامه ظاهراً چنین برداشت میشود که همه چیز به نفع افغانستان رقم یافته مل توافمکمتن  حرف آخر اینکه از مطالعۀ

که  دنشودر حدی تقویت های دولت افغانستان نهادگاه توان دریافت که هر است، اما اگر قدری بدقت فکر شود می

 اضالعبه نفع  ،دننمایگیری سرازیر شدن آن در جاهای دیگر جلوکشور و از در داخل از عملیات تروریستی د نبتوان

 خواهد بود.  نیز به منفعت همۀ مردم جهان امریکا و متحدۀ

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  


