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 60/60/3610         ناصر ابراهیم خیل
 

 ستراتیژيکقرارداد  نگاهی به
 امريکا ۀاياالت متحدافغانستان و میان جمهوری  

  
آنچه اما  .غیر عادی و نا آشنايی نیست یامیان کشور ها در سیاست بین المللی پديده  ستراتیژيکامضا شدن توافقنامه های 

امريکا را در محراق توجه قرار می دهد، موقعیت  ۀمی افغانستان و دولت اياالت متحدمیان جمهوری اسال ستراتیژيکقرارداد 
 3661اکتوبر  7يعنی جنگی که از " امريکا تأريخطوالنی ترين جنگ "و تغییر سیاست امريکا در عرصه  کنونی افغانستان 

بعدی از طرف شورای امنیت  تأئیدو با  دين آنتوسط اياالت متحده امريکا و متحد که می باشعلیه رژيم طالبان و القاعده 
 .متحد، در افغانستان براه افتاد سازمان ملل

 

که اين جنگ  را درين جنگ برگزيدند که اکنون اهدافی امريکا همراه با جامعه بین المللی و متحدين نظامی خود، متحدۀاياالت 
جهت قرارداد  ينا از .نرسیده مانده می نمايند بسر اهدافاين  خونین را به هر دو طرف تحمیل نمود، ۀيک ده

حتی  .مختلفی داشته است گوناگون و در بین مردم انعکاسات امريکا، در محافل سیاسیافغانستان و  میان  ستراتیژيک
 روشن سازد که آيا اين يک توافقنامه است؟در بین مردم اند فورمولبندی اسم اين پیمان را رسانه های داخل کشور نتوانسته 

 ؟ و يا در مجموع چه هويتی را دارا می باشد قرار داد است؟  پکت است؟
خراب شدن وضع امنیتی در افغانستان هر چند خوشبینی و امید های زيادی را درين باره در بین مردم بر انگیخته است اما 

ناتو اين سوال را در اذهان مردم خلق می نمايد که در صورتیکه  کشاکش دولت افغانستان با عملکردهای نیروهای نظامی
بین المللی نتوانسته تضمین قاطعی را برای صلح و بازسازی  ۀو متحدين نظامی و جامع امريکا  متحدۀحضور گسترده اياالت 

نیروهای د از خروج بع امريکا خواهند توانست، متحدۀاياالت  کنندگان اين پیمان مخصوصًا اءچگونه امض کشور فراهم آورد،
 امريکا، اين وظايف را بسر رساند؟ناتو و 

 

 :پرسش های زیادی به اشکال گوناگون مطرح می گردند
  نستان جهانی در رأس امريکا در افغا ۀموريت جامعأمنطقی م ۀادامامريکا غانستان و افمیان  ستراتیژيکقرارداد آيا

 است يا شیوه کاريست با اهداف تقلیل يافته؟
  در افغانستان نشان خواهد  نشان داد، 3661آيا اياالت متحده در صورتیکه الزم افتد باز هم همان آمادگی را که در

به اين و پاسخ  نقش بشته استانستان است که در ذهن عمومی افغ ۀدر جامع ستراتیژيکعمومی قرار داد  تصويراين  داد؟
امريکا در آينده خواهد  متحدۀافغانستان و دولت اياالت  یان جمهوریم ستراتیژيکو مؤفق قرارداد  سالم تطبیق   سوال ها را

 .داد
انستان نه تنها بسوی فروکش در زمانی مطرح گرديد که جنگ جاری در افغامريکا، افغانستان و ن میا  تیژيکستراقرارداد 

جنگ افغانستان يکی پی  از طرف ديگر متحدان امريکا در .شدت گرفت 3661نرفت بلکه بیشتر از هر زمانی بعد از سال 
 .سخن به میان آوردند موريتی که در آغاز بدان خود را مؤظف می دانستند،أم ری از عدم آمادگی شان در ادامهديگ

قتصادی بزرگی که از ايالت از طرف ديگر با گسترده شدن پیامد های بحران ا تحت فشار افکار عامه از يکسو وامريکا دولت 
تمام جهان را فرا گرفت و اکنون نیز جهان از عواقب اين بحران خالصی نیافته  آغاز گرديده و تقريبًا 3662در سال متحده 

قرن بیست و يک را پشت سر گذاشته و اهداف نوينی را  ۀی اوايل دهاست، امريکا را در موقعیتی قرار داد که سیاست تهاجم
 .جو نمايدو  در جنگ افغانستان جست مخصوصًا

ر در اوايل از نابودی کامل اگ .امريکا، ظاهر گرديد متحدۀسیاست افغانستان اياالت  ۀفورمولبندی های جديدی در عرص
میان آمده و اين ه با مخالفان دولت افغانستان حرف ب اينک از صلح م صحبت در میان بود،زو مدافعان تروري م زتروري

 .امريکا در قبال افغانستان، تبديل گرديدمی د نماند که به سیاست رسفرمولبندی و اظهارات نه تنها به دولت افغانستان محدو
در چنین شرايطی مطرح شد و رنگ و لعاب اين وضع را بر چهره  درستامريکا، افغانستان و میان   ستراتیژيکقرارداد 
 .خود دارد

سربازان ناتو و امريکا  ۀخروج در نظر گرفته شد شدن و رسمیت يافتن قرار داد مذکور، اءاز همین جاست که با وجود امض
ه ب امتیاز های شده اند، صاحب افغانستان که در اثر شرايط جديد بوجود آمده، ۀاز جامع یبرای آن بخش هاي از افغانستان،

 .امريکا تلقی می گردد متحدۀجهانی و بخصوص اياالت  ۀافغانستان از طرف جامع ۀفراموشی دوبار ۀبمثا
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/ebrahimkhail_n_negahe_ba_qarardad_stratigic.pdf


  

 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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 : يادونه

 

احت آن افغانستان خط بطالن می کشد و وض ۀبر اين نگرانی ها در جامعامريکا، افغانستان و میان  ستراتیژيکقرارداد اما آيا 
 آفرين باشد؟ افغانستان امید ۀجنگزد ۀجامع ۀمی تواند برای آيند

 :در گذشته چنین آمده بودامريکا افغانستان و میان  ستراتیژيکقرارداد چنانکه تجربه نشان می دهد در 
، اياالت متحده تصريح مي نوبي و مركزي كمك مي كندبا درك اين موضوع كه ثبات افغانستان به توسعه و ثبات آسیاي ج" 

در صورت چنین  . قرار مي دهدراني عمیق مورد توجه دارد كه هر نوع فعالیت خارجي تجاوزكارانه علیه افغانستان را با نگ
اسي ها به گونه عاجل موضوع را براي طرح و تطبیق يك پاسخ مناسب در مطابقت با موازين قوانین اس ، طرفرويدادي

 ."اي خويش مورد مشوره قرار مي دهنده كشور
جاوز امريکا که در شرايط گسترده حضور کنونی خود درين سال ها، ت متحدۀاما بايد متذکر شد که ما ديديم چگونه اياالت 

فعالی تحمل  بدون عکس العمل افغانستان نظیرش را کمتر شاهد بوده ايم، تأريخايران را که در  ۀآشکار پاکستان و نفوذ گسترد
هر نوع فعالیت خارجي تجاوزكارانه علیه "هم  باز نمود آيا در آينده که حضور امريکا در افغانستان تقلیل پیدا نمايد، در برابر

 خواهد توانست به عکس العمل الزم بپردازد؟و  " .راني عمیق مورد توجه قرار مي دهدافغانستان را با نگ
 

در نظر گرفته شود و آينده نیز بر همین  امريکا، متحدۀجهانی و بخصوص اياالت  ۀد جامعبیشتر از ده سال عملکر ۀاگر نمون
فضای چندان مثبت و فوق العاده يی را نمی يابیم ولی اين امیدواری وجود دارد که طرف اياالت  مقیاس ارزيابی يا ادامه يابد،

ب همسايگان هم به افغانستان و هم به حضور و منافع امريکا به اين واقعیت تن دهد که افغانستان عاری از نفوذ مخر متحدۀ
 .بزرگی خواهد بود آسیا کمک ۀامريکا درين گوش متحدۀاياالت 

 

بر اين باشد که افغانستان مثل افغانستان می تواند تضمینی  ۀبرای آيندهر چند امريکا، افغانستان و  میان ستراتیژيکقرارداد 
افغانستان و  ۀالت گسترده در مديريت کنونی جامعاما مشک ،بین المللی فراموش نخواهد شد ۀنود میالدی در حافظه جامع ۀده

زيادی را  مخاطرات آن قلمداد می نمايند،بین المللی و دولت افغانستان يکديگر را مسئول درجه اول  ۀيافتن فساد که جامع ۀدامن
 .و دولت افغانستان در آينده قرار خواهد داددر برابر مردم 

 

هم وجود دارد که با توجه بر حساسیت های مردم ما در  ینا روشنی هايامريکا، ان و افغانستمیان   ستراتیژيکقرارداد در 
دم و دولت مر و دولت افغانستان با در مناسبات مردم  یحامل بحران هاي ر به موقع دقیق و روشن نگردد،برابر بیگانگان اگ

 :در متن قرارداد می خوانیم .امريکا خواهد گرديد
دوجانب علیه ثبات كمك به ايجاد توانايي هاي مناسب براي مقابله با رشد تهديدات مورد توافق ( 1: )حمايت هاي ياد شده بايد"

تالش هايي باشد  ۀدر ادام( 0)ئه شود جهاني ارا ۀافغاني مورد حمايت جامع چوکاتبايد در { اين كمك ها } ( 3)افغانستان باشد 
( 4)كه افغان ها را قادر مي سازد تا يك ساختار امنیتي كه خود توانايي تقويت و نگهداري آن را داشته باشند ايجاد كنند و 

 ".ي امنیتي افغانستان را تقويت كندادهاظرفیت نه
 

در گذشته درين جهت که تصريح نمی دارد کمک های قبلی اين بخش قرارداد هر چند بخودی خود روشن است اما از آنجا 
اين ناروشنی را در اذهان مردمی که ازين وضع  سیر نکرده اند و در آينده بايد از شیوه های گذشته احتراز صورت گیرد،

باهات خلق می کند که آيا آينده نیز مثل گذشته خواهد بود و يا اينکه تصمیم قاطع وجود دارد که از اشت داشته اند، شکايت
زيرا در غیر آن سر گذاشتن به شیوه های غیر مؤثر  .شیوه های نوين و مؤثر جاگزين آن گردد ،سنگین گذشته درس گرفته شده

فغانستان و امريکا خلق وقی و سیاسی زيادی را در بین دولت ها و ملت های او ناکام گذشته می تواند در آينده مشکالت حق
 .به تیرگی مناسبات سیاسی بین طرفین خواهد انجامیدنمايد که 

 

می توانند يقین نمايند امريکا، درين نهفته است که کشور های منطقه و  افغانستانیان م ستراتیژيکاما جنبه های قوی قرارداد 
مصر به يکی از مهم ترين  اسرايیل، و زيرا افغانستان بعد از استرالیا، .تنها نخواهد ماند 3614افغانستان بعد از سال  که

 .امريکا تبديل خواهد شد ۀتو در خارج از ناتو و ايالت متحدهمکاران و پارتنر نا
د و اينک با شروع امريکا، پديدار گرديافغانستان و ن امی ستراتیژيکی قرارداد اسیاسی در منطقه که بعد از امض اختالفات

بیشتر اين را میرساند که کشور های  بیشتر اوج خواهد گرفت، متحدۀقرارداد امنیتی بین افغانستان و اياالت  ۀرات در بارمذاک
نود میالدی فراموش شده نبوده و بدون  ۀمواجه خواهند بود که مثل دهای  ستانهمسايه و قدرت های منطقوی در آينده با افغان

 .متحد نخواهد بود
 در منطقه خواهد بود يا نه؟ و بحران  تشنج  اءمنش که آيا افغانستان در چنین وضعی ال عمده اين استؤاما س

 

راس ـه .ويی در منطقه نبوده استـه جطـی در پی سلـگاه د افغانستان هیچـمعاصر افغانستان نشان می ده تأريخکه  تا جايی
 .وجه منطقی نبوده و به بحران در منطقه نخواهد انجامید امريکا به هیچ دۀـمتحای همسايه از اتحاد افغانستان و اياالت ـکشور ه

هم مرز بود که به پیمان ها و پکت های متخاصمی مربوط  یشصت و هفتاد میالدی با کشور هاي افغانستان در دهه های پنجاه،
و در شرق و غرب افغانستان، پاکستان و ايران  شوروی سابق بزرگترين کشور عضو پیمان وارسا،  در شمال اتحاد .دندبو
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اين وضع هیچگاه افغانستان را  .پیمان سنتو بودند اعضای پیمان های فعال نظامی مانند پیمان سیاتو، پیمان بغداد و بعدًا
و برای همزيستی مسالمت آمیز با همسايگان و کشور های منطقه از آنها واقعیت انديشی بدور سازد  ۀنداشت تا از دايروا

 .بخواهد که ازين پیمان و يا آن پیمان خارج گردند
اين نکته برای ما از نظر سیاسی اين قوت اخالقی و حقانیت را می دهد که در پاسخ به کشور های همسايه و کشور های 

مسئول  هیچوجه ماه که ب)و چه اکنون که به علت پیچیدگی حوادث جهانی طرفی فعال  ما چه در شرايط بی منطقه بگويیم،
به منافع ملی خود انديشیده و هیچگاه   فقط در اتحاد با يکی از قدرت های جهانی قرار گرفته ايم، ،(بوجود آوردن آن نیستیم

 .زمینه ساز بحران منطقوی نخواهیم بود
بحرانی که به جنگ سی و چند ساله در  .بحران در منطقه نبوده است منبع ،هد است که افغانستان هیچگاهی خودشا ريختأ

کشور ما افغانستان انجامید نیز ناشی از اوضاع داخلی کشور نبود بلکه تضاد های منطقوی قدرت های بزرگ جهانی و 
 .نیروهای منطقوی سبب شد که کشور ما قربانی يک ويرانگری بزرگ گردد

ر اتحاد های نظامی بیشتر از آنکه از تمايالت ما افغان ها ناشی گردد، در حقیقت از وضعی بدين لحاظ وارد شدن افغانستان د
 .اول به دوش قدرت های جهانی و منطقوی می باشد قدمئولیت آن در تحمیل گرديد و مس نتیجه می گردد که بر کشور ما

ترس از  هراس از افغانستان آينده باشد،صدای محافل سیاسی و رسانه يی کشور های همسايه بیشتر ازينکه  و ازين جهت سر
 .کوتاه شده دستان آنها در سرنوشت افغانستان خواهد بود

 آن امريکا از آن و ياکه گويا افغانستان با استفاده ازآن ندارد ی بامريکا، هیچ اشاره يافغانستان و میان   ستراتیژيکقرارداد 
 :امريکا می خوانیمافغانستان و  انمی ستراتیژيکقرارداد   در  .نمايده علیه همسايه ها و قدرت های منطقوی استفاد

تصريح مي دارد كه در پي  اين كشور مجددًا. كید مي ورزدأمل خود به حقوق مردم افغانستان تاياالت متحده بر احترام كا"
 ."، نمي باشد ي همسايه افغانستان را تهديد كندسیسات دايمي نظامي در افغانستان و يا حضوري كه كشورهاأت ايجاد

 : هم باز و
اين روابط بر اساس كید ورزيده و بر اهمیت أي افغانستان با كشورهاي همسايه تطرفها بر اهمیت روابط دوستانه و همكار" 

 ."ید مي نمايندكأ، عدم مداخله و تساوي تاحترام متقابل
ن است که هیچ روش .واضح گرديده اند ،که بايد مورد حمله قرار گیرند یدرين بخش بطور دقیق هم متحدين و هم نیروهاي

 .رارداد نمی باشندـر از جانب اين قـو مورد خط و ساير کشور ها مد نظر نیستند  چه کشور های منطقه  کشوری چه همسايه و
صورت نمی  امريکا، کرکتر روشن دفاعی داشته به هیچافغانستان و  انمی ستراتیژيکارداد در حقیقت می توان گفت که قر

 .برای منطقه بحساب آيد تواند خطری 
ال مطرح است که با وجود به تحلیل رفتن پتانسیل های موجود افغانستان در جنگ بیشتر از سی سال گذشته، چرا ؤاما اين س

 که متحد امريکا گشته است هراس دارند؟يا از افغانستان های همسايه و منطقهازهم کشور ب
" مشروع"روشن می شود که کشور های همسايه، افغانستان را میدان  چه حدود سی و پنج سال اخیر دقت گردد،تأريخه اگر ب

علم نمايد برای  ر خاکستر های جنگ قدقدرت نمايی خود تصور نموده و تصور اينکه يک افغانستان مستقل و نیرومند از زي
امريکا که مانع حرص و ولع افغانستان و میان   ستراتیژيکی قرار داد ابدين خاطر امض .شان دشوار و نا پذيرفتنی می باشد

 .ستان می دانندمانع سیاست های خانمان برانداز شان در افغان خرابکارانه شان در کشور ما می گردد را،
اوضاع جهان و منطقه طلب می کند که دولت ها و ملت ها واقعیات را درک کنند و در پی آن سیاست های نروند که با وضع 

 .منطقه و جهان و قوانین بین المللی و همزيستی مسالمت آمیز در تناقض باشد
سلب حقوق بین المللی افغانستان بخصوص در رابطه  ۀرابط در تالش همسايگان ما چه در ايجاد بحران در افغانستان و چه 

يک سیاست ناکام و غیر قابل قبول برای ملت و دولت افغانستان بوده و با هیچ معاهده و  انتخاب متحدين نظامی و غیره خود،
 .قوانین بین المللی در تطابقت قرار ندارد

م که هر روزه از زبول کنند که جنگ جاری علیه تروريد قکشور های منطقه و بخصوص کشور های همسايه افغانستان باي
میان افغان ها و نیروهای بین المللی مشغول جنگ در افغانستان قربانی می گیرد جنگی است که به سرنوشت آنها نیز ارتباط 

مات آن م و بخصوص القاعده در هم شکسته نشود همانطور که دورترين شهر های جهان در معرض تهاجزاگر تروري .دارد
 .افغانستان بیشتر از پیش در معرض خطر آن قرار خواهد گرفت ۀکشور های نزديک و همساي ،شودو می  شدواقع خواهد 

عنوان يک ه امريکا ب متحدۀجهت تضعیف دولت افغانستان و مانع شدن دولت افغانستان از نزديکی و اتحاد با اياالت  ازين
شدن شبکه های تروريستی خواهد انجامید بلکه خطر را در امن ترين مناطق  تنها به قویه ن شريک و متحد نیرومند جهانی،
 .کشور های شان، خواهد کشاند

مريکا از افغانستان تشويش ااز خروج  آينده در افغانستان،  بی جهت نیست که روسیه با وجود انتقاد از حضور امريکا در
فدراسیون روسیه به عنوان يک . می داند ، به دوش گرفته شده بودخاطر داشته و خروج امريکا را پايان نیافتن وظايفی که قبال

قدرت جهانی از آنجايیکه هنوز آسیای میانه را حريم سیاسی منافع منطقوی خود می شناسد و در ترکیب فدراسیون روسیه 
م در زستقیما به تروريم در افغانستان مزيجنگ علیه ترور ۀر دارند، بخوبی آگاه است که ادامجمهوری های مسلمان نشین قرا

 .دارد م را از شانه آن بر میزرگ مصارف و تلفات جنگ علیه تروريدر نتیجه بار بز منطقه ضربه وارد نموده و
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تنها به قربانی و جانفشانی های ما معترف نیستند بلکه با توجه به منافع کوتاه ه کشور های منطقه و بخصوص همسايگان ما ن
امريکا، بزرگترين خطر را برای کشور های خود بار می ان و افغانستمیان  ستراتیژيکرارداد مدت خود، با رد و مخالفت با ق

م تا سرحد زم به گسترده شدن تروريزونه سیاست جدی نگرفتن علیه ترورياخیر نشان نداد که چگ ۀمگر حوادث چند سال .آورند
ر اينجا الزم است پاکستان و ايران دست از سیاست های دو پهلوی سیاسی خود بر دارند و د .جنگ جبهوی در پاکستان انجامید

ک عنوان يه تنها به عنوان يک اهرم ثبات برای افغانستان، بلکه بدان به امريکا نافغانستان و میان   ستراتیژيکبه قرارداد 
 .ر منطقه اذعان دارندم دزارزه علیه ترورياهرم ثبات و مب

 

زيرا اوضاع نشان داد که  .و تصور آن برای مردم جنگ ديده ما دشوار خواهد بود 3614از طرف ديگر بدون شک سال 
جنگ در افغانستان نه آنطوری که تصور می شد تا به پايان خود نزديک گردد، برعکس شدت بیشتری يافته بخش های وسیعی 

بدون شک تا زمانیکه مردم افغانستان خود تصمیم نگیرند و وارد مفاهمه  .ساخته است ود از مردم را مشغول و آماج خطر خ
 .هیچ کشوری نخواهد توانست سرنوشت جنگ را در کشور تغییر دهد بین خود نگردند، و مصالحه 

 امريکا، به هیچانستان و افغ میان  ستراتیژيکقرارداد  .کلید اساسی حل بحران افغانستان به مردم افغانستان ارتباط می گیرد
آنچه واضح است اين قرارداد زمانی می تواند مؤثريت خود را نشان دهد، که ملت  .صورت ناقض اين اصل نخواهد بود

های  ی و سنتی خود و از شیوهتأريخقهرمان افغانستان خود سرنوشت خود را جدی پنداشته و در راه حل بحران از شیوه های 
 .مدرن سیاسی و اجتماعی استفاده وسیع را بنمايد

 

امريکا در حقیقت پذيرفتن کاپیتوالسیون افغانستان و میان   ستراتیژيکدر افغانستان بعضی از مردم معتقدند که قرارداد 
که همیشه در آزادگی زندگی نموده و علیه حقارت و اين انديشه و تشويش در بین ملتی  .افغانستان از طرف امريکا می باشد

ان وضاحت بیه امريکا بافغانستان و میان   ستراتیژيکاما آنچه در قرارداد  .تشويش غیر عادی نمی باشد تسلیم جنگیده است،
ه و بخصوص حاکمیت افغانستان بطور واضحی اين قرارداد، دارای حقوق مساوی بود ۀکنند اءيافته، می رساند که طرفین امض

 .کید قرار گرفته شده استأو ت تأئیدو مورد  در آن تذکار يافته 
 :چنانکه در قرارداد می خوانیم

، كه بر اساس ر ايجاد يك دولت با ثبات و مستقلمشترك شان براي تحقق آرزوي مردم افغانستان به منظو ۀكید بر ارادأبا ت"
ي تمام مردان و زنان ، به شمول احترام به حقوق اساسي و آزادي هاموكراتیكيانستان و ارزشهاي مشترك دقانون اساسي افغ

مدت خويش را در ساحات مورد  تعهد مي كنند تا همكاري هاي دراز( طرف ها ) ، افغانستان و اياالت متحده استوار باشد
 ۀ، حمايت از توسعیت و مصالحه تقويت نهادهاي دولتي، امنصلحمتقابل تقويت نمايند كه اين همكاري ها شامل تحكیم  ۀعالق

 .تشويق همكاري هاي منطقوي مي باشداقتصادي و اجتماعي افغانستان در دراز مدت و 
 

، آرزوي مشترك ف مشترك استوار بوده بخصوص اينكههمكاري میان افغانستان و اياالت متحده بر اساس احترام متقابل و اهدا
، عاري داراي همگرايي اقتصادي منطقه اي در صلح و تقويت مساعي جمعي جهت دست يافتن به منطقه اي كه براي زندگي

 .بوده و هیچگاه پناهگاه امن براي دهشت افگنان بین المللي نباشد( تروريستان بین المللي ) و وابستگان آن  از القاعده 
 (ناصر ابراهیم خیل. تکیه روی کلمات از من است)

وقايع يازده سال  .، مسئله عملی کردن آن می باشدامريکاافغانستان و میان   ستراتیژيکقرارداد مهمترين مسئله در رابطه ولی 
نظامیان  م که سبب می شد غیرزغانی چه در میدان جنگ علیه تروريخواست های طرف افه اخیر نشان داد که بی توجهی ب

دولت جمهوری اسالمی افغانستان دور  د تا مردم را با تبلیغات شان ازام مرگ بکشاند و به دشمنان فرصت دهزيادی را بک
اقتصادی و سازند و هم بی توجهی به دولت در کنار اعمال مثل ايجاد نهاد های موازی در کنار دولت و امضای قرارداد های 

با محافل و شبکه های که خود را در برابر مردم و دولت افغانستان  و بی خبر از دولت افغانستان لوژستیکی بدون کنترول
سبب گرديد که هم اوضاع امنیتی خرابتر شود و هم در اقتدار دولت افغانستان خدشه وارد آيد و از طرف  مسئول نمی دانستند،

 .ديگر نیروهای بین المللی را متحمل ضربات بزرگی سازد
 

امريکا هدف اصلی تقويت نهاد های دولتی نباشد، و قدرت افغانستان و میان  ستراتیژيکد قرارداتا زمانیکه در جريان تطبیق 
هیچگاهی مفاد اين قرارداد عملی نگشته و بر  روزمره بپردازند، اموربه  مرکزیاز دولت  های محلی اجازه يابند که مستقل

اجتماعی و اقتصادی را برباد  ،کوشش ها و سرمايه های انسانی مامکه عمال ت جهتی سیر خواهد نمود،عکس اوضاع در 
 .خواهد داد

 

خونین که به قیمت از بین رفتن هزاران افغان و خارجی و ضیاع  ۀدوازده سال تجرب .افغانستان در شرايط خطیری قرار دارد
که ديگر در  اگر بتواند برای ما اين درس خونین را برجسته نمايد، ،بین المللی انجامید یسرمايه های بزرگ ملی و کمک ها

هنوز هم دير نخواهد بود  گذاريم، قدمدر جهت آينده با اراده و مصمم سرنوشت ملت خود نبايد دچار بی مسئولیتی گرديم و بايد 
 .که کشور را از نو بسازيم
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در خونین به اين واقعیتت تتن دهنتد و اذعتان دارنتد کته نبايتد         ۀبهمچنین اگر متحدين ما هم با درس گرفتن ازين دوازده سال تجر
نیرومنتد  مرکتزی  و به قدرت های پارازيتی اجازه دهنتد کته ختود را در برابتر دولتت       اقدام نمايندافغانستان جهت تضعیف دولت 

امريکتا   افغانستتان و  میتان  ستتراتیژيک قرارداد  اين زمینه میسر خواهد شد که  ال ببرند،ؤه انتخابی مردم را زير سه و ارادنمود
صتلح طلتب و    ،ان و ايجتاد يتک افغانستتان نیرومنتد    ايتن دوره بترای ختروج از بحتر     تتأريخ عنوان يک تضتمین مهتم در   ه بتواند ب

 .عرض وجود نمايد شکوفان،
 

 .رط متکی استـامريکا به اين دو ش متحدۀتان و دولت اياالت افغانس ریمیان جمهو ژيکـیـستراترارداد ـق قـتطبیق سالم و مؤف
امريکا ،آقای حامد کرزی  افغانستان ومنتخب  جمهور یاسامريکا توسط رئتان و افغانسمیان   ستراتیژيکشدن قرارداد  اءامض

 .چشم يک قرارداد مهم و سرنوشت ساز نگاه می کنند ها نشان داد که هر دو طرف به اين قرارداد بو آقای بارک اوبام
 

ازينجهت الزم است تا هر دو طرف در تطبیق آن بیشترين کوشش را عملی دارند و اجازه ندهند تا بازهم فرصت های 
در فضای بی امنیتی کنونی  زرگ تر باشند،که می توانستند بسیار ب یو دستاورد هاي رفتهمثل گذشته برباد  آمده،  بدست

 .کوچک به نظر آيند
 

 پايان

 


