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 50/50/0510                                                       جلیل غنی 

رم  استدالل چوبین پای کریم خُّ
 

رم رئیس دفتر  ما چرا قرار داد دو جانبۀ »تحت عنوان  مقاله ای در سابقحامد کرزی رئیس جمهور عبدالکریم خُّ
کردن قرار داد دو جانبۀ امنیتی با ایاالت ن امضاءنموده آقای کرزی و تیم او را برای  تقال «؟نکردیم امضاءامنیتی را 

 بیش نیست.  یی بی نتیجه با استدالل بی پایه که تالشش تبرئه کند استدالل چوبین پای خوی متحده با
رم  بهتر است اندکی به عقب بنگریم و جریان را بطور مختصر یاد  رسی گرددبرقبل از اینکه این دالیل واهی آقای خِّ

رمی ها روشن گردد.  رم و سایر خِّ تیژیک سترا همکاری های دراز مدت بعد از آنکه معاهدۀ آور شویم تا ذهن آقای خِّ
 انستانافغ بین حامد کرزی رئیس جمهور  0510دوم می  بین ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان ساعت سه سحرگاهان

 ر بر این شد که قراردادقرا گردید، امضاءارگ کابل قصر حرمسرای  درو بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده 
امنیتی بطور جداگانه مبتنی بر این معاهده مورد بحث قرار گیرد که مدت یک و نیم سال را در بر گرفت تا جانبین 

را با دقت از نظر گذرانید، بر سر این قرار داد »رم آقای کرزی قول آقای خُّ ه روی این قرار داد به توافق رسیدند و ب
ا ب، رمشمول آقای خُّ ه ب ،قدم بعدی دایر نمودن لویه جرگۀ مشورتی بود و آقای کرزی و تیم او«. هر جملٔه آن چانه زد

دقت اعضای آنرا انتخاب نمودند تا گر بشود توسط نمایندگان مردم آنرا رد نمایند ولی نتیجه مخالف میل آنها بود و 
فاق به اتو منافع ملی افغانستان و منطقه  داخلی اوضاع عمیق از با درکطوریکه دیدیم اعضای لویه جرگۀ مشورتی 

که طی دو  دو سفارش کردن داده مورد تائید قرار الدیمی 0513روز یکشنبه بیست و چهارم نومبر سال آنرا  اءآر
با عصبانیت کامل بدون رعایت نوبت و  یکه آقای کرزکند ولی درین هنگام بود  امضاءرا هفته آقای کرزی آن

 لیو غیر عم پیش شرط های تازه نمی کند و امضاءبه پشت میز خطابه جهید و اعالم داشت که آنرا  ،پروتوکول جلسه
کند. بر خورد حضرت صبغت هللا مجددی رئیس  امضاءده نو افزود که این قرار داد را حکومت آی بر آن وضع کرد

 به خاطر خواهند داشت. هقای کرزی درین لحظه همآلویه جرگۀ مشورتی را با 
« امنیتیا چانه زنی ها و قرار داد ها و ی بهانه جوئی»تحت عنوان  مقاله ای (02/11/0513) این قلم در همان روز

قای ا آولی چر آنالین اقبال چاپ یافت و در آرشیف نویسندگان موجود است. م که در پورتال وزین افغان جرمن نگاشت
م گرفتند ی نمایندگان مردم را هه رأکبعد از این« چانه زدند» کرزی و تیم او که مدت یک و نیم سال روی هر کلمه

 تواند حدس زده شود: ؟ دالیل زیادی میورزیدند ابا ای این قرارداداز امض
 .های بر سر اقتدار در قصر سفید موکراتیشخصی آقای کرزی از د ناخشنودي -1
 امضای این قرار داد مخصوصاً ایران و پاکستان که مخالفت آشکار و رسمی شانرا بافشار کشورهای همسایه  -0

ی بحث بر معاهدۀ همکار از مشرانو جرگه در زمان که سفیر آنکشور در کابل ایران به تکرار ابراز داشتند. مخصوصاً 
 عاهده را رد کند که مداخلۀ مستقیم در امورخواست که این م متحده ین افغانستان و ایاالتبستراتیژیک دراز مدت های 

وقف باختن م یاالت متحده وسباتش با ااافغانستان بود. و پاکستان هم امضای این موافقتنامه را خطری به منداخلی 
 د.کن منطقوی اش تلقی می

ا قای کرزی رخواستند که آ ر زمان حاکمیت شان میقول خودش ده ا طالبان که بب یارتباطات قبلی آقای کرز -3
 گمارند.حیث نمایندۀ شان در ملل متحد ب به
حامی  ،تضرع از طالبان و پاکستانتعلقات قومی وعشیره ای با طالبان. چنانچه برای هشتاد بار آقای کرزی با  -2

به تمسخر « برادران طالب»از طرف  تقاضای مذاکره نمود ولی هر بار این اشک ریزی ها و زاری های او ،آنها
 .گرفته شد و جواب رد شنید

داشت انتخابات ریاست آیندۀ سیاسی افغانستان با در نظرامتیاز گیری سیاسی برای خود و برادرانش در  -0
 .ی پیش روجمهور

 قای کرزی در ارگ و ارتباط تعدادی از آنها با حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و طالبان.فشار تیم مشورتی آ -6
کرزی  قایآتوسط ۀ امنیتی با ایاالت متحده ینها فقط چند دلیل از دالیلی بوده می تواند که مانع امضای قرارداد دو جانبا

 گردد. می
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رم از ایجاد جنجال و ایاالت متحده را مسؤول آن  شود یاد آور می نیز 0552انتخابات ریاست جهموری  های آقای خُّ
ا ه ی تقلبی به نفع آقای کرزی به صندوقتخابات بود که بیش از یک ملیون رأولی نمی گوید که درین ان داند می

 توش آبیا یک قلم فقط بی دهی یک کتابچۀ اوراق رأهد آن بودم که تنها از یک صندوق ریختانده شد و من خود شا
نصرف مهللا هللا عبدقبوالند که عبدیکی از سیاستمداران نامی امریکا  رنگ بنام آقای کرزی عالمه گذاری شده بود. و

 شود و آقای کرزی رئیس جمهور گردد.
رم درین مقاله سعی دارد و اس  قویتن را تطالباود در افغانستان حضور خ کند که امریکا برای توجیه تدالل میآقای خُّ

را  سعی دارد پاکستان را نیز بیگناه جلوه دهد و همه مسؤولیت ها و بدین ترتیب نمود و جنگ را دوامدار ساخت
رم  طی سی سال گذشته پاکستان تعقیب کرده است.که ایستراتیژی بدوش امریکا و غرب بیندازد،  یا این آجناب خُّ

ه کرا  طالب قای کرزی که طی شش ماه بیش از ششصد جنگجویامریکا بود که طالبان را تقویه کرد یا حکومت آ
ودند ب و افراد قوای بین المللی قاتالن اردی ملی، پولیس ملی، مردم بیگناه و ملکی افغان اعم از زن و مرد و کودک

هار ندقن دیگر را ُعمال آقای کرزی از زندازندانی  طالبنجاه در حدود چهار صد و پاز زندان بگرام آزاد نمود و 
 و جنگ را شدت بخشیدند. به صفوف طالبان پیوستند باره فرار دادند و اکثریت آنها دو

رم اینست که امریکا  کوشش  در  «وزیرستانی»سیای میانه به آدارد تا برای صدور جنگجویان استدالل دیگر آقای خُّ
رم را یاد فراموشی گرفته است و تعهداتی را که ایاالت  افغانستان ایجاد و از آنجا عملیات نماید. مثل اینکه آقای خُّ

ر هر جملۀ بر س» متحده و افغانستان در موافقتنامۀ امنیتی بین دو کشور نمودند با وصف آنکه مشترکاً با آقای کرزی 
دالیل  روشن ساختن موضوع به این پاراگراف در مقدمۀ این قرار داد  که. برای فراموش کرده اند« آن چانه زدند

  کید می نماید می خوانیم:اد این قرار داد تأنب بر اساسات و مفامضای آنرا توجیه و بر تعهد دو جا
ن، اتحکیم همکاری های نزدیک دفاعی و امنیتی به منظور تقویت امنیت و ثبات در افغانست ۀبا عالقه مندی بر ادام

سهم گیری در صلح و ثبات منطقوی و جهانی، مبارزه با تروریزم، دست یابی به منطقه ای که دیگر پناهگاه امن 
برای القاعده و گروه های وابسته به آن نباشد و افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، 

ت متحده در پی دستیابی به تأسیسات دایمی نظامی در نظرداشت اینکه ایاال امنیت و تمامیت ارضی اش و با در
ت تعهد نظرداش افغانستان نبوده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای همسایگان افغانستان باشد؛ و همچنان با در

 هایاالت متحده مبنی بر اینکه از قلمرو افغانستان و یا از تأسیسات اش در این کشور به هدف راه اندازی حمالت علی
 «.کشورهای دیگر استفاده نمی کند

 همچنان مادۀ دوم قرار داد دو جانبۀ امنیتی حکم میکند: 
 ده دومما

 مقاصد و ابعاد
طرفین برای تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریزم، سهم گیری در صلح و ثبات منطقوی و بین »

تهدیدات داخلی و خارجی علیه حاکمیت، امنیت، تمامیت ارضی، وحدت المللی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع 
 «ملی و نظام مبتنی بر قانون اساسی این کشور، به تقویت همکاری های نزدیک با یکدیگر ادامه میدهند

رم چگونه امکان دارد که امریکا بر ا ربزند و حیثیت و اعتبار بین المللی خود  پشت پا همۀ این تعهداتجناب اقای خُّ
ستان درین زمینه قلم بد کنید ترسیم می و تیم آقای کرزی تبرئۀ خودتصور آنرا برای نماید که شما  قربانی توطئه

 ثابت ساخته اند.ز داشته و این فرضیه را نا وارد دیگری هم نظر شانرا ابرا
ای مایۀ نگرانی هست ولی پجای شکی نیست که تان به افغانستان فرار کرده اند درین که تعدادی از طالبان از پاکس

جا بجا ساختن آنها را در کنر تیم آقای کرزی باز نمود.  شما شاید بهتر به خاطر  البان پاکستانی را به افغانستان وط
که مال فضل هللا رهبر طالبان پاکستان از مدت سه  ،ش های منابع بین المللی هم تائید کرده اندراو گز ،داشته باشید

ر د روی همین دلیل بود کهسیس کرده اند و پایگاه و مرکز آموزشی  شانرا تأکنر جای داده شدند در ال به این طرفس
های قوای پاکستان از آنطرف خط دیورند قرار گرفت  این منطقه مورد راکت باران زمان حکومت آقای کرزی بار ها

ا ه فقط این راکت باران و یا بالمثل  بدون کدام اقدام مؤثر و حکومت آقای کرزی بعد از وارد کردن فشار های داخلی
 افت هادریها  تما مثل همه تحقیقات دیگر چنین هیأت حقایق هم فرستاد افاهای گویا برای دری تبیح کرد و هیأرا تق

دکان ر و قتل کوفگنان پاکستانی بر مکتبی در پیشاودهشت ا حملۀ اخیردر قفسه های میز آقای کرزی زندانی شد. 
 پاکستان  .آی .اس .همچنان  رئیس آی راحل شریف لوی درستیز واز آن یاد نمودید و فردای آن که شما هم   ،بیگناه

گیری از چنین عملیات از خاک افغانستان بود تا که حکومت کابل  برای جلو آن این سفر هدف  ،به کابل سفر نمودند
حمله بر مکتب پیشاور دست داشتند توسط قوای  ندهشت افگنی که دری اقدام نماید چنانچه چند روز بعد از آن پنج
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وزیرستان »اقدامات حکومت آقای کرزی برای  از ن تسلیم داده شدند. این فقط نمونه ایامنیتی افغان دستگیر و به پاکستا
 قول شماست.ه مناطقی از افغانستان ب« ساختن

رمفظۀ ملت ها محا ه پاکستان با تشکیل دادن تنظیم های . همۀ ما شاهد هستیم کثل بعضی ها ضعیف نیست آقای خُّ
داشت  نقش کلیدی ،اسالمی در دوران حکومت کودتای کمونیستی کابل و متعاقب آن تجاوز قشون سرخ بر افغانستان

تنظیم ها بعد از سقوط حکومت نجیب هللا به جان هم افتادند و افغانستان به یک جنگ داخلی ویرانگر که و بعداً هم 
و  سازی اعزام آنها به افغانستان عمده ترین نقش را بازی کرد. کارت اسالمی یل دادن طالبان وقوط نمود در تشکس

ت دامن بعاق آنرا به افغانستان نیز صادر کرد، که پاکستان با آغاز حکومت ضیاءالحق بازی نمود و رانظام مصطفی 
وز مردم پاکستان هم قربانی این امر افغانستان قربانی دهشت افگنی است که طوری خود پاکستان را گرفت. همان

پاکستان قربانی حمالت دهشت افگنان  در در سالی که گذشت سی هزار نفر درست حکومت شان هستند.های نا سیاست
که  از جهان نقطه ای رها ادامه نداشته باشد و نه تنها در پاکستان بلکه در ه شدند و روزی نیست که این قربانی دادن

تولید ه، تربیحیث مرکز ه گیرد رد پای آن به پاکستان می رسد و امروز پاکستان ب صورت مییک عمل دهشت افگنی 
 در منطقه و جهان شناخته شده است.  و صدور دهشت افگنی

 وبدون شک نخواهند گذاشت وزیرستان دیگری در افغانستان ساخته شود ردم افغانستان و حکومت وحدت ملی م
ری به نفع شود که چنین ام انتقال کند. گر چه این فرضیه ها شنیده میتان مرکزیت دهشت افگنی از پاکستان به افغانس

عی قه و عراق و سوریه انداخته شود نفطعمیقتر به اوضاع افغانستان، پاکستان، من بود ولی اگر نگاهفغانستان خواهد ا
تباری ی اعگرفته اند چیست؟ جز ویرانی و بنمودن تندروی و دهشت  شور ها از تقویۀ دهشت افگنی و صادرکه این ک

یا کدام امتیازی هم بدست آورده اند؟ استفادۀ مادی از چنین وضعی تنها به نفع سود جویانیست بین المللی و شرمساری آ
ارمغان نخواهد های مادی و معنوی ملت ها چیز دیگری به  ت و ثروتان سیاسی هستند و جز تباهی به ملکه تیکه دار

 آورد.
گیری از نفوذ تند روی و دهشت افگنی و فغان و حکومت وحدت ملی  برای جلویقین کامل است که ملت با شهامت ا

های دولتی و آگاهان سیاسی  انتقال دهشت افگنان به افغانستان اقداماتی خواهند کرد و همین اکنون نگرانی های مقام
 .شود و نظامی شنیده می

 
 پایان
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