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 4113/ 11/ 42                               جلیل غنی                                                                
 

 داد امنیتیزنی ها و قرار چانهبهانه جوئی ها یا 
 

روز  ،مقامات امریکائی داشتندزنی های که تیم آقای کرزی با تیک و چانه دیپلوما آخراالمر پس از کشمکش های
 لویهایاالت متحده از طرف  بین افغانستان ورار داد امنیتی میالدی  ق 4113یکشنبه  بیست و چهارم نومبر سال 

 داد رااین قرارضای لویه جرگه که اع ه ایبعضی تعدیالت از طرف پنجاه کمیت ات برایهادنبا پیشجرگۀ مشورتی 
فرستاده  لی افغانستانمتائید به شورای  و غور است برای راردادند، مورد تائید قرار گرفت و ق مورد بحث قرار

سند همکاری های رئیس جمهور کرزی آنرا با مقامات ایاالت متحده و شاید هم مثل  ،آن تائید پس از شود و
 کند. امضاء ئیس جمهور ایاالت متحدهرباما با بارک او ،کشور ستراتیژیک بین دو

، ه بودکشور پیشبینی شد یک بین دوسند همکاری های ستراتیژمتن  که بنا بر ،این سند یا قرار داد باالی هرکمذا
کثراً آگاهان سیاسی آنرا که ا ،بعضی ملحوظاتبر  گرفت و درین جریان چندین بار  بر مدت یک و نیم سال را در

اثر  . اما آخراالمر درکسب امتیازات از جانب دولت آقای کرزی تلقی میکنند، ملتوی گردیدتالش برای  ناشی از
ریاست ت ملی امنی دادفر سپنتا مشاوراقای کرزی بریاست داکتر  و جانب مخصوصاً تیم جدیدی کهدمساعی 

 چنین امر مهم ملی نظر قای کرزی گفت باید درگردید اما آ امضاءآمادۀ  ن کرد متن آن نهائی شد ویجمهوری تعی
سند همکاری های  نظر داشت تذکری که در غیر ضروری بودن آن با در ت افغانستان گرفته شود که با وصفمل

 گردید و این قرار داد را با اکثریت مطلق آراء مورد تائید قرار داد.، لویه جرگۀ مشورتی دایرستراتیژیک شده بود
جریان جلسۀ اختتامیۀ لویه جرگۀ مشورتی و نگرانی نمایندگان ملت افغانستان از اوضاع امنیتی و  اجمالی بر با نظر

بین  شود که ملت افغانستان  ضرورت موجودیت چنین قرار دادی را تهدید های خارجی به وضاحت دیده می
یک از کمیته های پنجاگانه رد و درهرک با تمام گوشت و پوست وجود احساس می ان و ایاالت متحدۀ امریکاافغانست

توافق نظر کلی برای عقد چنین قرار دادی وجود داشت. هر یک از کمیته ها بصورت مشخص پیشنهاد نمودند که 
لح و امنیت و بر ص تأمینگردد تا در  امضاءقرار داد حد اکثر تا شش هفته بعد از طی مراحل قانونی باید  این

 هد گردید، کمک نماید.خوا مهوری که تا پنج ماه دیگر دایرریاست جگزاری انتخابات 
مشورتی گفت ارگ ریاست جمهوری قبل از تدویر لویه جرگۀ  های خبری  در کنفرانس آقای کرزی هم در یکی از

محترم خواهد شمرد. اما در  آنرا ۀد آنرا عملی خواهد کرد و فیصلنماینی که نمایندگان ملت افغانستان بهر فیصله ا
بعد از انتخابات ریاست جمهوری از طرف لویه جرگه تائید گردد،  را اگر دادز افتتاح لویه جرگه گفت این قراررو

مواد این  صد در 99بر آن افزود، در حالیکه قبالً اعالم شده بود که بر هم پیش شرط های خواهد کرد و امضاء
مادۀ سیزدهم  باالی اشده و تنه امضاءداد موافقه شده و بین آقای کرزی و جان کری وزیر خارجۀ ایاالت متحده قرار

ستان ای ملت افغان به فیصلهصورت ارتکاب جرم  افغانستان در ردر مورد صالحیت قضائی نظامیان امریکا د
ر دیگری بر این قرار داد وارد نخواهد یگوید تغی همین دلیل است که حکومت امریکا می بربنا  گذاشته شده است.

  شد.
مواد یک سند قبل از نهائی شدن آن  برگونه چانه زنی ها ، مخصوصاً بین دو دولت، هراکراتنوع مذ هر در موالً مع

های اشتراک کننده از  هیات ت از طرفهدای کسب نظر و و مورد گفت و شنودها صورت میگیرد و درهر
 امضاء بعد به مراجع قانونی جهت تائید و گردد و حکومات متبوعۀ شان تکمیل و مواد چنین سندی ترتیب می

  گردد. ارجاع می
فته های قبلی او روز یکشنبه تناقض آشکار با همه گدر بیانه و اظهارات آقای کرزی در جلسۀ اختتامیۀ لویه جرگه ب

 شد. که به جانب مقابل یعنی ایاالت متحدۀ امریکا داده بود، دیده میهداتی عت و
 راک کننده درین لویه جرگه احترام میلویه جرگه و نظریات نمایدگان اشت اول اینکه وعده داده بود که به تصامیم

 امضاءعد معینه به موصمیم لویه جرگه و تصویب پارلمان ت و ثانیاً این سند را بعد از دگذارد و آنرا عملی خواهد کر
مورد صالحیت قضائی سربازان زدهم دراین سند به استثنای مادۀ سی باالیثالثاً نشان داده بود که  . خواهد کرد

بر ی اینکه شروط آقای کرزی همه توافق حاصل شده است. یعن ،امریکائی در صورت ارتکاب جرمی در افغانستان
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ی های طوالنی و متن این سند بعد از چانه زن، ویه جرگۀ مشورتیافتتاحیۀ ل ۀگفتۀ خود او در جلسه آورده شده و ب
 است. تهیه شده افغانستان و ایاالت متحده گردیده،ری که گاهی باعث کشیدگی روابط سخت و دشوا

اه طی یک مچه زود تر این سند هر یامضابرابر تصمیم قاطع ملت برای  کرزی درکه آقای  زمانیاما به یکبارگی 
ا عصبانیت و اشاره بطرف سفیر ایاالت متحدۀ کرد و ب تغییر، لحن او فترگ قرار 4113ختم سال یا قبل از  و

ای هم عساکر امریکائی به خانه هاگر یکبار امروز از داشت اخطار داد که سر مانان قرارجایگاه مه درامریکا که 
داد بعد از تائید شورای راررزی بدون اینکه فرصت دهد که قفسخ است. آقای ک دادها داخل  شدند، این قرار افغان

 و برسد و نافذ گردد، فقط برای بهانه گیری با لحن امضاءملی افغانستان مطابق به حکم قانون اساسی افغانستان به 
صادر نمود. حتی آقای کرزی بدون رعایت نزاکت مجلس و بدون نوبت، ا رچنین اخطاری  ژست غیر دیپلوماتیک

 را یز خطابه رفت و گفتار حضرت صبغت هللا مجددی رئیس لویه جرگهگر چه رئیس جمهور باشد،  مجدداً به م
ها داخل شد این قرار داد  امروز یک عسکر امریکا به خانه های افغان از گفت اگر سر هم با عصبانیتو باز قطع 

کن که نافذ شود بعد  امضاء این سند رااول ه اقای کرزی گفت " تو و خطاب ب تند قطع است که آقای مجددی با لحن
دهد" ولی آقای کرزی  آن تخلف کردند افغانها مظاهره خواهند کرد و جواب شانرا ملت می ها از امریکائی اگر
کنیم ولی چانه  می امضاءو آقای کرزی گفت  داد قطع است" "مظاهره نه قرار هم با عصبانیت شدید تری گفتباز

 ست نه چانه زنی.ا . این دیگر بهانه جوئیدهیم زنی خود را ادامه می
 منافع ملی ترجیح می ازات شخصی را برآقای کرزی اهداف و امتیند که ربه این باوآگاهان سیاسی  ران ول گتحلی

د امنیتی حیاتی بین داقرارخواهد با گروگان گرفتن  می اهدافی که مد نظر اوست نرسیده و دهد و هنوز به چنان
گوید  آقای کرزی می .نمایدچنان اهدافی ببدست آوردن های خود را برای  تحده آخرین تالشایاالت م افغانستان و

 خواهد کرد.  امضاءنرا دهد که آیا در یک ماه صلح می آورد یا نه بعد آ داد وقت میبرای این قرار
  :شود هدیپرساز آقای کرزی 
  تواند در یک ماه بدست آید؟ وازده سال در افغانستان بدست نیامده چگونه میصلحی که در د

 یست؟ اگر این بهانه گیری نیست چ
انتخابات ریاست جمهوری  داد را بعد ازن بود که این قراراستدالل هایش هم ای یکی از آقای کرزی مدعی شد و

دورۀ گذشته اگر تقلبی صورت  دورۀ گذشته تکرار نگردد. ولی در تاتجربۀ انتخاب تقلبات و کند تا می امضاء
این تقلب  ت رسانیده شد وه آقای کرزی بقدرنتیج های صورت گرفته بود، در قلبت که ن داد، و نتایج هم نشاگرفت
است  اراگر قر . وحکومت های محلیو منسوبین  مأمورینکب شدند و یا ومنسوبین انتخابات مرت مأمورینیا ها را 

 می تأمینکه این انتخابات را دایر، نظارت و  یهای د نه افغانگیری نمایوکه قوای نظامی ایاالت متحده از تقلبات جل
افغانستان هم تعداد  از تعداد کنونی قوای امریکائی درپارلمانی  و جمهوریکنند، در دورۀ گذشتۀ  انتخابات ریاست 

یر از آن این دابعمل آمد؟ گذشته دارد  از آن تجربهکه آقای کرزی مدعی است  یبود چرا چنان تقلب های شان بیشتر
امریکا که برای مبارزه  و ناتود جلو تقلبات را بگیرند نه قوای قوای امنیتی هستند که بای دگان  افغان انتخابات  وننک

 با تروریزم در افغانستان هستند.
که ود بمتعهد شده است و همین هفتۀ قبل  جامعۀ بین المللی کمک های مالی و تخنیکی را برای انتخابات افغانستان

انتخابات نیاز امنیت  تأمینکمک آنها را برای د که اگر قوای امنیتی افغانستان افغانستان اعالم نمو دریساف اقوای 
 امنیت هستند. تأمینآماده مساعدت برای ، داشته باشند

دو  باید مطابق به قانون اساسی افغانستان طیشود  دوم محتاج می ت بدوراگوید اگر انتخاب اینکه اقای کرزی می
ن را تطبیق کند و در همکاری دولت افغانستان است که اول قانو وظیفۀ اول، دور ج ماه بعد ازنگردد نه پ هفته دایر
مادگی بگیرد و منابع مالی و آ ،صورت ضرورت در ،تادوم انتخاب ۀ بین المللی برای دایر کردن دوربا جامع

انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری هم  دارم که در بخاطر . درستاختیار داشته باشد در تخنیکی الزم را قبالً 
وج داکتر دوم انتخابات بدسترس دارد ولی با خر ع مالی کافی برای دورود که منابکمیسیون مستقل انتخابات اعالم نم

  قای کرزی برده اعالم گردید.آدوم ضرورتی پیدا نشد و  کردن دور ، برای دایردوم انتخابات عبدهللا عبدهللا از دور
که با نهائی  بین افغانستان و ایاالت متحده موضوع جداگانۀ استداد امنیتی جبنه های مختلف قرار ررسیب وبحث 
حقوق دانان گفت و بیشرکار ید این سند گپ هایماده، فقره و بن نظرداشت متن هر آن میتوان با در متن و انفاذ شدن

 متخصصین نظامی و امنیتی است. و
 میۀ لویه جرگۀ مشورتی:جلسۀ اختتامورد  در اما چند نکتۀ قابل تذکر
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 ئیس جمهور بود، غیرر اختیار ها و بدون متن بود، گرچه متن آن در بیانیۀ رئیس جمهور با آنکه صحبت با افغان
 .های دیپلوماتیک بود رسمی و بدون رعایت نزاکت

رئیس  کرد که خالف مقام و حیثیت یک گزارش قوای امنیتی را زیر بغل حمل می خودش بیانیه و جمهور رئیس
 جمهور است.

اشارات رئیس جمهور بسوی هیات دیپلوماتیک که در جایگاه مهمانان قرار داشت، از حرمت مهمان مطابق به 
 کرد. نمی نمایندگی عنعنات و رسوم افغانی
کردند و در  منشی های کمیته های پنجاگانه وقت معینه را رعایت نمی ، ت اداری جرگهأهی با وصف اعالم مکرر

 .شد ه انعکاس داده نمیتیاعضای کم مه های تشریفاتی وغیر ضروری نقاط نظرختن به مقدنتیجۀ پردا
های شان  تیلفونشد با  با تیلفونهای همراه مشغول بودند که باید اجازه داده نمی جریان جلسه، اعضای لویه جرگه در

 داخل تاالر لویه جرگه شوند.
 

 پایان
 


