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 موافقتنامۀ امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا تالشها برای رد

مورد تائید  ایاالت متحدۀ امریکا از طرف لوی جرگۀ مشورتی  سال گذشته  معاهدۀ ستراتیژیک  بین افغانستان و 

مخصوصاً ایران که علنی از شورای ملی  ،های همسایهکشورا وصف مداخالت و سنگ اندازی های گرفت و بقرار

و  نمایندگان ولسی جرگهی تعداد انگشت شماری ازابه استثن ،افغانستان خواست که آنرا تائید نکند، با اکثریت مطلق آرا

ه به کابل در ایاالت متحدند ساعتۀ بارک اوباما رئیس جمهوراین معاهده با سفر چ .شد نیز تائید ،مشرانو جرگه

 ریاست جهموری افغانستان به امضا رسید که مبین اهمیتی بود که ایاالت متحده  به این پیمان  قایل است. قصر

حدۀ ایاالت مت دولتین افغانستان وکه بین تنامۀ دیگری ده است که  موضوعات امنیتی درموافقمآمعاهده در متن این 

دارد. چنانچه بردر ،مورد بحثموافقتنامۀ امنیتی  از را د ضمنیگنجانیده خواهد شد که تائی ،به امضا میرسد امریکا

حامد  ین لویه جرگه راغیرالزمی شمرد واتدویر لویه جرگۀ مشورتی مورد نظرهمرئیس حضرت صبغت هللا مجددی 

کناره  ،شدن آندایر قبل از ،ن لویه جرگۀ مشورتینا موجه بودن ایوی همین دلیل معاون این لویه جرگه هم ر گیالنی

 گرفت.

سر تاسر پنجصد نماینده از و هزاردو حدود ماه عقرب به اشتراک در همین ه جرگه درهفتۀ اخیریحاال قراراست این لو

ت و صالحیت تصمیم گیری را شورتی " اساین " لویه جرگۀ مین جرگه پیداست طوریکه از نام ا .گرددافغانستان دایر

 کرزی باید بگیرد. یهم آقای را بازتصمیم نهائ ف میتواند به حکومت مشوره بدهد وصر ندارد و

 مثل معاهدۀ گندمک ،داشت سوابق تاریخی معاهدات افغانستان  با قدرت های خارجیبا در نظر ینکه آقای کرزیاشاید 

و درفردای  افغانستان  خواسته تا رای ملت را در زمینه بگیرد ،1781یعقوب خان و دولت برتانیه در امیر محمد بین 

دیگری و یا بدست آوردن امتیازی بوده  یبرائت زمه داشته باشد کار بجائیست مگر اینکه هدف چیزتضمینی برای 

 باشد که آینده آنرا روشن خواهد ساخت. 

دی جامعۀ افغانی گرفته شده همه وهمه  مداران و نمایندگان مردم افغانستان و افراد عااما تا جائیکه نبض جامعه و سیاست

نستان رنج اامضای چنین موافقتنامۀ بین افغانستان و ایاالت متحده هستند. دلیل آن  واضح است. مردم افغ طرفدار

حکومت های تنظیمی و  ن ازحکومت  نجیب هللا در افغانستا پس از سقوطحمایت را کشیده و تجربۀ تلخی  نداشتن

سیاهی را تحمل نخواهد  هایطالبی و جنگ داخلی و ویرانی فیزیکی و معنوی دارند. ملت افغانستان تکرار چنان روز

آرزوی آن هستند که درکه آشکا را ، دست اندازی های همسایگان بد سگالهراس از و بنا بران با احساس  داشت

تحت ادارۀ غیر مستقیم آنها  و دست نگر  ک کشور محتاجو توانمند بلکه بحیث یافغانستان نه بحیث یک دولت مستقل 

  .قرار داشته باشد، امضای چنین موافقتنامۀ را الزمی می بینداز طریق گماشتگان شان، 

از جانب نمایندگان مردم  آن دگان شان برای جلو گیری ازامضا شدن چنین موافقتنامه و ردهمسایگان و دست نشاناین 

 دیدند که تبلیغات میان تهی و بی اساس و مصاحبهاز هیچ گونه تالش و سنگ اندازی هم دریغ نمیکنند. وقتی  افغانستان

مردم تا بر جبهات" زدندعات و به اصطالح "ااجتمدست به تشکیل  ،و نوشته ها و تبصره ها جائی نمی گیرد ها

دن جرگه و یا جلسه روز یکشنبه فشار آورند که مانع امضای چنین موافقتنامۀ شوند. دایر شنمایندگان  شان  افغانستان و

جرگه  دایر کنندگان و اشتراک کنندگان این. نظری برستوحدت ملی!!" یکی از این تالش ها جبهۀ کابل توسط "در

 امیال سیاسی و وابستگی آنها به حلقه های بیرونی  دارد. حکایت از نوع تفکر و
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 گنان دردهشت اف مپ های تربیویکون از وجود پایگاه های القاعده حکومت طالبااینجاست  آنانیکه تا دیروز درجالب 

که مانع  ،با امضای این موافقتنامه !امروز بنام جبهۀ وحدت ملی ،بودندجزء حکومت طالبان  وافغانستان دفاع میکردند 

 گویا قوای خارجی در کهمخالفت میکنند  ،فغانستان استادرتفکر طالبی  بزرگی در برابر مداخالت خارجی و

 و کنر رو را در نورستاندتنو وهابی های   ها کمپ های سلفیتا دیروزکسانیکه  .افغانستان پایگاه خواهند داشت

ه را برای  نفوذ این حمایت میکردند امروز جرگه! تشکیل میدهند  تا باز هم را راتمویل و مدرسه های آنها  سیس وأت

تا امروز از مردم بیگناه  ها وجود همین مدرسه ها و سلفی .افغانستان و منطقه فراهم سازندخریبات آنها درتندروان و ت

 شمالشرق افغانستان شده است.ی میگیرد و باعث نا امنی های درقربان و نورستانکنر

تعلیم و تحصیل میشدند و مکاتب را  کسانیکه تا دیروز با حمایت از طالب و تندروان وهابی  و سلفی های دیگری مانع

م قد بلند هباز ، تران بسته اندبه آتش مکشیدند و هنوز هم مکاتب را در مناطق جنوبی و شرقی مخصوصاً بروی دخ

ء آن حکومت و تفکر آن بودند و جز افغانستان دو باره حاکم بسازند و آنانیکه حامیبر تا چنان روز گاری را کرده اند

    خیانتکار " میخوانند.این موافقتنامه را تائید کنند " کهامروز آنانی را 

 وحید مژده که خود را سخنگوی این جرگه معرفی کرده گفت: 3113در جرگۀ روز یکشنبه نهم نومبر 

آورند، به جز این که دشمنی کشورهای منطقه را   کنند؟ افغانها هیچ چیزی به دست نمی  "افغانها در این مورد چه می

 در افغانستان ادامه خواهد یافت. کنند و جنگکمایی 

ین سند را امضا خواهش ما از نهاد های مهم دولتی مثل پارلمان افغانستان و اعضای لویه جرگه این است که اگر شما ا

 تاریخ افغانستان به عنوان خیانت کاران بزرگ ثبت خواهد شد."کنید، نام شما در

جنگ ادامه می  های منطقه با افغانستان دشمن میشوند وبا امضای این موافقتنامه کشور که میدهد مژده هشدارآقای 

ا وصف همکاری که با حکومت طالبان داشت و طرفداری که همین حاال یابد. این بدان معنی است که  آقای مژده ب

ستند و این شورهای همسایه هفین افغانستان دست نشاندگان کواضحاً معترف است که طالبان و مخال د،این گروه میکناز

یقیناً یکی از دالیلی که این موافقتنامه  های همسایه توسط همین  اجیران جنگ را در افغانستان ادامه خواهند داد.کشور

با  ارزیابی او البته)همین ارزیابی است که آقای مژده دارد،  ،باید امضا شود و ملت افغانستان هم آنرا تائید خواهد کرد

دوام جنگ هراسی ندارد بلکه از شکست طالب و همقطاران آن هراس دارد و برای مژده ازآقای  (.است یهدف دیگر

اشتراک کنندگان لویۀ جرگۀ  مشورتی بر خیانت کار"با برچسپ زدن کلمۀ " دارد که شده مذبوحانه تالش همآخرین بار

مانع تائید این  ،کنندگان لویه جرگۀ مشورتیغیرت افغانی اشتراک  کردن با احساسات و بازی و ،و پارلمان افغانستان

 موافقتنامه گردد.

ننده اک کپنج هزار اشترمام مصارف کدام طرف تمویل شده و تآقای مژده و احمد شاه احمدزی از اینکه این جرگۀ

 است.سوال برانگیزخود ،شده ع پرداختهطرف کدام منباز

درافغانستان گذشت، که تذکر مختصری  3111تا سال  1113سال آنچه از داشت که با در نظرسی اینست اما مسألۀ اسا

قراردارد که نه تنها با مخالفین مردم افغانستان، که با منابع  وافرمالی  یباالرفت، دولت افغانستان درموقیعیت ازآن در

و  ضمینت را نیز رل کشواستقالمقابله کند بلکه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و میجنگند، دیگراسعار و کلدار لایر و

 وزات پنهان و آشکار همسایگان مداخله گرگردد؟ تجا مین نماید و مانعأسرحدات راهم ت حراست از

صدمه  ، نتیجۀ جزویرانی وداشت عواقب آنبدون درنظر ،این قبیل از یملخطیرمسایل برابر برخورد احساساتی در

جای شک نیست  دارد.ناجتماعی  ، فرهنگی وعلمی، تخنیکیشئون حیاتی یک ملت اعم از سیاسی، اقتصادی، زدن بر
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اوضاع امنیتی، سیاسی، اقتصادی و  تصمیم درمورد چنین مسایلی مستلزم مشوره، نظر خواهی، ارزیابی دقیق از که

از  اولویت ها قرار دارد چنانچه صدر تحلیل اوضاع منطقه و همسایگان است و منافع ملی کشوردر و فرهنگی کشور

 کامل است که تمام جوانب وداشته است. یقین مداقه قرار ینطرف این موافقتنامه مورد بحث وال به ااز یک س بیش

 تاریخ خواهند بود. تصمیم گیرندگان جوابگوی  حساسیت های ملی و منطقوی مد نظر بوده است درغیرآن

مل آمده آنرا به نفع بعطرف آگاهان سیاسی و نظامی تا کنون از های که ازچنین موافقتنامه ایتعبیر تحلیل ها و

 شت افگنی درمین امنیت و جلوی گیری از عملیات دهأارزیابی کرده اند و آنرا برای ت یندۀ این کشورآافغانستان و

به آنست و مخصوصاً مناطق سف باید اذعان نمود که منطقۀ که افغانستان متعلق أاند. با ت افغانستان ومنطقه مفید دانسته

و تخریبات در افغانستان گردیده که نه تنهاباعث کشتار دع و منشأ دهشت افگنی خوانده میشومنب ،با خط دیورندهم مرز

،  آورده ساختن اهداف سیاسی استفاده نمودهبر ها بحیث وسیلۀ فشار برای ازاین گروه که است بلکه پاکستان هم

کردن دهشت افگنی یک امر  می بیند. لذا همکاری  کشور های  همسایه برای ریشه کنبیشترین تلفات و صدمات را

شالۀ سرحدی الزمی و به نفع همه کشور های منطقه و جهان است. ما شاهد عملیات دهشت افگنی که از همین ک

 هستیم. حتی دورترها و شرق میانه ، در شمال افریقا وچشمه گرفتهسر

، یک ح علیای کشور و منافع ملیداشت مصالنظربا در ت متحدۀ امریکا،الایانامۀ امنیتی بین افغانستان وامضای موافقت

وترجلوگیری آنس گسترش چنین عملیات دهشت افگنی در آسیای میانه و ازتاریخی برای افغانستان است تا ضرورت 

و صدمات زیادی را  تلفات  ،تهفگرهمانطوریکه امروز پاکستان درمحاصرۀ قوای دهشت افگن قراربتواند. ورنه شده 

یا یا حملۀ انتحاری بعمل آید عامل آن کسیست که یا تعلقاتی با پاکستان دارد و جا انفجاری میشود و هر شاهد است و

ۀ جهانی معرفی شده است و اگر عامروز پاکستان بحیث یک کشور منشأ دهشت افگنی در جام درانجا تربیه شده است.

 این احتمال موجود است که تنها گذاشته شود و امنیت آن در برابر چنین همسایگانی تضمین نگردد، بار دیگر افغانستان

 آنسوترها.آسیای میانه وی شان درفعالیتهای تخریب مرکز برای این دهشت افگنان و بود اهی خواهدفردا افغانستان پایگ

 پایان
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