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 جنگ سرد کرزی و بازی با سرنوشت افغانستان
 

و این بار از یک اصل دیرینۀ جنگ سرد و روانی که  تن آغاز گردیدهای بین رئیس جمهور کرزی و واشنگ جنگ روانی تازه
عمدتاً ایاالت متحدۀ امریکا و اتحاد شوروی سابقه معمول بود، کار گرفته  در دوران جنگ سرد بین بالک های شرق و غرب و
نظری بر  پردازیم الزم می افتدئیات این جنگ جدید، تحریف حقایق، بمیشود، یعنی تحریف حقایق. اما قبل از آنکه به جز

اظهارات آقای کرزی در کنفرانس خبری روز شنبه درارگ ریاست جمهوری اندازیم. درین کنفرانس خبری آقای کرزی 
موافقتنامۀ امنیتی بین ایاالت متحدۀ امریکا و افغانستان را با معاهدۀ گندمک بین امیر محمد یعقوب خان و انگلیس ها در سال 

دالرحمن خان و سر هنری مارتمر دیورند فارن سکرتری دولت عالیۀ هند برتانوی به و معاهدۀ دیورند بین امیر عب 1782
نمی خواهم که موافقتنامۀ امنیتی، دیورند دومی باشد و یا معاهدۀ گندمک که ما از هردو تا حال آسیب » مقایسه گرفت و گفت 

 و امیر محمد یعقوب خان و انگلیس ها.اشارۀ بود به معاهدۀ دیورند بین امیر عبدالرحمن خان و دیورند « می بینیم
 42که بین امیر محمد یعقوب خان وکیوناری افسر سیاسی در امور مخصوص به نمایندگی از دولت برتاینه در ه ایدر معاهد 

 شد، میخوانیم: امضاءدر گندمک  1782می سال 
ند مشوره با حکومت برتانیه بوده و با این امیر افغانستان و ملحقات آن متعهد است که در روابط با حکومت های خارجی پاب»

اسلحه و پول انگلیس بغرض  امداد نظامی و ن نبردارد و در صورت حملۀ خارجیسالح بر ضد شا حکومات عهدی نبندد و
 (1«) طوریکه انگلیس مناسب داند، استعمال خواهد شد....دفاع، 

شد چنین  ءامضاءرحمن خان و دیورند به نمایندگی از برتانیه بین امیر عبدرال 17232نوامبر  14و در معاهدۀ دیورند که در 
 آمده است:

ه در نقشه کشیده شده و آن حد شرقی و جنوبی مملکت جناب امیر صاحب از واخان تا سرحد ایرانی به درازی خطی ک – 1
 اه عهد نامه ملحق است خواهد رفت.مرنقشه ه

به جانب افغانستان واقع میباشند هیچ وقت مداخله و دست اندازی دولت عالیۀ هند در ملک های که آنطرف این خط  – 4
باشند، هیچ وقت مداخله و  نخواهند کرد و جناب امیر صاحب نیز در ملک های که بیرون این خط  بطرف هندوستان واقع می

 دست اندازی نخواهند کرد
باالی آنرا تا چنگ در قبضۀ خود نگه بدارند و وادی وند که جناب امیر صاحب اسمار و ش دولت بهیۀ برتانیه متعهد می – 3

مداخلت و  و چترال معه وادی ارنوی یا باشگلطرف دیگر جناب امیر صاحب متعهد میشوند که هیچ وقت در سوات و باجور 
 میرکه به جناب اک برمل چنانکه در نقشه ای مفصل شوند که مل دست اندازی نخواهند کرد، دولت بهیۀ برتانیه  نیز متعهد می

دست بردار از ادعای خود ذار نموده شود و جناب امیر صاحب ، به جناب امیر صاحب واگصاحب از قبل داده شده نوشته شد
 ( 4«)ندشاب باشند و نیز دست بر دار از ادعای خود  به چاگی می به باقی ملت وزیری و داور می

با متنی که از موافقتنامۀ امنیتی با ایاالت متحدۀ امریکا پس  علت یاد آوری ازقسمتهای از این دو معاهدۀ درد آور ملی آنست تا
آقای کرزی و ه شود تا دیده شود که آیا ادعای از یک و نیم سال مذاکره و چانه زنی های سیاسی  تهیه گردیده به مقابله گذاشت

 مقایسۀ این دو معاهده با موافقتنامۀ امنیتی تا چه حدی موجه است؟
 جملۀ چهارم مقدمۀ موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا آمده است:در پاراگراف و یا 

بر اینکه طرفین به همکاری و تعهدات شان جهت تحقق امۀ همکاری های ستراتیژیک مبنی بر مفاد موافقتن تأکیدهمچنان با »
فغانستان  با اطمینان ادامه داده و یکبار دیگر بر آیندۀ مبتنی بر عدالت، صلح، امنیت و ایجاد فرصت های الزم برای مردم ا

 « میکنند؛ تأکیدتعهد نیرومند شان به حاکمیت ملی، استقالل و تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان 
 در پاراگراف بعدی  مسودۀ این موافقتنامه که مورد تائید لویه جرگۀ مشورتی  نیز با اکثریت آراء قرار گرفت آمده است:

زایش توانمندی افغانستان برای رفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی اش و با در نظر داشت اینکه  اف»....
ستان نبوده و خواهان حضوری نیست که تهدیدی برای به تاسیسات دایمی نظامی در افغانایاالت متحده در پی دست یابی  

 «همسایگان افغانستان باشد...
فقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحده اشاره ای هم به محدودیت های بر روابط افغانستان با کشور هیچ یک مواد موادر

هم می نامند، مثل ایران، نشده است « شیطان بزرگ»های دیگر حتی آن کشور های که مناسبات با ایاالت متحده ندارند و آنرا 
شده است نه اینکه محدودیت های بر آن مثل  تأکیدحدت ملی افغانستان بر استقالل کامل، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و و و

 . معاهده در یک ردیف قرار داده استمعاهدۀ گندمک وضع شده باشد که اقای کرزی این موافقتنامه را با آن 
ستان و منطقه و افقتنامه بر وحدت ملی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، صلح و ثبات در افغانچندین ماده و یا فقرۀ این مو در

 شده است. لذا هیچگونه تشابه و ارتباطی بین این موافقتنامه و معاهدۀ گندمک نمیتوان سراغ کرد. تأکیدمبارزه با تروریزم 
و اما در مورد معاهدۀ دیورند باید گفت همانطوریکه متن مواد یکم تا سوم این معاهده در باال تذکر داده شد آن معاهده باعث 

جنوب بر دارد و حدود جغرافیائی شرق و بزرگی از پیکر افغانستان و تعلق آن به هند برتانوی را در  جدا ساختن خطۀ
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و تعهداتی از امیر عبدالرحمن خان برای عدم مداخله به آنطرف خط دیورند گرفته شده ان تا سرحد ایران را تعیین کرده افغانست
تشنجات و بی ثباتی های چندین  تۀناسبات افغانستان و پاکستان و هسکه تا امروز منشاء اختالفات عمیق و گره باز نشدنی م

 ساله در افغانستان است.
ن یا محدودیتهای آ چه در بین مواد موافقتنامۀ امنیتی بین افغانستان و ایاالت متحده جست و جو گردید مادۀ  دیده نشد که درهر

ین کشور جدا انستان تعیین شده باشد که در نتیجه پارچۀ از بدنۀ ابر مناسبات افغانستان وضع شده باشد و یا حدود و صغور افغ
آن اشد ضرورت دارد و هراس دارد که در صورت   امضایمقایسۀ این موافقتنامه که ملت افغانستان به   اءً ساخته شده باشد. بن

باز تکرار خواهد  4111ا ت 1224و تطبیق آن افغانستان به جنگ داخلی دیگری غوطه ور خواهد شد و سالهای  امضاءعدم 
 گردید ، با معاهدۀ دیورند هیچگونه توجیهی داشته نمیتواند مگربه این دالیل:

کشور های همسایه مخصوصاً پاکستان با آن مخالف باشد که مانع تعرضات و دست اندازی های آن بر افغانستان و  - 1
یم طالبان تا از آن طریق بتواند خواب عمق ستراژیک رویکار کردن یک حکومت دلخواه آنکشور در افغانستان است مثل رژ

 خود را در افغانستان تحقق بخشد
این موافقتنامه رسماً اعالم داشت و حتی  بیش از یک و نیم  امضایایران همسایۀ دیگر افغانستان که مخالفت خود را با   – 4

مان افغانستان زیر بحث بود سفیر ایران رسماً از اعضای ژیک  بین افغانستان و ایاالت متحده در پارلتیسال قبل که پیمان سترا
 .پارلمان افغانستان خواست که این پیمان را تائید نکنند

 طالبان و همدستان شان مثل شبکۀ حقانی و جناح مربوط گلبدین حکمتیار از حزب اسالمی. – 3
ز جوانب مختلف بشمول جامعۀ بین المللی برای ی که اتأکیددر غیر آن این موافقتنامه مطابق به خواست ملت افغانستان و  

سقوط کردن به یک بی ثباتی دیگر و تجربۀ تلخ تا  بتواند افغانستان را در جلوگیری از  گردد  امضاءآن شده است باید  امضای
 .کمک نماید 1221های  دهۀ سال

ری صریحاً اظهار داشت که طرفدار اما آقای کرزی در کنفرانس مطبوعای یک ساعته اش بروز شنبه در ارگ ریاست جمهو
 و اگر طبق شرایط اولی باید مبتنی بر شرایط او باشد است و 4112حضور ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان بعد از سال 

 .نیست امریکائی ها رفته میتوانند
های موالنا سمیع الحق اقای کرزی ادعا نمود که زندان بگرام فابریکۀ طالب سازی است مثل اینکه آقای کرزی مدرسه 

معروف به پدر معنوی طالبان و موالنا فضل الرحمن  را در پاکستان با زندان بگرام عوضی گرفته باشد . از یکطرف میگوید 
که ریشۀ تروریزم و تولد تروریست ها در آنطرف خط دیورند است و از جانب دیگر زندان بگرام را که قاتلین طفل و زن و 

افغان دران با اسناد معتبر زندانی هستند و باید بجای آزادی به محاکمه کشانیده شوند س و قوای امنیتی د بیگناه و پولیمر
 را در برابر افغانستان بر آنها ایجاد میکنند.« نفرت»طالب سازی می نامد که به گفتۀ او « فابریکۀ»

د نه تنها مردم افغانستان را سرد سعی دارر جنگ تیم آقای کرزی در ارگ ریاست جمهوری با توسل به شیوه های کهنۀ عص
د که در دسترس آنها خود شان متقاعد به اطالعاتی بسازدرست و جعلی بزعم هانی را نیز با ارائۀ اطالعات نابلکه جامعۀ ج

 یقات ژورنالیستیک حقایق را بزودی  آشکار میسازد.که دیگر این حربه کهنه شده و تحقدهند غافل از اینمی قرار 
حقایق که یکی از شیوه های معمول در جنگ روانی و سرد بین مخالفین است  و این  شیوه مخصوصاً در قرن بیست  تحریف

 مورد استفادۀ زیاد قرار داشت هنوز هم در برخی کشور ها بکار برده میشود.
ل چهارده طالب و دو ومورین مسؤأبه گفتۀ م نآ که بر روستای  وازغر در والیت پروان رخ داد و در ه ایاخیراً در حمل

مورین ارگ ریاست جمهوری تصاویری را گویا از این حادثه بدسترس خبر أ، منددک نیز درین حملۀ هوائی کشته شدکو
یکی از به اصطالح مقتولین را به خبر نگاران  ۀامی کشته وعکس خاک سپاری جنازنگاران قرار دادند که گویا افراد غیر نظ

ز است که در چهارم در والیت قندصویر از حادثۀ بمباری قوای ناتو که این تها ثابت ساخته است  دادند. تحقیقات ژور نالیست
ن حملۀ هوائی هفتاد نفر غیر نظامی آ شده بود که درآژانس خبر رسانی فرانسپرس گرفته توسط عکاس  4112سپتمبر سال 

الح با اسناد و برگه گرفتار شده بود گفت این رئیس جمهور که به اصطسخنگوی  "فیضیایمل خان "کشته شده بودند. اما 
شته است. و به ذاگرا درین دوسیه برای خبر نگاران  گیرند و تحقیق خواهند کرد که چه کسی این تصویر موضوع را جدی می
که  هاست شده اند سالدر کفن پیچانده  دهد که یارک تایمز تصویر دیگری که مردۀ دو کودک را نشان میگزارش روزنامۀ نیو

 در پاکستان استفاده شده است.نظامیان توسط طیارات بدون پیلوت به نام کشتار غیر ها  سایتدر ویب 
 4113دسمبر سال  17یارک تایمز سایر تصاویری که درین دوسیه جا داده شده نشان میدهد که در همچنان به گزارش نیو

 (.3ایجاد شده که یک ماه قبل از حادثۀ روستای وازغر است )
سفانه تیم أالیستان با خبر و آگاه ندارد. متن اقدامات عین روشی است که طالبان بکار برده اند و دیگر بازاری در جامعۀ ژورنای

 طالبان آب می بانستان و جامعۀ جهانی دامن میزند بلکه به آسیاآقای کرزی با توسل به این روش نه تنها به تشنجات بین افغ
الیست که تنها او ؤبا خبر است یا نه س یچنین کار هاید. اینکه آقای کرزی از افغانستان را به گمراهی می کشان و مردمریزد 

 تواند بر آن روشنی اندازد. می
شنبه قواماندان  در آوانی شدت بخشیده که امروز دوامعۀ جهانی در رأس ایاالت متحده این جنگ سرد را آقای کرزی با ج

جریان  مالقات میکند و او را دررئیس جمهور ایاالت متحده  "بارک اوباما"با  "دنفرد"قوای بین المللی در افغانستان جنرال 
متحده  مورد اضاع میدهد. رئیس جمهور ایاالت متحده قرار است شام سه شنبه بیانیۀ ساالنه اش را در اوضاع افغانستان قرار

داخلی و  های سیاستاو در یک سال است و خطوط اساسی  رس ایاالت متحده ایراد نماید که عمده ترین بیانیۀبه کانگو جهان 
ول شمه اعظم پاکستان بامنیت ملی نواز شریف صدر مشاوردارد. از جانب دیگر سرتاج عزیز  در برخارجی ایاالت متحده را 

وزیر خارجۀ  "جان کریبا "شنبه و قرار است امروز دو اند خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان وارد ایاالت متحده گردیده
د. اظهارات اخیر آقای کرزی و کشمکش های او با نایاالت متحده در مورد روابط دو کشور و مسألۀ افغانستان مذاکره نمای
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تاثیر د، ینجانخواهد گدر خطابه اش شام سه شنبه  "بامااو"بارک ین مذاکرات و آنچه رئیس جمهور واشنگتن بدون شک بر ا
 . بودخواهد 

که بعد از کشته شدن اسامه بن الدن و همچنان ت شان را بعد از آن بهبود بخشند اسالم آباد و واشنگتن در پی آنند که مناسبا
به سردی گرائیده بود، و حاال  دو عنصر تیرگی روابط بین دو کشور ن پیلوت در مناطق سرحدی پاکستان،حمالت طیارات بدو

ر نمود یدر پاکستان تغییر کرد و نواز شریف بحیث صدراعظم انتخاب گردید و همچنان رهبری نظامی پاکستان تغی که حکومت
 اند این مناسبات را بهبود بخشد.جست و جو کنند که بتو یزمینه های

خارجۀ شکی نیست که اوضاع افغانستان در صدر مذاکرات جان کری و سرتاج عزیز قرار خواهد داشت. سخنگوی وزارت 
فکر نمی کنم افغانستان از نظر بیفتد. تقریباً یکنوع حضور دایمی در سیاست پاکستان در سرحد »گفت امریکا ایاالت متحدۀ 

 ( 2د.)ک عنصر در مذاکرات باقی خواهد بوشمالغرب دارد  و ی
صلح و ثبات را در افغانستان با پاکستان بار دیگر سعی خواهد کرد ایاالت متحده را متقاعد بسازد که تنها پاکستان میتواند 

افغانستان را  های با نفوذ جهادی و طالبان بیاورد و بدین ترتیب باز هم غرب را وادار سازد که شناخت از رهبران و قوماندان
برابر  نمود. با روشی که آقای کرزی در 4111به بعد تا سال  1271های  همان کاری که از سال ببینندنک پاکستان از عی

هم یرون رفت از بحران افغانستان بازبعید نیست که ایاالت متحده به این نتیجه رسیده باشد  که برای بایاالت متحده اتخاذ کرده 
مواجه خواهد شد. به یک بحران دیگر سیاسی و نظامی ن صورت بار دیگر افغانستان آ به پاکستان بدهد که دررا نقش کلیدی 

 به آنکشور بدهد همانطوری تحده در ایزای این رواداری ایاالت متحدهمدر اختیار ایاالت  اگاهینپ پاکستان حاضر خواهد بود
 .در کویته موجود بود که قبالً 

و تیم آقای کرزی یا تا کنون مؤفق به تشخیص و تعریف منافع ملی تعریف مشخصی از منافع ملی ندارد آقای کرزی مثل اینکه 
قای آ. هراسی که را بر منافع ملی ترجیح میدهندی انی احاطه کرده اند که منافع گروهی و سمتنگردیده و یا اطراف او را کس

 ،گویا در صف امیر محمد یعقوب خان و امیر عبدالرحمن خان قرار خواهد گرفتکه  امنیتی دارد ۀی موافقتنامامضاکرزی از 
چه زود تر ی هرامضاآنها را بر  تأکیدنمایندگان ملت و و تشخیص منافع ملی را از طرف ئید ملت أاست و این موافقتنامه تبیج

مسایگان و دهشت افگنان و این موافقتنامه به همراه دارد و اوضاع و شرایطی که امروز افغانستان با آن از جانب برخی ه
در قرن نزده قرار داشت کامالً متفاوت است و این بار ملت پشتیبان چنین موافقتنامۀ مافیای مواد مخدر مواجه است با آنچه که 

مک و دیورند داشت  ج بسیار نا گوارتر از آنچه خواهد داشت که معاهدات گندیاامه عواقب و نتاین موافقتن امضایاست. عدم 
 اهد کرد.   ، حاکمیت ملی، استقالل و وحدت ملی افغانستان را تهدید خوو تمامیت ارضی
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