
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 ويسنده ميباشدمسؤوليت نوشته بدوش ن
  

 

  

  ٨تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې : يادونه

    

    ٢٠١٦/ ٧/ ٧  پيکارپامير
 

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از 

  )٥٥بخش(
  

 طرح تأسيس پايگاه نظامی امريکا درخاک افغانستان

 

ِموازی با تدوير کنفرانسھا و سر وصدا ھا پيرامون افغانستان، حامد کرزی که درماه می سال   مي/دی به ٢٠٠٥ِ
ِماسھا و مذاکرات دوجانبه و ديد و وا ديد ھای خصوصی با عده يی ازسناتور ھا و واشنگتن سفرنموده بود، پس ازت

ِساير مقام ھای ذيص/ح آن کشور، اع/ميۀ مشترکی درآن زمان انتشار يافت که درموقعش، ازسوی ھم ميھنان ما  ِ
باB گرفت،  ھای پس از آنِچندان جدی تلقی نشد، واما، وقتی ھنگامۀ تأسيس پايگاه ھای دايمی نظامی آن کشور درسال 

ِم را مجددا مرور نمودند تا ارتباط منطقی کلمات، جم/ت و اصط/حات آنرا پس از ٢٠٠٥اع/ميۀ منتشر شدۀ سال  ِ ً

ِتحليل دوباره، با طرح تأسيس پايگاه ھا درخاک افغانستان ُجست و جو نمايند ِ ِ ِمتن ِکامل اع/ميۀ مذکوردرآن زمان از  .ِ
   :اينقرار بود

ِ، ايا3ت متحدۀ امريکا و افغانستان در جھت تحقق اھداف ِمشترِک ٢٠٠١ِدرپی سرنگونی رژيم طالبان در دسامبر  " 
اين  ًما مشترکا شبکه ھای بين المللی تروريسم را نا بود و در. استراتژيکِ شان پيشرفت ھای چشمگيری داشته اند

ايا3ت متحده از مردم . ن برای تروريست ھا مبدل نشودجھت ت�ش کرديم که افغانستان ديگر ھرگز به پناھگاه ام
در اين راستا مردم و حکومت  .افغانستان در جھِت ايجاِد يک دولت ِمعتدل و متکی بر ارادۀ مردم حمايت نموده است

تش ايا3ت متحده پابندی شان را به تعھد برای ايجاِد افغانستانی دموکرات، آزاد و کشوری که بتواند خودش به امني
ِافغانستان صميمانه ترين مراتب ِسپاس مردمش را به مردم ايا3ت متحدۀ امريکا ابراز . بپردازد، به نمايش گذاشتند ِ

ُدر نتيجۀ کمکِ سخاوتمندانۀ مردم و نقش ِرھبری ايا3ت متحده امريکا، مردم افغانستان قادر شدند اميد و . ميدارد
افغانستان با چالشھای مھمی .  رابطه به رسيدن به موفقيت و صلح پيدا کنندِاعتماِد دو باره بيابند و نظر تازه يی در

ِدرجھت استقرارامنيت و ت�ش ھايش در جھت ِساختن يک دولت مبتنی بر اصول دموکراسی، احترام به حقوق بشر و  ِ
يا3ت متحدۀ امريکا با ِبخاطر پاسخ گفتن به اين چالشھا، افغانستان پيشنھاد نموده است که ا  .اقتصاد بازار روبروست

ِاين کشور وارِد يک ھمکاری استراتژيک  شده و ھمياری نزديکی  را به شمول تبادل نظر منظم در سطح عالی در  ِ ِ
ِزمينه ھای سياسی، امنيتی و اقتصادی مندرج در اين موافقتنامه و مسايل ديگر مورد ع�قۀ دو جانب پايه گذاری  ِ

ًغانستان ھمچنان در نظر دارند تا مشترکا مساعی و توافقنامه ھای مقتضی را برای ايا3ت متحدۀ امريکا و اف. کنند

ِاين ت�ش مشترک بر مبنای شماری از اصول کليدی از جمله تعھد . اجرای ھمکاری استراتژيکِ شان به عمل آورند ِ
داشت ِتعلقات ِقومی يا جنسی، ِبرای حاکميِت قانون، حمايت از حقوق ِبشر و آزادی ھای مدنی تمام افراد بدون در نظر 

اقتصادی افغانستان،  حمايت از حاکميِت دموکراتيک و اتکا به بازارآزاد به عنوان بھترين روش برای پيشرفِت
ِنخستين ھدف ِھمکاری استراتژيک، تقويِت روابط بين ايا3ت متحده وافغانستان به منظور تأمين  .استوارخواھد بود ِ

اين ھمکاری بايد مناسباِت صلح آميز و ثمر بخش ميان .   و رفاه در افغانستان خواھد بوددرازمدت، دموکراسی امنيِت
اين ھمکاری، . اين ھمکاری استراتژيک برضد ھيچ کشورسومی نيست. افغانستان و ھمسايه ھايش را تقويت کند

ی و مبارزه بر ضد خشونِت ِبنيادی است برای ت�شھای مشترِک ما در جھِت ھمياری در جنگ عليه تروريسم بين الملل
ِافراط گرايی، برای استقرار ثبات و رفاه در منطقه و به منظورثابت قدم ماندن درحمايت از مبارزۀ افغانستان در ريشه 

ِکَن کردن کشِت کوکنار و مبارزه بر ضد توليد و قاچاق مواد مخدر و حمايت از تأمين ِمعيشِت بديل اين ھمکاری بر . ِ
ِی کشورھای ما و مکلفيت ھای ايا3ت متحده و افغانستان در برابر منشور سازمان ملل متحد، پايۀ قوانين اساس ِ
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چند دھه جنگِ داخلی، خشونت سياسی و مداخله .  موافقتنامه ھا و ساير پيمان ھای بين المللی استوار خواھد بود 
ارضی اين کشور عرصه ھای مبرم در ِدرامور داخلی افغانستان سبب شده تا امنيت، حاکميت، استق�ل و تماميِت 

برای گسترش ِدموکراسی، رفاه و امنيِت  پايدار، ما مصمم ھستيم تا در . ھمياری ايا3ت متحده و افغانستان باشد
  :ھمبسته گی با ھم ت�ش نماييم به منظور

                                    دموکراسی و اسلوب حکومتداری  

ِلم دموکراتيک  در حکومتداری و توسعۀ جامعۀ مدنی مبتنی بر حاکميِت قانون و حقوق بشر و حمايت از ادارۀ سا *
 .فراھم آوری زمينه ھای مشارکِت سياسی با پايۀ وسيع در افغانستان

ِکمک با ساختن دولِت نيرومند و ديرپای افغانستان و نھاد ھای مدنی و حمايت از سنت ھای سياسی مؤثر و  * ُ
  .ھای مردم افغانستانپاسخگوی نياز 

 .ِتشويق توسعۀ آزادی و دموکراسی در گسترۀ منطقه *

ُحمايت از ابتکار افغانستان برای احيای نقش ِتاريخی اين کشور به عنوان پلی ميان آسيای مرکزی و جنوبی و  * ِ
                                                                     .ارتقای مناسبات ِمنطقه يی از رقابت به ھمکاری اقتصادی و سياسی

  

 .تقويت ھمکاری ميان افغانستان و ھمسايه ھای آن و دفع مداخ�ت در امور داخلی اين کشور *

حمايت  از روابِط دوستانۀ ھمکاری ميان مردم و تقويِت روابط ميان جوامع امريکا و افغانستان برای دسترسی به  *
  . در زمينۀ چالش ھا و ظرفيت ھای موجودديدگاِه مشترک و ھمکاری

  رفاه

 .ِمساعدت و حمايت از بازگشِت افغانستان به اقتصاِد منطقه يی و جھانی و سازمانھای مورد نظر بين المللی *

ِکمک به توسعۀ چھارچوِب قانونی و نھادينه برای بخش خصوصی و تشويق ِسرمايه گزاری ھای بين المللی در  * ُ
                                                                                .افغانستان

ِتشويق و فراھم آوری سھولت برای حضور متصديان ايا3ت متحده در بخش ھايی که توسعۀ شرکت ھای افغانی و  * ِ
  .بخش خصوصی را در افغانستان سرعت می بخشد

ِايه گزاری جھت رشِد قوای بشری افغانستان و تشويق کشورھای ديگر ادامۀ حمايت از بازسازی افغانستان و سرم *
  .در اين راستا

  امنيت

ِکمک به سازماندھی، آموزش، تجھيز و تمويل نيرو ھای امنيتی افغانستان تا زمانيکه اين کشور، خود قادر به  ُ
 .ِبرعھده گرفتن اين مسووليت شود

اردی که به باور افغانستان تماميت ارضی، استق�ل و امنيِت آن مشورت و اتخاِذ تصاميم ِمقتضی مشترک در مو *
  .معرض تھديد و خطر قرار گرفته است کشور در

 .  مساعدت به دولت افغانستان برای اص�حاِت بخش امنيتی *

 .ادامۀ انجام ِعمليات ھای ضد تروريسم در ھمکاری با نيرو ھای افغانستان *

 .ز برنامۀ ضد مواد مخدر دولت افغانستانحمايت از مساعد تھای ائت�ف ا *

ِتداوم تبادل اط�عاتی و استخباراتی* ِ. 

 .تقويِت روابط اِفغانستان با ناتو *

  .ِحمايت از ابتکارامنيت در مرز ھای افغانستان *

ِاين واضحست که به منظور دسترسی به اھداِف مندرج در اين موافقتنامه، نيرو ھای ايا3ت متحده مستقر در 
فغانستان ھمچنان به تأسيساِت ميدان ھوايی بگرام و تسھي�ت آن و تسھي�ت واقع در ديگر مناطق که ميتواند با ا

نيرو ھای ايا3ت متحده و ائت�ِف بين المللی در اجرای . ِتوافق جانبين تعيين گردند، دسترسی خواھند داشت



  
 

 

  ٨تر ٣  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ادونهي

 

ِپا به پای افزايش . شده، آزادی عمل خواھند داشتعمليات ِنظامی مقتضی بر اساس مشوره و ضوابط ِازقبل تعيين 
توانمندی دولت افغانستان، اين کشور ھمکاری اش را در مبارزه با تروريسم، تقويِت امنيِت منطقه يی و جلو گيری از 

 ِدولت افغانستان به مرور زمان ھزينۀ نيرو ھای امنيتی اش را خود بر عھده خواھد. ِقاچاق مواد مخدر ادامه ميدھد
ِگرفت، دولت افغانستان خواھان آنست تا نگھداری از زندانيان اين کشور را که در جنگِ ضد تروريسم توقيف شده  ِ

ِپا به پای رشِد سيستم سياسی افغانستان، ايا3ت متحده انتظار دارد که اين کشور حقوق بشر را . اند، بر عھده بگيرد
 گسترش دھد، انتخابات ِمنظم، آزاد، عاد3نه و دموکراتيک، ِرعايت و جامعه عاد3نۀ مبتنی بر اصل برابری را

مطبوعاِت آزاد و رعايِت فعا3نۀ قانون اساسی افغانستان معيار ھايی اند که ازتعھِد اين کشور به الزاماِت ناشی از اين 
 عليه توليد، اصول، ايا3ت متحدۀ امريکا به دولت افغانستان در زمينۀ رعايِت تعھدات قبلی اش مبنی بر مبارزه

ِپروسس و قاچاق ِ مواد مخدر و به عھده گيری مسووليِت متناسب با رشد و افزايش ظرفيت ھای پوليس برای تعقيب 
ِمردم افغانستان برای تحقق آزادی قربانی ھای بی شمار و د3وری بی مانندی از خودنشان . و توقيف، تکيه ميکند

ِ افغانھا که ميھن شان يک کشور دموکراتيک ، صلح آميز وفعال درجھِت ِايا3ت متحدۀ امريکابا اين باور. داده اند
کشوری که نقش ِمثبت و مھمی را در امور منطقه يی و جھانی بازی  ِبھتر ساختن زنده گی تمام افغانھا و به عنوان

ُی را در کمک به ِما مطمئن ھستيم که ھمکاری استراتژيکِ  ايا 3ت متحده و افغانستان نقش محور. کند، ھم نظراست
    .ِرسيدن افغانستان به اين اھداف بازی خواھد کرد

 حامد کرزی:از جانب افغانستان                                      جورج واکربوش:  ازجانب ايا3ت متحدۀ امريکا 

 "    مي�دی٢٠٠٥ می ٢٤ مطابق ١٣٨٤دوم جوزای  – واشنگتن دی سی

  

ِگنجانيدن اين مطلب مھم  اين واضح است که به منظور دسترسی  به اھداف مندرج در اين   "  درمتن اين اع/ميه کهِ
موافقتنامه، نيرو ھای ايا3ت متحده مستقر در افغانستان ھمچنان به تأسيسات ميدان ھوای بگرام و تسھي�ت آن و 

نيرو ھای ايا3ت .  خواھند داشتتسھي�ت واقع در ديگر مناطق که ميتواند با توافق جانبين تعيين گردند، دسترسی
متحده و ائت�ف بين المللی در اجرای عمليات نظامی مقتضی بر اساس مشوره و ضوابط از قبل تعيين شده، آزادی 

                                                                                     "عمل خواھند داشت

ِبه سوی اصل مقاصد نظامی اياBت متحده درافغانستان گشوده ميشددرواقع، دريچه يی بود که   بدين معنا که . ِ
درسالھای بعد، مقام ھای امريکايی، طی تماسھا و م/قاتھای خصوصی و رسمی با حامد کرزی رييس جمھورافغانستان 

ِو سايرمامورين ارشد دولتی، موضوع تأسيس پايگاه ھای دايمی نظامی امريکا درخاک ا ِِ ِ        .فغانستان را مطرح کردندِ

                                               

 درقبال تأسيس پايگاه ھای نظامی امريکا درخاک افغانستان) داخلی و خارجی(واکنشھای  

ًقبل ازآنکه اين طرح و تقاضای جانب امريکا رسما وعلنا ازسوی مقام ھای دولتی ھردوکشوراع/م گردد، اشاره ً  ھا، ِ
ِزمزمه ھا و افواھاتی برسرزبانھا افتاد مبنی براينکه جانب اياBت متحدۀ امريکا ميخواھد چندين پايگاه دايمی نظامی  ِ

درماه ھای اپريل .  ِمانند قندھار، بگرام، شيندند، مزار، ھلمند، خوست و جا ھای ديگردرخاک افغانستان داشته باشد
يس جمھورافغانستان برای نخستين بارطی يکی ازکنفرانسھای مطبوعاتی  مي/دی بود که حامد کرزی ري٢٠١١سال 

ِدربرابر پرسش يکی ازخبرنگاران داخلی اظھارداشت که ِ بلی، امريکا چنان تقاضايی را بعمل آورده و موضوع  " ِ
ِو پس ازآن بود که بحث ھای داغی برمحوراين طرح امريکايی درمطب " .ھنوز تحت غور و بررسی قرار دارد ِوعات ِ

ِبرخی ازوزرای کابينۀ حامد کرزی علنا مخالفت شان دراين زمينه را اع/م کردند، . افغانستان ومنطقه صورت گرفت ً

ِتأسيس پايگاه ھای نظامی امريکا در خاک افغانستان به  " درحاليکه برخ ديگرازاعضای کابينه، استدBل ميکردند که
چنين پايگاه ھا در ديگرکشورھای جھان نيز تأسيس شده و تجربۀ "ومثال ميدادند که  ". نفع جانب افغانی است

                                " .ِکشورھای مذکور نشان داده که وجود چنين تسھي/ت نظامی برای کشورھا مفيد بوده اند
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ِ بود که متن پيش نويس توافقنامۀ دوجانبۀ ٢٠١١درماه می سال  ِت بعضی از ، به نحوی روی صفحا)استراتژيک(ِ
" جمھوری درکابل، وجود چنين توافقنامه را بگونه  نرم و دپلوماتيک ،  ِنشرات داخلی درزکرد و اما، سخنگوی رياست

   .خواند" قبل از وقت " و " افواه 

بايد متذکر شد که وقتی اين موضوع ازمحرميت برآمد و علنی شد، ع/وه ازتمجُمج و بحث ھای مثبت و منفی داخلی، 
حکومت حامد کرزی، ضمن . ِش کشورھای ھمسايه مانند ايران، پاکستان، چين و روسيه را نيزبر انگيختواکن

تماسھای خصوصی و دپلوماتيک و نيزبه وسيلۀ سخنرانی ھا، مصاحبه ھا و کنفرانسھای مطبوعاتی سعی بعمل آورد تا 
ِيکا و افغانستان و تأسيس پايگاه ھای نظامی ِبه حکومات کشورھای ھمسايه اطمينان دھد که امضای توافقنامه ميان امر

ِآن کشوردرخاک افغانستان، ناقض منافع و مصالح ملی کشورھای مذکورنخواھد بود ِچنانکه وی درسالھای بعد، حين . ِ
با : " ِدرکابل، مبتنی بر رد يا ترديد امضای پيمان امنيتی با اياBت متحدۀ امريکا گفت " لويه جرگۀ مشورتی" ِتدوير 

مه کشورھا دربارۀ اين پيمان مشوره کرده است و بجزجمھوری اس/می ايران، سايرکشورھا، خوشبينی شان را ابراز ھ
  "داشته اند

چنانکه درماه . درآن روزھا، ناراحتی بيشتررا موازی با جمھوری اس/می ايران، حکومت پاکستان ازخود بروز داد 
ِآی و عدۀ ديگرازمامورين ارشد حکومت .اس. پاشا رييس آیم، رضا گي/نی صدراعظم، شجاع٢٠١١اپريل سال  ِ

ِمتعاقب ھمين سفربود که .  پاکستان، بگونۀ عاجل وارد کابل گرديده با حامد کرزی ديدار ھای خصوصی بعمل آوردند
ِھمچنان، مطبوعات کابل ازقول عناصرآگاه نوشتند که ." صحبت ھا بسيار صريح و شفاف بود " : حامد کرزی گفت ِ ِ 

ِرضا گي/نی حامل پيام و پيشنھاد مھمی به جانب افغانی بوده و به رييس ِ ِجمھورافغانستان گفته است که از پيوستن  ِ
اين سفر و اين ديدار، فقط  چند . استراتژيک با اياBت متحده بپرھيزد و بجای آن روابطش را با چين مستحکم نمايد

عليه اسامه بن Bدن در حومۀ اس/م آباد بود که منجر به کشته شدن ِروزقبل ازعمليات نظامی کماندو ھای امريکايی 
       .اسامه گرديد

اگر حضور ده سالۀ نيرو ھای نظامی امريکا و  " وزارت امورخارجۀ روسيه طی يک بيانيۀ رسمی اظھار داشت که
    " .نيست} در افغانستان { يمی ديگر کشور ھا به نا بودی تروريسم انجاميده، ديگر نيازی به ايجاِد پايگاه نظامی دا

مسکو ايجاِد پايگاه ھای نظامی امريکا در افغانستان را  " : نمايندۀ خاص روسيه درامورافغانستان گفت" زميرکابلوف"
ِتصميم امريکا برای ايجاد پايگاه نظامی درافغانستان پس از خروج نيرو ھای خارجی . . . ِمغاير منافع خود ميداند

ِبرنامه ی امريکا مبنی برکاھش شمار نيرو ھای نظامی در افغانستان از يک . . . سؤال برانگيز است ازاين کشور،  ِ
ِسو و تحکيم موقعيت نظامی اش از طريق ايجاد پايگاه نظامی درخاک افغانستان، متناقض وبرای ما غير قابل درک  ِ ِ

سيه و کشورھای ھمسايه ی افغانستان ِگره خورده اين مسأله نياز به مذاکره و بحث دارد، زيرا با منافع رو... است 
 ) ٢٣٨... (است 

ِمسکو اصرار دارد که خروج نيرو ھای ناتو  " : وزيرامورخارجۀ روسيه نيزاضافه کرد که" سرگئی Bوروف"  
 .ازافغانستان در زمانيکه شرايط مھيا شود، شفاف باشد وبا حفظ نيرو ھای نظامی خارجی در ھر شکلی ھمراه نباشد
ِخروج نيرو ھای نا تو از افغانستان نبايد با حفِظ حضور نظامی خارجی در اين کشور تحت ھر بھانه يا دستآويزی  ِ

ِآگاه ھستيم  ودر باره ی آنھا با ھمکاران افغان و مقام ھای  اينگونه طرح ھا وجود دارد و ازآن. صورت گيرد
  )٢٣٩..." (امريکايی مذاکره ميکنيم

به رغم ادعا ی  " ِمعاون شورای امنيت روسيه  نيزطی يک گفت و شنود رسمی، اظھارداشت" نيکوBی پاتروشيف "
ِمقام ھای امريکايی مبنی بر نداشتن برنامه خاصی از استقرار پايگاه  ھای دايمی در افغانستان، ما ازبرنامۀ واشنگتن  ِ

ِروسيه  ابقای حضور دراز ... م  مطلع ھستي٢٠١٤برای حفظ نيروھای نظامی خود درخاِک اين کشور پس ازسال 
ِمدِت نظاميان خارجی را که ميتواند عليه ديگر ملت ھا استفاده شود، غير قابل قبول می پندارد مسکو مخالِف ...ِ

زيرا وجوِد اين پايگاه ھا ميتواند عواقِب نا خوشايندی . ِاستقرار پايگاه ھای نظامی امريکا در آسيای مرکزی است
ِحضور بلند مدِت نيرو ھای نظامی خارجی در افغانستان به دليل احتمال .... دنبال داشته باشدُبرای کل منطقه به  ِ

                              (240) "... استفاده از خاِک اين کشور عليه کشور ھای ديگر، برای روسيه غير قابل قبول است
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ِمان افغانستان، داکترزلمی رسول وزيرامورخارجه و داکتررنگين دادفر سپنتا م پارل٢٠١١شانزدھم ماه می  بتاريخ
ِمشاورامنيت ملی رياست جمھوری و رييس ھيأت مذاکرات استراتژيک با امريکا را احضارنموده طالب توضيحات  ِ ِ ِِ ِ

ِدر نظر ندارد در مورِد امضای پيمان  " ِضمن صحبت با وک/ اظھارداشت که) سپنتا(وی . ِپيرامون اين موضوع شدند
 کشور ھای ھمسايه ی افغانستان  حق ويتوی اين پيمان...استراتژيک با امريکا، با کشور ھای ھمسايه مشورت کند

ِآنچه برای افغانستان اھميت دارد، منافع ملی اين کشور است که بايد در پيمان استراتژيک با ... را نخواھند داشت
  ".امريکا تضمين شود

ِوزيرامورداخلۀ جمھوری اس/می ايران درماه " محمد مصطفی نجار"باساس ھمين نگرانی ھای کشورھای ھمسايه، 
ِعقد پيمان " ِم وارد کابل شدند و با صراحت اظھارداشتند که ٢٠١١می و وزيردفاع آن کشوردرماه جون سال 

، وزيردفاع ايران ضمن مسافرتی به کابل که درماه " زداستراتژيکِ افغانستان و امريکا، به بی ثباتی منطقه دامن خواھد
ِم صورت گرفت، نگرانی حکومتش مبنی بر تأسيس پايگاه ھای نظامی امريکا درخاک افغانستان را ابراز ٢٠١١جون 

نمود وآيت _ علی خامنه ای نيز درعين ماه، ضمن ديدار با حامد کرزی درتھران، نگرانی جدی خودش را در اين 
ِبالمقابل، جاويد لودين معاون سياسی وزارت امورخارجۀ افغانستان به ايران سفرنمود و در راه . تبارزدادزمينه 

ِبازگشت به وطن، در برابر پرسش خبرنگار بی بی سی گفت ِموضع کشورش را در مورد پيمان استراتژيک  با  " : ِِ
ی که با امريکا دارد، از امضای پيمان استراتژيک ايران با توجه به مشک�ت.. . امريکا به ايران توضيح داده است 
  " . بين امريکا و افغانستان نگران است

ِدربحبوحۀ بگومگو ھا و نگرانی ھای داخلی و منطقه يی ناشی ازطرح و تقاضای تأسيس پايگاه ھای نظامی امريکا 
ِسناتور مقتدر سنای آن کشور که درعين حال، رييس " جان کری " درافغانستان،  ِکميتۀ روابط خارجی مجلس سنای ِ ِ

 م وارد افغانستان گرديد و پس از گفت و گو با حامد کرزی رييس ٢٠١١امريکا نيزبود، در نيمه ھای ماه می سال 
ِجمھور وعطا محمد نوروالی مزارپيرامون تأسيس پايگاه ھای نظامی، رھسپاراس/م آباد مرکز پاکستان شد تا مقام ھای  ِ

در عين حال، ت/ش بخرچ ميداد تا در رفع تشنجی " جان کری . "نيزاز اين ناحيه مطمئن سازدحکومتی آن کشور را 
. ِبکوشد که پس ازکشته شدن اسامه بن Bدن در حومۀ اس/م آباد، ميان امريکا و مقام ھای پاکستانی بروز نموده بود

ِزيادی درقبال تروريست پروری ھای شان Bزم به تذکراست که مقام ھای پاکستانی تا کنون، ازبازيھای دپلوماتيکِ 
ع/وه ازباجگيری ھای مالی مليارد دالری و سؤاستفاده ھای نظامی و تبليغاتی، : دربرابرامريکايی ھا استفاده نموده اند

ِھرزمانيکه مشت شان درقسمت حمايت ھای مخفی ازالقاعده و گروه طالبان وساير تروريستان نزد جامعۀ جھانی و  ِ ِ
يکا باز شده، دست به ترفند ھای مختلف يازيده اند، مانند حملۀ مسلحانه و ُپرتلفات باBی کاروان ھای بخصوص امر

ِ تورخم توسط تروريستھای تحت فرمان شان، دستگيری بعضی ازاجنت ھای اط/عاتی -تدارکاتی ناتو درشاھراه پشاور ِ
ِای درآن کشور، وارد کردن فشارھای جنگی، انتحاری .آی .ِامريکا در خاک پاکستان، افشأ نام مسوولين بلند پايه ی سی

با چين و روسيه، ) نمايشی و تھديد کننده(ِو انفجاری عليه نيروھای امريکايی و غربی درقلمرو افغانستان، گرايش گرم 
.  غيره درکانگرۀ امريکا و) آشنا(ِھای واشنگتن و سناتوران " Bبی" ِبه راه اندازی تظاھرات دستوری، پناه بردن به 

ِم رسما افشا شد که پوليس فدرال امريکا ٢٠١١ِچنانکه دراخير ماه جوBی سال  ِ ِدو فرد پاکستانی بنام ھای ) آی.بی.اف(ً
ِآی يا سازمان اط/عات ارتش آن کشور را درحاليکه ميخواستند با .اس.سيد غ/م نبی فايی و ظاھراحمد، اجنت ھای آی

ِناتوران امريکايی را به نفع سياست ھای پاکستان عليه ھند بکارگيرند، دستگير استفاده ازسه مليون دالر، برخی ازس
  .مشغول بکار بوده اند) سی. ای.ک(يا "  امريکن کونسل-کشمير" ِاجنت ھای مذکوردرچھارچوب  .نمود

ِسناتورمتنفذ سنای امريکا به اس/م آباد، آنھم درتحت شرايط" جان کری " مسافرت    ِ ن افغانستان و بسيارحساس ميا ِ
                                                                        .، ميتوانست معنای روشنی داشته باشد)ومنطقه(پاکستان 

  خورشيد ی خويش، از قول برخی ازرسانه ١٣٨٩درشمارۀ تاريخی نزدھم ماه حوت سال " اميد وطن" سايت انترنتی 
ِزلمی زابلی رييس کميسيون بررسی شکاياِت مجلس سنای افغانستان، از احداِث پايگاه  " : ھای داخلی نوشت که

بگفتۀ وی، اين پايگاه، ميدان وسيعی .... خبر داد) زابل(سوری  و3يت جنوبی } شھرک{نظامی امريکا در ولسوالی 
               ".را در بر ميگيرد و به نظر ميرسد که به مدِت يکصد سال ازآن استفاده خواھد شد
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پايگاه نظامی در و3يات ھرات، ھلمند،   گفته ميشود امريکا قصد دارد ھفت  "     :  ھمچنان ع/وه کرد" اميد وطن"
          (241)       " . زابل، بلخ و پروان ايجاد کند

لت امريکا در نزديکی دو  " : نوشت که" امروز" و راديو " ايرنا"ِ، ازقول خبرگزاری "ِاميد وطن " سايت انترنتی 
. .. سرحِد تاجيکستان و افغانستان و درمنطقۀ شور آباد  و3يت خت�ن تاجيکستان يک مرکز نظامی جديد احداث کرد

ِآن  در روز ھايی که  برق تا  ِاين مرکز نظامی  مجھز به ھمه امکاناِت رفاھی مورد  نياز نظاميان است و انرژی  برق
                                       (٢٤٢. "   (بتری ھای خورشيدی و جنراتور تأمين ميشودجيکستان قطع شود، از طريق 

بودجۀ شانزده مليارد دالری امريکا برای تنھا   " متذ کرشد که" جنگِ افغانستان " تحت عنوان " ويکی پديا  "
ِ خريِد زمين ھای مردم محل، درحال تأسيساِت نظامی که در فروگاه قندھار بمصرف ميرسد و تأسيساِت بگرام، با

  "گسترش است

ِ مي/دی ازقول حامد کرزی رييس جمھورافغانستان ٢٠١٣رسانه ھای افغانستان بتاريخ دھم و يازدھم ماه می سال 
و ) سبزوار(ُامريکا نه پايگاه نظامی درکابل، بگرام ، مزار، ج�ل آباد، گرديز، قندھار، ھلمند، شيندند  " نوشتند که

ِع/وه از عقد پيمان (ِو ھمچنان گفته شد که جوانب افغانستان و امريکا، روی توافقنامۀ امنيتی   " .ات ميخواھندھر ِ
                       .به نتايجی رسيده اند) ستراتژيک 

نه به م تاکنون، امريکايی ھا فعا٢٠٠٤Bو اما، گزارشھای ديگری نيزدرعين حال منتشر شدند مبنی براينکه ازسال 
ِساخت و ساز پيرامون فرودگاه شيندند   متری مشغول ھستند که به اين ٣٥٠٠و بگرام  با باند ھای فرود ) سبزوار(ِ

ھمچنان گفته . امريکايی خواھند توانست درآنھا نشست و برخاست نمايند) ٥٢ -بی(ِحساب،  بم افگن ھای بزرگ نوع 
ِآگاھان . ی زيرزمينی درنقاطی ازخاک افغانستان نيزنموده اندِشد که امريکايی ھا حتا اقدام به ساختن شھرک ھا

ِنظامی اظھار داشتند که با اکمال پايگاه ھای نظامی امريکا درخاک افغانستان، آن کشور قادر خواھد شد  – ِامورسياسی
                                                        .ِحريم ِھوايی کشورھای سراسر آسيا و اروپا را تحت کنترول خويش در آورد

 خورشيدی خويش ١٣٩٠در شمارۀ تاريخی بيست و ھشتم ماه سرطان سال " اط/ع رسانی افغانستان" نشريۀ انترنتی 
ِچند روز پيش ھيأتی از مقاماِت امريکايی به رياست فرانک روگيرو معاون نمايندۀ ويژۀ اوباما در امور   " : نوشت

 - ِارد کابل شد و در دو روز اقامت در افغانستان، مذاکراتيرا در مورِد پيمان استراتژيک کابلافغانستان و امريکا و
ھمين شبکه ازقول جاويد لودين معاون وزارت  ".با مقامات ِافغا ن انجام داد { درواقع، پيمان امنيتی } واشنگتن

د، در اين َدور از مذاکرات در بارۀ آنھا بسياری از مسايلی که تاکنون حل نشده بو: " افغانستان نوشت  امورخارجۀ
توافق صورت گرفته و به زودی اين سند به مدعوين لويه جرگه ارائه  ميشود، اما وی جزئياتی از اين طرح را بيا ن 

  ."ننمود

در اين َدور از مذاکرات، مقاماِت حاضر در  " : شبکۀ مذکورازقول يکی ازاشتراک کننده ھا درمذاکرات چنين نوشت
ِسه توافقاتی دربارۀ موقعيِت پايگاه ھای نظامی و تعداد نظاميان مستقر در اين پايگاه ھا و مسايل فنی و نظامی به جل

ِبا اين توضيح که تأسيس پايگاه ھای دايمی امريکا در کشور بصورت صد در صد تصويب شد و . دست آوردند
اما يکی از موضوعاتی که دراين مذاکرات . . . رف رسيدجزئياِت  تعداد آنھا و نحوۀ عملکرِد آنھا نيز به تأييد دوط

ِبحث  و گفت و گوی فراوانی پيرامون آن انجام شده و از ديِد نماينده گان افغانستان بسيار حائز اھميت بوده، موضوع 
  (٢٤٣. "    (پرداخِت ماليات است

ِاما، درھمين شب و روز، مطبوعات کابل ازقول مشاورامنيت ملی آقای کرز ضرب ا3جلی وجود  " ی گزارش دادند کهِ
ِاز نظر افغانستان، مھم به توافق رسيدن روی محتواست . چنين سندی را امضا کنيم. . . ندارد که ما تا کدام ماه 

ِاست  پس از توافق حکومت ھای افغانستان و ايا3ت متحده امريکا بر سرمواد سنِد استراتژيک، لويه جرگۀ  قرار... ِ
سنِد ... ِوانده شود و تصميم نھايی درمورِد رد و يا تأييد روابط استراتژيک  با ايا3ت متحده را بگيردعنعنوی فرا خ

مربوط به روابِط استراتژيک با امريکا، نبايد يک اع�ميه، بلکه بايد پيمان يا قرار داد باشد؛ زيرا اع�ميه ھا جنبۀ 
                                                                     "...زام آور ھستنداخ�قی دارند، در حاليکه پيمان ھا و قرار داد ھا ال
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افغانستان ميخواھد ايا3ت متحده امريکا  " : ِمشاورامور امنيت ملی حامد کرزی موقع صحبت با وک/ی پارلمان گفت 
 ھای امنيتی، آنھا را از نگاه تسليحاتی نيز ِبه نياز ھای دفاعی و امنيتی کشور توجه کرده و در کنار آموزش نيرو

افغانستان بر اين نظر بود که اين سند بايد جز . تاکنون در اين مورد بين دو کشور توافق نشده است . . . تجھيزکند 
ما به دليل اينکه اگر چنين سندی . ِب�فصل سنِد ھمکاری ھای استراتژيک باشد که در اين مورد امريکا توافق نداشت 

ُکمکِ چند مليارد دالری ايا3ت . .. خشی از پيمان نباشد، الزام آور نيست و ميان تھی خواھد بود، آنرا رد کرديم ب
ِمتحده به افغانستان نيز بايد شامل پيمان استراتژيک  ميشد که ھنوز ھيأت امريکايی با آن توافق نکرده است  ِ . ..

ِرو ھای افغان باشد و مسووليِت ت�شی خانه ھا نيز صرفأ حق نيرو ھای افغانستان  ميخواھد تمام زندانھا در اختيار ني
داخلی افغانستان باشد، اما ايا3ت متحدۀ امريکا اين خواست را به ارتقای ظرفيت نيرو ھای افغان موکول کرده است 

 در اين سال ھر يک از ميباشد و  مي�دی قابل اعتبار٢٠٢٤ِدر متن سنِد استراتژيک آمده است که اين سند تا سال ... 
  ٠٠٠"طرفين ميتوانند اين قرار داد را لغو، تعديل و يا تمديد کنند

امريکا پيمان   " ِسفيرجديد امريکا درافغانستان، ضمن سخنانی اظھارداشت که" رايان کراکر" درعين زمان، آقای 
  ". خواھند گذاشتاستراتژيک با افغانستان امضا نميکند، بلکه  درپای يک اع�ميۀ مشترک امضا 

ًھرچند اين گفتۀ سفيرامريکا، تاحدی يکنوع اغتشاش فکری را درحلقات ذيع/قه ايجاد مينمود، واما ، سفيرمذکورغالبا  ِ
ِبخاطرفرونشانيدن احساسات مخالفانۀ عده يی درحلقات سياسی افغانستان و منطقه، به اين نکته متوسل شد ِ زيرا آنچه . ِ

ِرت امريکا ھرگز راضی نخواھد بود پس ازتحمل تلفات جانی سربازانش و مخارج گزاف مسلم است اينست که ابرقد ِ ِِ ِ
                                                        .مليارد دالری درافغانستان، آنچه را بدست آورده، به ساده گی از دست بدھد

م ٢٠١١ِاوردرامورامنيتی افغانستان، درھفتۀ اول ما سپتمبرِاما، يک ھيأت افغانی به رياست دکتررنگين سپنتا وزيرمش
امريکا " يی به گفت وشنيد بپردازد که باساس آن، " توافقنامه "ِبه واشنگتن سفرنمود تا به قول رييس ھيأت، روی 

ِازخاک افغانستان درعمليات ھا عليه تروريسم استفاده خواھد نمود و ھمچنان، حمايت خود را از دموکراسی ن وپای ِ
ِرييس ھيأت افغانی ھمچنان اظھارداشت که . " افغانستان ادامه خواھد داد ِمذاکرات دوروزه، برخی از خاليگاه ھا را " ِ

ِدر مورد بعضی نکات ُپرکرد؛ نکاتی مانند رھبری عمليات ھا عليه تروريسم و اين که چه کسی مظنونان به تروريسم 
  "...را بازداشت کند

ِشکاف ھای بزرگی درمورد قابل اجرا بودن اين  پيمان احتمالی وجود " نظامی امريکا گفت که درعين حال، يک مقام  ِ
 ١٣٩٠ِدرآستانۀ ھمين بگومگو ھا، رفت و برگشت ھا و متن نويسی ھا بود که به روزھفدھم ماه اسد سال    " دارد

اه ھای نظامی امريکا در افغانستان را علمای دينی کابل، ايجاِد پايگ " خورشيدی گزارشی به نشر رسيد مبنی براينکه
ايجاِد پايگاه ھای نظامی امريکا در  " : ی کابل آمده است که" علما " در اع/ميۀ ،  باساس گزارش  " . حرام خواندند

افغانستان تحت ھر عنوانی که باشد حرام بوده و کسانيکه به طرفداری از ايجاد اين پايگاه ھا سخن ميگويند، مرتکب 
  ".گناه شده اندفسق و 

" استراتژی و منافع ملی"  م تحت عنوان ٢٠١١درکابل نيزھمايشی را درماه سپتمبر" ِمرکزھمبستگی رسانه ھا "
ِبرگزارکرد که درآن، عده يی ازآگاھان و تحليلگران سياسی افغانی اشتراک نموده و ضمن بحث ھا وصحبت ھا، 

ِ پايگاه ھای دايمی نظامی اياBت متحده درخاک افغانستان را ِاعتراض، بد بينی و نگرانی ھای شان مبنی برايجاد
   .ِابرازداشته وآنرا مغاير منافع ملی مردم افغانستان خواندند

ِسوأل و نگرانی عميقی که نزد مردم افغانستان موجود بود، اين بود که وقتی سربازان امريکايی و انگليسی پس ازسال   ِ
ِ دايمی شان درافغانستان جا بجا شوند، ع/وه ازآنکه درامور رسمی و دولتی  مي/دی درپايگاه ھای نظامی٢٠١٤

ِکشور، درھرموقعی که بخواھند ميتوانند دست درازی، مداخله و نفوذ سياسی داشته باشند، ازنظر اخ/قی، فرھنگی و  ِ
ِقوانين داخلی مملکت  نيزاعمال ِ شرايط بسيارسنجيده شده، خ/فکارانۀ زيادی را مرتکب خواھند شد، اB که مواد و ِ

ِحقوقی، قضايی و مساويانه درج متن قرار داد شده باشد ِ.  

طی يک بررسی ھمه جانبه در مورد "  م اع/ن نمود که ٢٠١١ِچنانکه يک منبع ارتش بريتانيا نيزدرماه دسامبرسال 
  م٢٠١١ تا ٢٠٠٥ حادثه ای که از سال ٩٩
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ِازآن جمله مث/، يکی ازسربازان ... درافغانستان شده، تحقيق کرده است ِويامجروح شدن غيرنظاميان  سبب کشته شدن ً

"  مي/دی، با سرنيزۀ تفنگش يک کودک ِده سالۀ افغان بنام  ٢٠١٠، در ماه مارچ سال "دانيل کروک " انگليسی بنام 
ِاين تنھا نبوده، درميان افراد ارتش اين کشور، انحرا. ًرا شديدا زخمی نمود" غ/م نبی ِفات اخ/قی، تجاوزجنسی، شراب ِِ

ِنوشی، استفاده ازمواد مخدرواقدام به قتل افراد بيگناه و امثالھم نيزمروج ميباشد ِافراد خاطی و جنايتکارارتش امريکا . ِِ ِ
                                  .و انگليس، کمتر مورد مأخذه و مجازات قرار گرفته و ميگيرند

ِه شد که پروسۀ انتقال مسووليت ھای امنيتی چند وBيت ازنيروھای خارجی به ارتش موازی بدان، گزارش داد ِ
ِم آغازگرديد و وBيت باميان واقع درمرکز افغانستان، نخستين وBيتی بود ٢٠١١افغانستان، ازھفتۀ دوم ماه جوBی سال 

ًکه قوای امنيتی آن، مسووليت تأمين امنيت را رسما به عھده گرفتند ِ ِب آن، عين پروسه در وBيات مزارشريف، متعاق. ِ ِ
بايد متذکرشد که تحويلدھی مسووليتھای امنيتی . پنجشير، کابل، ھرات، لشکرگاه، لغمان وجا ھای ديگرپياده ساخته شد

ِوBيات کشورازسوی نيرو ھای ناتو به جانب افغانی، تا اخيرماه دسامبر سال  موضوع . (مي/دی به اتمام رسيد ٢٠١٣ِ
ِه جريان پيمان امنيتی افغانستان با اياBت متحده و فرود و فرازآن، درج فصول آيندۀ اين اثرخواھد گرديدمربوط ب ِ ِ ِ.)  

ِميان دولت افغانستان و سازمان پيمان ات/نتيکِ شمالی   ِ م ،  گفت و گو ھايی صورت ٢٠١١نيزدرماه نوامبرسال ) ناتو(ِِ
  :به نشر رسيدگرفت  و درفرجام، اع/ميۀ رسمی به اين شرح 

 )ادامه دارد(

 


