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 امنیتی با ایاالت متحده: خیانت یا خدمت؟ ۀامضای موافقتنام
 

ب آیا آقای کرزی پیمان امنیتی را با ایاالت متحده امضاء خواهد کرد؟ دو نگرانی عمده را میتوان دالیلی برای تذبذ
  ولیت قلمداد کرد.ؤرسانیدن این مسوی در به انجام 

 ،برای ایشان  گیرد قرار و ببرک کارمل فهرست سیاسیونی چون شاه شجاع  امکان اینکه نام ایشان در اول
 رسد.  خالی از تشویش به نظر نمی

 قوانین  در قبال ول قرار دادن قوای نظامی امریکاؤمس باالیا قبل از امضای این پیمان دیگر اینکه الزم است ت
دست به جنایت زدن و افرادش و جلوگیری آنها از  ۀیز در ادارتأکید شود تا امریکا ن یکی از دو کشوراقالً 

ای این قرار داد در ، امضها توجه به این نگرانیوالنه به طور جدی اقدام ورزد. ولی، با وجود ؤسناماقدامات 
 برخوردار است. بستن پیمان یچشمگیر اقتصادی برای افغانستان از اهمیتو دوام انکشاف  ایجاد ثبات امنیتی

ور و ست که منجر به تسریع دوباره سازی کشا یک با ابرقدرتی چون ایاالت متحده، برای ما فرصتیژتراتیس
 سیاسی خواهد گردید.  هایی به سوی استحکام برداشتن گام

متأسفانه، حکومت آقای کرزی در جریان سیزده سال اخیر نتوانست سیستم جمع آوری انواع مالیات را به طور 
زیربنای اقتصادی کشور تا حال  در نتیجه، دارد. که باید بهره بر و از منابع طبیعی کشور آنچنان مؤثر به کار اندازد

امداد  ۀرو، اداماز این است. ها دور فرسنگ مختاری گردد برخوردار نگردیده از انکشافاتی که منجر به پیامد خود
حیاتی  اهمیت متزلزل کشور هبود اوضاعب ۀجهانی برای ادام ۀمی از جانب ایاالت متحده و جامعاقتصادی و نظا

متکی به امداد هنگفت و سرمایه گذاری پولی و انسانی خارجی ها  نوز در به گردش آوردن چرخ اقتصادما هدارد. 
 ملکی و به دنبال آن سرمایه و امداد ،باقی مانده ایم. با خروج کامل نیروهای امریکا، نیروهای نظامی دیگر کشورها

رسیم، با بها به مؤافقه ای  همکاری ۀتوانیم با ایاالت متحده در اداماما، اگر بشور خواهد کوچید. نیز از ک ایشان
 به جا از انواع امداد و منابع خارجی امیدی برای سوق کشور به سوی شگوفایی وجود خواهد داشت.   ۀاستفاد

با در نظر داشت وضع کرد.  توان قوای نظامی یی مجهز و ماهر ایجاد روشن است که با اقتصادی ضعیف نمی
 در تشکیل نیروهای نظامی خویش حرفوی ایاالت متحدههای مالی و  اقتصادی کنونی، ما به دستیاری و کمک

. در عین ن داخلی و خارجی باشیمیی با دشمنانه چندان دور قادر به دفاع از خویش در رویارو ۀمحتاجیم تا در آیند
فت که به اساس تجربیات گذشته، از دو کشور توانمند و مسلمان همسایه جز نادیده گر این واقعیت را نباید ،حال

امریکا و از دست دادن پشتیبانی نظامی  دوری روابط با ۀتوان داشت. در نتیج تحدید و تعرض انتظار دیگری نمی
اشتن همپیمانی پس د تعرضات غیر مستقیم بر ما تشدید خواهد یافت. ۀو ایران در ادامهای پاکستان  آن کشور، تالش

 ضی کشور خواهد گردید. ممد کار ما در دفاع از تمامیت ارچون ایاالت متحده  یابرقدرت
انجامید. واضح در افغانستان به سود ادامه و استحکام صلح منطقوی خواهد  ییدر ضمن، موجودیت عساکر امریکا

 نگونه ثبات در آسیای میانه و آسیای جنوبی است. مستقیم وابسته به ای ۀما به گونمنافع اقتصادی و سیاسی است که 
چوکات نظام  توانسته ایم به حل معظالت سیاسی درکند. البته، ما  وضع سیاسی ما نیز هنوز ایجاب نگرانی می

پاکستان و ایران در  ۀی چون کمبود ظرفیت رهبری، مداخلبر عوامل بنا هایی نایل آییم. اما، موکراسی به مؤفقیتید
حاظ از ل افغانستان هنوز هم رستی و قومگرایی در میان ما،شور، و موجودیت ایده های ویرانگر نژادپامور داخلی ک

روابط قومی مبنای قرار دارد. مثالً، به طور عموم تشکیل احزاب و ائتالفات سیاسی بر ینااستوار سیاسی در حالت
د این تشکالت بیشتر برای که ایجابه نظر میرسد  گیرد.  و نژادی میان زورمندان و زورگویان عصر صورت می

قطب گرایی  ،دیگر ۀبه عبار خدمت به جامعه.  ۀنه ژرف نگری و باورمندی به ارائرسد،  به انجام میکسب قدرت 
با نبود نیروهای امنیتی  پراگندگی در حد افراط بر حیات سیاسی کشور سایه ای از ابهام و دغدغه گسترده است.  و

جهادی میان همدیگر، علیه حکومت، و با درگیری نیروهای  ،یروهای مسلح خود ماخارجی و عدم آمادگی کامل ن
های  کرار فجایع سالورنه، برای ما ت ندیشید. طالبان بعید از امکان نیست. این خطریست که باید جدی به آن ا

داد ملکی گروهای ام موجودیت خالیگاهی که ترک عساکر و، همچنانجای بسا شرم و تأسف خواهد بود.  1997
و ایجاد شور کبیگناه  باشندگانمورد هدف قرار دادن  ۀدر ادام به جرأت طالبان وحشتگرا ،گذارند جا می جهانی به
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 باشندۀسبب کشته شدن هزاران  ه،کشیددرازا  بی امنیتی و جنگ در کشور به امن خواهد افزود. از اینرو،نا فضای
 خواهد گردید.وطن  بیگناه

  

 سیاسی وبا ایاالت متحده داشته باشیم حفظ امنیت و منافع  اس آن باید ما پیمان نظامیکه بر اس پس مهمترین دالیلی
مختاری  خود برای رسیدن به هنوز توانمندی و ظرفیت الزم را ، افغانستاناگر واقع بینانه بیاندیشیمست. ااقتصادی م
 ۀبه جامع ءرا وادار به اتکا کشورهای نظامی  لزل سیاسی، و محدودیت. از اینرو، ضعف اقتصادی، تزمطلق ندارد

کدر سیاسی ما نباید از یاد برند که رسیدن  ،سازد. به همین دلیل امریکا می ۀ، و به خصوص به ایاالت متحدجهانی
ینه و نسبی بخشد. این امر زم ونیتصدر قبال آفات منظقوی و داخلی م تواند به افغانستان می به موافقه با آن کشور

توان  ، میر خواهد ساخت. با توجه به شرایط کنونیمختاری میس کفایی و خودی رسیدن به خودوقت الزم را برا
تلقی در حق افغانستان ولیت را خیانت و جفا ؤاین مس امضای چنین موافقتنامه را خدمت، و شانه خالی کردن از

  کرد. 
 


