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امریکا با امنیتی پیمان لغو یا تغییر با رابطه در بحث  

 
 

 ننگین) جمله از کردند می پاره گلو امریکا با امنیتی پیمان امضای برای قبل سال چهار تقریبا   که آنهای اواخر درین
 حاال ،( کرزی فرمایشی جرگۀ لویه و – ممتنع نفر سه و بودند مخالف که نقر 5 جزء – پارلمان اعضای اکثریت سپنتا،
   .کنند می پاره گلو نیز پیمان این لغو یا تغیر برای تمام بیشرمی با که اند ها همین

 .دهند تغیر آنرا میخواهند و دارند مخالفت پیمان این مادۀ کدام با آقایان این که ام نخوانده جائی حال تا خودم
  

 مفاد به شود، لغو کلی به قراداد یا تغیر قرارداد این های ماده اگر میکنند، استدالل پیمان این طرفداران زمان عین در
 را خود امنیتی های نیرو مصارف پرداخت توان افغانستان حکومت صورت آن در زیرا نمیشود، تمام افغانستان
 .داشت نخواهد

 

 .نیست «خیرات» افغانستان امنیتی نیروهای به امریکا  مصارف

 دایمی های پایگاه ایجاد اما است، معمول ُعرف ها کشور بین  معدودی مدت برای نظامی های پایگاه گرفتن کرایه
 .است معمول غیر عمل افغانستان به  کرایه پرداخت بدون

 

  یا  خارجی های کشور به  یا نیست، ملی آن واقعی مفهوم به ها رسانه %99 افغانستان مطبوعات در که میدانم گرچه
 .آورد بدست دردبخور به معلوماتی میتوان بیگانگان به وابسته منابع همین از بعضا   اما اند، وابسته  داخلی احزاب به

 دارد، روسی تمایالت و میشود نشر عمرنثار بنام شخص   مدیریت به مسکو در که " رو. افغانستان " وبسایت در
 .میارزد خواندن به که میکنم، اقتباس ذیل در آنرا پراگراف چند خواندم؛ را جالبی تبصرۀ

 

 احترام با

 وطندوست
 

        پردازدمی را «هاپایگاه» هزینۀ .کندنمی «کمک» امریکا

 22.9.2018  رو . افغانستان

 گردیز، ،(شورابک) هلمند قندهار، هرات، مزارشریف، بگرام، کابل، در متحده ایاالت دایمی هایپایگاه مهمترین
 و آورده دست به را هاپایگاه این جواز عمالا  امنیتی پیمان طبق امریکا متحده ایاالت .دارد موقعیت شیندند و آبادجالل
 تازه هایپایگاه جواز صدور صالحیت امنیتی، پیمان در .نماید مطالبه را ییتازه هایپایگاه تواندمی نیاز صورت در
 .است گردیده محول دفاع وزیر به
 

 همیشگی و دایمی هایپایگاه اما است؛ معمول امر یک جهان کشورهای در نظامی هایپایگاه گرفتن اجاره به بحث
 هاامریکایی هایپایگاه چنانچه .شود کشورها از شماری تشویش و نگرانی باعث ممکن مشخص، مناطق در کشورها

 .است شده روسیه و چین پاکستان، ایران، ویژه به منطقه کشورهای نگرانی موجب افغانستان در
 

 در واقع مناس نظامی پایگاه و ازبکستان در آبادخان در واقع خود نظامی پایگاه از این از پیش امریکا متحده ایاالت
 در را هاییپایگاه قرارداد یک طبق هاسال امریکا متحده ایاالت .کردمی استفاده قرغزستان، پایتخت بیشکک حومه
 قرارداد میعاد .بود گرفته کرایه به تروریسم با مبارزه جمله از مشخص اهداف منظور به قزاقستان و ازبکستان خاک
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 نیروهای اما .کردند تخلیه را پایگاه این امریکایی نیروهای و شد تمام 2005 سال در ازبکستان آباد خان پایگاه
 استفاده هوایی نقل و حمل هدف به عمدتاا  نظامی پایگاه حیث به زیاد هایمدت تا قرغزستان مناس فرودگاه از امریکایی

  .کردند پرداخت پول قرغزستان جانب به اولی قرارداد برابر سه هاامریکایی تازه، قرارداد در که تفاوت این با .کردند
 

 و عجیب امر واشنگتن -مسکو رقابت به توجه با سابق شوروی کشورهای در نظامی پایگاه دو از امریکایی استفاده
 همچنان و اقتصادی هاینیازمندی بادرنظرداشت قرغزستان و ازبکستان کشورهای اما .شودمی تلقی باور غیرقابل
 نیز روسیه .دادند قرار امریکایی نیروهای اختیار در را مهم هایفرودگاه این منطقه، در افگنیهراس با پیکار اهمیت
 نفوذ از جلوگیری منظور به روسی نیروهای .است گرفته اجاره به قرغزستان و قزاقستان کشورهای در را هاییپایگاه
 .شوندمی مستقر نیز تاجیسکتان در گاهی گه مرکزی، آسیای کشورهای به تروریستی هایگروه

 

 زیر را خود دایمی نظامی هایپایگاه از استفاده هزینۀ نانوشته قرارداد یک نتیجۀ در امریکا، متحده ایاالت واقع، در
 در پایگاه ده ارزش از کمتر مراتببه امریکا کهدرحالی .پردازدمی افغانستان امنیتی نیروهای به «کمکی پول» نام

 میلیارد شش از بیشتر مراتب به امریکایی نیروهای به افغانستان استراتژیک هایپایگاه هزینۀ .کندمی هزینه افغانستان
 با امریکا همکاری که گردد تفهیم و بدهد نام تغییر «امنیتی قرارداد» به باید امنیتی پیمان بنابراین، .است افغانی

 شانجغرافیای و خاک اختیارگذاشتن در بدل در افغانستان امنیتی نیروهای .نیست «خیرات» افغانستان امنیتی نیروهای
 .اند ساخته فراهم را امریکایی نیروهای حضور و فعالیت زمینۀ
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