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 ۴۰/۰۴/۴۴۰۰                                            دوکتور دمحم اکبر یوسفی
 

 امضای قرارداد امنیتی و جنگ علیه "تروریزم"!
 

م، با نشر این تصویر، در سطر فوقانی نوشت: ۴۴۰۰سپتمبر  ۰۴"شپیگل آنالین"، روز سه شنبه مطابق 

متن اصلی از  قبل"توافق امنیتی: قوای بین المللی اجازه دارند، در افغانستان، بمانند". در سطر درشت، 
گزارش، هیأت تحریر می نویسد: " یک سال طوالنی حکومت افغانستان علیه یک توافق امنیتی با ایاالت 

حال این توافق را رئیس جمهور جدید امضاء کرد. برین اساس،   -داد  متحدۀ امریکا، به لجاجت ادامه
خبر، که از کابل و واشنگتن  تفصیل در انند."کر ایاالت متحدۀ امریکا در هندوکش مستقر می معس ۰۴۴۴۴

ان راه را برای توظیف نظامی گزارش می گردد، چنین می خوانیم: "بعد از ماه های تأخیر، حکومت افغانست
 جریان در مراسمی که از طریق تلویزون، انتشار یافت،ختم سال جاری هم چنان باز ساخت. بعد از ها، 

 ،حنیف اتمر، مشاور امنیتی رئیس جمهور اشرف غنی، در کابلنشان داده شد. تلویزون  نیز درامضاء، 
ید خروج کامل تمام ترتیب تهدتوافق الزم و ضروری را با ایاالت متحدۀ امریکا و ناتو، امضاء نمود. بدین 

ها در مدت سه ماه مرفوع شناخته شد." )در سطر پایان عکس: مشاور امنیتی اتمر با سفیر ایاالت متحدۀ نیرو
 ."قرارداد به امضاء رسیدامریکا "کنینگهام": 

 

دسمبر  ۰۰سکر  ایاالت متحده، بعد از تأریخع۰۴۴۴۴در قرارداد منجمله در نظر گرفته شده است، تا  
در هندوکش مستقر بمانند. بر اساس آن عسکر خارجی از مصونیت در برابر محاکم قضایی م، ۴۴۰۰

، در ادامۀ  "ناتو"افغانستان برخوردار می باشند، آنچه  یکی از شرایط  مطروحۀ ایاالت متحدۀ امریکا و 
، بر طبق اهداف قبلی، در اخیر همین "ناتو"توظیف قبلی  تقرار نظامیان شمرده می شده است.اس توظیف و

 سال، به انجام خود می رسد. 
 

های چکتر، جهت حمایت و تعلیمدهی نیروداشته است، بر یک توظیف کو"ناتو"  که تا اکنونی مأموریت
عسکر  ۰۴۴محدود می گردد. آلمان می خواهد تا با سهمگیری عسکر، ۰۴۴۴۴امنیتی افغان، با تعداد تقریبی 

در تحت نام "حمایت قاطع" توظیف نماید. به هر صورت، ایاالت متحدۀ امریکا می خواهد،  ،درین مأموریت
کابل،  متباقی همه  سفارت آن در از یک نیروی محدود جهت حفاظت ازم، به جز ۴۴۰۲تا اخیر سال 

" حمایت قاطعم از افغانستان خارج سازد. این هم چنان به معنی ختم "۴۴۰۲الی اخیر سال  عساکر آنرا
 شمرده خواهد شد.
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دومرویزه"  لوتار –وظایف آیندۀ "ناتو" بر طبق اظهارات جنرال آلمانی در "ناتو"،  "جنرال هنس 

(Generals Hans-Lothar Domröse فقط بصورت تقریبی به رقم )تعلیم دهندۀ نظامی و ۰۰۴۴تا  ۰۴۴۴ 
به خصوص تأمینات و  "لوژیستیک"،مشاورین را در بر خواهند داشت. "قسمت اعظمی عساکر را در بخش 

و حفاظت و حمایت افراد خود را تشکیل خواهد داد." در مورد این موضوع ، " دومرویزه" با اکماالت طبی 
عساکر، مأموریت تعلیمی، "حمایت مطلق"، هم  ۰۴۴۴۴اخبار "دی ویلت" صحبتی داشته است. در جملۀ 

بین المللی نیز حمایت و  ۀجامعت جدی، از عساکر چنان قوت های جنگی شامل خواهند بود، که در حاال
 حفاظت بتوانند."

 

 "طالبان : ننگ و استبداد"
 

ما قرارداد را  بطور اساسی در مراسم گفت: " وز دوشنبه سوگند یاد نموده بود، "غنی، که نخست در ر
." به منفعت ماست مطالعه نمودیم. اینجانب می توانم به مردم افغانستان اطمینان دهم، که این قرارداد

موافقات به افغانستان اجازه داده است، تا تصامیم خود را به حیث یک دولت مستقل اتخاذ نماید. توافقنامۀ 
البته بشکل دیگر از  –امنیتی به ایاالت متحده اجازه می دهد، تا به عملیات ضد تروریستی باز هم ادامه دهند 

دیگر به موافقت و تفاهم با حکومت افغانستان صورت خواهد فقط   -آنچه که تا به حال ادامه داشته است
 گرفت.

 

استقبال نموده و  ( از امضاء توافقنامۀ امنیتیBarack Obamaرئیس جمهور ایاالت متحده، "بارک اوباما" )
این مورد قبل از همه با  رکت هر دو کشور تعریف کرده است.مشا تأریخی " در ن، به عنوان یک "روزاز آ

وظایف عملیاتی ضد بقایای "القاعده" و هم تعلیمدهی و حمایت از قوای مسلح افغانستان، ارتباط می گیرد. 
(Ursula von der Leyen (CDU )وزیر دفاع آلمان "اورزوال فن در الین" )از حزب دیموکرات مسیحی()

حکومت جدید افغانستان  بدینترتیب تشخیص نموده است، که استقبال به عمل آورده است: " آن  امضاء نیز از
 "م،  چقدر اهمیت دارد.۴۴۰۰ال ادامۀ حضور قوای نظامی بین المللی، بعد از س

 

 " یاد کرده اند.ننگ و استبدادطالبان برخالف این توافقنامه را محکوم نموده  آنرا " 
ما معتقدیم، که چنین یک سند روی کاغذ، ملت شجاع " که: آنها به اطالع می رسانند

سپتمبر  ۰۴" )"شپیگل" آنالین، تأریخ را از جهاد مقدس مانع شده نه می تواند.
 (.mxw/dpa/AFP/AP/Reutersم، به قول منابع )۴۴۰۰

 

به یاد داریم وقتی،  "جورج دبلیو بوش" رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا، امر 
از  نیز "آغاز جنگ علیه تروریزم و برای آزادی پایدار" را صادر نمود، در آن وقت

ب یک ماه بعد از مجلۀ شپیگل، قری النی این "جنگ" سخن گفته می شد.عمر طو
قه را در آتش" تعریف نموده م، که "یک منط۴۴۴۰"نومبر"  ۵آغاز "جنگ افغانستان"،  درست به تأریخ 

الج عجنگ بمب های ال : دام افغانستاندر پشتی مجله با نشر این تصویر و به این عنوان نوشت: "  بود،
 ".شبح ویتنام و امریکا

 

گروپ برجستۀ هیأت تحریر 
اسمای التینی آنها، مجله که 

بدون تلفظ به زبان های ملی 
درین مطلب ثبت می گردد  ما،

(Von Ihlau, Olaf; Ilsemann, 

Siegesmund von; 
Klussmann, Uwe; Neef, 
Christian; Mayr, Walter; 

Spörl, Gerhard " :بدبختی و ویرانی در هندوکش: قدرت (، در سطور مقدماتی گزارش مفصل نوشته اند
 "کمپاین"واشنگتن بر  نند اتحاد شوروی تهدید می نماید.امریکا را درگیری بغرنج در افغانستان، مابزرگ 
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مت نشان می دهند. آنها از داخل پاکستان نا آرام و وخدا مقا یبمب باران فشار می آورد، لیکن جنگی ها
 "     مردم به خشم آمده مورد هجوم قرار می گیرند.

                                                                                                                                                                                                                           
م، "شپیگل"  از چپ به راست می نویسد: " قربانیان ۴۴۴۰مبر" "نو ۵)در پایان تصاویر، در همان گزارش 

 "(این جنگ  دیگری است، در مقایسه با جنگ های دیگربمب باران، رئیس جمهور آمریکا، "بوش": " 
 

م، به مناسبت یاد ۴۴۴۰دسمبر  ۰قریب یک ماه بعد، درست به تأریخ 
(، که حملۀ  Pearl Harbor) "بود از حملۀ جاپان بر بندر "پیرل هاربور

 .ت داده استهشبا ،م را با آن حادثه۴۴۴۰سپتمبر  ۰۰"تروریستی 
"عساکر" در جایی چنین اظهار می  رئیس جمهور "بوش"، در برابر

، ما  مصمم استیم تا  یک به یک آنها را بیابیم، توته با توتهدارد: " 
 ."های آنها را پاره  و نابود،خواهیم کرد شبکه

 

بیانیه رئیس جمهور امریکا، "جورج دبلیو بوش"  گفته است،  که "کمپاین نظامی تحت رهبری در همان 
 امریکا در افغانستان با متارکه و قرارداد، نه خواهد انجامید، بلکه با پیروزی.

 

که قوای متحدین در گفته  است: " ، در آن زمان"حال  "آقای بوش" خیلی دشوار و خطرناک  دانسته
باید، "طالبان" و  "القاعده" را که در منطقۀ سنگالخی در تونل ها و زیر زمینی ها جا گرفته افغانستان 

 ." اند، از پای در آورند
 

عملیات های ضد ردرین جنگ که از اولین لحظات، د به همین ترتیب، متحد "برتانوی" ایاالت متحدۀ امریکا،
ً اعالن نموده  "تروریستی" سهیم بوده و سهیم است، در همان روز های اول عملیات های ماه اکتوبر، علنا

سال دوام نماید." "سر میخائیل )چپ( و "آدم انگرام" در صحبت  ۵۴ ممکناست، که : "جنگ علیه ترور 
 مطبوعاتی.

 

شمار دیگر در بحرانات بی  بناًء وقوع حوادث سیزده سال و بروز 
از همان آغاز به همه واضح بوده است، که حوادث افغانستان جهان، 

در گزارش  ین المللی را به خود گرفته است.ماهیت یک مسئلۀ ب
"شپیگل" درست یاد شده است، که "لجاجت" حکومت افغانستان، فقط 

"حکومت  کهنظر بگیریم،  رباعث تأخیر بی هوده شده است. وقتی تنها د
ه، از اعزام، "قوای خاص" آن به افغانستان تصمیم می گیرد،  در برتانی

کشور دنیا، وظایف "امنیتی" انجام  ۴۵، در بیش از ۴۴۴۰همان سال 
م، ۴۴۰۴اکتوبر  ۰۴بر اساس منابع "ویکیپیدیا"، تنها  تا  می داده اند.

 داشته است. پایگاه نظامی در سراسر جهان در اختیار ۰۴۴۴ایاالت متحدۀ امریکا، به تعداد 
 

 پایان
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