
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 ۴٩ پيشرو شماره ۀنشري
  ٢٠١۴ مارچ ٢٩

  

  ی كابل ـ واشنگتن، تداوم وابستگیتيمان امنيپ
 

ا ي را نیتيمان امنيخواھد پ یكا ميت امران كابل و واشنگتن، حاال دوليك ميمان اسارت بار ستراتيژي پیبه دنبال امضا ز ب

ازه مئیكاي به امری كه از نظر حقوقیماني كند؛ پءدولت کابل امضا زاران سرباز خود را پس از  ی ھا اج د ھ  ٢٠١۴دھ

ته باشندين پايدر افغانستان نگه دارند و ھمچنان چند ستان داش ا آن. گاه را در نقاط مھم افغان رز ب ه ك  ی ظاھراً امضایك

رزئیكايداند، اما امر ی دولت اوباما میش از سويطشدن شرای را وابسته به عملیتيمان امنيپ  ی ھا بارھا گفته اند، اگر ك

  .ستندي دستبردار نی از افغانستان به سادگ ا نكند،ي كند ءمان را امضاين پيا

ه پس از یب و جنگكا از آشوي با امریتيمان امني پین باور اند كه افغانستان با امضاي بر ایاريبس  ممكن است ٢٠١۴ ك

راي خواھد كرد و در ضمن، ساالنه چند ملیريرد، جلوگيدامنش را بگ ر را ب ايل ني تمویارد دال د یتي امنیروھ اش خواھ

 ھر ی از سوی انتخاباتین روزھا در اوج كارزارھاي كه ایلي نخواھد ماند؛ تحلیگر منزوي ھم دیگرفت و در سطح جھان

ه ا. كند یھا تكرار مرا در رسانه  آنیو ناشناس» كارشناس«شود و ھر  ی مطرح میوراست جمھينامزد ر ن يآنچه را ك

 بُعد   در افغانستان،ئیكاي امریروھاينست كه حضور نيزنند، ا یا ھم دانسته خود را به نفھمی ميدانند  ینم» كارشناسان«

ا. شود یز دارد كه كمتر به آن توجه ميرانگر و جنايتزا نياسارتبار، و دن امريک ا آم ا ب ان در جنگ ئیکشور م ا ھمچن  ھ

اي ماند و ترور و انتحار دست اران طالب و س د و دست جنايتک شتر ش ا گذشت ھر روز بي ر پروردگان دولت واشنگتن ب

ستان غوطهھراس اه افغان ی گن ردم ب ان در خون م ان ھمچن شتيبانی سياسیافگن دون پ ه ب ونی ک ساد دولت کن د؛ ف  -ور ش

ستان  نظامی دولت اياالت متحدۀ امريکا، شش ماه ھم نمی توه آورده است؛ افغان تواند به عمرش ادامه دھد، مردم را به س

ا نيت ئیيعنی اگر امريکا. ترين جا برای زناناست و يکی از ناامن مواد مخدر در جھان ۀھمچنان بزرگترين توليدکنند  ھ

د،ۀشان اين بود که ساي م کنن ن حال و روز را   تروريزم، طالبان، مواد مخدر و خشونت را از سر ما ک ستان حاال اي  افغان

  . تری داشتيمنداشت و ما کم از کم کشور امن

ستان و ھمچن دن در افغان رای مان ا ب ينهتالش امريک ه از رھگذر اشغال  ایچاکی عدهين س زدور غرب ک وکرات م  تکن

ا   و بادآورده دست يافته اند،ه ئی ھا به سرمايه ھای افسانئیکشور ما از سوی امريکا  اين نيست که دموکراسی در اينجا پ

ھد با تداوم حضور خود در خوا  و استقالل برسند، بلکه دولت اياالت متحدۀ امريکا میئیبگيرد و يا ھم افغانھا به خودکفا

سته    خود بردارد و از سوی ديگر،ئیافغانستان، از يکسو گام ديگری برای تطبيق بيشتر ستراتيژی آسيا م واب  زندگی رژي

تقالل و ی از عواملیكي. به خود را بيمه کند، تا اين رژيم بتواند از منافع او به خوبی دفاع کند ه اس ون ب ا اكن ا ت ه افغانھ  ك
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ی و یھارانگر قدرتي وی ھایاندازگانگان بوده اند، دخالت ھا و دستين بيبده اند و ھمواره دستيت نرسياراد خود  غرب

ن دستين تحليبا ا. ران و پاكستان در بحران افغانستان بوده استيا -ل، امضای پيمان امنيتی ميان کابل و واشنگتن، به اي

د زد و از  شتر دامن خواھ ا اندازی ھا و دخالت ھا بي االت متحدۀ امريک ه اي سته ب ان واب ستان را ھمچن سوی ديگر، افغان

ودخواھد کرد و شھروندان افغان ھمچنان دست ان ديگر،. بين بيگانگان خواھند ب ه بي شور، ب ا در ک داوم حضور امريک    ت

ا یئیتالش ما برای رسيدن به استقالل، آزادی و خودکف بوتاژ م يچ آزاديخ  را س ن منظر، ھ د و از اي د ه واھی عالقکن من

 .  در کشورش نيست که پيامدی جز جنايت، کشتار، غارت، فساد و وابستگی نداشته باشدئیتداوم حضور نيرو

 

 


