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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
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 Political سياسی

 
 ی عثمان  تره ک.دوکتور م

 ٢٠١٣ نومبر ١٨

  

 ؟!برای چه   مشورتیۀجرگ
 مشورتی در کابل ۀ جرگامريکا امنيتی ميان افغانستان و ۀقرار است يکی دو روز آينده برای بحث پيرامون موافقتنام

يک ديپلومات  ه  چپن يا قالينچه  بۀيک کشور خارجی به سادگی بخشيدن تحفه اعطای امتياز استقرار پايگاه ب. داير شود

 احت. گذارد ين  مورد تأثيرات طويل المدت مثبت يا منفی بر زندگی فرد فرد جامعه به جا میااتخاذ تصميم در .نيست

ثير اين دگرگونی بيش از أاز ت .کند   قوا را در منطقه دگرگون میۀمعادل.  دھد ا شکل می زندگی نسل ھای آينده رۀشيو

  .شود ثر میأھر جا افغانستان مت

 جنگ عليه مقاومت در موقف مناسبی برای ۀافغانستان  به دليل حضور قوت ھای خارجی،  فقدان حاکميت ملی و ادام

حکومت کابل بحث بر موضوع . يک کشور درگير جنگ قرار ندارده ، بدرخواست امتياز پايگاه نظامی ه دادن  پاسخ  ب

 در فضای صلح و  سپردن حق حاکميت به اً بعد. ساخت مين صلح با مخالفين مسلح میأه تببايد مشروط   پايگاه را می

 حاشيه قرار اکنون مردم در. نمود کرد و سپس معامله را دنبال می  مردم  را از طريق رفرندوم  معلوم میۀملت، اراد

  مشورتی در شرايط جنگ، نا امنی و حضور خارجی به ھيچ وجھه رأی اکثريت مردم را تمثيل نمیۀجرگ. گرفته است

يک کشور خارجی تمثيل نشد، ناراضيان توسط ه  به عظمت  اعطای  پايگاه بۀ مردم در دفاع از  داعيۀوقتی اراد. تواند

 مشورتی در ۀ ضرورت تشکيل جرگاءً بن. گيرند  مورد استفاده قرار می جنگۀ افزار ادامۀکشور ھای خارجی به مثاب

  . شود  منتفی ديده میاوضاع فعلی کامالً 

  

 امريکاوقت طرح موضوع از جانب : يک 

 از طريق دريافت امتياز داشتن امريکا. در حال خروج از افغانستان قرار دارد اً المللی ظاھر تالف  نظامی بينئــ قوای ا 

جنگی که به بھای خون افغان ھای .  افغانستان است ۀدست آوردن پاداش از جنگ دوازده ساله ظامی در صدد بپايگاه ن

 . شکل دادامريکا جديد قدرت را در دنيای يک قطبی به نفع ۀبيگناه معادل

ل به تعويق انداخته  کابۀ صلح با مقاومت مسلح را به اميد دريافت امتياز  پايگاه از حکومت تحت الحمايۀ مذاکرامريکاــ 

 صلح با مخالفين مسلح، مقاومت در برابر عمل انجام يافته  قرار ۀاست تا  در آينده در صورت از سرگيری مذاکر

شناسند،   خليفه بخشيدن ھايش را به رسميت میۀکه مخالفين مسلح نه حکومت کابل  و نه ھم از کيس ن جائیآاز. بگيرد

 جنگ، دست آويز ۀبه موازات ادام. ابد  ي ، جنگ ادامه میامريکاگه به در صورت اعطای پايگاه از جانب جر

 جنگ را ۀ پروگرام ادامامريکا.  گيرد  قرار میامريکادسترس ه ضرورت  استمرار حضور نظامی از طريق ّپايگاه ب
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  .در ھمين جھت تنظيم کرده است 

شورتی با   موضوع اعطای امتياز  پايگاه قرار  مۀ با انتخابات آينده در گرو چگونگی تصميم جرگامريکاــ برخورد 

 ئیامريکاباراتی داخلی و خھای است دست آمد ، در انتحابات آينده مداخالت وسيعی از جانب شبکهه ھرگاه امتياز ب: دارد 

  .   مورد نظر صورت خواھد گرفت به نفع کانديد

  :با دست آويز انتحابات بايد حکومتی روی صحنه کشانيده شود که 

 .ـ به احترام مواد موافقتنامه امنيتی متعھد باشدـ

س پکمک سربازان و تجھيزات پايگاه، ــ  توانمندی دفاع از پايگاه ھای نظامی  را در برابر حمالت مخالفين مسلح  به 

  داشته باشداءاز خروج قو

  ادامه بدھد، ضد آنچه شورشيان ناميده شده استهــ به جنگ ب

  جنايتکاران  جنگی داخلی و خارجی را حفظ کندۀ محاکمۀبخشد  و  دوسيماران استمرار ب ائتالف با جګړه ــ به 

 دوم  حفظ ۀمرحل.  اول   کسب موافقت حکومت موجود ۀمرحل:  دريافت امتياز پايگاه بايد از دو مرحله بگذرد ! خالصه

 حق دريافت امتياز پايگاه را تا روشن مريکااکه چرا  دليل اين.  مولود مداخله در انتحابات ۀپايگاه از جانب حکومت آيند

 غير مستقيم را در انتخابات آينده با ۀ مداخلۀخواست انگيز شدن نتايج انتخابات آينده به تعويق نينداخت اين است که نمی

يش از  را در جنگ افغانستان بامريکافشار جنگ و مداخله در انتخابات اعتبار متزلزل :  امتياز پايگاه گره بزندۀمطالب

  . کرد  پيش خاک ودود می

عبدهللا که در : س حکومتی که محصول تقلب در انتخابات خواھد بود يکی از سه تن در نظر ګرفته شده است أدر ر

کرد اء  ھمکاری امنيتی  را  با حکومت بوش امضۀ سقوط حاکميت طالبان، معاھدۀ وقت، در آستانۀسمت وزير خارج

 ارتکاب جنايات بيشمار جنگی را  ۀ سپرد و زمينئیامريکاجان و مال مردم به عساکر معاھده صالحيت عام و تام به (

  .  ادامه جنگ باشد  عبدهللا بھترين گزينه استامريکاھرگاه قصد ) . مساعد ساخت

کار گرفته خواھد ه   واٍرث حامد کرزی ، الترنتيف دوم است که منحيث افزار تعادل قومی در حاکميت ، بیقيوم  کرز

 مسير انتخابات به نفع تغيير مساعد اداری حکومت  به قصد ۀيکی استفاده از زمين: دارد   قيوم کرزی دو امتياز . شد

با (  ھمان اھميتی را دارد که برای شورويانامريکااين وابستگی برای . خود  و ديگری تعلق به يکی از اقوام پشتون 

 از يک جنگ قومی که ممکن  با سر ريزه شدن از جغرافيای برای جلوگيری. داشت ) س ھرم قدرتأنصب نجيب در ر

 ضد خارجی ، بايد پشتون ھا در تقابل و هافغانستان از کنترول بيرون گردد  و در عين حال تضعيف پوتانسيل مقاومت ب

  .قرار بگيرند ) حکومت و مخالفين آنطرفداران   (جنگ بايکديگر

 معاون خود ۀ دوستم  به مثابتعيينوی  با  .   انتخابات استۀديگر درام، بازيگر  » پارانوياک «غنی  احمدزی اين  

کمک خارجی ه ھا و اصول برای دستيابی تاج و تخت  ب  به  قربانی گرفتن ارزشۀت که مانند ديگران  آمادخثابت سا

ف مقاومت  گماشته ايجاد درز در صفواً  صلح  و نھايتۀغنی از جانب انگريز ھا  برای جلب مخالفين به   پروس. است 

در )   طالبقاتل چار ھزار (دارد وی را با دوستم  جنگ،  رويدست  ۀدقيقی برای ادام ۀ که محاسبامريکا.  شده بود

 در عمالً را  »  زمانۀنابغ«  ائتالف با يک جنايت کار  ۀپيوند قرار داد تا  چانس صلح با مخالفين  منتفی شود و  ساي

 ۀنتخابات در صورتی که روی ستيج بيايد ميان دو کانديد سرسپرده و   تيارسی برای ادامکوميدی ا.  حاشيه قرار بدھد

                                                                                                                    .جنگ سازمان خواھد يافت

                                 

 ئیامريکا رسيدگی به جرايم سربازان ئیـ صالحيت قضادو ـ 

دھد و مانع  المللی را شکل می  از گذشته ھای دور به اين سو، خود را از برخی الزاماتی که نظام حقوق بينامريکا
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 عضويت امريکاطور مثال ه ب(کنار کشيده است  شود، المللی می تحرکات پخپل سر  نظامی سربازانش  در سطح بين

  ). نکرده استاءنل را امضو منع استعمال مين ضد پرسۀالمللی را ندارد و معاھد ديوان جزای بين

که حضور نظامی دارد صالحيت رسيدگی به جرايم جنگی سربازان خود را به کشور ميزبان   در کشور ھائیامريکا

خصوص در ممالک اسالمی   در جھان به را امريکاشماری از افغان ھا موجوديت پايگاه ھای نظامی . نسپرده است

 اين پايگاه  ھا پس از جنگ عمومی دوم  برای ۀکه توجه کنند که بخش عمد آن دانند، بی برای افغانستان قابل امتثال می

 در بيرون امريکاپايگاه ھای .  جنګ با دشمن واقعیۀتقويت پوتانسيل دفاعی کشور ميزبان  ايجاد شده نه به قصد ادام

موريت جنگی دارند أ مامريکاخالف در افغانستان عساکر ه ب. کنند  مين امنيت بازی میأ برای ته ئین رول وقايافغانستا

اين جنگ مانند گذشته نه .  جنگ آنچه تروريزم ناميده شده استفاده کرده  و خواھند کردۀو ازپايگاه نظامی خود برای ادام

اً دقيق(  جغرافيای افغانستان ۀواھد بود و   بيشترين فشار آن در محدود ھای استخباراتی خ ميان دولت ھا بلکه ميان شبکه

 اءکه نتوانست مقابله با تروريزم را در ماور  آنطوریامريکا. واھد يافتخادامه ) در قلمرو زندگی  و اِسکان پشتون ھا

قطع جنگ را در ھمين بستر صورت ه  باءسرحد افغانستان بکشاند در آينده با تقليل امکانات نظامی ناشی از خروج قو

 افزار استقرار و حفظ حکومت ھای حرف شنو استفاده خواھد ۀاز  پايگاه نظامی  به مثاب.   حفظ خواھد کردئیجغرافيا

واھد خ نامريکا.   روستا نشينان را نشانه خواھند گرفتۀطيارات  درون از سنگر پايگاه کلبه ھای نيمه مخروب. نمود

از بارک ) ی باشدااگر اراده  (ئیامريکامايه به آن قوتی دست يابد که مانع خروج عساکر گذاشت که حکومت تحت الح

.                        شود  ونيت اين سربازان مطرح میمصآنگاه سؤال   .ھای مردم  گردد ھای نظامی به قصد ھجوم و تالشی به خانه

  به جرايمیئــ صالحيت رسيدگی قضا

  بی امريکاونيت قضائی قبل از  تصميم در مورد بخشيدن و يا نبخشيدن  امتياز  پايگاه به جانب حث روی موضوع مصب

 ۀ اتوريتر توسط حکومت حل شده و جرگۀيد که سؤال اعطای امتياز پايگاه به شيو آاز قراين چنين بر می. ھوده است 

ئی امريکا  روی صالحيت قضائی طرف افغانی يا ئیامريکا عساکر  در صورت ارتکاب جرم  توسطاً مشورتی صرف

  .کند  بحث می

 اند، در صورت ظھور جرم ، بيشتر انتقال صالحيت امريکابرند و ميزبان پايگاه  سر میه که در صلح ب در کشور ھائی

در افغانستان، .  استمطرح) ترافيک تخلف از قانون  مثالً ( جرايم حقوق مدنی ۀ در ساحئیامريکا به محاکم ئیقضا

. مملکت در حال جنگ انتقال صالحيت  از داخل به خارج در ھر  دو ساحه حقوق مدنی و حقوق جنگ مورد بحث است

  :درين جا بايد به دو نکته توجه کرد 

وقی به اين معنی که ممکن در مواردی آنچه در قوانين افغانستان جرم پنداشته شود، در نظام حق. ــ  تنازع در قوانين

 افغان طبق قوانين ۀ با يک پسربچئیامريکااز سوزانيدن قرآن گرفته الی ازدواج يک عسکر :  جرم شناحته نشودامريکا

 .کند ن زير پوشش آزادی  مذھبی و فردی حمايت میآ ازامريکاقوانين  که افغانستان مستوجب مجازات است ، در حالی

. اند  مرتکب جنايات بيشمار جنگی شده  جنگ در افغانستان طی دوازده سالامريکاخصوص ه ــ عساکر ناتو و ب

 به دستور و احتماالً وحشتناک ترين اين جنايت قتل در حدود چار ھزار اسير جنگی طالبان در دشت ليلی در حضور  

 مانده است، چه ضمانتی می در صورتی که اين جنايات بدون پيگرد باقی. وزير دفاع حکومت بوش  است» رامز فيلد«

  توان داشت که به جرايم مشابه در آينده رسيدگی صورت بگيرد ؟ 

که در فقدان حق حاکميت ملی  با دست آويز انتخابات توسط بيگانگان بر مردم افغانستان تحميل شود،  ئیحکومت ھا

نخواھند کنند،  را  که با زبر دستی باالی کشور  بيدفاع ما حکومت می سربازان خارجی ئیگاھی توان تعقيب قضا ھيچ

 حاکم و محکوم ، ميان ۀ در شرايط عدم تساوی حقوقی و رابطئیامريکا به عساکر ئیونيت قضا اعطای مصاءً بن. داشت

  .    کند  دولتين مفھوم صدور فَتوای دوام قتل مردم بيگناه افغانستان را افاده می
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 ضد ۀ که قصد  جنگ دوازده سالين جانب بيش از پيش روشن شده استا اشارات مکرر ساليان گذشته ازۀبه سلسل

 ۀ  سياسی پشتون ھا به مثاباً تضعيف پوتانسيل انسانی، جنگی و نھايت)   ضد مردم افغانستانه واقع مقابله ب در(تروريزم 

 منطقی سرنگونی حاکميت صدام حسين ۀاسقاط حکومت طالبان را بايد دنبال. ھای تاريخی در منطقه بود محور مقاومت

  .   ماجراجوی بوش تنظيم شده بودۀ در چوکات بازنگری جغرافيای منطقه توسط ادارھردو . تلقی کرد

 تجاوز، جنگ و ويرانگری خود به ۀ موفق شود که از ثمرامريکا واقعيت ساختار يک قطبی جھان، اگر ۀبا مالحظ

توانند از طريق   افغان ھا می.المللی تبديل خواھد شد افغانستان بھره بگيرد  به يقين به منبع بزرگ خطر برای امنيت بين

) بی ھودگی تدوير جرگه  به جايش باقی( مشورتی ۀاتخاذ يک تصميم مبتنی بر تعقل ، واقعبينی و منافع ملی در جرگ

                                                                   .يک ھيوالی  ترس آفرين نجات بدھنده  را از خطر سقوط بامريکا

واقعيت اين است که اگر قرار باشد که مردم افغانستان منافع ملی خود را  با منافع يکی از کشور ھای بزرگ جھان گره  

به . المللی را احترام کند   قوانين بينامريکاکه  به شرطی. توان سراغ کرد   کشور ديگری را نمیامريکابزند ، بھتر از 

 ۀاز سازماندھی توطئ. با مقاومت  مسلح به مذاکره صلح بنشيند . ايان دھد جنگ شبه استعماری عليه مردم افغانستان پ

 استقرار يک حکومت موقتی را برای ۀزمين. انتخابات برای استمرار تسلط باند ھای جنايت کار بر مقدرات مردم بگذرد 

المللی   بينۀات موازين قبول شد مناسبات خود را با افغانستان در چوکاً گذار از حالت جنگ به صلح مساعد بسازد  و نھايت

  .جا به جا کند

 مولود تجاوز و ۀ بفھمانند که حکومت خود ساختامريکاخواھند به  افغان ھا و لو به قيمت دوام جنگ و مقاومت  می

تواند   که به قوت پول، استخبارات و اسلحه خارجی سر پا نگاھداشته شده است، نمییتلف با باند ھای جنايت کارؤم

 مردم باشد  مقدرات کشور وتعيينامله با کشور ھای خارجی روی طرف مع

 ٢٠١٣ نوامبر ١٧فرانسه   

 دوکتور عثمان تره کی

 

 


