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 امريکاقرارداد استعماری بين افغانستان و 
صرفنظر . قرارداد امنيتی با افغانستان را تا پايان سال جاری از دست ندھد سعی می کند اميدواری خود به عقد امريکا

که تصميم  ، رئيس جمھور، مثل اينکرزی، حامد امريکااز ھراس رھبری افغانستان از عواقب خروج کامل نظاميان 

د نظر در مواضع خود دولت اوباما با ھر ھفته چند بار تجدي. قطعی گرفته است امضای خود را به پای توافقنامه نگذارد

رھبران ناتو از اين خشمگين ھستند که بدون توافق با .  به ھراس افتاده استنسبت به شرايط امضای توافقنامه، علناً 

تھديد به قطع . کابل، کشورھای عضو ناتو مجبور خواھند بود خروج کامل ارتشھای خود را از افغانستان تسريع نمايند

حتی تھديد به تحريک ناآرامی ھا در اين کشور، بھترين استدالل در مذاکره با رئيس کمکھا به دولت افغانستان و 

  .جمھور افغانستان بود

 امضای موافقتنامه را به جانشين خود حواله ۀلأکرد حل مس تسليم تھديدھا نشد و ھمين روزھا اعالم کرزیاما حامد 

توافقنامه را حامد «: جيب و غريب، اظھار داشت، با ابراز واکنش عامريکا ۀ جان کری، وزير خارج.خواھد کرد

عجيب و غريب اين است که او به امضای جانشين رئيس . » يا جانشين او تا پايان سال جاری امضاء می کنندکرزی

جمھور افغانستان اميدوار است در حالی که رئيس جمھور بعدی افغانستان پس از برگزاری انتخابات رياست جمھوری 

  . مشخص خواھد شد٢٠١۴ سال پريلا ۵ در تاريخ 

آنچه . استثنای ايران با امضای توافقنامه بين کابل و واشنگتن موافقنده  افغانستان بۀ کشورھای ھمسايۀگفته می شود ھم

 روسيه خبر مربوط به درخواست والديمير پوتين، رئيس ۀشود، اين است که وزارت خارج به روسيه مربوط می

 طرف  را اساساً ئیچنين خبرھا( را تکذيب کرد امريکان مبنی بر امضای توافقنامه با جمھور روسيه از افغانستا

ند، بايد مفاد توافقنامه  انفع  آنھائی که در برقرارای صلح و ثبات در افغانستان ذیۀاکنون ھم). ئی شايع می کندامريکا

  .قيق قرار دھند مصرانه خواھان امضای آن است، مورد توجه دامريکا ۀای را که اياالت متحد

 ھمکاری دفاعی و امنيتی بين ۀتوافقنام«که رئيس جمھور افغانستان فقط با برخی مواد  اين باور شايع شده راجع به اين

 به امريکا با متھم کردن کرزیحامد . مخالف است، واقعيت ندارد»  و جمھوری اسالمی افغانستانامريکا ۀاياالت متحد

  ...، جوھر و ماھيت توافقنامه را رد می کندامريکا ۀ مستعمرتالش برای تبديل افغانستان به

 تصميم دارد امريکا.  توافقنامه اھداف غير معمول در معاھدات بين المللی با کشورھای مستقل تبين شده استۀدر مقدم

تحاد ملی کشور قابليت افغانستان را برای مقابله با تھديدات داخلی و خارجی عليه استقالل، امنيت، تماميت ارضی و ا«

 سياسی کشور را که ۀبه صحن» طالبان« چشم انداز تحقق اتحاد ملی بدون بازگشت جنبش کرزیحامد . »افزايش دھد
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زيرا، . تھديد استقالل افغانستان از خارج يک بھانه است.  اشغال افغانستان مخالف است، تاريک می بيندۀقاطعانه با ادام

  .ری افغانستان را تھديد به حمله نمی کند و ناتو ھيچ کشور ديگامريکاجز ه ب

در خاک افغانستان، موجب ناخرسندی جدی حامد » ضد تروريستی «ۀ برای انجام عمليات مستقالنامريکاتقاضای 

.  با تروريسم را تھديد عليه شھروندان کشور خود تلقی می کندامريکا ۀ رئيس جمھور افغانستان مبارز. شده استکرزی

 ۀگفته که، ارتش ناتو، ب خصوص اينه ؟ ب» خلق افغانستان بايد بھای مبارزه با تروريسم را بپردازدچرا«: او می پرسد

تلفات در . کند وی، نه در پايگاھھا و اردوگاھھای آموزشی تروريسم، بلکه، در روستاھای افغانستان با آن مبارزه می

 سال ١٢در طول . ئيھا پيش آمده استامريکا و کرزیميان شھروندان افغانستان يکی از مشکالت اساسی است که بين 

ديگر کشورھای ناتو نيز قريب ھزار نفر کشته داده . استشده  کشته امريکائی نظامی ٢٠٠٠اشغال افغانستان، بيش از 

 تا ١٨بر اساس برخی اطالعات، بين . شمار دقيق کشته شدگان از ميان مردم عادی افغانستان ھنوز نامعلوم است. اند

ه  ارتش ناتو، بۀبسياری از آنھا در اثر اشتباه يا عمليات نسنجيد. ر شھروند غيرنظامی افغان کشته شده است ھزا٢٣

  .ويژه، حمالت ھوائی آن قربانی شده اند

 تلفات افغانستان را ھيچ.  سؤال بحقی است؟»ئی از يک افغانی عزيزتر استامريکاآيا يک «:  می پرسدکرزیاکنون 

شھروند ماھانه صدھا نفر.  توجه قرار دھد، واشنگتن نمی خواھد اين واقعيت را موردحساب نمی آورده کس ب

ول قتل بسياری از آنھا طالبان است، اما بخش قابل مالحظه ای از ؤاگر چه مس. شوندغيرنظامی افغانستان کشته می 

 نظامی ۀديگر به عمليات گستردآنھا در اثر عمليات ائتالف بين المللی کشته می شوند، ھر چند واحدھای ارتش آيساف 

در آخرين گزارش وزير . دوش مردم افغانستان گذاشته است، خودداری می کنده که سنگينی اصلی نبرد مسلحانه را ب

 درصد عمليات برنامه ريزی ٩۵وليت ؤانستان به کنگره گفته می شود، مس اوضاع افغۀ، چاک ھيگل دربارامريکادفاع 

ه  درصد از خاک کشور ب٧۵وليت ؤيروھای مسلح افغانستان است، و مس نۀ بر عھد درصد عمليات ويژه٩٨شده و 

  .ليس محلی واگذار شده استو ارتش و پۀعھد

 چاک ھيگل، پس از خروج ارتشھای خاجی از افغانستان، اگر جامعه بين المللی به حمايت از ۀعقيده با اين وجود، ب

تدابير . »آنھا با مخاطرات جدی مواجه خواھند بود«ادامه ندھند، نيروھای مسلح اين کشور و دادن مشاوره به آنھا 

در اينجا فقط از .  است  تصريح شدهۀ توافقنام۴ ۀاتخاذی در عرصه ھمکاری با ساختارھای امنيتی افغانستان در ماد

برای . شودت فرماندھی سخن گفته می أزش و تربيت متخصصان، افسران و ھيکمک برای سازماندھی، تجھيز، آمو

در مورد صالح بودن .  در افغانستان لزومی نداردامريکا پايگاه نظامی بزرگ ٩چنين مسائلی، حفظ و گسترش بيشتر 

 کشور، از ديدگاه ۀ ھزار نفری مستقر در شھرھای بزرگ و ناتوان از نظارت بر بخش عمد١٢ -١٠ قطعاتحفظ 

 ارتش ۀئی نگران آن ھستند، که واحدھای باقی مانداامريککارشناسان .  وجود داردئینظامی ھم شک و ترديدھا

  .برای دفاع از سياست اوباما در رابطه با افغانستان را بازی خواھند کرد» سپر زنده« نقش احتماالً 

 در ء آگاھی ضعيف واشنگتن از آرايش قواۀروش برخورد به تکميل سازمان نيروھای مسلح افغانستان می تواند نمون

 ھزار نفر ٣۵٢ ۀن شدييموفق شدند شمار نيروھای انتظامی افغانستان را تا سطح تعھا ئی امريکا. باشد افغانستان ۀجامع

 ٧٠اما چون . ليس خدمت می کندو ھزار نفر در پ١۴٧  ھزار نفر در ارتش، تقريباً ١٨۵ھم اکنون قريب به . برسانند

 ند، آنھا را در نظر جمعيت اکثريت پشتو تشکيل می دھننپشتو درصد نيروھای انتظامی افغانستان را پرسنل غير

ن شده نيروھای مسلح که به بسيج اجباری در برخی مناطق ييپيگيری دستيابی به تعداد تع. بسيار منفور می نماياند

کشور منجر شد، بخش اصلی جلب شدگان را افراد کم سواد تشکيل می دھند و به ھمين دليل ھم فرارھای جمعی اتفاق 

 ضعيف رزمندگی افغانستان ھمواره ۀ نيست که ميزان تلفات ارتش خوب آموزش نديده و دارای روحياتفاقی. می افتد

 نفر تلفات می دھند، ولی تلفات ٢٧ تا ١٣متحدين در ھر ماه از . يساف بوده استا قطعاتبسيار بيشتر از تلفات 
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 نفر کشته و در حدود ١٠٠از  بيش ھر ھفته ٢٠١٣ليس محلی دفاع از خود در سال وليس کشوری و پوواحدھای پ

 نشين ھستند، آسيب پذيرترين ن پشتودر حال حاضر مناظق جنوبی افغانستان که عمدتاً .  نفر زخمی بوده است٣٠٠

 ۵ ۀھيچ يک از بندھای ماد. تواند در آن مناطق بجنگد بخش کشور محسوب می شوند، اما ارتش افغانستان مشکل می

 امريکاحمايت از دفاع و امنيت افغانستان معين شده، پاسخ اين سؤال را نمی دھد که  ۀکه در آنھا محدودتی توافقنامه 

  . نشين چه تصميمی گرفته استنبرای برقراری ثبات در مناطق پشتو

دو .  اختصاص يافته استامريکابخش بزرگ توافقنامه به تعھدات افغانستان مبنی بر تأمين اقامت طوالنی مدت ارتش 

 ۀ استفاده از گواھينامۀئی تا اجازامريکاه با جزئيات بسيار دقيق از وارد کردن ارز توسط پرسنل سوم متن موافقتنام

 ئيھا با شرايط خاصی که اساساً امريکاشود،  احساس می.  برای رانندگی اتوموبيل در آن ذکر شده است»آکريکائس«

که ھوای نقض   برای آن.شوند ستان آماده میشود، برای اقامت دائم در افغان فقط برای ديپلوماتھا در نظر گرفته می

 توافقنامه به تشکيل کميسيون مشترک نظارت بر ٢٧ ۀسر افغانيھا نزند، ماده ئی بامريکا سربازان ۀامتيازات ويژ

  .اجرای آن تخصيص داده شده است

. توان موافق بود می خدمت می کند، امريکا در اين باره که توافقنامه به منافع کرزیدر مجموع با ترديدھای حامد 

 در تأمين صلح و امنيت خلقھای افغانستان که به امريکاحداقل، بدين سبب که در متن قرارداد ھيچ اشاره ای به توانائی 

 در جريان سفر خود به رھبر افغانستان اخيراً . ند، نشده استا اميدوار٢٠١۴خروج ارتش ناتو از افغانستان در سال 

   .طرف واشنگتن و بروکسل اجتناب نمايده جانبه ب د با جلب حمايت آنھا از تمرکز يکايران و ھندوستان، سعی کر

، بار آورده، به چنان جنايات ھولناک دست زدهه  چنان رسوائی ھا بامريکااين يک واقعيت غيرقابل انکار است که [

شايد اين يکی از نقاط . ابنده، که حتی نمک پرورده ھايش نيز از آن روی برمی تتگستاخی را چنان از حد فزون ساخ

نام دمکراسی و حقوق بشر، بيش ه  باشد که در تاريخ موجوديت خود، بامريکاآغازين فروپاشی دولت و کشور جعلی 

 ميليونی و نسل عام ھای  دولتھا و کشورھا در طول تاريخ به کشتار آزادی و استقالل دست زده؛ مرتکب قتلۀاز ھم

 عالم گرديده؛ خلقھا و ملتھای بسياری را به خاک سياه نشانده؛ کشورھايشان را کشی ھای فراوان در اقصا نقاط

 فساد و تباھی، از مواد مخدر تا فرھنگ ابتذال و خشونت و تا ۀويران و ثروتھايشان را به يغما برده؛ در اشاع

! د که چنين باشدباش.  آن را سرغ نداردۀخصايل مزدوری و نوکر صفتی، چنان پيش رفته که تاريخ نظير و نمون

  .]مترجم

مقامات ناتو با انقضای مدت مأموريت در افغانستان بايد بفھمند که پس از نابودی اتحاد شوروی و انحالل پيمان 

 ضروری نيست، موضوعيت خود را از دست داده و با ايفای نقش بسيار منفی در  ورشو، حفظ اين پيمان نظامی نيز

  .نفوذ خود را تا مرزھای چين گسترش دھدۀ زنظام امنيت جھانی، سعی می کند حو

.  قدرت خود را از دست می دھدامريکاداليل روشنی برای واشنگتن دشوار است به آن اعتراف نمايد، که اکنون ه ب

 نظامی در امور سوريه باالجبار صرفظر کرد و چرا برای حل و فصل ۀ از مداخل امريکاجھان شاھد آن است، که چرا 

تواند به حرکت در ھمان سمت   نمیامريکاچرا .  نظامی به راه حل سياسی تن دادۀجای گزينه ی ايران، بئ ھسته ۀپروند

ادامه دھد و از تحکيم حضور نظامی خود در افغانستان پس از انقضای مھلت مأموريت سازمان ملل متحد امتناع نمايد؟ 

  . درآيدامريکا استعماری ۀکه کشورشان به زير سلطکه مقامات کنونی افغانستان تمايلی به آن ندارند  ويژه اينه ب
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