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همکاری ستراتیجیک بین افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا در شرایط کنونی برای هر دو کشور  (۱)عقد  تفاهمنامۀ 
 . نظامی و اقتصادی است حائز  منافع سیاسی،

بر عالوه که نوید یک  احوال کنونی داخلی وطن ما با همه پراگندگی ها و نا بسامانی ها و کشمکش های متنوع 
آیندۀ مطمئن را مبنی بر پیمودن مسیر وحدت ملی و ملت شدن نمیدهد بلکه در عوض با درنظر داشت واقعیت های 

 . گی بیشتر مردم را هراسان گردانیدهعینی واهمه ای از هم پاشیدگی و ورشکست
 

بدبختانه تکیه بر بازوی نیروهای ملی در تزلزل بوده و اعتماد مردم به نظام و اراده و توانمندی آن در حفظ منافع 
لذا میتوان از بسی جهات بر این قرار داد بحیث تضمینی برای افغانستان خوش بین بود  و مهر .  ملی وجود ندارد

ورنه ُملکی که مالک حقیقی میداشت و اوالد صالح ، مسئول و با احساسش نقش، رسالت و وجایب ملی تائید نهاد، 
میالدی و با بهره برداری معقول و خردمندانه از فرصت های بسیار مناسب  ۱۰۰۱خود را بعد از تحوالت سال 

یثیت و آبروی این وطن درک برای آبادی این ویرانه بر پایه های ارزش های ملی و احیای مجدد عزت، وقار، ح
می نمودند و راه های اتکاء به خود و صاحب خانۀ خود شدن را سراغ می نمودند  و در پی انتقام جویی در ویرانی 
و شکنجۀ یک قوم نمی شدند و شالودۀ وحدت ملی را ظالمانه درهم نمی شکستند، امروز این وطن بازیچۀ سیاسی 

نیاکان ما حراستگر مال و ملک خود می بودیم چون خود یک ملت و یک  بر سبیل عرف. هر کس و ناکس نمی شد
پارچه می بودیم پس صیانت از تمامیت ارضی و حریت وظیفۀ خود ما می بود و ضرورتی به تن دادن به قید و 

 .گویند که از ماست که برماست. بست چنین توافقنامه ها نمی بود
 

ت این وطن بدست عناصری افتاد که بدون زیاده گویی به مشکل  درین ده سالی که گذشت و در گذر است سرنوش
احساس وطن خواهی  را در ایشان سراغ می توانید، به زیر عنوان مصلحت  کمترین احساس تعلقیت به افغانستان  و

و وحدت ملی کسانی بر اریکۀ قدرت تکیه زدند که از دستان شان خون می چکید و دهن های شان تا هنوز بوی 
نامۀ جهاد خود را مالکین بر حق این خاک شمرده، بیرحمانه ربودند، دزدیدند، بغارت  و با داشتن جواز. یدادخون م

گروه دیگری با دیپلوم و اسناد معتبر علمی با . بردند، غصب کردند، حق یتیم خوردند و مال بیوه به یغما بردند
قدیمه قرار گرفته بگوش های شان ترانه های قاپیدن و روابط دیرینه ایکه با مراجع قدرت داشتند کنار تیکه داران 

چاپیدن شیوه های عصری سرودند و ارادتمندانه گفتند ربودن های شما در فنون فساد امروزی حکم خس دزدی دارد 
بیایید که هنر های دزدی داره یی را به سبک علمی مطابق برسوم متداول امروز به شما بیاموزانیم که نه تنها خود 

سایش و راحت زیست نموده بلکه پسر و دختر و نواسه و کواسه و زیر کاسه و لخک دروازه، اقارب و در آ
گفتند این دور زود گذر است، نه پرسانیست نه باز خواستی، دو قوای . خویشاوندان تان در رفاه ابدی بسر برند

بگوش دیگران رسید، سماوارچی، کبابی مدافع کالن داریم یکی نام اسالم  و دیگری دیموکراسی، چون این آوازه ها 
سرای وان و رستورانچی گله گله روانۀ دیار چور شدند، شرکت ها ساختند، بنیاد ها ایجاد نمودند و صرافی های 
عصری را بنام بانک ها ایجاد کردند، نه تنها پس اندازهای بیچاره و ساده دالن و خوش باوران را دزدیدند بلکه 

ی ملی را به شیوه های بانکداری عصری میسر گردانیدند و خود زیر پوشش رسم بازار آزاد زمینۀ فرار سرمایه ها
 :و گفتند  که  . قرار دادند

 

 دور عیش و نوش آخر سرآید بندگی درکار است
 

 .و چنین بود که چنان شد
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ین مقصد چه چون به اسرار منفعت قدرت آگهی حاصل گردید پس سوال بقا و استمرار بمیان آمد، غرض حصول ا
دسایسی که ریخته نشد و چه تزویر هایی که بکار نرفت و بازیچه و وسیلۀ همه مردم ساده دل و خوش باور و 

در آشنا ساختن  .خوش قلب افغانستان بود در واقعیت پیوند این رشته ها با سازمان های جاسوسی بیگانگان بود
 .را بسویۀ متخصص پرورش دادندخارجی با فنون دزدی و سوء استفاده کوتاهی نشد هر یک 

 

 .معذرت می خواهم که از اصل موضوع بیرون رفتم دلیل کبر سن و پیری و زهیری و وفرت گفتنی ها است
بحکم قافله ساالر منادی اعالن سفر کرد، شهری که .  آنچه به ارتباط موضوع باید گفته آید کنفرانس شیکاگو است

طراق کرده بود و از سخاوت و کرامت اهل کاروان مشت محدود بنام این قافلۀ غنا و ثروت بیشمار در آن ا
سرکردگان و کالن شوندگان بیحد فیض برداشته بودند و شب ها را در زیر چادر های ارباب قافله به عیش و نوش 

م مصروف بودند، به صدا ها، به ناله ها و فریاد های اهل فضل و دانش و دلسوز شهر وقعی قایل نگردیده که پیه
می گفتند که این کاروان محمولۀ گران قیمت با مصارف گزاف پاییدنی نیست از سود معامالت آن برای اعمار شهر 
.  استفاده نمایید،  رفاه و آسایش مردم را در نظر گیرید،  بعد رفتن قافله، مردم دچار فقر و تنگدستی خواهند شد

حمالی و مزدور کاری و تغذیه از پس مانده ها روز می متباقی اهل مدینه با بدست آوردن مزد کار های شاقه  
 .گذرانیدند

کاروان عزم . ولی منفعت و پرداخت  ته جایی بین حاکم دزد، قاضی دزد و کوتوال و احواله دار دزد تقسیم می شد
 .سفر کرد و جرس قافله و صدای ساربانان به فضا پیچید

 

گو خشک نشده بود که کمیسیون مخصوص تخصیصیه های هنوز عرق پای مسافرین شرکت کنندۀ کنفرانس شیکا
بیست و هشت فیصد تنقیص را  ۱۰۱۲کمک های خارجی سنای امریکا در مبالغ تخصیصیۀ افغانستان در سال 

در حالیکه قوای نظامی امریکا کامال ً درین سال بیرون .  پیشنهاد کرد که شامل مصارف نظامی و انکشافی می باشد
همچو تنقیصات بطور فاحش . وری آخر مربوط جلسۀ عمومی سنا و فیصلۀ مجلسین خواهد بودالبته منظ. نمی شود

 .در کمک های امریکا برای پاکستان و تا حدی هم  در کمک ها به اعراق و مصر در نظر گرفته شده
 

بدامان  کنفرانس شیکاگو اعالن ختم یک دور است، دوری که که در آن کمک بیشمار از طرف امریکا و متحدین آن
از . افغانستان سخاوتمندانه و بدون جواب دهی و تفتیش ریخت، آن دور را میتوان دور طالیی برای افغانستان شمرد

بسیاری هموطنان می شنویم که امریکا اهداف خود را دارد که البته نمی توان از آن انکار کرد، ولی سوال آن خلق 
 هم اهدافی داشتیم؟  ( افغانستان) می گردد که آیا ما 
 اهداف ما چه بود؟  

 و تا کدام حد به آن رسیدیم؟ 
 

اگر از کمک های سائر مملک درین بحث بگذریم و تنها کمک امریکا را در محاسبه بگنجانیم مجموع کمک های 
فیصد را مصارف  ۰۴له بلیون دالر بوده که اگر از این جم ۰۵۴این کشور درین دوره بقرار ارقام منابع امریکایی 

 ۸۱ها و خورد و برد بشماریم متباقی  NGOفیصد را مصارف توسط سازمانهای بازسازی والیتی و  ۲۲نظامی و 
ر طول ملیون دالر میرسد که افغانستان د ۰۴۴ بلیون ۲۲فیصد که اگر به حکومت افغانستان پرداخته شده باشد به 

 . نیاورده بودتأریخ در خواب و خیال خود چنین کمکی بدست 
 

اگر در سری سودای وطن و در دلی عشق آن با این مصرف اهداف بس بزرگ اقتصادی در یک پالن گذاری 
امروز مردم افغانستان از بسی جهات متکی بخود بوده و با فقر و تنگدستی نمی . معقول انکشافی بدست می آمد

های تولیدی بکار می افتاد و ده ها هزار افغان  با انکشاف زراعت چرخ. زیستند و محتاج و دست نگر نمی بودند
داخل فابریکات و دستگاه های مختلف می شدند و عاید واقعی بدست می آوردند، با مهار کردن دریا های مست و 

 .خروشان ما قوت روشنایی و چرخاندن فابریکات تولیدی خود را خود میداشتیم
 

مجموع کمک های امریکا بشمول کمک بال عوض و قرضه ها  اجازه بدهید بطور مقایسه خدمت شما عرض کنم که
ملیون دالر تخمین شده که از تمویل و تکمیل پروژه های ذیل میتوان  ۹۰۰به ۱۵۹۵میالدی تا سال ۱۵۹۰از سال 
 : ذکر کرد
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 ،پروژۀ بزرگ وادی هلمند 
 ،بند برق کجکی 
 هر ظاهر شاهی،سربند دهله و تنظیم  آب دریای ارغنداب و پرچاوۀ سرده و احداث ن 
 ،احداث شهراه کابل قندهار و قندهار سپین بولدک 
  های انجنیری ، زراعت  پوهنڅیپروژۀ معارف احداث تعمیر جدید پوهنتون کابل و اعمار مکاتب و توأمیت با

 و تعلیم و تربیه  و تربیۀ معلم و تهیۀ صدها فرصت تحصیلی به سطوح مختلفه برای جوانان افغان،
 در امور زراعت پروژۀ موفق گندم و کود کیمیاوی و تقویۀ خدمات ترویجی در سرتاسر  کمک های مختلفه

 کشور،
  پروژه های مختلف در امور صحت عامهو کمک های بال عوض در تهیۀ غله در مواقع خشک سالی و 
 

زمان مغز در آن . ملیون دالر تکمیل گردیده مورد بهره برداری قرار گرفت ۹۰۰که همه و همه به مصرف تخمینی 
های متفکر و قلب های مملو از احساس وطن پرستی افغان بود که با کمک مشاورین دول دوست اهداف انکشافی را 

گرچه ممالک مختلف در دوران رقابت جنگ . در پالن های پنجساله و بعداً در پالن انکشافی هفت ساله گنجانیدند
ه در مجموع از لحاظ مبلغ با کمک ده سال گذشته قابل سرد کمک های معتنابهی برای افغانستان عرضه نمودند ک

این سرازیر شدن کمک ها به مراتب از ظرفیت جاغور اقتصادی ما باالتر بود که یکی از عوامل . مقایسه نیست
 .ایجاد فساد محسوب شده می تواند

 . با کمال تأسف که ما این فرصت های بس بزرگ و نادر را بیهوده از دست دادیم
  افغانستان بیداد میکند، مهاجرین عودت کرده اند و در بد ترین شرایط بسر می برند،فقر در 
 ،یک فیصدی بزرگ مردم دسترسی به خدمات صحی و آب آشامیدنی پاک ندارند 
   ،مرگ و میر مادر حامله و طفل نوزاد بسیار بلند است 
 ،بیش از یک ملیون افغان معتاد به مواد مخدره است 
  اری خالصه نمی شود بلکه انواع فساد و استفادۀ نا جایز از بچه و دختر خورد سال مروج فساد در فساد اد

 است،
 کشت خشخاش رو به ازدیاد است و تجارت هیروئین در رونق. 
 

 .این کمک ها آب شدند و بزمین رفتند و یا تبخیر کرد  و بهوا رفت: پس به صرحت میتوان گفت  
 

امروز . لیونر ساخت  و در برابر هر نوع بازپرس مصئون و در امان اندکمک های خارجی یک مشت محدود را ب
آنچه به نام اقتصاد وجود دارد  جز  یک سراب  فریبنده چیزی نیست این یک حالت خلق عاید تصنعی است که بیخ 

ال و طبقۀ تحت مردم بدو دسته تقسیم شده طبقۀ بسیار با. و بنیاد منابع ملی ندارد و این پوقانه عنقریب کفیدنی است
 .خط فقر طبقۀ متوسطی وجود ندارد

جامعۀ جهانی وعده های شاخ آهو است،  در هر کشور کمک کننده احزاب بر سر اقتدار  ۱۰۱۲وعده های بعد از 
جای خود را به احزاب و یا ائتالفاتی با روش ها و طرز دید های خاص اقتصادی میدهد، رئیس جمهور جدید 

ممالک شامل پول مشترک  یورو با مشکالت عدیده روبرو اند دستۀ بحران .  خود وفا نکردفرانسه به تعهدات سلف 
زدۀ واقعی و دیگران زیربار  فشار وظیفۀ ناجی گری دست و پا میزنند که این اوضاع یقیناً باالی کمک های اتحادیۀ 

 .اروپایی به افغانستان تأثیر گذار است
 

مریکا علویت های حکومات آینده را تغییر میدهد و دیگر بحران عمیق اقتصادی حاکم بر جامعۀ ا
موجودیت چند پایگاه نظامی امریکا تأثیر بارزی باالی . افغانستان در فوق لست قرار نخواهد داشت

 .اقتصاد افغانستان نخواهد داشت
کنفرانس شیکاگو . فرصت هایی که ما خود می ساختیم  و به پای خود می ایستادیم از دست رفت

خطری برای دولتمردان افغان بود که دیگر امور خانۀ تان  را بدست خود گیرید من میروم و  زنگ
هر پولی را که برایت در آینده می پردازیم حساب خواهد داشت و در ادامۀ . باالی من حساب نکنید
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چنین فساد گسترده چشم طمع به کمک ما نداشته باشید، این صحبت های پس پردۀ کنفرانس شیکاگو 
 . بود

 

 پایان

 .لذا درینجا تفاهمنامه یاد گردیده.  گفته نمی توانیم مه و یا قرارداد ان تا زمان طی مراحل قانونی آنرا مؤافقت( ۱)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


