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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 1۳/1۲/۲11۳                              زرنج عبدهللا
 

  آموزیم می بزرگان از
 

 هللا خلیل دسی داکتر جنابان  چون تجربه و دانش و فهم عالمی با علمی معتبر اسناد صاحبان و دانشمندان از
 حیاتی مهم مسائل در که داریم توقع مدان هیچ وشاگردان عوام  مردم ما وامثالهم مصداق نبی داکتر هاشمیان،
 و داخلی ابعاد بیان و ارزیابی و است تحلیل نگریم می سو بهر بدانیم، را شان قاطع و مشخص نظر افغانستان
 را انتقادات سیل و انداختن عالمانه تحلیالت بدامان دست بازهم مهم و حساس مرحلۀ درین اما سماوی و بیرونی
 این که داریم انتظار ما شود نمی گرفته تماس مطلب اصل به رفتن طفره گفتن شفتالو نام بزیر  و نمودن سرازیر
 مسژولیت بروی بوضاحت  بینانه واقع کشور علیای مافع داشت نظر مد با و خود دانش و فهم به متکی استادان
 امنیتی توافقنامۀ نکردن امضاء آیا اقتصادی حاکم شرائط مخصوصا   و افغانستان احوال و حال همین در که بگویند

 علنا   جمهور رئیس که لو و گذریم می مشورتی ویا بود لوی که جرگه شکلیات از است؟ افغانستان بسود امریکا با
 .میگذارم احترام آن های فیصله به و است ملت نمایندگان اجماع جرگه این که گفت

   متکی و وابسته نگاه هر از امللی بین معتبر منابع های احصائیه و ارقام کشوربروی  اقتصاد فعلی وضع واقعیت 
 اعظمی فیصدی)  واردات دالر بلیون ۳۳٫۷و صادرات دالر بلیون ۳٫۴ که مملکت بوده خارجی های بکمک
 در 1۹۲ طفل هزار در و زندگی فقر امللی بین شدۀ قبول معیار از پایانتر نفوس فیصد ۴1و( خارجی منابع تمویل
 فیصد ۷۷ از بیش و میگردد تلف سالگی یک سن به رسیدن از پیش 1۳۴ طفل هزار درهر و تلف زایمان وقت
 منبع کدام مؤافقتنامه این تصویب عدم صورت در ندارند دسترسی طبی ابتدایی وسایل و صحی آشامیدنی آب به

 مؤافقتنامه این مندرجات از اگر بود؟ خواهد مملکت انکشافی و عادی های نیازمندی پاسخگوی دولت عایداتی
 نظر در میدانند مؤافقتنامه این مربوط را آینده های کمک که را ناتو و امریکا شرط همین صرف و بگذریم
 انقطاع صورت در مصداق صاحب داکتر و صاحب هاشمیان چون دانشمندی نگاه از مملکت اوضاع آیا بگیریم
 ویا است قضاوت انگیزۀ( است ستایش قابل که) ملی احساسات غلبۀ صرف آیا است؟ بینی پیش قابل ها کمک
 آن و رسید، نخواهد صدمه ایشان رفاه به قهقرایی بروزبحران صورت در که البته و جامعه عینی های وقعیت
 .گرفت خواهد قرار روزگار ناک عضب دیگر آزمون یک برابر در که است افغانستان ناتوان و بینوا ملت

 ها معقولیت بروی عقالنی تصامیم اتخاذ وقت حاال شده دیر بسیار  احساسات چنین تبارز برای که کنید نمی فکر
 . است ها واقعیت و

 جکومت این شد قطع خارجی های کمک اگر که بفرماییذ و نسازید مغشوش تان قلم قدرت با را ما افکار شما
 دارد معیشت امرار خارجی کمک به که که است سال سیزده افغانستان دارد؟ ماه یک برای را ایستادن پاه به توان

 افغانستان وآبروی حیثیت سؤوال دفعتا   ۲11۴ سال از بعد های کمک چگونه ندیده صدمه آن آبروی و حیثیت و
 ملی منافع اندیشۀ با مردم خادم دولت و بودند نمی رویکار رهزنان و دزدان واقعا   اگر. نماید می مطرح را

 فروش برای زاد ما انرجی ما و میگردید تطبیق اقتصادی مؤلد های طرح گذشته سال سیزده در میداشتیم
 منابع از ما نفت و گاز احتیاجات نموده شروع برداری بهره به ما مهم معدن سه دو و( فروشی آب نه)میداشتیم
 به آنصورت در میکرد تهیه را صنایع خام مواد بلکه غذایی مواد تنها نه زراعت سکتور و شد می مرفوع داخلی

 هراسی خارجی های کمک قطع و بوده کفاف خود تقریبا   که رسیده سطحی به افغانستان که گفت میتوان اطمینان
 . آفرید نمی

 بلکه نیستند امریکا مزدور و گماشته نبوده ملی منافع ضد اشخاص نوشتند توافقنامه این طرفداری به که آنانی
 منطقی دالئل بروی کن تباه بحران یک از گیری جلو وبرای بررسی عالمانه ها واقعیت بروی را احوال ایشان

 کودک و سفلگی امریکا های پرچمی ویا امریکا گماشتگان بنام شان ساختن متهم  نمودند، ارائه را خود نظریات
 .نیست بیش اندیشی
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