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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

  
  

 90/90/4902                            آشفته میرویس
 

  امنیتى قرارداد امضاى به رابطه در
 امریكا متحدۀ ایاالت با

 
 و دقیق دلیل كدام بر بنا باشد، مي متحدۀ ایاالت با ستراتیژیک شدۀ امضاء  ًقبال پیمان مهم جزء هك امنیتى قرارداد

 شود؟ عقد تواند مي مقنع
 

 شود؟ مي قطع افغانستان در جنگ قرارداد، امضاى با آیا 
 گردد؟ مي تأمین كشور در امنیت 
 شود؟ مي بسته كویته شوراى دروازۀ 
 شوند؟ مي رهانیده پاكستان هاى دستگاه كنترول و نظارت از شدند، مي خوانده تروریست دیروز تا كه تنى چند 

 سهامى شركت یعنى ائتالفى دولت در جنگساالران سایر مثل یا و  گیرد؟ مي صورت قاطع برخورد آنها با یا
 شود؟ مي داده سهم شان براي

 شود؟ مي قطع امریكا دولت فشار الِاعم و توصیه به پاكستان هاى پرانى راكت 
 ضمانتى چه و  نشد؟ پرداخته مشكالت این به گذشته سال دوازده طى چرا است، مثبت االتسؤ این به پاسخ اگر 

 .شود مي پرداخته حتماً  مشكالت این رفع به قرارداد این عقد با كه دارد وجود
 ضد بر مبارزه خاطر به متحد ملل مجوز با ظاهراً  متحده ایاالت رأس در و ناتو ایساف، جهانى، جامعۀ 

 اگر و  ؟است نیاز چه قرارداد امضاى به ،است شده رفع متروریز خطر اگر حال آمدند، تاننسافغا به متروریز
 ندارد؟ پذیرى ولیتمسؤ و است بالتكلیف ناظر چرا متحد ملل نشده، رفع

 خود براى ارگ محوطۀ داخل در قصرى كه كرزى حامد آقاى هاى گفته به اعتماد عدم با افغانستان مردم مشكل 
 مسند بر باالبین بحیث هم و نماید پذیرایى ارگ داخل در را او هم آینده در كه را شخصى ایدش و است ساخته
 چنین حال تا چون زند، مي كه هایى گپ این نه دارد، ها امریكایى با جنجال باشد، داشته قبول هدایت صدور
 است. هنداشت تأكیدات

 مقامات درون در شان نوكران و ایران و اكستانپ استخباراتى هاى دستگاه مسابقات در افغان ملت جدى مشكل 
  :كه دهد مي ذهنیت چنین ما مردم به ما، كشورى های رتبه بلند

 برنامۀ یك نه و باشد خوشبینانه گمان یك تواند مي این ولى .باشد كشور نفع به بایستى قرارداد امضاى 
 .شده تضمین و شده حساب واقعاً 

 حتى و نمود مدافعه بشر حقوق ناقضان و جنگساالران اصطالح به از فقط گذشته سال دوازده طى امریكا 
 .نكشانید محاكمه به را جنایتكار نفر یك و نپرداخت انتقالى عدالت تحقق اقل حد به هم نمونه یك منحیث

 ملت هاى تهخواس خالف دایم طور اش منافع تا آورد وجود به هم ملیاردر طبقۀ یك مردم سركوب براى 
 .گردد تأمین افغان

 ایجاد استخباراتى، پاى بى و سر بى های شبكه ایجاد توسط و جاسوسى سیستم با تواند مي آینده سال ده طى 
 تعویق به هم هنوز درازى سالیان براى افغانستان در را دوست آزادى و خواه ترقي ملى هاى نیرو اتحاد و

 .اندازد

 نداریم، اختیار در طرف دو هر از آن تطبیق براى صادقانه عملكرد با دقیق تمعلوما قرارداد این مورد در 
  .داد قاطعانه نظر آن تردید یا و تأئید براى توان مي چگونه پس

 و  نسوختانده دل شده نگهداشته عقب هاى كشور براى جهان سطح در آورى زور هیچ است مبرهن آنچه 
 نداریم. اى اطرهخ چنین افغانستان ریختأ در ما اقل حد
 
 !!میدانید بهتر شما آنطرف 
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