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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلً موږ سري اړیکً ټیىگً کړ ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

  
  

 14/11/2113                     م، نعیم بارز

 رئیس جمهور کرزیسرانجام 

 را بر دولت امریکا قبوالند! خواست هایش

 
 

ز ا بعدنظامی آنکشور های پایگاه مقصد باقیماندن یکتعداد  به کاامری ۀافغانستان و ایاالت متحد کشور دومیان توافقنامۀ امنیتی 

 ا  ث و چانه زنی گرفته شده بود اخیرطرف به بح ت عالی رتبه دوأزیر نظر هی ه ماه پیشدکه از یازدر افغانستان م 2114سال 

پس از گذشت چهل وهشت ساعت و چهار دوره مذاکره بین سرانجام  وبه کابل امریکا  ۀوزیر خارجسفر آقای جان کری  با

پخش ی افغانستان رسما  از طریق تلویزیون ها 13/11/2113 یتأریخمطبوعاتی  اعالمیۀ رئیس جمهور کرزی و جان کری

ونیت حقوقی نظامیان امریکائی در افغانستان که مصبه غیر از یک فقره ) که کال  به توافق رسیده اند،معلوم شد  و ،گردید

خواهد محاکم امریکا صورت  در ینمتهممحاکمه د نجرمی شومرتکب امریکا در افغانستان یا افراد نظامی  فرد ورگاه ه

در  دیگرکه قرار است ظرف یک ماه ه ای لویه جرگ متصمیبه آقای کرزی را این مورد البته  (ان، نه در محاکم افغانستگرفت

به امضا نخواهد از اینکه وزیرخارجه گفته است بدون پذیرفتن این مساله  توافقنامه ، ه استگردد محول نمود بر گذارکابل 

بدون شک  لذا خواست هایش را باالی امریکا قبوالنده استتمام تا جائیکه ممکن بوده چون رئیس جمهور کرزی  بناء   ،رسید

 .به این خواست امریکا تمکین خواهد نمودلویه جرگه 

 مشخصا  عبارتند از:آن به نفع افغانستان اساسی سه مورد از جمله خواست های افغانستان باید گفت 

یا  ولیه تروریزم عزیر نام مبارزه ها امریکائی نباید گفته شده، از موضع احترام گذاردن به حق حاکمیت ملی افغانستان   - 1

 .استفاده نماینددرخاک  افغانستان طیارات بمباردمان  ی هوائی وبخصوص نیرو انش هاینیرواز هر اسم دیگر 

 .ندارند در قید زندان افراد افغان رایا  فرد وافغانستان و نگاه داشتن  ن زندان دردر اختیار داشتحق امریکائی ها   –2

بارها از که چناننمی دانستند  در برابر حمالت خارجی که قبالً امریکائی ها آنرا برای خود مقدورحمایت از افغانستان   – 3

مگر امریکائی ها هیچ یک عکس العمل جانب دولت پاکستان مناطق شرقی افغانستان مورد حمالت توپ و راکت قرار گرفته 
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 german.de-maqalat@afghan  ئکړلً موږ سري اړیکً ټیىگً  ښت تاسو ٌمکارۍ تً رابولي.  پً دغً پتًوپً درافغان جرمه آوالیه 

 ئٌیلً مه یو خپلً لیکىً لً رالیږلو مخکې پً ځیر و لولـ، دلیکىې د لیکىیسې بڼې پازوالي د لیکوال پً غاړي دي : یادونه

 

 در برابر حمالت خارجی حمایت از مذکور  ۀبه اساس توافقنامولی اکنون ده اند الزم از خود در برابر دولت مذکور نشان ندا

 .پذیرفته اندافغانستان را 

کمک به رد دالر اچهار میلیبیش از پولیس و  پرداخت ساالنه چهار میلیارد دالر مصارف اردو و هجملاز مسائل مهم دیگری 

 .تعهد شده است ملکی افغانستان نیز در این سند امنیتیمندی های نیاز

پس از طی مراتب اصولی، تصویب لویه جرگه و امضای احتماال  نشده  ءهنوز افشا مذکور که تا ۀتوافقنامجزئیات راجع به 

 .خواهد گرفت قرار ءرسما  مورد اجرا خواهد گردید وکامال  روشن  هر دو کشورروسای جمهور 

 جودوکه ، چند پایگاه نظامی امریکا در نقاط مختلف افغانستان است ۀلأمس جا دارد گفته شوداینجانب آنچه از دید در این ارتباط 

توافقنامه و ایجاد  یکسو ازاگر البته  ،از بقدرت رسیدن گروه تروریستی طالبان و سازمان القاعدهخواهد بود سدی ها این پایگاه 

 امریکا بسیار ۀامی و سیاسی ایاالت متحدیک برای حفظ منافع اقتصادی، نظژستراتی ۀمنطقمثابه یک ه پایگاه در افغانستان ب

در آن از جانب همسایه های متخاصم امنیت و استقالل همیشه برای کشور و مردم افغانستان که  از سوی دیگر ،است مهم

کشور بخوبی نشان میدهد که در اثر دخالت های  تأریخزیرا  ،شته بلکه اهمیت حیاتی داردارزش بیشتری دانه تنها خطر بوده 

 الزم وامنیت مین أت ۀجدال بسر برده و هیچگاه زمین ودر جنگ مردم ما همواره قیم و غیر مستقیم دولت های همسایه مست

دیگر که افغانستان بفهماند بر خود  رشد و ترقی برسد که بتواند به گرگ های دور وچنان فراهم نگردیده تا کشور به مدار اود

 را داشته باشند.اش بره ای بی دفاعی نیست که خیال بلعیدن 

رساندن کمک های مادی و تعهد  وبوجود می آید تضمین امنیتی  اطمینان وکشور چنین   تأریخاولین باریست که در خوشبختانه

 .ستامیسر شده برای مردم افغانستان معنوی از سوی دول قدرتمند جهان 

انه به اوضاع ده دوازده سال اخیر کشور نگاه کنیم اگر واقعبینبوده افقنامه یک امر ساده ای نتومرحله رسیدن تا این خالصه 

 ت و تحوالها  پیشرفتفرهنگی، اقتصادی، صحی وغیره در زمینه های بازهم ، فساد اداری عملیات تروریستی ووجود با

یلیارد شار طبیعی به ارزش هزار ها مدارای منابع سرنستان اگردیده افغ ه است و از آنجائی که معلومدش نصیب مردم ما یمثبت

 شده و زیادکشور ما از هر لحاظ متکی بخود  دیگر ۀسه ده امید وار بود که طی دوبعد از این بیشتر توان  دالر بوده می

 .باشداحتیاج به کمک های خارجی ن

 حامیان تروریست پرورشان را به تب لرزه دچار نموده و گروه های تروریستی وامنیتی، توافقنامه  خبرناگفته نباید گذاشت که 

اخطار صادر  توافقنامه مذکورتصویب مناسبت ایام عید در مخالفت با بهانه به از خبر توافقنامه عمر محمد مال که چند هر

قدرت ه در افغانستان بگروه های تروریستی که دیگر ممکن نیست  ه خواهد بودفتپذیرزیر دل همه بی منطقی در  ولی بانموده 

 .رسند

که و خارجی داخلی  انبخصوص تجار و سرمایه دار ،زومند زیستن در صلح و امنیت اندبا لعکس همه مردم کشور که آراما 

وارم دامی ،سرنوشت افغانستان چگونه رقم خواهد خورد 2114بعد از سال المللی  با خروج قوای بین کهراس بودند هقبال  در 

های امکان را به گروه این امریکا دیگر  ۀمتحدمیان دولت افغانستان و ایاالت برسر پایگاه نظامی که توافق  باشنددریافته 

 مبدل نمایند.شان که خاک افغانستان را به مرکز فعالیت های تروریستی خواهد داد القاعده نسازمان  تروریستی طالبان و

رم دوکتور محتی چون ها و میهن پرستانآگاه ترین سیاست مدارتوسط فقیت این توافقنامه را که از لحاظ دیپلماسی ؤدر پایان م

به همه نظر خردمندانه رئیس جمهور کرزی صورت گرفته  زیر وزی  رنگین دادفر سپنتا و محترم دوکتور اشرف غنی احمد

 .تبریک و تهنیت می گویمافغان های خواهان امنیت و صلح در افغانستان 

 پایان


