
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 3تر 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

  
  

  3113دسامبر  8          داکتر سیدخلیل هللا هاشمیان                                                        
 

 بارتباط اوضاع وطن،
 قابل تقدیراست! تقبل انتقاد باالی خود

 

ده و هم انتقاد مقابل مقاالت من حساسیت پیداکر نوری دراحمد شده بود که آقای ولی  من چنین احساس پیدا نزد در
 ، ولی احساس دوم با نشر مقالۀ شاغلی داکتر نبی مصداق . احساس اول هنوز رفع نشدهکند نمی نشر باالی خود را

که محتوی آن شاید مورد پسند دوست گرامی  کردم من هم چیزکی بنویسم ت پیداأرفع گردید، بلکه جر کاملا  نه تنها
 نگیرد.   ام آقای ولی نوری قرار

  : "اما اجازه بدهید "شفتالو بگوئیم شود، دهل پیرامون جرگۀ مشورتی از هرطرف شنیده می دنگ و
 

ساخت "بوش"  قانون اساسی  !  لویه جرگه درجرگۀ مشورتی بود، نه لویه جرگهیک ابل ک مجلس اخیر در یک(
د سالۀ "لویه جرگه" وجو قانون های اساسی سابقه وهم درعنعنۀ چند هزار عریف بخصوص دارد، عین تعریف درت

، اما داده است رئیس جمهور درحاالت خاص صلحیت مشوره راه داشته است. قانون اساسی ساخت بوش ب
های افغان پیشکش  ن دانهمه قانو . من این ادعا را نزدیه جرگه را برای مشوره نداده استساختن لو صلحیت دایر

 !معیارهای قانون آنرا رد کنندتوانند از زاویۀ  کنم  که اگر می می
 

مسودۀ تنها باالی مواد  محدودیت مشوره را مشورتی بود، و رئیس جمهور ۀکه ماهیت جرگ وقتی قبول شود دو(
میعاد برای امضاء قرارداد  ۀ قرارداد راجع به تعیینمسود حالیکه هیچ ماده ای در ، درشته بودقرارداد امنیتی گذا

؟ ضرب کند سفارش می تا اخیر ماه دسامبر امضاء قرارداد را ،تصویب جرگه درمادۀ سوم نداشت، پس چرا  وجود
ها شنیده شد که  موش همه شنیده اند. از زبان یکی از ها گوش" موش و ها موش دارند دیوالکه "را المثل عامیانه 

 ! قطعنامه اضافه کرد این سفارش را در گماشتگان او و آقای صبغت هللا مجددی سفارش و اصرار
 

رئیس نید، اما درهیچ قانون افغانستان ! مشوره را باید شز جرگه مشوره خواسته بود، نه امررئیس جمهور ا سه(
ی و أ، رئیس جمهور باید رو اگر گفته شود که بحکم عنعنه باشد، تطبیق مشوره نمی قبول وه جمهور مکلف ب

مکلف  ببینیم که آیا رئیس جمهور ودقت بخوانیم ه تصویب جرگه را ب ۀماد 31 بیائید این د، آنگاه نظرمردم را بشنو
 جرگه ؟ سفارشات  و اساس مشوره هاه اساس اخطار مجددی عمل کند یا به ب تنهاشده 
 احترام های امنیتی همکاری امضاء قرارداد کند که : " در سفارش می رئیس جمهوره ب ماده چهارم قرارداد ،

رعایت گردد.  اا امریکا جد ۀدم افغانستان از سوی ایاالت متحدمقدس اسلم، فرهنگ، رسوم وعنعنات مربه دین 
برای مدت ده سال اعتبار داشته  این قرارداد بین دو کشورمستقل دارای حاکمیت ملی و مساوی الحقوق منعقد و

، سازد ف یکماه، زایل میظر شد." همین ماده بذات خود ضرورت ماده سوم، یعنی امضاء قرارداد را در با
  زیرا :
ت أجره گیرد، همه علمای دین ب ونیت قضایی عساکر امریکا به "دین مقدس اسلم" ارتباط میبه مص مادۀ مربوط

خیر اسلم است" . ه ب " :مجددی گفت دارد، اما جناب مل شریعت اسلم قرار تام گفتند که این ماده در تضاد با
"کوشش صورت گیرد تا محاکمۀ آنعده این معضله پیشنهاد کرده که : برای  گنجشککی راه 11 ماده ه درگجر معهذا

محاکم امریکایی در  گردند، حتی االمکان در افغانستان مرتکب جرم می از پرسونل  نیروهای نظامی امریکا که در
ولی آقای  قرارداد شامل شود که نشده، ، این ماده باید دراساس این سفارشه داخل افغانستان صورت گیرد..." ب

 می... ضرب المثلی بیادم آمد که  شوم و از وطن می برآیم مجددی اخطارها داد که اگر امضاء نکنی مهاجر می
 برم." را می شوم، یا بینی خود همبستر می دداشت که " یا با ینگۀ خو اصرار شخصیگویند 

 ۀسوم ماد ۀحالت آنی که در فقر عملیات و تلشی منزل به جز از : "پیشبردقطعنامۀ جرگه سفارش میکند که 11 ۀماد
ه فقرۀ "حالت آنی" باید تعریف شود. ب باشد..."  اوالا  های امنیتی پیش بینی شده، مجاز نمی سوم قرارداد همکاری

که  گویم می ،صلحیت علمی دارم درین رشته بودم وکابل پوهنتون  استاد این مضمون در ارتباط علم معانی که من
 همیشه یکتشکیلت ریاست جمهور امریکا در تواند. در شده می سیرتف یر وزبان دری چند نوع تعب "حالت آنی" در
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 آن وجود دردقت بخواند تا کلمات ذومعنین ه ا بهای دولتی و بین المللی ر تا قراردادنفر زبانشناس شامل بوده 
ماده و ارتباط این ه ب ۀ دیگر کهنکت باشد. ذومعنین نی، بلکه کثیرالمعنی مینداشته باشد.  اما اصطلح "حالت آنی" 

رسد اینست که ما الحمدهلل یک سپاه سه لک نفری و  افغان می هر نظره ، بامریکا برای داشتن حق تلشی اصرار
 توانایی را پولیس افغانستان این کفایت و پولیس یک لک نفری داریم که افسران زنانه نیر شامل آنست، آیا اردو و

عسکر ه ی کنند؟؟؟  اگر دارند، پس ضرورت بحکم محکمه تلشه ندارند که خانه های اشخاص مظنون را مطابق ب
مصرف  یو اگر ندارند، حکومت چرا پول بیت المال را باالی یک اردوی بی کفایت ؟ امریکایی برای تلشی چیست

  ؟   تواند که یک خانه را تلشی نمی کند می
  ( تن زندانیان 12خواستار تسلیمی فوری )ه که : "اعضای لویه جرگه مشورتی قطعنامه سفارش شد 32درمادۀ

 تا زندانیان یاد خواهند دولت ایاالت متحدۀ امریکا می از برند، بوده و می زندان گوانتانامو بسر افغان که در
شامل نبوده و یک تقاضای مسودۀ قطعنامه  حکومت افغانستان تسلیم نماید." این تقاضا اگرچه دره شده را ب

این ماده شامل قرارداد نشود و  ه است. پس اگرکرد این تقاضا را ه از رئیس جمهورخودگ، اما جرجدید است
 چند مورد شرایط قرارداد درآن  بر باالی آن مذاکره صورت بگیرد،  بناهم مستلزم وقت کافی است تا  اینکار

کورکورانه امضاء  تواند این قرارداد را تا زمانی نمی اا و قانون اصوالا  رئیس حمهورباشد و  می نظر قابل تجدید
تا داد شامل گردد. قرار صراحت دره توافق طرفین ب)سفارشات جرگه( الذکر مادۀ فوق چهار مورد کند که در

مجددی گیرد.  می تکرار از تهدید کاره نشده، و ب مواد قرارداد حاضر در امروز امریکا برای تجدید نظر
 ، او هیچخود به دنمارک آورد با را که برایش رسیده بود، آنها ها تحایفی و از زبان موشمسموع  صاحب قرار
لرحمن قرارداد مثلیکه امیرعبدا ، اکنون اصرار دارد شرایط امریکا راغانی را رعایت نکردهافوقت غیرت 

اما برادرش  .د، کرزی هم بخاطر گل روی مجددی این قرارداد ننگین را امضاء کندامضاء کر دیورند را
 اخیر ات افغانستان را حیثیت اسلم و زندگی کرد و عزت و رفق ت وربمرحوم مغفور عزت هللا مجددی درغ

 .دمردانه حفط نمو حیات شرافتمندانه و
 

جانب مقامات حساس تعیین شده  ۀ مشورتی تعیین نکرده، بلکه ازگجررئیس  ثحیه مجددی را بشها گفتند کرزی وم
"خالد بن ولید" ثبوت  ، اعطای لقبهمگان معلوم استه مقابل قدرت و ثروت ب گردن نرم مجددی در بود. خصلت
جانب که صورت گرفته باشد،  اهانت  هر ، ازجرگۀ مشورتیحیث رئیس ه دوم ب ارتعیین مجددی ب .این مدعاست

 یافت نمی دیگری برای اینکار فغان موسپیدملیونی ا 01دانشمندان ملت  و بین علماء ملت افغان که گویا دره بود ب
شنیدند که وقتی نوبت سخنرانی به مجددی  میراث بیک شخص تعلق بگیرد؟ همه دیدند و قسمه چرا این مقام ب شد؟ و

 کشید وجیب خود  از وطنفروش خوانده ..." سپس لستی را مراجرگه گفت که: "مردم ه زبان خود به ب رسید، او
رئیس  حیثه مجددی بهمه فهمیدند که . تعیین کرده ام ...منشی و  اشخاص را بحیث معاون و این گفت من قبلا 

  دهد.   مشوره می ولی نعمت خوددنمارک به  حاال هم از و تعیین کرده بودند را قبلا  او ، هه انتخاب نشدگجر
 

مطرح ساختن آنها  جلوگیری از طوالنی شدن این مقاله از منظوره قرارداد وجود دارد که من ب مواد دیگری هم در
 سازم.  مطرح میشود  ه میکه در آن تضاد منطقی دید شوم، اما فقط یک مادۀ دیگر را منصرف می

  اد حسن همجواری باشد، قرارد مبتنی بر همیشه میخوانیم که :"پالیسی خارجی افغانستان باید 11درماده
 از توانند نیروهای امریکایی نمی بناءا تواند تحت هیچ شرایط مخالف این پالیسی باشد.  های امنیتی نمی همکاری

به اجازۀ و رغبت حکومت  برای مقاصد نظامی استفاده نماید، مگر دیگر علیه کشورهایبرافغانستان خاک 
  افغانستان. " 

صورتی برای  روابط حسنه با همسایگان، و این درداشتن حسن همجواری"، یعنی پالیسی خارجی مبتنی بر "
 ی درپایگاه نظام 2یک ابرقدرت خارجی ه باشد که مانند سابق " بیطرف" باشد. کشوریکه ب می افغانستان میسر
پالیسی خارجی مستقل تواند  می طورچ و تواند "حسن همجواری" را رعایت کند می دهد، چطور خاک خود می

   ؟؟؟داشته باشد
  اا ثانی

 دارد تا مطمئن شده بتواند که از را توانایی کنترول عملیات امریکا افغانستان کفایت وت استخبارا و آیا اردو 
  ؟؟؟ شود یبیگانگان حمله نم خاک آن بر

 االخره د کدام تضمین بین المللی، مثل از جانب ملل متحد، در قرارداد پیش بینی شده است ؟؟؟ و بیا درین مورآ
مفهوم این ماده را  ، تملم معنی ورغبت حکومت افغانستان" به اجازه و ، یعنی "مگراینکه جملۀ اخیر این ماده
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جرگه  را در گفت که مجددی صاحب اشخاص "گوسفند صفت" کابل می ها از موش کند. یکی از نقض می
 باشد. این ماده مصداق این ادعا می دعوت کرده، و

 

ماه  جریان اوضاع چنین است که کرزی تا اخیر ، شناخت من ازپیرامون موقف و سرنوشت کرزی نکتۀ اخیر
 شمول کودتا که از جانب شورای نظار باالی اوه شدید ب فشار خاطره کند، ولی ب امضاء نمی دسامبر قرارداد را

 ینا استعفی کند. درمانده،  موعد زعامت او باقیه ب ماه دیگر اول ماه جنوری که چهار ریخأت شده، شاید از وارد
اینکه قسیم  گردد، مگر حکومت آینده محول میه می آید و امضاء قرارداد اصوال ب وجوده صورت خلی قانونی ب

 داشت. که عواقب وخیم خواهد امضاء کند آنرا وکالت خود ۀدور فهیم در
 

مطالبات طالبان  برابر درتواند. موقف من  مرا طالب ساخته نمی، من طالب نیستم و جهان بینی من هموطنان محترم
بمباردمان  کنارجاده و وانفجاری  و واسکتی های بمب و کشتار و شده، من مخالف دوام جنگ ها نشر وبسایت در

ساله  32شته ام که نشرات کاری ندا و استم، و با )سی.آی.ای( هم سر بی پیلوت بودم و با پیلوت وطیارات هوایی 
 این عقیده ام که ولو امریکا با پایگاهایش برای مدت ده سال دیگر بماند، جنگ وه ب مجلۀ آئینه افغانستان شاهد آنست.

کنم که امریکا اول باید  کرزی را تائید می اصرار بود. من موقف و خواهد پیشتر از مراتب بیشتره کشتار طرفین ب
 سیس کند.أه های خود را تپایگا اا بیاورد، بعد صلح را رویکار

  

ق ح ورزند اما می اصرار خاطرحفظ ستاتسکو به امضاء این قرارداده افغانستان ب دانیم که بعضی حلقه ها در ما می
افغانستان و حیثیت  ودالر امنیت  ملیارد خاطر چنده بعریان بگویم که  کند خاک حکم می مردم و و دین وطن و

  االبصار کند. فاعتبروا یا اولی را تبرئه مینجیب  وشاه شجاع و ببرک  انداختن،  خطره را ب مردم آن
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