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 4112داکترسیدخلیل هللا هاشمیان                                                                                  سوم مارچ 
 

 افغان خبرگان برموقف تعحب
 

 تکرار و ناتو و امریکا های موقف از تائید به امریکا و اروپا از افغان محترم قلمبدستان و خبرگان اواخر درین
 افغانستان در دولت سقوط موجب او سرکشی این و کند نمی امضاء را امنیتی قرارداد کرزی حامد گویا که آنها شکایات

 ناتو قوای خروج از و سپارند می نشر بدست مقاالتی شد، خواهد القاعده و طالبان آمدن رویکار و آن، نظامی قوای و
 به،یکجان را امنیتی قرارداد به مربوط حقایق اینکه آور تعجب. کنند می تشویش و تأسف اظهار 4112 سال اخیر در
 دوام طفق امریکا امنیتی قرارداد که گویند می مثال. نمایند می ترسیم و توضیح واقعیت از عاری و امریکا نفعه ب

 ...کند می تقاضا 4112 سال از بعد را ناتو و امریکا محدود قوای حضور
 ،4112 سال از بعد( نفر هزار  14حدود در) ناتو و امریکا قوای محدود تعداد ماندن باقی که است قرار ازین اقعیتو

 9 تأسیس تقاضای که قرارداد این اهمیت با و مهم جزء ولی باشد، می امنیتی قرارداد اهمیت بی و فرعی ءجز یک
یک ژمهم ستراتی مغلق و عملیات بسیار منظوره ب ها پایگاه این نساخت فعال و افغانستان والیت 9 در نظامی پایگاه
 اگر. شود نمی دیده افغان محترم خبرگان مقاالت درذکر این جنبۀ قرارداد  باشد، می آینده سال 11 اقالا  مدت برای

تربیه و مشوره با  اردوی  منظوره گویند ب طوریکه می می واپایگاه های نظ تأسیستعداد محدود قوای امریکا بدون 
استقبال  آنرا ها باید سال، افغان 41یا  11شد، مدتیکه امریکا خواسته با هربرای افغانستان باقی می مانند،  افغان در

     کنند.
 ناتو قوای جانی تلفات شود می خوانده غربی قوای با دلسوزی قسمه ب افغان محترم خبرگان مقاالت در که دوم نکتۀ
ه ب ملکی افراد) افغان ملیون نیم شدن تلف از هیچکس اما ،شده تخمین نفر 3311 حدود در سال 13 مدت در که است
 نمی ذکر سال13 مدت در( افغانند همه اینها – دولت مسلح مخالفان و افغان، پولیس و عساکر اطفال، و زنها شمول
 لومنامع مواضع باالی افغان و ناتو قوای برخورد و ها بمباردمان توسط کشتار فیصد 01 افغانها، جانی تلفات در – کند

 و جاده کنار بمبهای و انتحاری انفجارات بشمول ها افغان البینی ذات برخوردهای توسط فیصد 31 و مسلح مخالفین
 .  باشد می شامل امثالهم

 چقدر اما شود، می یادآوری مدیونیت قسمه ب امریکا دالر ملیارد صدها مصرف از افغان محترم خبرگان مقاالت در
 عراده تعداد چه و ها جاده و اشجار و مزارع و( ای پخسه و گلی ولو) ها قلعه و ها خانه تعداد چه و طیور و حیوانات

همه  نبرابر ای مدیونیت قوای ناتو در آیا ملت افغان از .کند نمی یاد کسی شده، تخریب افغانستان در ها دکان و جات
د، به ه بخشیبه روسی اشغال شوروی را خوجه ئین ربانی که خسارات جنگ و مانند بنایی چشم بپوشد و خسارات زیر

 .امریکا نیز ببخشد ؟
  : شود می مطرح باال مطالب بارتباط سوال چند حاال
 سال 13از بعد اکنون – بود آمده بافغانستانو هم برای "بازسازی"  طالبان و القاعده ساختن نابود برای امریکا( 1

 سازی واقع شد باز سازی نشد، اما خراب – ندارد وجود افغانستان در هردو لبطا و القاعده اا ظاهر جنگ، و اشغال
 ترک را افغانستان و راختم اشغال باید ناتو قوای 4112 سال ختم در لهذا -بازسازی با دوام جنگ ناممکن است   -

   نماید.
 نمی و کرد محو نباید را قشر این. سال 1211 قدامت با است اجتماعی قشر یک طالب افغانستان، اجتماع در( الف
 .است اسالم مبین دین مقتضیات جزء چونکه کرد، محوتوان 

قاصد م آورده که آنرا بخاطر اهداف و رویکاررا  اسالمکوچک بدبین به  بسیار رقش یک غربی قالبی دیموکراسی( ب
ا نماید. ت تشویق می تزئید تضاد را کند و مقابل طالب اوشت میه سیاسی و نظامی خود، تحت عناوین مختلف، ب

 بد. استعماریا افغانستان خاتمه نمی توافق نکنند، جنگ در گرفت و و داد قشر افغان بین خود نسازند و زمانیکه این دو
  زند تا خود بحیث میانجی باقی بماند !   دامن می قشر را ین دوناسازگاری بین ا

 مکک کشور آن به دالر ها ملیارد ساالنه امریکا که ساخته النه کشوری در و افغانستان سرحد بیرون در تروریزم( ج
 امریکا طغل سیاست اثر در -یابد می تقویت و تمویل پاکستان در تروریزم که است امریکا های کمک همین از و میکند

 .است یافته تزئید منطقه در( %311)برابر پنج 4111 بسال نسبت تروریزم ،آن مضر و ناقص وعملیات تدابیر و
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 عاملین آن حادثه عرب حالیکه اکثر انسان بناحق تلف شدند، در 3111حدود  سپتامبر در 11حادثۀ اسفناک  ( در4
 سال 13مدت  افغانستان انتقام گرفته شد و در ، اما ازآن حادثه شرکت نداشت افغان در یکنفر های سعودی بودند و

انند د رگان محترم افغان این قربانی را بسنده نمیتلفات داده است. آیا خب برابر 101نیم ملیون افغان یعنی ملت افغان 
 ؟
هزار  131حدود  افغانستان رفت و آمد کرده، ولی همیشه در کر خارجی درملیون عس سال حدود دو 13مدت  ( در3

باشد، از آنها  عسکر خارجی می هزار 14تمدید اقامت  منظوره امنیتی ب گویند قرارداد که می مقیم بوده اند. کسانی
ایجاد کرده  ختم و صلح را جنگ راامریکایی  هزار 14سال نرسید، آیا  13هزار در  131که زور می پرسم  احتراماا 

  ؟تواند می
ندارد،  صلح را تأمین قدرت ختم جنگ و باقی بماند، هدف و 4112سال  از خارجی اگر بعد عسکر هزار14( این 2

اشد. ب ناتو، هدف آن می یک امریکا وبام دنیا برای مقاصد نظامی و ستراتیژ پایگاه های بسیار مخوف در تأسیسبلکه 
اه د که پایگنگیر می تحت حمله قرارپایگاه های خارجی  تأسیسهای مخالف  این پایگاه ها از یکطرف توسط افغان

فغانستان در ا یم انسانی راظچنین وضع تلفات ع در و راکت خواهد شد و اع توسط طیارات بی پیلوتدفامریکا مجبور ب
نشانی کرده و تحت  های خارجی رقیب امریکا نیز پایگاه های امریکا را کشورجانب دیگر  از - وردآخواهد  ببار

های  تقاضای برچیدن پایگاه کریمیا( تشدید یابد، شاید روسیه رسماا  ، که اگر بحران )اوکراین ودهند می مراقبت قرار
ریب پایگاه های ناتو تشویق و منظور تخه ، و یا شاید روسیه، چین و ایران گروه های افغان را ببکند امریکایی را
ورای ش بجان مانند سابق از و تأمینلهذا با برون رفت کامل قوای خارجی بیطرفی عنعنوی افغانستان  کمک کنند.

سایه هم با مناسبات آنرا حل و . سیاست بیطرفی مشکالت منطقوی افغانستان راگردد امنیت ملل متحد تضمین می
 می بخشد. هایش بهبود

 رسد و اردو از افغان تنخواه نمی سپاهه که ب مالی امریکا تشویش دارندهای  ( خبرگان محترم افغان از قطع کمک3
 جاپان تا سال سومی در شیکاگو و اروپا، دومی در ها در سه کنفرانس بین المللی، یکی در رود. این کمک بین می
 افغانستان در دن عساکر خارجی درگرفت شرط باقی مان هنگامیکه این تعهدات صورت می تعهد شده است و 4142

 که بخاطر منافع سیاسی و نظامی اش از تواند قناعت داده می . آیا امریکا همه کشورهای کمک دهنده رابین نبود
جهان  های کشور نزد درتعهداتش  آیا حیثیت امریکا ورگفتن امریکا، ـصورت ق   در قبلی شانه خالی کند؟ وات تعهد

مه بین محکه یا بی امریکا بشورای امنیت ملل متحد شکن بابت تعهد ند ازتوا آنگاه افغانستان می ؟ صدمه نمی بیند
 در وای ناتو که قسماا . قدندار وجوداز سه کنفرانس بین المللی اسناد مصدقه  دعوی نماید، زیرا ۀالمللی هاگ اقام

 4142ل اباشند تعهدات قبلی شانرا تا س مکلف می اروپا ، امریکا ونای اقتصادی افغانستان سهم داشتهتخریب زیرب
برون رفت کامل  کرد، زیرا با ایفاء خواهد 4142را تا سال  من، امریکا تعهدات قبلی خود نظره ایفاء نمایند. اما ب

نب گیرد. از جا اقتصاد امریکا صرفه جویی صورت می ، بلکه دراز مصارف بیجا جلوگیری افغانستان قوای آن از
 مکتقویت اردوی افغانستان ک ای حفظ ودارد، باید بر افغانستان تشویش نفوذ القاعده در دیگر امریکا که از تجدید

  را دوام بدهد. های خود
اده از . و با استفن شدن کامل از افغانستان می بینمبیرو را در و مصلحت امریکا امریکا خیر ۀ( من بحیث یک تبع6

 ها با انهمه افغدوارم امی کنم. خروج کامل قوای امریکا از افغانستان صمیمانه استقبال می از میراث نیشنلیزم افغانی
 یدارب ملت افغان یک ملت باشعور واستقبال فرمایند.  ، خروج قوای خارجی رااستفاده ازین میراث مبارک ملی خود

نزاکت )تنازع  ، اقشار مختلف ملت افغان به اهمیت وافغانستان از از خروج قوای خارجی است، باور دارم که بعد
مده آ بین طبقات مختلف ملت پدید در . همین اکنون این شعورسازند باهم می شوند، باهم جور می آیند و بقا( ملتفت می

ت برود بهتراس تر هرچه زود روزی باید قوای خارجی برود و ؟ یکگویند قوای خارجی تا کی شود که می شنیده می و
 ! 
سطوح مختلف ملت  مدنیت که دره بمردم آرزومندی  اعتنا و ی وژتحول اجتماعی و پیشرفت تکنالو از( طالبان 0

ین ب نظام فعلی فایق شوند. در برتوانند  تروریزم نمی طریق جنگ و دانند که از می گردیده مستشعرند و افغان رونما
نفر بنام  01-61کشتار  روز از تلفات بدهند. آیا هر خواهند بیشتر شده که نمی طالبان گروه های صلح طلب ایجاد

د آمد ملت افغان بای شنویم ؟؟؟ از تلفات نفوس جوان و کار خوانیم و نمی نمی داخلی اخبار دراشرار یا طالبان مسلح 
   جلوگیری شود!

 امضاء او از سیاست پخته شده است. انکار در وآمده  کوره بر سال زعامت خود از 13مدت  کرزی در د( آقای حام8
 تداری اوست که مناعمال حکوم این یگانه موردی در سیاست است و در زیرکی او بیانگرامریکا  امنیتی با قرارداد
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درهمین  پیشبینی کرده بودم و 4113ماه دسامبر  من در افغانستان می پندارم. ، چونکه آنرا بخیرتائید کرده ام آنرا
که کرزی برای موقف منفی خود ارائه  دالیلی کند. امضاء نمی امنیتی را کرزی قرارداد شده که حامد ویبسایت نشر

 ستیناسازم   می افشاء را متتاع اواهدف ست. آنچه او نگفته و من منفعت شخصی اوه کرده هم بخیر افغانستان وهم ب
ف کرد، حری گیرد، که اگر او این قرارداد را قبل از انتخابات امضاء می انتخابات مطرح قرار امنیتی در که قرارداد

امیانه ع و شما این ضرب المثل رود اما حاال این انتخابات بدور دوم می شد. فیصد برنده می زبده اش داکترعبدهللا صد
 ." خورد باال بزمین برسد چند لوط می داشته باشید که "هرگاه یک سیب از را بخاطر
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