
AFGHAN GERMAN ONLINE  

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

 

 

 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

  
  

 
 33/12/2313                    نبی مصداق ډاکټر

 

 د؟وپیمان با امریکا چرا باید عجله شامضای در 
 

تا امروز در مقاله پشت مقاله طرفداری از پیمان با امریکا را  ءاز ابتداآنالین افغان جرمن ل پورتاان گبعضی نویسند
خدمت به امریکا  ،از همه زیاد تر. دلیل خوف از همسایه ها و ضرورت رونق و پیشبرد اقتصاد افغانستان دانسته اند

میهن من هم مانند هر افغان  .عبد هللا کاظم از کلیفورنیا انجام داده اندسید احمد نوری از فرانسه و  آقایان ولیرا 
دانم که چرا  اما نمی  .کرده ام خویش ۀرا وقف خدمت به وطن و مردم ستمدید ی خودگسال زند 33بیش از  ،دوست

د عساکرش در مقابل حمالت همسایه ها از افغانستان دفاع کند و نمی خواه را که امریکا حاضر نیست  یک پیمانی
، به سرعت امضاء و باشندگر جواب گوقتی مرتکب جرمی در افغانستان شوند در محاکمه های ما مانند مجرمین دی

زنها و اوالد های ر هم گبرای ده سال دی ، چرا فته خود شان در افغانستان نیستگحاال که اثری از القاعده به  نمود؟ 
  بندی و کشته شوند؟  ،ی خود اذیتهایا در خانه  وبروند ما را مجبور بسازند که برای شب به کوه ها 

 

ضربات نورستان را زیر  ا وچندین بار کنره ۀدارند که پاکستان هفت قایان نوری و کاظم خبرآدانم که حتی  من می
ویند گکه بآنالین سایت افغان جرمن  "نامدار"  ۀ همین دو نویسند ا  کجاست خصوص  دهد. قرار می های خود راکت 

شاید در  ،ش اصالح شودا دا که با ایران روابطرف ر امریکا امروز در مقابل تعرض پاکستان خاموش است وگا
 یمنکنرا، خود حل  ا ما باید مشکالت خودپس چر . صورت تعرضات ایران به افغانستان بیشتر سکوت اختیار نماید

  ؟داشته باشیم ری توقع در این راهگاز کسی دیو 
 

م.  هیچ امکان ندارد که عساکر امریکا جرایم را که ه اکیناوا را به چشم باز دیدآوهم  من چندین سفر به جاپان کرده 
نوری و کاظم برای ملت  آقایاننوقت جواب آتکرار نکنند.  در هم شوند  در افغانستان  در آنجا مرتکب می

و طفل  ها زن  قتل هزاربه خاطر ذشته گسال  12که در است ر افغانستان نتوانسته گا  افغانستان چه خواهد بود؟
مانع همچو اعمال  تواند که با امضای این قرارداد چطور می اقدامی نماید، الا عمخارجی  رمعصوم در مقابل عساک

 ردد؟گ در ده سال آینده و ضد بشریشنیع 
 

و تعمیر برای مقاصد نظامی چند سرک اعمار توان  آیا می ، صادی افغانستان به کمک امریکاتاق رشد به ارتباط 
دوست بنده،  ۀ ار محاسبربه ق  ب کرد؟وحسم ی رشد اقتصاد ۀسال در زمر 12را در ظرف  یچند ولسوال

است. چه مقدار ازین  شده ال دادهانتقول های بازسازی مملکت به خارج پ دالر ملیارد ۷۴ ،ر اشرف غنیوپروفیس
تا  مصرف شده  ریگدی و یا باالی کدام منبع عایداتیهای زراعتی یا فارم  و های تولیدی  فابریکه در ایجاد پول ها 

  اتی خلق کرده باشد؟و منبع عایدکار برای یک عده از هم وطنان ما 
 

و در  برگرداندبه افغانستان را دوباره زاف گامریکا این پول  ،چه ضمانتی موجود است که در دوران ده سال آینده
 د؟گرداز آن به نفع مردم ما استفاده سکتور های تولیدی 

 

 ،بدهندعیله قوای بیگانه ادامه خود  ۀبه مجادلتوانند  که مخالفین مسلح می دانم  . میبکشدنمی خواهم سخن به درازا 
کلیه باشندگان افغانستان خانه شریک .  تلقی می نمایدوجود اینکه ښاغلی کاظم همچو مجادله را دشمنی و خیانت  با

 صلح که افغانپیشنهادات برحسب انه و گموجودیت قوای بیصورت عدم من عقیده دارم که در   .این سرزمین است
مخالفت های خود را به اساس مساوات که  خواهند شدحاضر هم میهنان ما ، اند طرح کردههای وطن دوست 

 نمایند.حل و فصل موضوعات را از طریق صلح آمیز با مخالفین خود پشت سر گذاشته و اسالمی و وطن دوستی 
  
آور یاد اوامانه از رالفاظ نهایت احتبا دند وشان از طرف مجددی دعوت شده ب های ۀقای نوری که در مقابل مقالآ

 رگفتند که اگ دروغ افغانستان و همه دنیا  رب در محضحاصناب حضرت جد متذکر شوند که جرئت نکردناما  شده 
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ایشان  " ناب"ج!! در حالیکه نماید حتجاج وطن را ترک میابه طور  دنکنء کرزی پیمان را امضا یس جمهورئر
 است.   شتهرا دا برای تداوی خود قصد همچو سفردین سو مریض بوده و از چند ماه ب

 

کنم  و بطور خاص تکرار می ه امجا ها هم نوشتسایر ها در  به خداوند و توانی به خود افغان ءقسمت اتکامن در 
چه اندازه به  تاجرت که اهای مه بعد از این سال ا  خصوص، به خود متکی شویم نقطۀ نظراز هر توانیم  میکه ما 

 یم. اقدر وطن و امکانات آن پی برده 
دالر لیارد ها یمرکات خود ساالنه مگتوانیم از  وشیم، ما میررا به همسایه بف توانیم آب های خروشان خود ما می
 ،کند وصل میجنوب آسیا و شرق میانه  مرکزی را با یتوانیم از سرک های خود که آسیا م، ما مییداشته باشعاید 

و ما می  تکمیل کنیم رامخابرات بودجه مملکت  فون ویلیطریق ت زتوانیم ا داشته باشیم، ما میه ای عاید قابل مالحظ
 .بدست آوریماز خود گتیل و  عاید از معادندالر لیون یتر توانیم 

 

 2۵3وز بیش ازرما ام. این را باید بدانیم که مبرای استفاده از این منابع ما به اشخاص فنی و ماهر ضرورت داری
دنیای غرب آشنا هستند در خارج و داخل  ومم علاکه با تم رتبه درجه دوکتورا و ماس افتهیتحصیل  افغان هزار

را به افغانستان  ده هزار آنها مبتوانیر ما گرا درس داده ام و اها وان بعضی این جز داریم. من یافغانستان عز
فضای ینه کار و زمکه یصورتمن ضمانت جلب شان را در تحول شگرفی در افغانستان پدید خواهد آمد. بیاوریم، 
 .کنم موجود باشد، میامنیت 
حسن نیت توانیم از  . ما میندتمام دنیا طرفدار آرامی و امنیت در افغانستان ا ا  تقریب بدون همسایه های ما، امروز

س مجالهای دوست در برقرار نمائیم. کشوربا اکثر ممالک تجارت و روابط حسنه  مختلف مستفید شده و یکشور ها
 باشند. بین المللی تا حد امکان با ما می

 

مدرک امکانات اقتصادی، بی  زنه هم ا و دنیا گ، نه از طرفداری اکثریت بزریدهزاه پرسونل ورگپس ما نه از ن
 خود چشم بپوشیم؟ ئیافود کپس چرا از خ . بهره ایم

 
 پایان

 
 


