
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 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 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 
 

 13/11/5112                نصیر احمد مهمند
 

 قرارداد امنیتی باامریکا انتخابات مفتضح و
 تداوم مصیب زایی درامه بن ابزار

         
 و ندخرچ دادبه ها حسن نیت  بشردوست سال و های غیور نمود که افغان اظهار عمیق باید تأسف نخست از همه  با

اوزات تج ناشی ازاجتماعی  اقتصادی و سیستم های سیاسی، ۀصدمه رسید بنا های تا زیر ندتالش ممکن را انجام نمود
ویت تق تحکیم و المللی خود را بین ملی و اقتدار عظمت و ،را دوباره احیا و بازسازی نماید رانگهای استعمار گجن و

 ت متحده برجمله بخصوص با ایاال بشری از گآزادجهان منحیث اعضای خانواده بزرو باکشورهای مستقل و نموده 
نحیث تخنیکی مو جهت پیشرفت های علمی  حکومات طرفین درو مصالح ملت ها و تحفظ منافع  مبنای احترام متقابل،

انه تأسفرمگمد. تبادل تجارب تشریک مساعی نماینو تعاون  صمیمیت باو صداقت  باو نزدیک شده باهم  دوستان راستین
طرح خان زمان زمامداری های اعلیحضرت غازی امان هللا  که از ها انسانی افغان تالش هایو که این حسن نیت 

ری گراه پی که موصوف در سرحدی تا  داؤدمحمد  شهید سردارو ظاهرشاه  محمداعلیحضرت دوران  ریزی شد و تا
حکومات مختلف جهان و مردم  روابط  حسنه باو استحکام  دوستی و ترقی وطن و  اعتال خاطربه سترش عالیق گ

 به حیثزمان شاه  در داؤد، مسافرت های سردار محمد کرد هستی اش را فداو عزیزان و خانواده و ش جان خود
سایر و  داؤدجمهور محمد  رئیسدوران ریاست جمهوری  وزیر خارجه در به حیثنعیم خان  محمدو حکومت   رئیس

اسخ غرب پو  حکومات وقت امریکا جانب از فتار است که نه تنهاگید این مؤحکومات وقت افغان عالی رتبۀ اراکین 
به تج که من ید،ردگری ها مواجه گکوتاه نو  آمیز غرورو  بلکه باعکس العمل های منفی تکبر مثبت نیافت،و مشابه 

 بیسوادی به کام اژدهایو  فقر با رفته دارنده نادارگ بحری قرارو محاصره بری  شان در کشورو ها  افغان این شد تا
 ظربه ن زاید جا ینا ست جدا که درا کتابیو تفصیل آن بحث و که شرح افتاد  اب آنرا می دیدهای خو سرخ که سال

 .حوصله اش بیرون ازو  رسد می
ست مانند تب برده ها دو  برده  صبرانه به سر بازی مفتضح انتخابات برای امضای پیمان امنیتی بی آغاز امریکا با

بین و های ملی  میثاقو خارج از چوکات های صریح  خلهمداو ندازی دست ا ،ویی، تالشگهذیان  پاچه شده به هرو 
فقدان و اوضاع ناهنجار و برابر  شرایط نا صلحدوست درو های وطنخواه  افغان 1مبادرت ورزید ه والمللی پناه برد

تی امنی نپیماامضای چنین یک   ،بربادیو اشغال و  چهل سال تجاوز رهبری سالم ملی موجود این میراث شوم بیش از
 سر دردو مصیبت زا و خارجی و داخلی  رهبری امورو سلطه تداوم اشغال، استحکام  که به جز را یزگان بر غوغا

 .دانند حکومات سالم آینده میو  ها ساز برای افغان
ایجنت های داخلی شان بوده که طی و شرکت مافیایی جنایتکاران  اداره ضعیف باو  ونات و  امریکاحضور نظامی 

مساعد را غیر مستقیم و مستقیم ی، پنهانو دست درازی های علنی و زمینه مداخله و  ذشته شرایط گده سال سیز
صنعی تو کاذب های ریختند، شخصیت و ما را فر دیوار کشورو  متحدینش بود که درو ناتو و  امریکااین  ه، ردانیدگ

خس  هر وهای مختلف  مقهور، استخبارات کشوران نفرت کاشتند و دشمنو بین اقوام متشکله ملت واحد نفاق  آفریدند،
 1هم راه یافت رگخاشاک دیو 
 

اسی سیو حیات ملی  متحدینش درو امریکا رانه گمداخله و نانه گچند پهلوی نفاق افو  گپالیسی چند رنو سیاست 
 و به هیچ وجه یک تصویر روشن دوستی صادقانه یزگان بر غوغاامنیتی  پیمانبرای امضای  مخصوصا  و ها  افغان

 امریکایی ها بهنشان سازم که  خاطر اکیدا   رگدی ربا یک خواهم می لذا .دهد نشان نمی متحده ایاالت بارا د قابل اعتما
 اهداف کوتاه به برای رسیدنو نموده  تکراررا بن ذشته گاشتباهات  نبایدخود نظامی  ضرورت هایو اهداف خاطر 
یش ب بیاموزند و جدا  و دقیق  الزم است تا اه ییامریکا بر .افغانستان نادیده گیرند دررا درازمدت  عواقب ناگوار ،مدت

 مداخله، ،ویفتخ با تهدید و توأم اصرار نخورده از را انش هم قماشانو  ها باکر و روهرا بن ازین فریب طراحان
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 سورو ها  لیسگان )مانند .ازین دست بردارند بیشترافغانستان  دردست نشانده های  مت سازیوحکو نی گنفاق اف
  (.هندند سر را برباد کاله، خاطربه  ویشورهای 

و  مریکا ای وقو سابق این رقیب سرسخت  شورویپاشی وفرو ط وانجام با سق ذشته نزدیک که سرگذرا به گاه گن با
شهدای  خون رگ، تاجران معامله ون افغان قدرت شکنملیو د بیش از خونبه قیمت و جهان سرمایه داری بدست 

 سر یشوز خوژیک دیروهمان دشمنان ایدیال باستانی افغان با روکشو ی مردم قهرمان ومعن وهستی مادی و افغانستان 
ده افغانستان شمر بود و حق هست را مالکین بر دوان نشستند  خویک دسترخو یک سقف  زیر درو ده روآ یخن بر از
 وعزت  و پیشه کرده را  ارواتم ری حگمعامله و بخشش و  و ختند بادورا فر دود قرار داده خویی خود جوسیله سو

 (1حیثیت مملکت را برباد دادند.)و  قار
 باو  هنموداغفال را مرتکب شده جامعه جهانی را دنی وبی عدالتی نابخشو بی انصافی  م باأوغرب اشتباه تو امریکا 
 روذشته طی حضگل ظرف سیزده سا ریزم!؟ ومبارزه علیه ترو  روکش اعمار مجددو  ان احیاو عن درامه بن زیر ایجاد

 افغان اعتماد بیشترو اعتبار و نماید  آبادو آرام  ،امن ر را باوکشو  انست که مردم ویش نه تنها نتوخ ۀوبالقو بالفعل 
 ،ترقی جایی حاصل کندو تشریک مساعی جهت پیشرفت  راستین در متحدو ست ومنحیث دو  نمودهحاصل را  ها

ملت  حسن نیتو وستی ران دگمعامله و جنایتکاران  حمایت ازو استخدام و  دوخیع اعمال شنو نیات  ءوس بر بلکه بنا
  .یخته استگیش برانوعلیه خرا ملت افغان انزجارعمیق قاطبه و  تنفر نموده امریکا را خدشه دار -های افغان 

اداره و  ملی غیرو  طلبانۀ های تحمیلی قدرت رهبریت سال اخیر با چند لوط جنگی که در پالیسی منفی این اثرات
ده وافز این  تخاصم برشدت کرده است، شدت کسب تنظیمیو  نیستیوکم از اعم جنگ درگیر های جناح فاسد همین

 های سال برایرا زی .کند می یهوتق افغانستان،آسیب رسیده ملت و ی واکثریت منز بین را امریکائی ضد حیۀور  که
مردم  همچنان عده زیادی ازو ی گه های متخاصم جنورگ، انگهمسای بین را متوخص و  کینه ،اختالفات متمادی

و سرساز  درد اروناگ بسیار اقبوکه ع میدهد م قراروب شده منحیث میراث شوسرکو ق شان تلف وافغانستان که حق
 .داشت اهدوخ بدنبال احدو ملت یک حیث به افغانستان ملت آینده برای را ف کنندهومصر

 لیس ها درگاستعماری انو م ویانه میراث شوج تفرقه سیاستو  تخاصم اهی داریم که زرع تخمگن شک همه آوبد
 های همسایه سطوت بعدا   و  گردیده روشعله و  ختهوبرافری، باره آبیارود شورویافغانستان بعد شکست از جانب 

 جناح همین ملی غیرو  طلبانۀ تحمیلی قدرت های فاسد رهبریت سال اخیر با چند لوط در و  شده زده دامن دیگر
و  پالیسی اضحا  و دوجوم شرایط در اما کرده است، شدت کسب تنظیمیو نیستی وکم از اعم جنگ درگیر های

 را ها افغان ملی حدتو و  دهوافزاین تخاصم  شدت بر رومنفو ه ناخلف ورگ نظامی یهوتق بر مبنی امریکا ستراتیژی
 حیۀور و  افتد می امریکا شوتأریخی بد دهی ابوجو لیت ومسؤ این بار انهتأسفم که سازد می مومصد پیش از بیش
 حسنو ن بی شایبه و، تعازیر نام همکاری های تالش تمام آینده احتمال اینکار با و  کند می یهوتق  را امریکائی ضد
ته ذشگضاع سیزده  ساله وا شت دقیق ازبرداو تحلیل  د باواهد نمومنتفی خو  بی اعتباررا  افغانستان در امریکا نیت

 از سبب شده، نیز را منفی بیشتری تأثیرات شد گفته شمال آنچه جبهه از امریکا ۀ حمایتوید که برعالآ می چنین بر
 :کرد اشاره آتی نکات به اختصاربه  انوت می آنجمله
و  ها حساسیت این از تا دونم عدمسا دیگر باررا  قعوم این افغان سرزمین به ر نظامی سیاسی امریکاوحضو  حمله 

 .ان نمایندوفرا های برداری بهره افغانستان ملی منافع ضد بر و  دوخ نفع به طی سیزده سال اخیر انارشیزم مسلط
 درحالیکه سد،بر باکفایت ملی به قدرتو  مندونیر رژیم یک افغاستان در اهدوخ نمی هرگز پاکستان متوحک چنانچه
  .نمایند می ابراز شمال اتحاد به ابستهو رژیم از را دوخ حمایت مرکزی آسیای رهایوکش و  هند سیه،ور ایران،

قتی امرهللا صالح وجاری می کند،  خوند ور و مت را به محاکمه می کشد وید تمام حکوگر می وقتی عطا محمد نو
حترامی با کرزی مالقات نمی کند در ز جان کری با بی اوقتی دیرورا تهدید می کند،  گ، ارگار های ارواز پشت دی

استن وقدرت خو نظارت ندارد  و الیت هم کنترل وز جناب کرزی بر یک ور امرگا ! اهد کردونظام فیدرالی چه خ
ها  ین فرصتواهند همیشه ازمی خ. د را برقرار داشتندواستفاده خو ابط واینان تمام ررفته شده است گ و محاسبه از ا

ا تیم حاضر به معامله ب خونفتند تا آخرین قطره گر اینها می وچط. نی کندور بحران هزار چند فزگنند حتی ااستفاده ک
اشت نی دوبیر انۀوپشتتمام تهدید های اینان !! است همه استوحدت ملی خومت ویند حکوگز نیستند اما حال می وپیر

 ومادر باشد  و ر بی پدر وذشته کشگن ومت بدهد تا همچودر حک اهوبه اینان سهم دلخو تا در اخیر جان کری بیاید 
 .ناکس معامله کند کس با هرهر
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که ، افتد می منازعه در دیگر یوباس ،وس بیک میالن رتوص در داده که راهه قرارو بین د اینجا در نیزرا امریکا 
 ردوم ایران در مخاصمت باو  همچنان نزاع و  پاکستان اهد باوعالیق خاصش بخو ستراتیژی  بنا برامریکا اه گهر

 از اینکار ده،وش استفاده نمون ازین روچنانیکه تا کن همسایگان تعامل نماید، متضاد های استهوخ وپرت در افغانستان
 جانب از و  زند لطمه میو دانسته شده  افغانستان مردم شتوسرن تعیینو  ملی حاکمیت حق به نقض صریح یکطرف

امریکا  نشان دهنده آنست کهو د مبین واین خو  سازد می تر مشکلو پیش تیره  از بیش را ناسباتمو ابط ور دیگر
مصیبت   حالت همین موتدا آن نتیجۀ که سپارد می یومنطق رقبای بدست را افغانستان شتوسرن دیگر بار سیلهو بدین
 .دوب اهدوجهان خو ها بلکه برای منطقه  نه تنها برای افغان نیوکن بار
اهد وش وبنیاد حقایق  مجرب افغان که همه برو اه گرین آومنو ان گکه تاحال نخب ری هاییوپیش داو یش وآنچه تش بناء  

الن پ س دروهو ا ومتحدین شان درعالم هو لی امریکایی ها وه، ستواقعیت پبوهمه به و ده وار بواسناد ثقه استو عینی 
اع ضویا هم در جریان عمل او که قبل ازعمل  استه اندونخ انسته یاوده  نتویش غرق بورین خوهای خیال پردازانه مشا

سیزده سال و ار ومراهی سگو جهل  مطالعه نمایند باصطالح برخرو درک را  ها افغان روکشو حقایق عینی جامعه و 
رد متحدینش در پیشبو یکایی ها امکانات امر که با استفاده از رگمعامله و با لشکر پیاده نظام دغلباز و به راه غلط 

 دقیقا  را این هایی امریکا باید ، حاالندور پیش میو ها ادامه داده  سورو ها  طلبانه به نفع ایرانیوم تجزیه اهداف ش
ملی  اقعا  وچه وسو  مت مقتدرویک حکو بیطرف و ابسته و افغانستان غیر ثبات درو صلح  که استقرار فهمیده باشند

ثبات و  صلح اساسی ! یک عنصرنه تقسیم قدرت ی، ریت مرکزومحو ی گیاد شایستبن اصیل افغانی بر کرکتر با
 متحدینو  ها امریکایی کردارو اعمال  از طی سیزده سال اخیر ها اینکه افغان با .است جهان نهفتهو منطقه  برای
 .نفرت زا حاصل کرده اند با یک دید دواهی مشهگآ از نزدیک کامال   روکش در شان
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