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 چرا راه ما گم است ؟
 

ه و همه جانب امریکا بحث های داغ  امنیتی بین افغانستان و مورد موافقتنامۀ ها ها در بین افغان سو در از مدتی بدین
با وصف آن شوق  . توان آنرا آزادانه مطرح نمود ل می رود مشکالتی موجود باشد که نمیحتما  ا و ه مطرح بود ای

 گو امکان آنرا می دهد تا در باره صحبت نمود.و  گفت
 

 چرا راهی ما گم است  ؟
 مۀموافقتنا 2113 اینکه امریکا خواستار آن شد که پیش از ختم سال جاری از . بعدم به اصل مطلبمی پردازی

رئیس جمهور کرزی موضوع را ارتباط داد  امضاء شود، دفعتا   افغانستان محترم کرزی جمهورس امنیتی توسط رئی
 گان مردم در مورد چه فیصله می نمایند. ندبا تدویر لوی جرگه تا اینکه نمای

. حتی امضاء شودنامه به زود ترین فرصت ن موافقتآن شدند که ای گان لوی جرگه طرفدارندخوب دیده شد که نمای
نامه به زود ترین فرصت توسط ن موافقترئیس این لوی جرگه محترم صبغت هللا مجددی با تهدید اینکه هرگاه ای

 .گر پناهنده خواهد شددی جمهور توشیح نگردد، وی کشور را رها کرده و به کدام کشور سرئی
. قت قابل تأمل استمی نمایند که در حقی رئیس جمهور باالی دو اصل پافشاریمحترم حامد کرزی مگر در مقابل، 

مردم هجوم  ی ها در خانه هایکاینامه را امضاء خواهد نمود تا امریاین موافقت می نمایند در صورتی تأکیدایشان 
 ند که:و بیگناه کشته نشوند. زیرا ایشان اضافه می نمای و مردم بیچاره نبرده 
  و  در مناطق مربوط پاکستان  حد وجود دارد که عمدتا  د کننده از آن طرف سرخطر جدی و تهدی -اول

 . ته استبخصوص کوی
  بگیرد، خواست مردم افغانستان را  این باره از جدیت کار اینکه موضوع صلح مطرح است که امریکا در -دوم

 . ها و طالبان مقدم بشمارد نسبت به خواست پاکستانی
همه  های ل حاکمیت دارد. در وضع فعلی نظر به کوشش و تالشنظریات ارتباط مستقیم با مساین گونه خوب، ای

قابل قدر  بدین اساس این ادعای رئیس جمهور باشیم. می از قوای نظامی برخوردار جانبه خوشبختانه تا اندازه ای
حاکمیت را مد نظر بگیرند تا همه روزه با رفت و آمد  ها مسئلۀ خواهد تا امریکایی زیرا وی تضمینی می است.

زیرا با امضاء کردند  قصبات  و در مناطق مختلف صورت نگیرد. قراء و در سرانه شان، قتل و قتال  ای خوده
شان خاتمه ندهند نظر به همین اسناد دست داشته تمامی  سرانۀ ها به روش خود امریکایینامه هرگاه ن موافقتای

بدوش شخص امضاء کننده  ما  آن مستقی مسؤولیتی دهات که بار چارۀقتل و قتال مردم بی ،بدبختی های آینده از جمله
بدین لحاظ وی حق دارد تا باالی حاکمیت اصرار نماید تا از حقوق و  یعنی رئیس جمهور کرزی خواهد بود. 

  .دحاکمیت ملت افغانستان دفاع نمای
 مایند: فر محترم کرزی حق بجانب هستند که چنین می

 

 ."رفتار استعماری تان را کنار بگذارید ت روبرو هستید،ها با یک ملت و یک مملکامریکایی" شما 

 
که ایجاد پایگاه م . این را می دانیباشد نظامی مطرح میهای ایجاد پایگاه  ن موافقتنامه مسئلۀای به خصوص که در

ر کشور ها نظامی جهت بروز تروریزم و دفع آن در افغانستان کدام پرا بلمی نخواهد بود، زیرا در سایهای 
ن ای نظامی در توافق با حاکمیت برحال کشورها بوجود آمده است.های ترکیه پایگاه  ،وص پاکستان، عربستانبخص

 حتما  نخواهد بود و  شود جنجال برانگیز نامه گنجانیده شده که فکر میدر متن موافقت ل قویحتما  و به ا موضوع حتما  
 .نموده اند طلب توجه جدیمذاکراتی انجام داده اند و به این م باره در آگاه افراد

 

اقتصادی چرخ  گر موضوعات بخصوص در ساحۀل قوی روی دیحتمامی گردد که اختالفات شدید به ا حال تصور
نمودند  هم شنیده می شد که از دیر زمان بدین سو آرزو می تا اندازه ای در صحبت های رئیس جمهور خورد و می
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توپ، تانک، راکت انداز  نها به پرسونل بلکه به وسایل آن از قبیل طیاره،چونکه اردو نه ت تا اردو را تقویه ببخشند. 
 اینجا مشاهده می در نمایند.  مجهز امریکاییگیرد توسط کمک های  می بر جمله تجهیزات نظامی را که در و

شده اند، ولی کشته  ها خود را قربانی نموده اند و امریکایی مملکت ما یک تعداد زیادی از گردد، با وصف اینکه در
ولی امروز  این مطلب   .ده استپیمان های اقتصادی به مقیاس بسیار وسیع با کشورهای چین و هند به امضاء رسی
کا به پول برای تجهیز اردو، امری را نباید نادیده گرفت که هیچ کس مفت و رایگان برای دیگران کمک نمی نماید. 

ادی در رابطه با تجهیزات اردو با امریکا صورت می گرفت به . هرگاه امضاء قرارداد های اقتصضرورت دارد
ل قوی این گونه مشکالت امروزی امکان داشت که موجود نمی بود، زیرا برای تجهیزات اردو به پول حتماا

. ولی تالش رئیس جمهور که ن مورد قابل درک استها در ای امریکاییبدین اساس عکس العمل  ضرورت است. 
 یها را ودار نمایند تا اردو امریکایی، نباید توقع آنرا داشته باشند که ند و فردا به هندفر می نماییک روز به چین س

کردن اردو به یک روز و دو روز  مجهز نمایند که البته مجهزا به صورت قرضه مملکت را مفت و رایگان و ی
 .ده گرفتامکان پذیر نیست، وقت میخواهد که نباید آنرا نادی

 

به شمول  جرگۀ مشورتی گان مردم در ولسیندتمامی نمای با  مطلب اینکه در شرایط فعلی تقری و خالصۀبهر صورت 
با امریکا هستند و آرزوی ما هم همین  ن موافقتنامۀ امنیتیدولت های همجوار به غیر از ایران خواستار امضاء ای

بتوانند از قهر خود عقب افغانستان ر جمهوس است که در جهت بهبودی وضع امنیتی با بروز مشالت افتصادی رئی
داد امنیتی که البته به نفع  رکشور ها این قرا ت دو طرفۀنشینی نمایند با تضمین همه جانبه و احترام متقابل به حاکمی

 .شان نخواهد بودباشد را توشیع نمایند که بعید از لطف  ما می
 

 پایان
 

 


