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 22/11/2113          ولی احمد نوری
 

 از افغان های مقیم فرانسه  عده ایموقف 
 در بارۀ عقد پیمان امنیتی افغانستان با امریکا

 

 

افغان جرمن افغان مقیم فرانسه و همکار همیشگی رسانۀ وزین انترنتی  یک ثاین جانب ولی احمد نوری به حی
سپاس گذاری خود را به  آنالین، بدین وسیله تشکرات و

کمیسیون محترم آمادگی برای تدویر لویه جرگۀ مشورتی 
بالخاصه رئیس محترم و عالیقدر آن، جناب حضرت 

ارسال  دارم که اینجانب را با صبغت هللا مجددی ابراز می
کارت رسمی جهت اشتراک به لویه جرگۀ مشورتی مردم 

 ستان دعوت نموده بودند.افغان
 

با گرفتن این دعوتنامه بسیار آرزو داشتم فوراً عازم وطن 
عزیز شده و در چنین گردهمآیی بزرگی که نمایندگان مردم 
بر سرنوشت آیندۀ افغانستان به مشوره می نشینند، 
افتخارمندانه سهم گیرم. ولی با درد و تؤسف وضع صحی 

و نتوانستم در این لویه نامساعد مانع رفتنم به کابل شد 
جرگۀ عظیم مشورتی که اهمیت آن در این مرحلۀ حساس و 
اما  این حقیر و دوستان همفکرم نکات نظر خود را ذیالً سرنوشت ساز کشور از نامش معلوم است، اشتراک نمایم. 

 نماییم:  طرح می
اعم از راست افراطی و چپ بدون فوت وقت باید اذعان نمود که یک مشت خیلی ناچیز و یک اقلیت مخرب، 

افراطی که با این سند مهم مخالفت کردند به هیچ وجه ممثل رأی اکثریت مردم رنجدیدۀ وطن ما نمی باشند، این 
اقلیت های بدنام سیاسی باید ممنون نظام دیموکراتیک ای باشند که به مساعدت دوستان بین المللی دولت افغانستان 

وانند، ابراز رأی بکنند ولو این ابراز رأی به ضرر منافع قاطبۀ مردم باشد، اما مردم فراهم شده و حاال آقایون می ت
 ما این نقاب های کاذب انقالبی و دینی را که جواسیس اجانب به چهره زده اند،  خوب شناخته و می شناسند.

 

ما نیت آقای کرزی مبنی فعالیت های جناب حامد کرزی که در این عرصه به عمل آورده اند تحسین بر انگیز است ا
بر به تعویق انداختن توشیح این سند برای ما غیر قابل تشخیص می باشد، ما نیز هم قول با سایر هموطنان خویش 
هستیم که با در نظرداشت منافع علیای مملکت و مردم افغانستان این پیمان هر چه زودتر توشیح گردد، گمان نمی 

زرگی قرار داشته باشد که امضای این پیمان ارزش های ملی ما را تخریش رود که در برابر آقای کرزی مانع ب
بنماید، اما، ما آرزو مندی صریح و صادقانۀ خویش را اعالم می داریم که رئیس جمهور بعدی باید نظام مرکزی و 

 دولت واحد کشور را با تعهد ملی حراست بنماید.
 

و سپس برای  دایر نگردیدن لویه جرگهانستان، نخست برای در این مرحلۀ حساس که دشمنان داخلی و خارجی افغ
ناکامی آن تالش خستگی ناپذیر نمودند و هنوز هم برای بدنامی آن سعی دارند توضیح و بر شماری بیشتر در بارۀ 

 همچو مسائل از طرف من کار شایسته ای نخواهد بود.  
 

یط بین المللی، منطقوی و ملی ما را ناگزیر از آن ساخته من و دوستان افغانم در فرانسه به این باور هستیم که شرا
است تا برای موجودیت، نیرومندی، شگوفایی، ثبات کشور و حفظ منافع ملی خود با یک متحد قوی و پابند به 
اصول بشری و بین المللی در جامعۀ جهانی، حضور داشته باشیم، این حضور با متحدین بین المللی، هم برای ثبات 

مللی و هم برای ثبات منطقۀ ما خیلی مإثر می باشد و نیز داشتن یک متحد قوی بین المللی ما را در آن موقفی بین ال
قرار نمی دهد که تعهدات خود مبنی برعدم مداخله و ممانعت از مداخلۀ غیر موجه در کشورهای منطقه را فراموش 
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راث نیاکان ما و توشۀ ما به نسل های آیندۀ وطن ما می کنیم، پابندی ما به رعایت منافع کامالً مشروع ملی ما که می
باشد و متعلق به تمام اهالی شرافتمند کشور ماست، به ما تؤکید می دارد که هر آنچه به خیر مردم، وطن و منافع 
ملی ما باشد همان طریق را در پیش گیریم. و جای مسرت است که وکالی محترم لویه جرگۀ مشورتی چنین تصیم 

نیک را برای افغانستان عزیز گرفتند. و به همین مناسبت سپاس خود را به فرد فرد اشتراک کنندگان آن تقدیم  سالم و
 میدارم.

 

ما تعدادی از افغان های مقیم فرانسه از آنجا که این پیمان امنیتی را به خیر منافع ملی کشور خود می یابیم و از آن 
جدیت و درک مسإولیت های ملی در ترتیب و تنظیم متن این پیمان، جا که متخصصین خبره، آگاه و وطنخواه با 

جان فشانی نموده اند،  و از آنجا که در وضعیت کنونی، ما از داشتن امکانات وسیع مادی دفاع در برابر تروریست 
رایط نیاز های های منطقه و بین المللی بی بهره می باشیم،  و بالخره از آنجا که تؤئید، توافق و امضای این پیمان ش

 حیاتی کشور ما را فراهم می سازد: 
ما این پیمان امنیتی را با محتوای موجودۀ آن تؤئید نموده و توافق با آن را مقبول می دانیم و رعایت دقیق و منطبق 

 با متن آن را آرزومندیم.
 

 سربلند باد مردم شریف و ستمدیدۀ ما  -پاینده باد افغانستان 
 

 ولی احمد نوری و تعدادی از افغان های مقیم فرانسه
 
 


