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"با امریکایی ها معامله خواهیم بست که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب"      

 

.کنیم بر مسایل حساس پافشاری نمی                                                   
، گیردنتعویضی صورت  تغییرو جهانطراز اول  قدرت های بندی درردیف ،بعد چند دههکه ناممکن نخواهد بود   

وری روسیه تزاری و برتانیای کبیر قابل چین و هندوستان با قرن گذشته دربرابر امپراتهای دولت  فعلیجایگا  چنانیکه

  . نمیتواند مقایسه بوده

 

جهادی  نا بکارتحمیلی رهبران تقوایافغانستان، کنونی نظامی دولتقدرت و ،اقتصادی،اجتماعیجایگاه سیاسی ،واما 

مجاهدین، قوماندانان با  درمقایسهف ها ودسته بندی های موجود کشور، وپیشوایان ائتال احزاب،سیاسیون،ما امروز

 ، ُرشد و تربیت یافتنزتبار ،ر روسهاجهاد دربرابتا  ، جنگ دوم وسوم افغان وانگلیسیسوعمرای جنگ اول افغان وانگل

امان  غازی دولت های شاهی استرداد استقالل کشور،ملی ومترقی در ،آزادیخواه سیاسیوطن دوست و شخصیت های 

،ضعف نواقص  سوادی وفقر، بی ، البته بامدنظر داشتدولت جمهوری شهید داوود خان و ، اعلحضرت ظاهرشاهنهللا خا

.نیست  کابل ؟!حاکمنیمه ،با رژیم به اصطالح قابل مقایسه همخوانی و -ین هیچمدان از دیدگاه ا ،وکمبود های  

  

بیگانه پرستی  وکاری رژیم های گذشته،  اختالفات خاندان شاهی و کمرقابت شرق وغرب، ملت افغانستان در اثر

.زدندملی  خیانت وعلیه مادروطن خود دست به ُدشمن خاک بهوپناه بُردن افراطیون چپ و راست   

  

که در اثر . با دول دیگر روابط سیاسی هم طرازومتقابل داشت  7531تا سال  با وجود فقر اش افغانستان ودولت مستقل 

،قریب شش ملیون آواره حد اقل دوملیون شیهدومعلول. ر را مساعد گردانیدا زمینۀ مستقیم دخالت کشور های غیاین کودت

. نده شیدمعقب برگشتایک قرن به و   

هم ودرتوطه گری علیه  رقابت فی مابین در، کشور افراد سیاسیحکومات وباالترین انرژی  زمان عصروصه درهرخال 

بیگانه  قدرت بزورحتی  ،حریفازهیچ امکانی تاسرحد نابودی فزیکی دربرداشتن مخالفین خویش  و ،بکار رفته دیگرهم

  .انددریغ نورزیده 

 

 

جهان را در برابر کشورهای ضعیف، ناتوان، فقیروعقب ظالمانه و یکجانبۀ قدرت های استعماری  وقتی اعمال 

 وگاه های نمایشی وتبلیغاتی، دوائر به یک بارگی،بی ارزش بودن این همه دم ودست .  شده نگاه می نمائیم نگهداشته

یغاتی را که موادخوبی تبل...  حقوق بشر وازقبیل  کاذبانۀفریبانه و،عوامیک نواخت مؤسسات بین المللی که ُجز شعارهای

. یدنمابه پشیزی تبدیل می د، اثبات نموده ونمیدیای جهانی را تشکیل میده روزمرۀ  



 ، ،خدعه بخصوص از چال،نیرنگ یشناخت از شیوه هاتاریخ مبارزات قهرمانانۀ مردم افغانستان دربرابرلشکرُگشایان،

 روسیه وریامپراطزمنطقۀ ما که عبارت ا های کابل ازنامردی های دوابرقدرت یا به قول بچه  شکنی هدوفائی وع بی

.است مشؤنوانگلیس میباشد، "شوروی دیروز" تزار  

انگلستان متخصص  جهان غرب دررآس امریکا و متحدین،نتایج جهاد وقهرمانی ملت افغانستان با پول وحمایت سیاسی 

. تحمل نماید افغانستان در امریکا را ، خودو نزدیک دوست  قویناُگزیر است حضورامروز،منطقه اصلی وکارشناس   

عملیات  به همین دلیل ! نمی گذرد  درمنطقه، نه دانسته واز منافع خویش ، ا را یکه تاز میداناما به هیچ عنوانی امریک

هنوز  و انجام دادند علیه مردمان ملکی و دردمند ماراه نهایت ظالمان و غیر دقیق،غیرضروری، غیرمؤثر و نظامی های

درتبانی با ...  باز سازی و ملت سازی ،مبارزه علیه تروریزم ،  باالی مبنی بر های بلند وشعار . جریان داردهم 

پاکستانیزه  دوباره به طالبان و ،سال ُکشتار 71پس از  مافیای اقتصادی، و"ناقضین حقوق بشر" انیافغ فاسد نیروهای

.برخوردار گردیده است خاص مذاکرات قطر از اهمیت  و ، آورده اند کشورما رو کردن  

شدۀ نامؤفق، بیگانه به  د واسیر درگروچند سیاست باز آزمودهملیون ها افغان دردمنسیاسی مقدرات  منافع و اینجاست که

بلی مردم زجرکشیدۀ افغان بدون شک به صلح مثل گذشته   .ودجو درمعرض سازش ومعامله قرارمیگیردملت وس

 ی ضد مردمی وبربادی کشوراما نه پس از تحمل این همه جفاها. است  درانتظارشمند بوده وبی صبرانه ونیاز عالقمند

  .، باشندگردیده اندکشوردردناک  دیروز که مسؤل این همه حوادث ایبقرُ وشاهد ازدواج مجدد جنایتکاران  ،آرزو ندارند 

؟    !بر مسایل حساس پافشاری نمی کنیم  : 1   

؟!با امریکایی ها معامله خواهیم بست که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب  

  ؟!باز ما دراو کاری نداریمدر منطقه می کنند، جامعه جهانی پس از تقویت افغانستان هرکاری که : 5

؟!ها باید تآمین باشدد فی صد افغانمنافع ص: 4   

؟ !مجرمین نظامی قوای خارجی درافغانستان محاکمه شوند: 3  

دوستانه وصمیمانه  به شما همه فرزندان اصیل وطندوست به منافع ملی خود باورمند بوده و: صاحب  کرزیجناب  

سف صد درصد به شما با تآجناب معامالت گذشتۀ . برای شما باشدمعامله این شاید آخرین مجال : که . گوشزد مینمایند 

؟  انجام میدهید چه نوع معاملهکه  بیان نفرمودیدروشن  ! تمام شده است  ضرر کشور  

به ُکرسی بنشانید ، نکات فوق را نتوانید درمذاکرات  «که دوست وُدشمن درآن معلوم نسیت» ؟ شما!اگر جناب شما وتیم 

زنی شما به توافق  از چانهدست دارند ، قبل  بهز مراجع مافوق شماکه قبالً وعدۀ به ُکرسی رسیدن را ای کسان دیگر

؟  !نخواهند رسید  

دولتمردان ماحق ندارند بدون ، به عقیده این حقیر ؟ !مارا ننگین ساخته است  کشور که بدبختانه تاریخ سیاسیونعملی

.ی ناکام گذشته را تکرارنمایندت هاسیاس، توازن قوا  سنجش، منافع ملی و  

و به هر خواست نا معقول  ؟!  نخواهد بود ک نقطۀ ضعف تان بان قضیه کابل دولت شما وطرف مقابل ،بین  آیا درمعامله

.، میتوان به کرات یافتدر عمل نامۀ جناب شما  ضعف واز این قبیل نکات. نخواهید شدبه تمکین گزیر  ناشما  ، آنها  

استفادۀ  تاکدام سرحد ازآزادی بیان و دیمکراسی  که تشخیص مینمایم به منافع ملی خود بوده و فادارمن مدعی ام که و

.ست یک حرف بس استاگردرخانه کس ا .وکافی میدانم ازشما مصلحت آموخته ام . نمایم  کشورم به نفع مردم و معقول  

پایان                                                         

 


