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 ما نیاز داریم تا پیمان ببندیم!
 

را نسبت به آینده امن و  افغانستانمردم و  در محراق توجه جامعه ای جهانی قرار دارد این روزها که افغانستان
انسه، استرالیا، جرمنی و ا، فرامریک ستراتیژیک با ایاالت متحده  چی با امضای معاهدات  با ثبات امیدوار تر ساخته

جهانی مبنی بر حمایت  شیکاگو و تجدید تعهدات جامعه  کنفرانس ر قدرت های بزرگ جهانی و منطقوی و برگزاری ئسا
اطمینان حاصل می نماید که دیگر افغانستان در کام دهشت  کشورمردم های مادی و معنوی نظام و مردم افغانستان، 

با نشر این  دیگر تروریستان، این سرزمین را مأمن و مأوای خویش قرار نخواهند داد، و یکبار رفتنخواهد  فرو افگنان
جا دارد که مردم  و نگرانی است مایه  خبر های نیز از ورای رسانه ها به نشر می رسد که  خبر های امیدوار کننده

در تالش اند تا آرمان گردیده و  آن اینکه استخبارات همسایه ها به شدت فعال افغانستان دقت بیشتری به خرچ دهند و
 که همانا برقراری ثبات عمومی، تأمین امنیت سراسری، رفاه همگانی، عدالت اجتماعی، جامعه   ملت افغانستان های

این آب و خاک در آتش کینه آنها بسوزند و  ،تحقق عینی نیافته بل همانند گذشتهعاری از وحشت و دهشت و غیره اند، 
خسته از جنگ افغانستان را به کام وحشت و دهشت فرو برند، به همین منظور خانه های را در یکبار دیگر سرزمین 

مناطق از شهر کابل به کرایه گرفته اند و با تعداد از وکالی پارلمان در حال چانه زنی اند تا در بدل پرداخت مقدار 
امریکا  ژیک فی مابین افغانستان و ایاالت متحده  ستراتی معاهدهپول، آنها مخالفت خویش را با این پیمان ابراز داشته و 

 که چندی قبل توسط رؤسای جمهور دو کشور در کابل به امضاء رسید، به تصویب نرسیده و به شکست مواجه گردند.
قبول نمودن  اکه مردم افغانستان ب ناشی می شودنگرانی از آنجهت  با شنیدن این گونه اخبار و گزارش ها

از جان گذشتن ها به پای صندوق های رأی حاضر شدند و نماینده خویش را راهی پارلمان  خطرات زیاد و حتی
و مصالح شان دفاع و حراست نمایند، طرح ها و برنامه های را  ملی افغانستان نمودند تا به نمایندگی از آنها، از منافع

گرفته و افغانستان را به سوی ثبات عمومی که در آن حد اکثر منافع عمومی و ملی مد نظر قرار گذارند  صه اجرابه من
منافع خصوصی و شخصی  را نادیده گرفته رأی دهندگان خویشی های تمام قربان ،سوق دهند، اما وقتیکه این نماینده

و در بدل مقدار پول بی ارزش رأی و اراده مردم را به فروش  خویش را به منافع و مصالح عمومی ارج بگذارند
این کشور به پای صندوق های مردم رسانده و بازیچه کشور های قرار گیرند که در روز انتخابات به خاطر اشتراک 

ه گرفتن انگشتان آنها را قطع و با راکت پراگنی های اش تعداد از اشتراک کنندگان را به شهادت رساندند، نادید ،رأی
 و فاجعه بار است.تکان دهنده  ،مردم این سرزمینخون سرنوشت و بر نمودن این قربانی ها و معامله 
و بیرون کشیده شد ام استخبارات منطقه نجات ، افغانستان امروز به کمک نیروهای خارجی از کمبرهن است که

را با تمام داشته های فرهنگی و تاریخی  سرزمینتا این  و دندان خویش را تیز نموده بودندهمسایه های ما چنگ  یو ال
از افراد و اشخاص هویت باخته چون مال عمر، حکمتیار و ... نزدیک  آنها با اجیر نمودن عده   نابود نمایند،بلعیده و  اش

چگونه پیکره و  ندافغانستان به یاد دارند که چگونه مناطق شمالی را به آتش کشاندمردم بود به این مأمول دست یابند، 
 ،امریکا ستراتیژیک با ایاالت متحده  پیش از امضای معاهده همین همسایه ها   .ندهای بودا را منفجر نموده از بین برد

یکبار دیگر  ۴۵۰۲در سال تا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان  بودندمعکوس خویش را آغاز نموده  محاسبه   نیز
یکبار ، تروریستان و اجیران خویش را در این سرزمین به قدرت برسانند مکررا  و این کشور را به دهه هفتاد برگردانده 

ن معاهده و برگزاری دیگر به قتل عام مردم بیگناه دست زنند و یکبار دیگر این سرزمین را ویران نمایند، اما امضای ای
تان در برابر تروریستان و مداخله جهانی مبنی بر حمایت آنها از افغانس شیکاگو و تجدید پیمان جامعه  کنفرانس موفقانه 

گران، دست رد بود بر سینه آنها و آب سردی بود که بر تنور داغ شده آنها ریخت و آرزو های شان را به خاک یکسان 
کرد به همین خاطر آنها در تالش اند تا به هر نحو ممکن مانع تصویب این پیمان از سوی پارلمان کشور گردند، اما این 

مدنی  تحقق اش محال است چون اکثریت قاطع از نمایندگان ملت افغانستان، احزاب سیاسی، جامعه  بود که رویای خواهد 
 و ... با درک سیاست های مداخله گرایانه همسایه های ناسپاس و نامهربان ما چون ایران و پاکستان، از امضای معاهده  

حمایت و دفاع نموده و با اکثریت قاطع آن را  لت و منافع ملی باشد،و هر آن برنامه که به سود م با ایاالت متحده امریکا
تصویب خواهند کرد و چهره دشمنان ملت افغانستان، آنهایکه در لباس دوست داخل دولت و پارلمان گردیده اند، با ابراز 
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ر آن اند تا با فاش شدن چهره های مردم افغانستان منتظملت و منافع ملی، آشکار خواهند شد چیزی که  مخالفت به اراده  
 آنها، این نوکران را بیشتر بشناسند.

 
 پایان

 


