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 دمهای بزرگ و اشتباهات بزرگتر!آ
 

سفارت این کشور در کابل   خبری در کنفرانسامریکا یک روز پیش طی یک  ۀسفیر ایاالت متحد "جیمز کنینگهام"
 باشد!! و یک ابتکار افغانی مینشده ، از سوی امریکا بر نامزدان تحمیل «وحدت ملی»گفت که طرح دولت 

را بر نامزدان تحمیل نکرده است، این فکر از ما  «وحدت ملی»ۀ دولت کسی اندیش وی عالوه نموده که هیچ
افغان برای مدت دو  وی سیاست مداران گفتۀ به نبوده، بلکه چیزی بود که در پی بحث های دو نامزد بدست آمد. 

 جو شود که افغانستان بعد از انتخابات متحد شود!و  جست ییراه ها  گو بودند تاو  سال با امریکایی ها در گفت
 

کبیر از دور  نیۀری برتاتودر مورد بزرگی و عظمت امپرا 28و اوایل قرن  1۱های قرن  می مانند افغانوقتی آد
دادند که کشور  یم های بزرگ و مقتدر و معظم کند و یا تصوراتی در مورد امریکا و ناتو و سایر کشور فکر می

 های شان را تا به این حد ترقی، تعالی و رفاه رهنمایی کرده اند.
 

کشیده و به موفقیت  بسیارزرگ دنیا و رهبران آن ها برای کشورهای خود زحمات ب درین شکی نیست که ملت های
دم های بزرگ طی دو قرن گذشته در برابر افغانستان قرار آسفانه وقتی همین متأهای عظیمی نایل گردیده اند، اما 

ا را به تلی از خاکستر مبدل نموده و زمین ها را از گرفته اند، بعضاً به آدم های کودنی مبدل شده اند که کشور م
 خون آدمیان سیراب کرده اند.

 

ز ویرانی و ج مردم افغانستان از بسیاری از همین به اصطالح آدم های بزرگ، از کشورهای بزرگ و مقتدر دنیا
 تباهی چیزی دگری ندیده اند!

 

افغانستان یورش آوردند تا بعد از سقوط حاکمیت طالبان، امریکا و چهل و شش کشور دگر دنیا سیزده سال پیش به 
 دنیا مبدل سازند. نۀاین کشور را به یک کشور پیشرفته و نمو

 

مصرف رسانیده که اندکی بیشتر از به در افغانستان  دالر بلیون 18۱در همین هفته شنیده شد که امریکا حدود 
اروپای بعد از جنگ دوم جهانی خاصتاً جرمني را دوباره  باشد. پالنی که بودجه اختصاصی برای پالن مارشال می

ظاهر بزرگ به خاطر سیاست بازی های آدم های به ه واقعیت های تلخ داخل افغانستان کبه پا ایستاد نمود، ولی وقتی
 ییها دوباره به جیب ها و عظیم الجسه ولی باطناً کوچک به اندازه این مبالغ ترقی ننموده و بسیاری از این پول

 !ندسرازیر شده که اصالً سیری ندار
 

، "انگال مرکل"، "سرکوزی"، "رابرت گیتس"، "بوشدبلیو جورج "در جهت سیاسی نیز این آدم های بزرگ مانند 
و چند نظامی، استخبارات چی، ماهر امور اقتصادی و  "جیمز کنینگهام"، "جان کری"، "بانکي مون"، "جوبایدن"

 سیاست افغانستان را درست نشناختند و متأسفانه با مسایل بسیار عمیق این کشور سطحی برخورد کردند.
 

این ذوات و پادو های آنها تا هنوز روح و روان، سنت ها، عادات، آداب، باورها، شگرد ها و باریکی های فکر و 
طور به دانند، از همین رو  این سرزمین را نمی شتۀریخ گذتأو  انستان را درست مطالعه ننموده زندگی مردم افغ

و با بی منطقی و نادانی همه  جنگندشوند، با توکل می  متواتر اشتباه و غلطی می کنند. با توکل داخل افغانستان می
 روند!کرده و می ها رچیز را در نیمه راه 

 

روس ها و دگران قبالً رفته اند، حاال نوبت امریکا و متحدین است که کار را در نیمه راه س ها، پنجابی ها، یانگل
 رها کرده بروند!
به  "جان کری"یک طرح امریکایی است که با  «وحدت ملی»درستی می فهمد که طرح دولت به مردم افغانستان 

 شود.  عده نشخوار می کابل آمد و حاال توسط یک
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و سال گذشته و در مدت کمپاین های انتخاباتی از هیچ کاندید درین مورد چیزی نشنیده اند. این مردم افغانستان طی د
خواهند، به تعقیب اشتباهات  و سایر مقامات عالیرتبه امریکایی است که می "جیمز کنینگهام"و  "جان کری"فکر 

 سنگین گذشته باز مرتکب یک اشتباه دگر شوند!
ریختند، ولی آرای خویش را به صندوق های رأی ان افغان در دور دوم انتخایات هشت ملیون زن، مرد، پیر و جو

 مردم! آرایزند نه  رقم می "جان کری"سرنوشت نهایی را 
یک طرح امریکایی است که به موفقیت نخواهد  «وحدت ملی»داند که طرح دولت  به خوبی می "جیمز کنینگهام"

لیبیا و سوریه حاال اظهرمن الشمس است. دولت وحدت ملی  انجامید. شکست طرح های امریکایی در عراق،
 مطروحه برای افغانستان نیز موفق نخوهد شد. 

 می ءکند و رأی مردم را به باد استهزا کراسی را مییموکراسی را موعظه می کند، هم خود قبر ددیموامریکا هم 
به ، ثابت خواهد ساخت که آدم های شندزنده با "جیمز کنینگهام"و  "جان کری"گذشت زمان در حالیکه هنوز  گیرد!

دولت »یا  «وحدت ملی»دهند. طرح امریکایی دولت  ظاهر بزرگ و عظیم الجسه اشتباهات بزرگتری انجام می
 برای افغانستان به موفقیت نخواهد انجامید و وضع را بدتر خواهد ساخت! «شرکت سهامی»یا  «ائتالفی

 
 پایان
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