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 سرنوشت مردم له  أو مس مارهای چند سره
 
 

چگونگی برخورد  مریکا وامنیتی افغانستان وایاالت  متحده تدویر لویه جرگه مشورتی، امضاء توافقنامه نامه ا
از آنها سخن گفته می جا از موضوعات بحث برانگیزی اند که در این روز ها در همه مریکایی اقضایی با سربازان 

در  تا چند روز دیگر لویه جرگه مشورتی در کابل برگزار شود وهمانطوریکه مردم  ما اطالع  دارند قرار است  .شود
با ایاالت  امنیتیامضا موافقت نامه پیوند  از سراسر کشور در زیر یک سقف حضور یابند و درشان آن نماینده های 

 .در کشور ابراز نظرنمایندچگونگی بر خورد قضایی با سربازان خارجی  مریکا وامتحده 
درست مانند موضوع چگونگی بر  ،دنغلط می شوهای دست خوش تعبیر موضوعات بیشترنستان اافغ سفانه درمتأ

 و قرار گرفتهمعلوم الحال  های چند تن از افراد بی خاصیت وتعبیر ءمورد سوکه سربازان خارجی  خورد قضای با
از مصونیت قضای یعنی . کامالً متفاوت است موضوع  لیکه این دودر حا تعریف کرده اند،آنرا مصونیت قضای 

مورد بحث دولت در حالیکه موضوع از قانون معافیت حاصل کردن  محاکمه نشدن و ،نپیگرد قانونی معاف بود
مریکا خواستار این است که اگر ا ی کها ، بگونهمیباشدبا سربازان خارجی مریکا چگونگی برخورد قضای افغانستا با 

در  چیزی که نکشور محاکمه شوندر آمریکا دامی شود باید مطابق قانون  یسربازان شان در افغانستان مرتکب جرم
یکی  چند پیش چنانچه اکنون کشور چنین امر حاکم است.حتی  و مریکا معمول استاتمام کشور های طرف قرار داد 

مریکا به اعدام ادر  ای دادگاهاز سوی  بوده  شددر والیت هلمند به قتل افراد ملکی  متهمکه  مریکایی ااز سربازان 
. از این محاکمه شوندکشور  وانینمطابق قمجرمین خارجی  ت افغانستان پافشاری دارد که باید لدوولی گردید محکوم 

 اتخاذ نمایند. رو از مردم افغانستان می خواهد تا  خود در این مورد تصمیم
افقانمه مردم افغانستان با توجه به شرایط کنونی کشور شان نسبت به امضاء این تو قریب به اکثریتهر چند 

اما متأسفانه  .می باشندوخواستار توافق دوکشور در این راستا  نظر می رسند مریکا خوشبین بهاامنیتی با ایاالت متحده 
پرورده  شده  نسازمان های استخباراتی همسایه های ناخلف افغانستادر دامن که محدود و معلوم الحال افرادی یک عده 

گاهی سر بلند کرده به چشم  مخالف به سوی آن  نگاه  هرآن کشور ها می باشند  یو معنومدیون نوازش های مادی  و 
کشور های گی توسط چند تن از مار های دو سره و به حمایت به تازند حزب جبهه ملی که ندرست مامی نمایند 

عوام فریبانه ذهنیت مجالس تدویر با  وامنیتی افغانستان با امریکا اند ایجاد شده  همسایه که مخالف امضای توافقنامه  
می آب  (ایران  و پاکستان)نستان ر داده و به آسیاب دشمنان منافع افغایهای عموم مردم را نسبت به این توافقنامه تغی

در مدت بیشتر از  اکنون نیزبه عنوان بلند گوی گروه طالبان عمل می نمایددارد طالبانی که  ابقهبا سوحید مژده  .ریزند
مندی دست به هر کاری زده ومی ده سال بی سرنوشت مانده و در هیچ جای دیگدانش سیاه نمی شود واز روی عقده 

تی را که گمان می رود تمام تعهدات بوده است که امضای موافقت نامه امنیمجالس یکی از بر گزار کنند گان این  ،زند
در    کشور ودفاع از کشور نده  کنفرانس شیکاگوی به آن بستگی دارد و ضامن تامین امنیتنمالی کشور های کمک ک

اما هر چند قصد توهین به هیچ فردی را نداریم  داخلی خواهد بود خیانت عنوان کرده است تهدید های بیرونی و برابر
  .پالن های خصمانه شان آگاه باشند مردم هویت این گونه افراد را بشناسند ونسبت به سیاست ها و الزم می دانم که باید

کسانی را که نسبت به  آن  وتلقی می نماید  ملی خیانتنمیداند این مار دوسره با کدام منطق تضمین منافع ملی را 
آنرا در  منافع ملی دشمنی اعالم نماید ودر حالیکه خاین ملی کسیست که با شمارد بنظر می رسند خاین ملی می  موافق

وی باهم فکرانش که  وجود دارددقیقاً مثل آقای مژده  زیرا اسناد موثق برابر مبلغی به کشور های متخاصم بفروشد 
دفتر رایزنی  ازرا  ه با امریکا مبلغ یکصد هزار دالرامضای مواقت نامبه در پیوند  ر ذهنیت های مردمیغرض تغی
افغانی  20۱۱اشتراک می کرد مبلغ  همایشهر فردی که در این  برای و اند در یافت کردهمقیم کابل  ایران  سفارت 

  .ران در کابل نیز در یافت کرده استیک عراده موتر از سفارت ایالبته باید گفت که شخص وحیده مژده  ندمی پرداخت
طالبانی در حال وهشیانه حامی سیاست های  متحد ودر والیت کنر، حکومت طالبان  نمولوی حسام والی پیش

امنیتی می  ٔ  امضای توافق نامه یکی دیگر از مخالفانحاضر در کشور، عضو جبهه وحدت ملی وهمکار وحیده مژده  
  .باشد

ز تیکه داران جهاد مردم عملکرد هایش باالی وحیده مژده چربی می نماید زیرا یکی ا کهاحمدشاه احمد زی، کسی
مهمان خانه و را و تمام آن ها اعمار کرده کابل  نزدیک به سه صد باب خانه در شهراز پول جهاد افغانستان بوده و 

 وتنظیم نماید اسرائیل تازمینه مالقات هایش را با دارد  یهودی  همسر .استوس برای خارجی ها ساخته اگیست ه
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رد با امکانات در داخل و همچنان ف دهدو سامان سروجا های دیگر مسایل تجارت مشروبات الکولی اش را در لندن 
که جنایت یکی بر دیگر شان غلبه می تنی چند دیگر  خارج از افغانستان )اسرائیل( برای ایران می باشد وو  افغانستان

یک ستراتیژهم زدن روند امضای پیمان بر مردم افغانستا و در برچیدن فرصت هاینماید کسانی اند که از مدت هاست 
  .آمریکا می باشند اً با کشور های خارجی مخصوص

مردم و آیا سرنوشت  ؛است که با سرنوشت خویش چگونه معامله می نمایند افغانستانبر مردم روی هم رفته 
کشور های متخاصم همسایه می سازند خصوص و میدان رقابت های منطقوی به  سوق داده  0۱دهه  سویکشور را به 

با موافقت نامه امنیتی  ءکشور های خارجی که همه در گرو امضاهای یا از فرصت های دست داشته و کمک  و
و بیرونی  های داخلیتهدید ن در برابر مصودر و تمق ،را صاحب اردوی مجهزافغانستان  وکرده ست استفاده ا اامریک

 .می سازند
 پایان                                                              
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