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U ُنهم  پيوسته بگذشته قسمت صدو بيست: 

ميگويند شخص تازه به دوران رسيده وبيسواد برای ازدواج با دختری به خواستگاری رفته بود ، 
خانواده اش برای وی گفته بود ؛ هوش کن که آبروی ما را نريزانی و گپ های کالن ، کالن بزنی ، 

س خانواده عرو !!"فيل " درميان گفتگوی دو خانواده ناگهان يکصدای بلند شد و داماد گفت که 

،  شير، پلنگ : تعجب کرد اما بروی خود نياوردند ؛ چند لحظه بعد بازهم داماد با صدای بلند گفت 

: پدرعروس که از تعجب شگفت زده شده وشاخ کشيده بود با عصبانيت گفــت .....و زرافه ، شتر 
 .برو بيرون که باغ وحش در کوچه پائين تر است ! کــه  بلند شو احمق 

 
برسياست خارجی و دکتورين امنيتی افغانستان  یو تحت عناوين گوناگونپيش از اين طی يادداشتهای 

 توليدات و رما باشد تکيه بکه بايد تعيين کننده سياست خارجی های معيارو  ديپلماسی ما نوشته بوديم که
نها را تضمين افغاهرچند اشتباه آميز اما استقالل و حق خود اراديت که  باشد بوده داخلی ظرفيت های 

 "گاهی به نعل و گاهی برميخ " ورد و تحقيياست ترديسدنباله روی وکه ما بايد ازشتيم نوميکند ، گفتيم و
بازگشت به " خشونت و تروريزم با اصل زرين خود مانرا با تکليفو را يکسره کنيمکار و آئيمبيرون 
زعمای با اين اصل را ابتدأ دردرون مرزهای خود حل ميکرديم و سپس بايد . تعيين کنيم   "خويش

نيم که با دالئيل روشن اما ن می بياما اکنو. برسر يک ميز می نشستيم استقالل طلب جهان و منطقه 
 . و جهان تعيين و توجيه ميگردند منطقه ميز زمامداران کشورهای  سرگوناگون سياست های ما بر

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=lG-bm_gRAxcU 
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ارجه اياالت وزير خ John Forbes Kerryجان کری سفر اين سياست معيوب و بيمارآخرين نمونه 

متحده امريکا به کشور هندوستان بوده که پس از شکست حکومت نوازشريف رهبر حزب مسلم ليگ و 
بصورت سنتی خود را  از بدوتأسيس کشور پاکستان  آنکشور کهصدراعظم پاکستان دربرابر آرتش 

سفر افسانوی دمحم اشرف غنی خاکه آی پيشوازدرارند عازم دهلی نوشد ونظريه پاکستان می شمنگهبانان 
 .  تسويد نمودند کشور هند و افغانستان  ميان از چندين سند امنيتی و موافقتنامه های استراتيژيک 

 
U         خنگويی رياست حکومت وحدت ملی افغانستان هارون چخانسوری س! 

نظامی  با توجه به شناختی که دردوران جنگ سرد و شاخ به شاخ شدن دوابرقدرت مطلب اين است 
متحده  ديده ايم اياالتبه اصطالح آزاد سرمايه داری  سابق و جهانِ يعنی اتحاد جماهيرشوروی جهان 

زيرامردم ما داشته است نرا و ساختار های اصلی جامعه افغانستان تقويت زيربنا ها امريکا قصد 
با اياالت متحده امريکا مردم افغانستان ، آزادی بخش طوالنی و ميدانند که پس از اين همه مبارزات 

ريا کارانه و نقاب منافقانه ای بيش " اسک م " دولت های به ظاهر دموکرات و جمهوری خواه آن
هيوالی از خشونت ومبشر دموکراسی و حقوق بشر خير خواهانه  به ظاهر چهرهيستند که در پس اين ن

 .و تروريزم خوابيده است 
Uhttps://www.youtube.com/watch?v=lG-bm_gRAxcU 

وکراسی باالخيره مجسمه آزادی احترام و رعايت حقوق بشر ، بازی به دمچه کسی نه ميداند که  امروز
کشند ديگر هيچ را يدک ی از ديکتاتوريی مخفی و فاشيسم پنهان بزرگ قرن جز آب و رنگ عدالت و 

الت متحده اامروز همه ميدانند و می بينند که در نظام سرمايه داری لبرال غربی بويژه اي .!نيست 
اينکه قبأل نام مبارک مگر تخت قدرت تکيه نه ميزنند هيچ رئيس جمهورو دولت و کنگره ای برامريکا 
فتخور شناخته شده و نفتخواران مکارتل ها و تراست ها و پادوثبت شده » سيأ « فوظ وح محلاش در

https://www.youtube.com/watch?v=lG-bm_gRAxc�


رشناسان آنگاه آغازيده شد و نقل مجلس کاجالب ترين حکايت حال درعين مسخره ترين و. د نباش
به جرم مخالفت با منافع و تمامی کسانی که وافقتنامه تحويل مجرمان موادممزدبگير گرديد که يکی از

 .تحويل ميدهند ملی دوکشوربازداشت شده باشند به کشور های امضأ کننده 

 
سی جامعه افغانی " سيأ " و کارشناسان در برج عاج نشسته ای چنانچه برخی از حقوقدانان نامور  

اين موافقتنامه را يک نعمت بدون آنکه از محتويات و مفرادات اين موافقتنامه ها آگاهی داشته باشند 
چنانچه آقای کبير رنجبر يکی از دانشمندان و  ياسی مردم افغانستان تلقی نمودندالهی در حوزه حقوق س

ان راديو آزادی چنين بيان رژيم کمونيست افغانستان در يک گفتگو با يکی از خبرنگارحقوق دانان 
 داشت 

Uhttps://www.youtube.com/watch?v=yxO8xyeRBQUU 
اين تنها کبير خان رنجبر نيست که اين موافقتنامه را يکی از دست سی "سيأ "اما در بازار مکاره 

حقوقی رجاله های ورجال ازبسياری ، بلکه .خوانندت وحدت ملی ميآوردهای مهم حکوم
مراقبه  ی ازوقتی روی مبارک دالر شريف را ببيند در عالمی از بيهوشی و در حالتکشورافغانستان 

 . فضائل اين موافقتنامه را بيان ميدارند 
 . تقديم خواهد شد خش دوم اين مبحث هفته آئنده ب
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