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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رھا.س
 ٢٠١٣ اکتوبر ١۶

  ؛ به کجا چنين شتابان؟»ص، سعيدی«آقای دکتور 
» سعيد افغانی- دیدکتور ص، سعي«به قلم » امريکا- امنيتی افغانستانۀموافقت نام« ديروز نوشته ای را تحت عنوان

خواندم که از خواندنش زياد ھم پشيمان نشدم، زيرا بار ديگر پی به اين بردم که » افغان جرمن آنالين«در سايت 

  .»کندمی ش ادا  خويکند، خود صفتمی  چينی که صدا ۀکاس«

غان جرمن اف«با ديدن عنوان نوشته بار اول اين تصور غلط برمن مستولی شد که برو خوب شد، آخر از سايت 

واز ميان کسانی که برای اين سايت وخوانندگانش قلم زنی می کنند، ھم کسی پيدا شد که سنگ نفرت از » آنالين

دولت مستعمره وگوديگک دست نشانده اش را به سينه کوبيده ودر سنگر ملت لم بدھد، اما زمانی که داخل متن اين 

م، ولی زياد ھم در تصور خود به بيراھه نرفته ه ا بار آمد دو صفحه ئی شدم، ديدم که چه ساده وخوش باورۀنوشت

امريکا، وديگر کالن  ھم از امضای موافقت نامه بين افغانستان و» ...ص، سعيدی« بودم، زيرا معلوم شد که جناب

  :کاری ھای جناب کرزی شکايت دارد، ولی شکايت تا شکايت

 ان سياهــال مه رويــ فلفل سياه و خۀــدان

  سوزند، اما اين کجا و آن کجاھر دو جان

 تيغ ھندويان کج است و ابروی دلدارکج

  ريزند اما اين کجا و آن کجاـر دو خونـھ

» افغان جرمن آنالين« خواندن نوشته را به آخر رساندم وخدارا سپاسگزار شدم که جای ھيچ نگرانی نيست وسايت

نوکران ھار داخلی اش را به ثبت  بداد متجاوزين وآنقدر ھا ھم بی فکر نشده است که نوشته ھای ضد استعمار واست

برساند که می تواند باعث اختالل در کسب وکار اين سايت شود واز طرف ديگر، نويسنده ھای باشرف و 

 بفرستند که اصالً به یھم به آن سرحد لوده نيستند که نوشته ای را به منظور نشر به سايت} عاقالن خود دانند{وجدان

  .ش ومرام نشراتی سايتی که قرار است نوشته را نشر کند، ساخته نشده استقامت خود و قد

افغان ھای با احساس و آزادی خواه، افغانستان را يک کشور مستعمره دانسته که تار وپود آن در دست ديگران اند 

ير ترين کشور  نفوس زير خط فقر، فق٧٠افغانستان کشوريست، با بيش از ٪. وآزادی به يک اتوپيا مبدل گشته است

دارای دھھا مقام ننگ ونفرت زا  دنيا، مافيائی ترين کشور دنيا، مفسد ترين کشور دنيا، عقب مانده ترين کشور دنيا و

کشوريست، با دولت مزدور ودست نشانده، تحت اشغال متجاوزين بيگانه، ملتی تحت انقياد ارتجاع ھار و . درجھان

  امريکا، کرزی، به خاطر دربند شدن کشور وۀه عروسک دست نشانداين ھمه درحالی است ک... وحشی داخلی و
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گی ساختن استعمار واستبداد، برای امضای يک به اصطالح موافقت نامه، سگ دوی می شملت مظلوم وفقير وھمي

بار به خاطر نشان دادن ناز وخرام در پيش بادار، امضای قبول اين  ھر از چند گاھی يک. داليل می تراشد کند و

ندازد وگاھی ھم جلوه ھای ديگری از خود فروشی را از خود به نمايش می  ادگی ومزدوری نامه را به تأخير میبر

  .بحث برسر امضای بردگی نامه با ملت گذارد، مثالً تدوير لويه جرگه و

 تاريخ ورھائی از عنوان ۀاين به آب وآتش زدن ھای اين عروسک کوکی، گاھی تالشيست جھت رستن از محاکم

  .يست جھت باال بردن قيمت فروش خود در بازار مسخ شدگان تاريخئتقالگاھی ھم  و» ببرک امريکائی«

ھاست که از يکطرف، اين مزدور دست نشانده می خواھد اين ننگ نامه ءتدوير لويه جرگه نيز يکی ديگر از اين تقال

وھران امريکائی اين مزدور، در را به پای ملت به ثبت تاريخ برساند واز طرف ديگر ھرچه شھوتی ساختن ش

اين ننگ نامه می تواند دليلی برای کرشمه ھای روسپی وار کرزی در امضای اين بردگی نامه به شمار » عقد«

 بکارت ۀھمچو مادر عروس، نسبت به دخترش بيشتر در فکر دريده شدن پرد» ...ص، سعيدی«اما جناب. رود

داماد بايد ھرچه زود تر به بستر برود، ولی بی  شده است وعروس وکه گويا شب  دخترش است و پنجره را می بندد

مولودش ھم به دنيا آمده است که  خبر از اين است که تا کنون سالھای درازی گذشته است که پرده دريده شده و

به خاطر اين است که موافقت نامه چرا تاکنون » ...ص، سعيدی«شتابزدگی . امروز نتيجه اش را ھمه می بينند

 سرباز زند، »ما«که نکند کم کم امريکا از بستن اين عقد با   نشده ودليل تأخيرش چيست وترس از اين داردءامضا

 ۀ انرژی اتمی با ايران، گفته است در مورد توافق نامۀ در رابطه با توافق برسر برنام»جان کری«وسخنانی راکه 

ايران بھتر است }اتمی{ انرژی اتومیۀ بد در مورد برنامدرصورت توافق...«: امنيتی افغانستان وامريکا نيز بگويد

فورمول فوق بايد در رابطه به عقد وعدم عقد قرار داد امنيتی افغانستان وامريکا نيز ...جان کری- اصالً توافق نشود

 ».مطرح وقابل توجيه واستفاده قرار گيرد

اصالً » ...ص، سعيدی«تر، اين است که آقای يکی از داليل اين چرند گوئی ھا درکنار داليل با اھميت تر واصلی 

ھم درک غلط و وارونه دارد، جناب شان سياست را به معنای چال، فريب، دروغ،  سياست را درک نکرده است ويا

نيرنگ، دوروئی، به جان ھمديگر زدن، دزدی، نوکری وھرچه اعمال واوصاف رذيل وپست است، از پيش آنھا 

 بلد ھا نتيجه می گيرد که چون کرزی، اين دلقک بی وجدان، از اين نوع سياستسياست تعريف کرده ودر آخر ھم

ً کرزی، اين فرشت{نيست  معصوم ص، سعيدی اين ۀکه بايد گفت ص، سعيدی در اينجا اشتباه کرده است واتفاقا

تی  امنيۀدر امضای توافق نام} سياست را به وجھی بسيار خوب بلد است وکارش ھمين قسم سياست بازی ھاست

  :ميان افغانستان وامريکا تأخير را پيشه ساخته است

دقيقاً وبا صراحت کامل قابل درک وفھم است در مسايل ومواضع سياسی دشمن ودوست دايمی وجود ندارد ودرين «

 منافع ومصالح اند ومطرح است که کی با کی ۀمسأل} بلکه{توافقات وداد وستد ھا مسأله خير وخيرات نيست، بلکی

  »...قطع زمانی وتاريخی مافع ومصالح مشترک دارنددرکدام م

نگفته است که اين تعريف نازدانه را در مورد سياست از کدام قاموس دريافته است وچرا منبع آن » ...ص، سعيدی«

درھر جنگ، موضوع » الح ديگرس سياست است ولی با ۀجنگ ادام«را ننوشته است، در اين شکی نيست که 

باکی !!  باعث در گرفتن جنگ شده است، مگر می شود جنگ کرد اما بدون دشمن؟؟سياسی آن مطرح است که

اما ماند گپ  و!! چرا سياست دوست ودشمن نمی شناسد؟ بدون جانب مقابل سياست چه معنا می دھد؟؟!! وچرا؟؟

ص، «ی  آن، که تمام بدبختی ھای نويسنده نيز از ھمانجا نشأت می گيرند، چون فقط منافع است که برادايمی

حيوان گرسنه فقط ھدفش . دست آيده وامثالھم تعريف شده است ولو با ھر بدبختی وتن دادن به ھرذلتی ب» ...سعيدی
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دست آوردن غذا است وبس ودر اين راه نه به ادبيات کار دارد، نه به مکاتب فلسفی واقتصادی، نه دوست می ه ب

ر کند، ولی آيا می شود اين سير کردن شکم اين حيوان شناسد ونه ھم دشمن، ھرکاری می کند تا مگر شکمش راسي

  !!را در ھرقيمتی که باشد، سياست ناميد؟؟

اين . بی وجدانان برآمده می تواند که جز حرص وآز ديگر چيزی ندارند  اين تعريف فقط از دھان خود فروخته ھا و

خ در دل خود ديده است وما ھم در دل باره به چندين سال عقب برمی گرداند که تاري تعريف از سياست آدم را يک

رات فاحشی ييباره در سياست ھای خارجی شوروی تغ يک تاريخ، بعد از مرگ ستالين بزرگ در روسيه، يک و

جگر   شوروی محسوب می شد، حاال امروز با آن جان وۀ که قبل از آن دشمن قسم خوردئیرونما گرديد وامريکا

 بحز«در يکی از شماره ھای پراودا، ارگان تئوريک . ب می شدنزديک ترين دوست وھمکارش محسو شده و

که ديگر کمونيست نبود و در راه رويزيونيزم تا بی نھايت پيش رفته بود، با قلم خروشچف، » کمونيست شوروی

دبير کل حزب ورئيس جمھور کشور، برای توجيه برگشت شان به سوی امريکا، سياست را چنين تعريف کرده 

ه دوست دايمی دارد ونه ھم دشمن دايمی، اگر اشتباھات ستالين نمی بود، ملت ما سالھا قبل اين سياست ن«: است

  .»...سياست را اتخاذ کرده وموفقيت ھائی را در اين زمينه کسب می کرد

ھم آگاھانه وطبق منافع خود سياست را اينطور تعريف کرده بود ولی  خروشچف آگاھانه به اين خيانت دست زد و

د، آيا گفته می تواند که کدام نوديگران با اين تعريف از سياست چه نفع می بر» ....ص، سعيدی«نيم که نمی دا

  !امکان ندارد استخوان از کرزی وحواريونش به ايشان رسيده باشد؟

آنقدر در امضای پيمان امنيتی شتاب دارد که کرزی را به خاطر به تأخير » ...ص، سعيدی«ناگفته نماند که 

موکول کردن امضای آن بعد از تصويب لويه جرگه، گوشمالی می دھد واگر زورش برسد، گوش ھای  نش وانداخت

   احمق وقت از تلف کردن بود که تو تلفش کردی؟ۀکرزی را کنده در  دستش خواھد داد وباز خواھد گفت که، او لود

 امريکا را قبل از ۀيتی با اياالت متحداما درحالت ما که جناب کرزی رئيس جمھور افغانستان امضای توافق امن...«

  » کرده است که موجب تمرکز بيشتر ومالحظات جدی است}موکول{ا به لويه جرگه مأکول}امضاء{امض

  

  حاجتی نيست بپرسش که چه نام است اينجا

  ند وبرفقر مقام است اينجاـــل را مســھــــج

 


