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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ مارچ ٢٩

  : کانديدان رياست جمھوریاعالن

  ! افغانستان به فروش می رسد مزايده کنندگان بشتابند
  

. ستعمراتی کابل به ارتباط فروش خاک و ميھن ھم آھنگی کامل موجود استدر ميان کانديدان رياست جمھوری دولت م

در بازار خيانت به . ديگر سبقت بجويند ورزند که در بوسه زدن به رکاب امپرياليسم از يک حتا کانديدان سعی  می

اره، سنی اند يا شيعه، کانديدان خواه سردار اند يا چلی، پشتون اند يا تاجک، ازبک اند يا ھز. کشور شعار ھمه يکی است

د اين خفاشان سعی می ورزين است که ھر يک ازاصرف فرق در. مرد اند يا زن، ھمه مصمم  به فروش وطن می باشند

حاال نظرات ھر يک را به ارتباط . د به اجانب بيشتر و بھتر ثابت سازدر طرز کالم و جمله بندی، عبوديت خود را

  :در مطبوعات داخل کشور بازتاب می يابد، خدمت ان تقديم می دارمو افغانستان که پيمان امنيتی دو جانبه بين امريکا 

حاکميت ملی ما با امضای اين قرار داد از لحاظ قانونی  ":اشرف غنی احمدزی می فرمايد) ؟( درجه دو مرد متفکر

 که درحالی. دن نمی فھمدفرق تيوری سياسی حاکميت ملی را با مستعمره ش) ؟(مرد متفکر درجه دو ".  تثبيت می شود

  . راتش در اکثر کشور ھای جھان مورد استفاده قرار می گيرداين کودن الف می زند که نظ

پيمان امنيتی با واشنگتن را در جريان يک ماه بعد از :  "می گويد) غير مشروع (ۀ شورای نظاری دو رگعبدهللا عبدهللا

  . ن کرده استيالمی اش، کمترين مدت زمان را تعياين کثيف برای اثبات غ".   می کنمءاستقرار امضا

نامۀ امنيتی قبل از انتخابات  اميدواريم که موضوع موافقت: " زلمی رسول بی مسلک و لشم ُدر فشانی می کند"سردار"

 اين حقه باز که دست نشاندۀ کرزی است می".  کنيم حل شود و اگر نشود در صورت پيروزی در مورد آن فکر می

ين گفتار ھم کرزی را نرنجاند و ھم به متجاوزين امريکائی اطمينان دھد که برای امضای پيمان امنيتی ادرخواھد که 

  . آماده خواھد بود

چنانچه .  شودء امنيتی به نفع مردم است و بايد امضاۀ نام موافقت:  " چنين اظھار عقيده می کندسگ باز َگل آقا شيرزی

ترقی وی از قاچاقبری و سگبازی به مقام ".   می کنمءيس جمھور شدم امضارئاگر من .  شود خوب استءحاال امضا

  .واليت و شايد ھم رياست جمھوری در افغانستان بد بخت و اشغال شده تعجب ندارد

وری خواھم مين امنيت را واضح، روشن و طأ تۀبرنام: " شيعه عبدالرب رسول سياف نظر می دھدوھابی و دشمن

 يکی از اجنت ھای ه ئیاين انسانکش حرف". ريخت که در سه تا چھار ماه اول کار ما، مردم تغيير ملموسی احساس کنند

نام پيمان امنيتی دو جانبه خوداری کند تا ذکر خواھد با زيرکی ابلھانه از  او می. مذھبی استعمار در افغانستان است
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بعد از عبدهللا عبدهللا اين دومين کانديد است که مدت زمان را برای پای بوسی . مردم فکر نمايند که يک فرد ملی است

  .   امپرياليسم قيد کرده است

ستيم و منافع ملی ما بايد در اولويت باشد ولی ما نيازمند ھ: " محمد نادر نعيم اظھار عقيده می کندعقل بی" سردار"

ن لوده جان سعی می کند که منافع ملی و نيازمندی را با ھم تلفيق کرده اي". ی نياز خواھد بودامضای چنين موافقتنامه ھائ

  .و تأمين ھر دو را در امضای پيمان استعماری دوجانبه می جويد

مريکا مھم است و ما به آن نياز داريم، ا امنيتی با ۀنام موافقت: "دھد  تيوری میسودر و بی تفکر ھدايت امين ارسال

مور سابق بانک جھانی و بسيار نزديک به دستگاه استخباراتی امپرياليسم بدون أم".   کنيمءبنابراين بايد آن را امضا

  . چون و چرا حاضر به تقديم افغانستان به استعمار است

من اگر به : " قطب الدين ھالل دست پروردۀ پاکستان و عضو حزب ويرانگر اسالمی  چنين می گويدداماد گلبدين،

يعنی چه؟ چرا ".  کنم يا نه، تصميم خواھم گرفتء امنيتی را امضاۀ نام که توافق ورد اينرياست جمھوری رسيدم، در م

  . حاال تصميم نمی گيری تا مردم به ھويت واقعی ات پی ببرند

.  خواھيم کردءما ھر نوع قراردادی را که به نفع افغانستان باشد امضا:  "دھد  نظر میشارالتان  داوود سلطان زوی

اين گفتار شارالتان داوود ". کنيم  میءمريکا را نيز چنانچه منافع ما در آن تضمين شود، امضااامنيتی با  ۀ نام موافقت

موافقنامه " مفيديت"اين لوده بايد بداند که .   امنيتی به نفع افغانستان است و بايد امضاء شودۀبدان معناست که موافقتنام

  . ن می کند نه افغانستانيرا امريکا تعي

.  انتخاباتی کنار رفتند ھم نظرات نيک نسبت به امضای پيمان استعماری دو جانبه داشتندۀ از صحنکه قبالً   ديگردو تن

يکی قيوم کرزی که نسبت الف زدن و بی دانشی اش به خر معروف است و ديگر جنرال پوپکی با غيرت رحيم ودرک 

ناگفته نبايد گذاشت که معاونان کانديدان رياست . ز کردندھر دو  سرسپردگی خود را بدون قيد و شرط به امپرياليسم ابرا

  . جمھوری دولت مستعمراتی کابل از ھر جنس و طايفه ای که اند مطيع و فرمانبردار می باشند

  . اين است سرنوشت نکبتبار ميھن ما که فرزندان ناخلفش وجب وجب آن خاک را به بيگانگان پيشکش می نمايند

  

 

 


