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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  .ن. م

  ٢٠١۶ اپريل ٢۴
  

  !متصديان و نويسندگان محترم پورتال، سالم عرض می کنم
  

ر خواندم و نه تنھا از تحليل و وطنفروشان ديگ"  کرزی"را در رابطه با نبود وجدان در " عزيز" مقالۀ  داکترصاحب 

  . بودآموزنده نيز  به امريکا شو حواريون"  کرزی" سير مختصری  در تاريخ  بردگی به مثابۀعالی آن خوشم آمد، بلکه 

را باز کرده اند و از  ًی که فعال از قدرت در يک دولت دستنشانده به دور مانده اند، دھن ھای کثيف شانئچون آنھا

مانند از افراد وطندوستی  استقالل افغانستان انتقاد می کنند، فلھذا موقع را مناسب می بينم، وجھت نفیمداخلۀ امريکا در

يا بھتر بگويم، قرارداد فروش افغانستان " قرارداد امنيتی"شما خواھش می کنم، که با ژرفنگرئی که داريد، يک مرتبه 

ُواضح سازيد، که مستعمره ساختن افغانستان که در جلسه بن را به امريکا از نظر بگذرانيد و به ھموطنان ساده دل ما 

  .  شکل رسمی را به خود گرفته است"  عبدهللا- غنی"، با امضای اين قرداد توسط دولت دستنشاندۀ دوم تسجيل شد ٢٠٠١

 را ساخت، يعنی به آن شکل ملی" کانکريتی"مداری توسط   فراخوان لويه جرگۀ فرمايشی، اين قرارداد را " کرزی"

زيرا گويا مردم افغانستان توسط .  اين قرار داد را نداردلغو ملئی ھم به قدرت برسد، حق آينده دولتاگر در .  نيز داد

ی خميرئی برای  تا بيناز امضای آن به اصطالح سر باز زد،" کرزی" اين که خود .  را قبول کرده اندلويه جرگه آن

 خالف تصميم لويه جرگه و خالف اوامر بادار شان شدانست که جانشينان  میخود ساخته باشد، چندان مھم نبود، زيرا او

  .عمل کرده نمی توانند

ِخودفروش ننگين ديگری که خودش را پيرو مکتب فرانکفورت اعالم می کرد، باالتر از يک سال کوشش کرد، تااين  ِ
 گويا امريکا در افغانستان پايگاه نظامی اعمار يژيک، گاھی با دروغ عمدی کهت  گاھی به نام قرارداد سترا-قرار داد را 

 ه و از حساسيت مردم غيور ما علي   به خورد مردم دھد–به نام  قرارداد امنيتی  را نمی کند و در آخرين کوشش آن

 از گفتار اين خودفروش يافته یاگر دوستان نقل قول ھای مستند. فروش افغانستان بکاھد، که در اين راه موفق ھم شد

  .وانند، کار بھتری خواھد بودبت

يک سند  بند بند اين قرارداد از برد گی و مستعمره ساختن کشور عزيز ما به امپرياليزم امريکا حکايت می کند و حيثيت
  .را در سرنوشت سياه مردم ستمديدۀ ما داردننگنيی  تاريخی

دولت دست نشانده حق خود را طلب کردند، و به تعقيب قرارداد به اصطالح امنيتی با امريکا، کشور ھای ناتو نيز از 

اگر دوستان در .  جائی نخوانده ام،ن آن تا حالو کردند، که از متءامضا) ع و غ ( ی با دولتئيکی پی ديگر قرارداد ھا
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اين رابطه نيز به خود زحمت قائل شوند و توسط تحليل ھای جداگانه ماھيت ضد ملی اين قرارداد ھا را نيز افشاء کنند، 

  .دمت بزرگی به ھموطنان خود انجام داده اندخ

ًفلھذا خواھش من از شما محترمان اين است، اگر تحليل و بررسی ھای باال در آرشيف پورتال وجود داشته باشد، لطفا 

ِاگر وجود نداشته باشد، خواھشم از دانشمندان و متصديان ژرفنگر . را در صدر صفحه و به طور متداوم قرار دھيد آن
آن استقالل کاذبی به نظر من، . ل، تحليل ھمه جانبۀ اين قرارداد ھاست، که باز ھم در صدر صفحه جای داده شودپورتا

که مردم خوش باور ما به آن دل خوش کرده اند و شارلتان ھای مزدور از نقض آن توسط  باداران خود  انتقاد می کنند، 

مھم نيست که دولت ھای آينده دست نشانده . ًاد، اصال وجود ندارددر حقيقت و از نگاه قانونی بعد از امضای اين قرارد

  !باشند يا ملی

  !از گزند دشمنان در امان باشيد

  .ن.م

  

  

   

 

 
 


