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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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 Political  سياسی

  
 مير عبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠١۶ اپريل ٢٧

  !".ن. م"ھمکار گرانقدر، محترم 
به "  آزاد افغانستان–تان آزاد افغانس"با تقديم احترامات فايقه، ھمکاری شما را با پورتال آزادگان و عاری از وابستگی 

. شخص شما وساير ھم ميھنان تبريک عرض می کنم و از اظھار نظر در مورد مضمون اينجانب ابراز سپاس می نمايم

  با پورتال دشمن افگن ،مانند شما انسان ھای شريف، نجيب و پر از محبت به مردم و کشورساير اميد که ھمکاری  

و تداوم يابد  تا ھم مينھان ما بتوانند از نظرات ضد استعماری و مھين دوستانۀ شما " فغانستان آزاد ا–افغانستان  آزاد "

  .بھتر مستفيد گردندآنھا 

جناب شما در مورد چگونگی و کيفيت معاھده و يا معاھدات استعماری که بين امريکای حاکم و افغانستان محکوم به 

 دھد، عرايض خود را خدمت شما تقديم می که ذھنم اجازه می ائیامضاء رسيده طالب معلومات شديد که اينک تا ج

ال و ؤًاگر احيانا در مورد  روحيۀ ھر ماده و يا  مواد اين معاھدات استعماری س. صحبت درين جا مجموعی است. دارم

  . مشخصی  نزد شما خلق گردد، با کمال خوشی و در صورت توان به جواب خواھم پرداختاالتؤيا س

  
 ٢خاک فروشان حين امضای معاھدۀ گندمک 

   خاک فروشان در راست و چپ عکس معلوم نمی شوندی از تعداد ديگر

  

:  استعماری را بر کشور محکوم و اشغال شدۀ افغانستان تحميل نمودۀيقين دارم، شما آگاھيد که امريکای حاکم دو معاھد

" لت جمھوری اسالمی افغانستان و اياالت متحدۀ امريکاژيک ميان دويموافقتنامۀ ھمکاری ھای دراز مدت سترات. "١
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معاھدۀ ھمکاری امنيتی و دفاعی ميان جمھوری اسالمی افغانستان و اياالت متحدۀ . "٢  و ٢٠١٢ می سال ٢مورخۀ 

  .  به امضاء رسيد٢٠١۴ سپتمبر ٣٠که به تاريخ " امريکا

اما معاھدۀ . دو کشور حاکم و محکوم صحبت می کندمعاھدۀ اول بيشتر در مورد عموميات و ھمکاری ھای دراز مدت 

بين امپرياليسم امريکا و افغانستان اشغال شده، افغانستان را دربست تحويل امريکا " معاھدۀ امنيتی و دفاعی"دوم يعنی 

ين در تحرير و عقد ھر دو معاھده، دولت مستعمراتی کابل کمتر. داده و حاکميت افغانستان را به فروش رسانيده است

کرد، دليل مردمی و ملی بودنش نبود، بلکه  معاھدۀ دوم را امضاء نمی" حامد کرزی"که  اين.  نداشته استیصالحيت

. جلوه نمايد" ملی و مردمی" معاھدۀ دوم خوداری نمود تا ی، از امضا"اوباما"نسبت روابط غير حسنه اش با ادارۀ 

س جمھور دست نشاندۀ سوسيال امپرياليسم شوروی ھم در اواخر سلطۀ خود، تالش ھای  آخرين رئي"نجيبداکتر "

  .   به جائی نرسيدکه بتواند ھويت ملی بيابد، تامذبوحانه به خرچ داد 

از نظر گاه مبارزان راه آزادی، ھر دو معاھده،  استعماری و ضد حقوقی اند که بر افغانستان محکوم و اشغال شده 

ھر معاھدۀ حقوقی چه داخلی باشد وچه بين المللی، بايد بر مبنای رضايت عاقدين و ارادۀ آزاد جانبين . تحميل شده است

چون افغانستان در اشغال است و حاکميت ملی ندارد، پس دولت مستعمراتی افغانستان ارادۀ آزاد ھم ندارد تا . منعقد گردد

درين صورت، در عقد قرار داد ھای فوق الذکر موضوع . نمايدبتواند آزادانه در پای عقد معاھدات بين المللی امضاء 

که جبر و اکراه  زمانی. ًشود که دولت مستعمراتی افغانستان محکوم آن را اجبارا پذيرفته است جبر و اکراه مطرح می

 خدمت شما درين جا يک مثال ساده را. شود در يک قرار داد داخل شد، ھمان  قرار داد، در بنياد ضد حقوقی ناميده می

ورد که به موجب  آتصور نمائيد که مدير يک محبس با يک محبوس قرار داد می بندد و بر وی فشار می. ذکر می نمايم

بعد مدير محبس می گويد که محبوس طبق توافق جانبين و رضايت کامل، . آن محبوس سند اعدام خود را امضاء نمايد

وان اين  قرار داد را عادالنه و حقوقی خواند و ادعا کرد که با رضايت ت آيا می. سند اعدام خود را امضاء  کرده است

  .عاقدين و بدون اکراه منعقد شده است؟ اين حالت در مورد افغانستان محکوم  و اشغال شده ھم صدق می کند

 پس مشکل چه بين دو کشور را به امضاء رسانيده است،"  معاھدۀ امنيتی و دفاعی"ھم " لويه جرگه"يد که ه اشما فرمود

خواھد شد؟ به عرض برسانم که دولت افغانستان در مجموع مستعمراتی است که بر مبنای معاھدۀ استعماری بن مورخۀ 

 ۀکه يک دولت مستعمراتی باشد، تمام تشکيالت سه گان از ديدگاه آزادی خواھان، وقتی.  بنا گرديده است٢٠٠١ دسمبر ۵

انيم ادعا نمائيم که در يک دولت مستعمراتی قوۀ اجرائيه بر قوۀ قضائيه و يا تو نمی. شود آن ھم مستعمراتی شمرده می

گز چنين ھر. ديگر آن ملی تر استقوه مقننه بر قوۀ اجرائيه برتری دارد، زيرا يک قوۀ دولت مستعمراتی نسبت به 

 –خلقی "ط مزدوران توس"  لويه جرگه"در واقعيت تقدس . ھم قدسيت خود را از دست داده است" لويه جرگه. "نيست

ھا را به راه انداخت تا بتواند به تجاوز " لويه جرگه"دولت مزدور شوروی چندين بار . به نابودی کشانيده شد" پرچمی

پس از نظر آزادی . ئيد ملت و جھان قرار نگرفتأشوروی و تسلط ضد مردمی خود مشروعيت بخشد که ھرگز مورد ت

ئيد شورا و لويه جرگۀ مستعمراتی أار، نه معاھدۀ بن ارزش حقوقی دارد و نه تخواھان و ھم ميھنان شريف و ضد استعم

  .   افغانستان را به اثبات برساندرتواند حقانيت معاھدات استعماری وتحميل شده ب می

  . را بپذيريدن بار ديگر مراتب سپاس م

  

 

 

 


