امضای پامین برای امنیت ما و ای ود م ا ؟
فضای س یایس کشدر را مدضدع امضای پامین امنییت اب امریاک چنان مرصوف ساوته که مرضات مه  ،و
چدب و س نگ ذغال و خاک کدچه و ابزار فضای مهر اکبل عزیز را مهه به فرامدیش سپر ه اند
چنانکه اگاهید نیوهای بنی الملی ر راس ولت امریاک ،زیر هبانه ای مبارزه علیه تروریزمی به افغانس تان
جتاوز عراین مسلاانه کر ند و ندکر ان گدش بفرمان مان را بر گر ه های ملت اغدیده،وس ته،یب خانه و
رسگر ان ،ما حامک ساوتند
طی واز ه سال حاکیت متجاوزین ،بنی ندکران و اب ا ران  ،برای فریب ملت افغانس تان جنگ مدش و
پشک جراین ار
امغالگران اب صدور " مدکرایس"از طریق نظامی  ،ابنک بنی الملی،و س تگاهای اس تخبارایت  ،زمینه های
نفدذ ریشه های اس تع اری رامعلن ر مزرعه نمیه سفت کشدرما اما ه گر انیده و اب امضای قرار ا "امنییت"
اب ولت مز ورش میخداهد میخ "اسپ وحشی" اش را ر مرز و بدم " گدرس تان متجاوزین"  ،برای
مهیش بکدبند
متجاوزین ر مناطق جندیب کشدر زمینه های کشت کدکنار را قصدن مساعد ساوتند ات برای طالبان پدل
ورید سالح را کک مدند ایران ،پاکس تان ،وروج نیوهای خاریج ر سال  4102و طالبان را مرتسک
قرار ا ه اند ات ملت وس ته از جنگ را ر گدمه از تنگناه گی بیاورند ات مار گزیده را از ریس ان راز
برتسانند
حصنه سازی های پشت پر ه اب س یا،و ومیه ابزی های حاکنی امغال گر اب مز وران و ست پرور گان
مان س نارید های هالید ی است که امغالگران از اینطریق میخداهند ذهن و روان ملت حمزون ما رابیشرت
مکنجه هند و اب پیشکش وجتدیز قرص های افیدن مده " مدکرایس" " ،انتخاابت " و "ابزار آزا "به تد ه
های افغانس تان،به اصطالح ارامش را بیاورند و اب این نینگ ها قباهل امغال رااب بلند کر ن س تان افسدن
مدگان "صلح" ر" لدیه جرگه" رمست بدهند ات ابمد که لکمه" امغالگر" را به " وست و مهاکر"
تعدیض کنند و اب این س ند بر چش ان حقیقت بنی اهانیان خاک بپام ند ،و سرتودان رزق مان را برای

مدت طدالین تری برکشدر ما مهدار نگهدارند
ولت مز ور"،مدرای می""،س نا"،واعضای مشدریت "لدیه جرگه" نه تنها همر اتییدی بر پامین امنییت اب
امریاک میگذارند بلکه برای برآور ه ساخنت بعیض وداست هایشان حیت رشایطی را نزی پیشکش
میکنند چناچنه خرب های رس چدک اکبل میساند که ماه اجاع امریاکیی برای مدریث ساخنت ختت اکبل برای
برا رش اب امریاکیی ها امضای پامین را بعد از انتخاابت رشگ گذام ته است
منایندگان واقعی ملت افغانس تان هیچگاهی حاضبه امضای پامین که به فروش وطن حمبدب مان متام مد
منی گر ند
برای افغاهنا این سدال مطرح است که اب امضای کدام پامیین نیوهای بنی المل اب رسکر ه گی امریاک به
افغانس تان امده بد ند که حال ا امه حضدرمان را برای سالیان اینده روی س ندی رمسی میسازند؟
حضدر امریاکییان ر جندب رشق اس یا برای اتمنی امنیت ود مان و ست رازی به امنیت کشدر های
رشق میانه وجندب اس یاست که پالن های رازمدت مان را میخداهند ر این ساحه معی سازند
ملت افغانس تان میداند که هیچ جتاوزگری به سا ه گی از کشدر امغال مده مان خارج منیشد برای
وروج این هم اانن انودانده از اترخی گذم ته مان جتربه وداهند گرفت وصفاه ندین اترخی افغانس تان را اب ان
رمق وداهند ز و بیق افغانس تان ازا را اب رسبلندی بر قهل های پامی به اهازاز ر وداهد آور
زنده اب ملت ازا ه افغانس تان
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