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  درینجا میخوانید:

 یا دروغ؟ ، آقای سپنتا در پارلمان راست گفتھ است -

 . تروریزم و جنگ با تروریزم -

 ھای افغانستان بھ ناتو یوابستگ، آجندای ناتو، اھداف جیوپولیتیک -

 س آی)لشکر برونمرزی آی اِ( یا طالبو کاپیتالیسیون  -  اشغال -

  ھای فرسایشی تداوم جنگ -

و ی مستعمراتی اسپنتا کارمند بلند رتبھ اداره  دوکتور اخیرا، اینترنتیرسانھ ھای  شگزار قرار

روی مسئلھ معاھده امنیتی بین امریکا و افغانستان بھ مجلس نمایندگان ، لدر کابنشانده  تدس

امضای کھ  ھ اندتوضیحات داده منجملھ گفت امریکا –ستان امنیتی افغان قرارداد نو پیرامواحضار 
جلب  در این خصوص میخواھم توجھ شما را بھ دو مطلب. این قرارداد بھ نفع افغانستان است

  نمایم :

ی تنظیم شده است کھ غرض فریب سناریو توضیحات مصلحتی و آنکھ این نوع احضارات و اول

  . ختھ میشود عامھ مردم افغانستان بھ راه اندا افکار
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زیرا  وغ؛سپنتا راست میگوید یا درآقای یندگان از چھ میدانند کھ یا اعضای مجلس نماآنکھ آ دوم

از قرارداد را با خود نداشتھ و از محتویات آن  ای کاپیکدام  سپنتاجناب آنھا در اثنای توضیحات 

  . کامال بیخبر اند

او  چھ از یک طرف، م مردم خاک بزنددروغ بگوید و بھ چشموجود است کھ سپنتا  یشواھد زیاد

ره ھای اداره مستعمراتی کابل بوده در قرارداد دست دارد و در طول دوازده سال مھ خود از پیچ و

ھیچ کس ، او استحصال وظیفھ نمایند مرینش میخواھند ازآ برای اجرای این وظیفھ معاش گرفتھ و

  .  "نبادنجا نوکر خان است نھ نوکر"نمیگوید کھ دوغ من ترش است او 

جھانی از اوباما گرفتھ  امپریالستی –شبکھ استعماری  نسردم داراآمرین سپنتا  ھدیگر ھماز جانب 

 در طول این دوازده سال با گفتھ ھای ضد و) کرزیمھره گک ایشان ( مرکل وو کامرون تا 

  . ندشتھ او فریب مردم شھرت جھانی دا دروغ با شکستن وعده ھای شان در و نقیض خویش

ھمھ در مورد معافیت  م کھ نویسندگان و مبصرین سیاسی ماینشرات مشاھده مینمای مدت ھاست در

گویا اساسی ایکھ از ساحھ دید شان  و هچیز عمدولی . کنندی میئقوای مستعمراتی قلم فرسا قضایی

پایگاه ھای نظامی و استخباراتی شان  خارجی وان نظامی سرباز مسئلھ حضوربدور مانده است 

اگر ما حضور نظامی خارجی . آنست منحیث معلول ناشی از قضاییباشد کھ موضوع معافیت می

  . خود بھ خود از بین میرود قضاییرا نپذیریم مسئلھ معافیت 

 بھ ھر قیمت ممکن می و در اینجا سوال پیدا میشود کھ چرا امریکا خود را در آب و آتش زده

چھ مجبوریت دارد کھ بھ این عمل ننگین  نو افغانستاد خواھد در افغانستان پایگاه نظامی داشتھ باش

  :یدن ارتباط چند موضوع بھ خاطره می آدر ای ؟گردن نھد 

  

  :جنگ با تروریزم تروریزم و
  
اکثریت محققین آنرا عملکرد داخلی ھا ( سقوط برج ھا ی نیویارک بعد از اکنون دوازده سال 

احیای ، دیگر تروریستان در لیبی و سوریھ و دهاعبا القامریکا حاکمھ رفاقت دستگاه  )میدانند

گناه ذریعھ طیارات بی قتل عام مردم بی، در افغانستان طالبانھیوالی مجازی گروھکی بھ نام 

دستگاه حاکمھ  و دروغ بزرگ بودهیک با تروریزم  ساختھ است کھ جنگ را متیقنپیلوت جھانیان 

  . ی استل تروریزم و یک دستگاه تروریستامریکا خود عام

   

  ک :یاھداف جیوپالت
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، عی و راه ھای تجارتی آسیای میانھ استیول منابع طبرکنت، احاطھ چین و روسیھ، در اینجا ھدف

   و باز ھم چرا افغانستان ؟

ایجاد  قاز طریروسیھ  چین و، جمھوریت ھای آسیای میانھجانب تختھ خیز بھ تبدیل افغانستان بھ 

نصب دستگاه ھای  اعزام شان بھ ممالک فوق الذکر؛ و نغانستادر افکمپ ھای تربیھ تروریستان 

با توانمندی تعقیب تمام ھای استخباراتی در افغانستان  نصب دستگاه. فغانستانضد راکت در ا

  . در منطقھ یبتجارتی دول رق امی وحرکات نظ

ر این ؟ در چنین شرایط ھمسایھ ھا در منطقھ ھمھ آرام خواھند نشست ؟ اگ چھ فکر میکنید

امروز روسیھ نسبت . مداخالت شکل دایمی بھ خود گیرد یقین دارم کھ آنھا شاخ خواھند کشید

زمستانی سوچی توسط امریکا و شرکایش سیاست خارجی معتدل با  المپیادبایکوت  جلوگیری از

ی در سیاست تما شاھد تغییرا دالمپیابعد از  فکر میکنم. انعطاف پذیری را پیش میبرد تحمل و

  . روسیھ خواھیم بودارجی خ

بزرگی را برای افغانستان در  سیاه روزیامریکا تراژیدی و  با استراتژیکامضای قرارداد  بنااً 

کھ وطن ما ساحھ جنگ و پس چرا ما بھ دست خود امضا نمائیم و حاضر شویم . خواھد داشت قبال

قتل . زیادی را افشاء کرد چیزھایخود آگاه و ناخود آگاه جناب کرزی . رقابت ابر قدرت ھا گردد

کینش از جان خود و فامیل شان ترس دارند اکنون بر مردم ارا ھای زنجیره ای نشان داد کھ او و

  دناست تا ابتکار عمل را در دست گیر

 

  و اما راجع بھ ناتو و وابستگی افغانستان بھ ناتو:
  

ً در مقابل نیروی شد ایجاد  ی غربیاروپا بھ اصطالح غرض دفاع از قراریکھ میدانید ناتو عمدتا

نھ تنھا علت وجودی خود را منتفی شده نمیداند اما اکنون در پیمان وارسا مشخص میشدند  ھھای ک

  . تالش دارد تا جھانی شودبلکھ 

حتی  امیت دارندیعھ قرارداد ھای مختلف با ناتو توغیر از ممالک عضو تعداد زیادی از ممالک ذر

بخواھند عضو ناتو شوند بھ کمال خوشی پذیرفتھ  "براکس"ک اگر چین و روسیھ و دیگر ممال

و دفاع و ناتو شوند و نات میشود کھ اگر ھمھ ممالک جھان وابستھ بھ سوال پیدا در اینجا. میشوند

مقابل کی دفاع در مقابل کی میجنگد و از کی در کی  طرف تضمین کند ناتو از اشان رامنیت 

  مینماید؟ 

ما . ماده دفاع میسازدد و ناتو جھان را آقصد حملھ بر زمین دارن ره دگرشاید مردمان دگر از سیا

بی اساس و  شاھد دو واقعھ در جھان بودیم کھ نشان میدھد کھ ادعای دفاع توسط ناتو کامال دروغ
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اول آنکھ ناتو گرجستان را تشویق کرد تا باالی اسیتیای جنوبی حملھ کند وقتی خود فریبی است 

با تان را گرجس آموزش دیده ی فاع از اتباع خود در اسیتیای جنوبی نیروھایروسیھ بھ خاطر د

  . نھ مد از ناتواز سنگ دم برآ، مار کرد و تارمدرن ناتویی اش و تسلیحات تجھیزات 

 ه وقرار دادتر مورد حملھ راکتی امتو نیروھای پاکستانی والیت کنر را مکرر و در مسئلھ دیگر؛

نکردند چھ رسد ظاھر خم بھ ابرو  افغانستانولی فرماندھان ناتو در . کردخاک افغانستان را اشغال 

  . نافغانستااز بھ دفاع 

آنھا بھ ھیچ . ندارد عملی نوع اعتباری چھیی ھا ھ عھد و پیمان ناتویاین وقایع نمایانگر آنست ک

روز پول  کھ بھ نرخ ھایمھره  هآن عدبھ  تشک نیساین وقایع جواب دندان . نیستند  بندیپیمانی پا

  . نوشتھ میکنند و میگویند کھ اگر امریکا برود افغانستان تنھا میماند، میگیرند

و آخرین  رنج میبرد استراتیژیامضای قرارداد  خیرتا تعجب کھ حتی آغای علومی ھم ازبا  

این آقایون نمیدانند کھ در طول قرن ھا . فراموش کرده است وصایای جاوید نام ببرک کارمل را

 تنھا و این تنھا. با افتخار زیستند اع کردند وکھ بھ تنھائی از وطن خود دف ندم افغانستان بوداین مرد

دفاع نمائیم آن  لو استقالو جان بازانھ از افغانستان شرافتمندانھ  مردم افغانستان است کھ وظیفھ ما

  . بپردازیم ھ آن ب یدآزادی قیمتی دارد کھ با البتھ استقالل و. "خود را گوروان نگیریم پیر"و 

ناتو  کامال خود را فریب دادن است و از مسایل باال چنین بر می آید کھ مسئلھ دفاع توسط ناتو

  . اجندای دیگر دارد کھ ذیال بھ آن پرداختھ میشود نمطلق

بانک ھای  صاحبان، گاز و تریاک نفت و، مافیای سالحقبل از ھمھ باید خاطر نشان ساخت کھ  

زرف ی(کھ با استفاده از کلمھ فدرال ردر راس بانک مرکزی امریکا مریکا مرکزی ممالک حلقھ ا

دالر  کھ انحصار حق نشر بانک شخصی است خاک بھ چشم امریکا زده است و در حقیقت یک

ھر زمانیکھ دولت امریکا بھ پول ضرورت داشتھ باشد این بانک یعنی فدرال . داردرا  امریکایی

در مقابل دولت امریکا مکلف است کھ نھ تنھا . قرض میدھد بھ دولت نشر میکند و دالر زروری

. بدھدکمیشن  بھ فدرال ریزرو نشر ھر دالر ازمفاد بانکی  بلکھ عالوه بر بپردازد اصل قرضھ را

 ) بھ سرنوشت وتعجب نماید کھ این چھ بنده ھای قریب خالق اند کھ ماشین دالر دارند هشاید خوانند

ناتو ھم یکی از بزنس  ھ امور زندگی را بھ بزنس تبدیل کرده وھم جھان چنگ زده اند مقدرات

کمونیکیشن یا ، انرژی، تکنولوژیآنھا بھ این عقیده اند کھ ھر کی کنترول . ھای شان است

 داشتھاختیار  و در تسخیر، نترولک را در اختیار دارد جھان را میتواند اطالعات و مدیا، مخابرات

 و تکنولوژیمانع دسترسی ایران بھ  میخواھند اتمیبھ بھانھ بم چرا د کھ از اینجا میتوان فھمی. باشد

 . گردند ھستیانرژی 
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  :مشخص در مورد اجندای ناتو

نھند  سرنگونی دولت ھا و رھبران شان کھ بھ خواستھ ھای امریکا گردن نمی وھا تغییر رژیم  -

واقعیت آن  گرکھ دی هو غیر بشرحقوق ، دموکراسیبرپا داشتن البتھ بھ بھانھ ھای مختلف مانند 

اشغال سناریوھای  ھا این گفتھ تثبو. داشتخواھد و خریدار داوطلب برمال شده و کمتر بازار 

اسالمیست ھای  بنیادگر ترینتوسط  جنگ نیابتی قذافی ودادن وط سق، عراق، چون افغانستان گری

در سوریھ  شرق میانھ ای کشور ھای اسالمی بھ شمول القاعده در ھمکاری با شیوخ حلقھ بھ گوش

  . میباشد

ی کشور کھ در کتابھا خوانده اید در ھیچ یک آن مدینھ فاضلھ ای را، دموکراسی ناب امروز

و خالصھ شدن در ، ریکا با انفاذ قانون پاتریوتامکھ قدرت در  وصاصنمیتوان مشاھده کرد مخ

فوق با وسایل  پلیس تجھیز، کھ دو روی یک سکھ اند همھوریخواوجود دو حزب دموکرات و ج

ثبت مکالمات ، امریکا دون پیلوت جھت ترور اتباعطیارات ب استفاده از، و سالح ثقیلحساس 

گروه یک فیصد و دیکتاتوری امپریالستی  پلیسیل ھای مردم کامال بھ یک دولت یتیلفونی و ایم

  . است تبدیل شده

 ھدف دیگر کھ اقلیت یک فیصد است مافیاییگروه  ناتو یکی از بزنس ھای، یمطوریکھ گفتھ آمد -

ق فروش پول بھ گاوصندوق ھای انحصارات غربیست از طری فراھم ساختن جریان متواتر آن

ممالک بھ اصطالح  و امریکایی، اروپاییتجھیزات از حساب تکس دھنده گان ، مھمات، اسلحھ

 ھای قراردادی و کمپانیعاید برای  مربیان ناتو و معاش بھ کارمندان و ایجاد کار و. تحت حمایھ

از طریق حق العضویت ممالک  دعای. دارندشخصی امنیتی کھ گروه یک فیصد در آنھا سھم 

  . عضو

، ملی، چپگرا، کھ رھبران و اعضای احزاب چپیو منجملھ اشغال  خطرناکترین اجندای ناتو -

اید متوجھ آن باشند مسایل پاتریاتیک افغانستان ب میھنی و و دموکرات، مترقی نیروھای مردمی و

  :ذیل اند

کھ بدون داشتن  رمزد بگی یک نیروی اجیر وھ وابستھ بھ ناتو ب ممالک نیروھای مسلح تغییر -

مزد  ھاع اوامر کار فرمایان خود باشد کھ از آنتاب مردمی باید بھ خاطر پول بجنگند و روحیھ ملی و

  . دنمیگیر

قد انگیزه رزمی چندی اح اردوی ملی کھ اشخاص ففرار سربازان بھ اصطالاین است یکی از علل 

ھر وقت دلشان خواست اردو را ترک  معاش میگیرند و اباتھ میشوند و ان اردو بوده اعاشھ ومھم

  . میکنند
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تبدیل  و ضد مردمی، بھ روحیھ ضد ملی وابستھ بھ ناتو ھای مغزی و تربیھ افراد اردو شستشوی -

  . مستعمراتو  هدست نشاندحکومت  فع امپریالستی وجھت منا نکشتار انسایک ماشین ھ شان ب

 دموکرات و، مردمی، ملی، رھبران سیاسی چپی موسسات ونموی  رشد و، جلوگیری از تشکل

وسایلی از قبیل وطن با  دم ورجلوگیری از فعالیت مثبت شان بھ نفع م تیک واخواه یا پاتری وطن

  . گماشتگان اجیر و پلیسشان توسط  فیزیکیحذف  تھدید و باالخره، تطمیع

امپریالیزم جھانی ھنوز حاکم  آشنای قدیم استعمار انگلیس و نھما. استچیزی تغییر نکرده  چھی

   کشت؟ را بھ استشاره انگلیس نوطن خواھانادر خان چقدر  آیا بھ خاطر دارید کھ. است

افع دایمی طوریکھ میگویند برای ممالک استعماری دوستان و دشمنان دایمی وجود نداشتھ بلکھ من

آنرا پایمال میکنند تنھا دشمن  وجود دارد اما برای ما اینطور نیست ما ھیچ منافع دایمی نداریم ھمھ

کشتند و امروز ھم  این ھا ھمان ھا ھستند کھ سابق آمدند ویران کردند و م خورده دایمی داریمقس

ایشان قرارداد امضا  ما با را میکشند و مردم ما را ویران و قریھ ھای ما، وطن ما را اشغال

، پستی ایمنتھکھ این ؛ "بگیر ھ" بیا قرض بابیتھمیکنیم کھ زیادتر بکشند یعنی بھ گرگ میگوئیم ک

  . فروشی است نو وطلت ذ

  :می آید کھ بر تاینترناز بعضی از نوشتھ ھا در 
یا کھ  مردم افغانستان مبادرت میورزد میل (باج خواھی) ھبلکمقطع تاریخی کھ امریکا بھ  ندر ای

چیزفھمان ما طرف  سیاست مداران و بعضی از میسازم اشغال را بپذیرید یا طالب را دوباره حاکم

آنھا . د آب بھ آسیاب اشغال می اندازندنا دانستھ با نوشتھ ھای خو دانستھ و، ذلت اشغال را گرفتھ

 ای ملی وفکر میکنند کھ با حضور نظامی امریکا و ناتو در افغانستان موسسات مدنی ؛ سازمانھ

میرسند یا  بھ عضویت شورای ملی دموکراتیکمردمی رشد میکند و جنابان در یک انتخابات 

کھ در یک  (در افغانستان اتفاق می افتد  معجزه امریکای التین یا اینکھ و ریس جمھور می شوند

 و ناروافایل کر، ایوومرالس، چاوز ھوگویعنی  هوطن خواچھار رھبر ملی و  دموکراتیکحرکت 

بانک  بھ قدرت میرسند ونیکاراگوا  س وھندورااکوادور ، بولویا، در ونزویال اگینیل اورتاد

صندوق پولی بین المللی و ھیوال ھای نفتی غربی را از وطن خود بیرون می اندازند ) ، جھانی

امریکا با حضور نظامی خود در  ادضبر عکس بھ اساس تیوری ت خیلی اشتباه میکنند اینھا

در ، بن میکشد بیخ و است از هوطن خواملی و ، دموکراتیکرا کھ  ن ریشھ ھرآنچھافغانستا

سرمایھ بزرگ  تنھا بھ دو یا سھ حزب طرفدار و انتخابات ھمیشھ مداخلھ و دست اندازی میکند

گزینھ دیگر اداره افغانستان ذریعھ دیکتاتوری  اجازه خواھد داد کھ در افغانستان فعالیت نماید و

فرانسھ در  تسوسیالیسکھ حتی حزب  گواه این مطلب وضع احزاب در اروپا است. خواھد بود

  . کس توجھ نداردبھ نالھ مردم ھیچ و خدمت امپریالیزم است
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ھای مصلح یان جر اشغال را طرد و بھ نوای علمای دینی افغانستان و کھ بدین اساس ترجیح میدھم

  . ضد دولت توجھ نمود

ما دو باره بجا شده  شرط عمده و اساسی مخالفین مسلحصورت طرد اخرین سرباز خارجی  در

  . وریمآآزادی و استقالل خود را بدست می ، وطن

نیروی زیاد دفاعی کھ  قدرتی نیست کھ بھ تنھائی بتواند مملکت را اداره کند از طرف دیگر طالب

انستان باالیش میتوان حساب نمود در وطن موجود است نیروھای ھمھ ملیت ھای با ھم برادر افغ

  . ضد طالب اند ھای نیک اندیش مشت کوبنده ای بر منجملھ پشتون

باالخره خود  ااکثر آنھ شاید زمان انسانھا را تغییر میدھد گذشت. طالب این موضوع را درک میکند

کھ بعد از  موجود است امریکا بکشند احتمال زیاد عربستان سعودی و، را از مزدوری پاکستان

تخریبات نیروھای  وجود با بیاورند وی رو مذاکره بھجوانب ھمھ سرباز خارجی خروج آخرین 

  . صلح برقرار شود سری امریکا

باید . تنھا میماند افغانستانمیگویند با خروج امریکا  مطالبی بھ نظر میرسد کھ اینترنتیدر نشرات 

سقوط کھ بھ کمک خارجی ھا بر شانھ مردم سوار اند  یآنھای، ماند گفت کھ افغانستان تنھا نمی

اعاده استقالل و آزادی افغانستان بھ معنی قطع روابط  اخراج قوای اجنبی و.  دنکرده تنھا میمان

  . فرھنگی با امریکا نیست اقتصادی و، نظامی، سیاسی

ملی و مردمی ضرورت دارد تا حیثیت افغانستان را بھ مثابھ  انرھبر یک دولت وھ افغانستان ب

بی  و آزادی با امریکا استراتیژیاعاده نماید چھ پیمان یک کشور آزاد بیطرف و عدم انسالک 

  . افغانستان را از بین میبرد طرفی

چھار میلیارد دالر بھ نیرو ھای ساالنھ مبلغ  2014دیگر میخوانیم کھ ناتو بعد از سال  ردر خب

و ناتو اگر قوای امریکا  کھ نویسنده گان بھ تشویش اند افغان کمک مینماید بھ این ارتباط بعضی از

 لو استقالمن تعجب مینمایم کھ چطور این آقایون آزادی . اخراج شوند این پول ھا از دست میرود

در مورد تادیھ ھای پولی خارجی بھ اصطالح کمک . افغانستان را بھ مقابل پول بھ معاملھ میگذارند

   ھا مسایل آتی باید مد نظر باشد :

  رایگان و ضبال عوکمک پولی  -

واننده نمیداند دیت ھا کھ معموال خبر آن تحت عنوان کمک پولی نشر میشود کھ خقرضھ ھا و کر -

  . فیصدی بھره آن چند است بھره پرداختھ میشود وسنھ است یا بمقابل اخذ کھ آیا این قرض ح

دالر چھ نوع کمک  دمیلیارھار معموال در خبر جزئیات نشر نمیشود از اینرو فھمیده نمیشود کھ چ

  . دو حالت خالی نیست آنھم از  با است؟
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یا کدام  قرضھ از خزانھ ناتو نمی آید بلکھ از طرف ناتو توسط بانک جھانی و ندار ایمعلوم 

موسسھ پولی دیگر پرداختھ میشود کھ توام با چارچ بھره بوده با گذشت زمان مقدار فایده آن بیشتر 

دیگر از طرف . ساخت تھ خواھدو افغانستان را بیشتر وابساز اصل قرضھ بلند تر خواھد رفت 

این پولھا بھ شکل نقد بھ خزانھ دولت افغانستان نخواھد آمد تا افغانستان طبق دلخواه رفع  از بخشی

آمده دوباره جھت خریداری  افغانستانو غیر قابل لمس بھ  کامپیوتریضرورت کند بلکھ بھ شکل 

ھای مربوط انتقال خواھد  کمپانیبھ  )بھ ارزش یک دالر بھ صد دالر یمال( اشیای توصیھ شده ناتو

  . کرد

معاش یک اردوی سھ صد ھزار نفری خیلی پول  زیرا چھار میلیارد دالر جھت اعاشھ و اباتھ و

  . البتھ نسبت عدم دسترسی بھ جزئیات مسئلھ این محاسبات تخمینی میباشد. است 

لمللی دولت طبق قانون بین ا نظر دور داشت و آن این است کھ از دیز نباین ادیگر ریک امکان 

خدمات عامھ مستعمره خود  و نو عمرامعاش ، استعماری و دولت فاتح مکلف بھ ایجاد امنیت

بھ این ارتباط شواھد . مکلفیت امریکا و رایگان باشد میباشد از اینرو ممکن این چھار میلیارد دالر

انستان در آن رھبران دست نشانده افغ یا بعد از زیاد موجود است کھ شاید در کنفرانس بن و

مستعمره  را نو افغانستارا امضا  طو شریا تسلیمی بال قید مالت پشت پرده سند کپیتالسیون امع

پول جمع  عاطل باطل نشستھ ده سالعلت آنکھ متصدیان امور در این دواز امریکا ساختھ باشند و

م یافتھ ورنھ من یقین دارم کھ در ھمھ وزارت ھای افغانستان اشخاص تعلینیز ھمین است کردند 

  . مدت مصدر کار ھای مفید شوند ندر ایموجود اند کھ میتوانستند 

تنظیم امور را دارد  سیاسی و ترتیب و، بطور مثال وزیر دفاع کھ اقال تجربھ بیست سال نظامی 

یا وزیر زراعت میداند کھ  چطور باید انکشاف نماید و میداند کھ اردو بھ چھ ضرورت دارد و

 وزیر انرژییا  ی آبیاری و فارمھای مکانیزه شده زراعتی ضرورت دارد وبھ کانال ھا افغانستان

غانستان را از نظر برق میداند کھ افغانستان دریاھای خروشان دارد ایجاد بند ھای برق آبی اف

از این وضع واضح میگردد کھ دست ھای این اشخاص از پشت بستھ . میسازد  انرژی خود کفا

  . صالحیت جای دیگر است  وبوده 

برای افغانستان توسط  ھلیکوپترھادو خبر دیگر کھ مطلب فوق را ثابت مینماید نقض قرارداد خرید 

ھند متوجھ شد کھ طرف . ھندوستان است ضای کرزی در مورد خرید اسلحھ ازرد تقا ن ووپنتاگ

ً  ؛ن است نھ کرزیومعاملھ پنتاگ   . ھند نھ خواست تا مورد غضب امریکا قرار گیرد بناا

 ی ازدر این دوازده سال ما شاھد سیل بود یگر اگر اختیار افغانستان بھ دست امریکا نمیاز طرف د

، چین، وسیھر، برازیلپولی و سرمایھ گذاری توسط ممالک برکس (، کمکھای نظامی، کردیت ھا

  . بودیم کھ متاسفانھ اینھمھ امکانات بھ ھدر رفت سازمان شانگھای می ) وافریقای جنوبی و ھند
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 استراتیژی» شمشیر داموکلس«کنونی نابرابر و تحمیلی تحت قرارداد  جھ بھ بانگ رسا بایددر نتی

بال و بھ استعمار نموده رد  را راسارت باو پیمان ھای تبعی استعماری و  افغانستان –امریکا 

  . خاتمھ دادتفاوت آن با دیگر استعمار ھا؛ 

ی متقابل دارند کھ کشور ھا و دولت ھا با فقط قرار داد ھا و پیمان ھا زمانی معقولیت و سودمند

استقالل و اقتدار حقیقی و حقوقی مساوی وارد آنھا شوند کھ بحث در مورد از حدود این مختصر 

  . بیرون میباشد
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