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 ضرورت پیمان امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا
 

افغانستان تصمیم گرفتند، به زودی میان در این نوشته نه به متن پیمان امنیتی که امید است، همانطوریکه مردم 
افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا امضاء گردد، اشاره خواهد شد و نه به بحث ضرورت برگزاری لویه جرگۀ 
مشورتی که اخیراً وظایف خود را در برابر مردم افغانستان با درایت، احساس وطنخواهی و بزرگواری ایفا نمود 

وضوع از طرف حقوق دانان، فرهنگیان و ژورنالیست های وطنخواه و با دانش افغان مراجعه خواهد شد. هر دو م
همۀ  .هم در داخل افغانستان وهم از طرف حلقه های سیاسی و فرهنگی افغان های خارج کشور به بحث گرفته شد

 این گفت و شنود ها و نوشته ها آموزنده و صاحب تقدیر اند.
 

موضوع، می خواهم مراتب حرمت و قدردانی خود را به استاد بزرگوارم جاللتماب  قبل از ارایۀ مطالبی چند بر این
محترم حضرت صاحب مجددی تقدیم نمایم. جناب حضرت صاحب با توانایی و بزرگواری معنوی، دانش و تجربۀ 

االتر و عالیتر تأریخی که دارند، در جریان لویه جرگۀ مشورتی، یکبار دیگر ثابت کردند که منافع علیای افغانستان ب
از هر چیز واالتر و بزرگتر اند. جناب حضرت صاحب مردم شریف و توانای افغانستان را که در جلسۀ مذکور 
اشتراک نموده بودند، با توانایی معنوی، دانش و تجربۀ نیک به سوی نیک خواهی و تصامیم عاقالنه رهبری 

 لویه جرگۀ مشورتی در تأریخ وطن ثبت خواهند بود. نمودند. بزرگواری و تصامیم نیک رئیس و اشتراک کنندگان
   

 ضرورت عاجل به امضای هرچه زودتر پیمان امنیتی:  -1
 

سیاسی مبتال است. این حاد دانیم که وطن ما به مشکالت بزرگ اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و بحران  همه می
مشکالت که تا حدی زادۀ تجاوز اتحاد شوروی سابق در دهۀ هشتاد میالدی و مداخلۀ واضح همسایگان خاصتاً 
پاکستان در امور داخلی، همراه با تجاوز پاکستان در حریم مقدس افغانستان است، وطن ما را به طرف تباهی سوق 

ایران هنوز سیاست حسن همجواری که موافق به  خاصتاً ای کشور ما میدهد. باید عالوه نمایم که دیگرهمسایه ه
 منشور ملل متحد باشد، به حق مردم افغانستان روا نداشته اند. حرمت به های اسالمی، اخالقی و ارزش

 

مالی و در  اکثر مردم افغانستان در فقر، گرسنگی، مریضی، بیسوادی، بیکاری، بیعدالتی، در محیط فساد اداری و
فضا و محیط سیاسی بحران انگیز زندگی مینمایند. این همه حاالت وحدت و همبستگی ملی، حاکمیت ملی و یک 

رفاه  و آرامش مردم وطن ما را بخطر انداخته و سرنوشت این ملت با دیانت و شریف را درحالت سر در گمی 
 مبتال ساخته است.

 

ز و خطرناک است. با همه آرزوهای صادق و یا کاذب، وضع سیاسی و امنیتی امروز در کشور ما نهایت بحران آمی
جریان مذاکرات برای رسیدن به توافق به یک صلح کامل سراسری در کشور نه بدست حکومت افغانستان است ونه 

 آنهابه حیث طرف قابل اعتبار و حاکم در امور ملی و دولتداری، می شناسند. حکومت افغانستان را مخالفین مسلح 
نمایند که این خود اشاره به ضعف و بی اختیاری حکومت در امور و  تان را بنام دولت کابل خطاب میدولت افغانس

 مسایل داخلی، منطقوی و بین المللی، است.
 

بار اول نیست که وطن ما به مشکالت بزرگ و تجاوز رو برو شده باشد. در هربار، کافۀ مردم افغانستان دست 
 های دینی و رقبول تساوی حقوق همه اتباع این کشور در زیر لوای ارزشبرادری و خواهری بهم دادند و د

فرهنگی و در همبستگی ملی، مشکالت داخلی را تا حدی حل کرده اند و بیرق وحدت، همبستگی، آزادی، افتخارات 
 مردمی و ملی را بدست خود گرفتند و سرنوشت ساز آیندۀ خود شدند.

 

حالت زار وطن خود و با در نظر داشت مردم افغانستان با درک مشورتی، در جریان جلسات سه روزۀ لویه جرگۀ 
 ، رسالتهای معنوی، فرهنگی ارزشمنافع علیای افغانستان، در یک فضای پر حرمت به همدیگر و با مراجعه به 

فع امروز فیصله کردند که پیمان امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا به نو صیانت تأریخی مشترک خود، 
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و فردای کشور است و آنرا طوریکه خواست کافۀ مردم افغانستان هم است، بعد از غور و دقت و درک مسؤولیت 
از جناب رئیس جمهور افغانستان مطالبه کردند که پیمان مذکور را با مقامات عالی  وهای تأریخی، منظور نمودند 

ایاالت متحدۀ امریکا در مدت یکماه امضاء نماید تا وسیلۀ ادامۀ کمک های امریکا و دیگر کشور ها به افغانستان 
 میسر گردد.

 

احزاب و گروه  که در تفاهم با اکثرروشن است که افغانستان بدون داشتن یک سیاست خارجی هوشیارانه و فعال 
 نخواهد داشت. یهای سیاسی امروزی و جامعۀ مدنی طرح ریزی شود، ثبات سیاسی و امنیت

 

روشن است که افغانستان به متحد و متحدان قوی و صاحب اعتبار در صحنۀ بین المللی، ضرورت شدید دارد. 
تأریخ معاصر افغانستان، متحد قوی ای چون ایاالت  حالت امروز نشانگر این مطلب است که به بار اول در دور

متحدۀ امریکا، برای افغانستان میسر گردیده است. فلهذا بهتر است که ما با هوشیاری در معاملۀ نیک با امریکا 
 بکوشیم و از این موقع برای امروز و فردای مردم کشور استفادۀ هوشیارانه نمائیم.

 

ۀ واضح همسایگان در امور داخلی افغانستان، در عدم موفقیت چشمگیر دولت بر مداخل در عدم امنیت کامل بنا
بر مشکالت متعدد دیگر حل نشده در افغانستان  افغانستان در دولت سازی و دولتداری و در بازسازی کشور ما و بنا

افی و تأمین های زیادی به کمک و همکاری جدی در ساحات سیاسی، اقتصادی، انکش و در منطقه، کشور ما تا سال
های   که در کنفرانس بن اول و کنفرانسی کشورهایایاالت متحدۀ امریکا و دیگر امنیت، جامعۀ جهانی به  خصوص 

 مردم افغانستان تعهد سپردند، ضرورت دارد.ه بعدی ب
 

به خود گردد، وطن ما  تا بیست سال آینده متکی  با همه خوشبینی هایی که بدون دالیل علمی و تحقیقی ارایه  می
های بازسازی و انکشافی را خود طرح و  تواند و پالن نخواهد شد. افغانستان وقتی مشکالت خود را خود حل می

باشد و منابع زیر زمینی، آب و زمین افغانستان با درایت، شفافیت،  میسر یتواند که ثبات سیاسی و امنیت تطبیق می
گیرد، ظرفیت مسلکی  مناسب مورد استفاده  قرار پاکی و صداقت، حسن وطنخواهی و درجۀ مسلکی و علمی

مأمورین در ادارات دولتی و استادان در مؤسسات تعلیمی بدرجۀ قابل مالحظه تقویت گردد، فساد و دزدی و 
ی از بین برود، کمک های جامعۀ بین المللی یدروغگویی و خویشخوری کم شود، روش اقتصاد بازار به نوع مافیا

های اولی جامعۀ افغانستان در بازسازی وطن ما از طرف حکومت و  به ضرورتبه صورت درست مطابق 
 مؤسسات علمی و مسلکی که موظف امور بازسازی و انکشافی باشند، به مصرف برسد.

 

واقعات درد آور، کشتار، ویرانی ها، اشغال خارجی وطن ما و النه های تروریستی در افغانستان که نتایج آن به 
و جامعۀ  ، مقام رهبری افغانستانها ی امریکا رسید، باید درس عبرت عمیق و تأریخی به افغاندیگر کشورها  ال

جهانی داده باشد مبنی بر اینکه ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان بستگی و ارتباط مستقیم با امنیت در منطقه و در 
 بات سیاسی و امنیت در افغانستان نیستیم.ضمناً همه باید بدانند که ما هنوز قادر به تأمین ث سطح جهانی دارد.

 

ایمان داری ثابت شد که  کافۀ مردم افغانستان می دانند، چنانچه در جریان لویه جرگۀ مشورتی با درایت، صداقت و
مردم افغانستان همکاری نزدیک را با جامعۀ بین المللی، ایاالت متحدۀ امریکا و کشور های اروپایی از طریق 

م تقاضا دارند. تحقق این امر را در قالب یک 331۲وای عسکری شان در افغانستان بعد از سال حضور بخشی از ق
پیمان دو جانبه که در آن منافع علیای افغانستان در نظر گرفته شده باشد، چنانچه در متن پیمان امنیتی افغانستان و 

تر پیمان مذکور را به نفع منافع علیای امریکا پیشبینی شده است، حکم می نمایند. و در انجام امضای هرچه زود
 افغانستان می دانند و به همین دلیل آنرا تصویب نمودند.

 

مردم افغانستان می دانند که وطن شان به مشکالت عظیمی مبتال است. الزم است که حکومت و خاصتاً جناب رئیس 
قوای خارجی از افغانستان در سال  بیرون شدن بی تدبیر جمهور جمهوری اسالمی افغانستان بداند و بپذیرد که

، کشور ما را به مشکالت بزرگی که در دور تأریخ آن کمتر دیده شده است، مبتال خواهد ساخت. لذا جناب م331۲
رئیس جمهور در یک امتحان تأریخی قرار دارد و بهتر است که در این امتحان، اینبار موفق بدر آید و به نفع 

لویه جرگۀ مشورتی که به خواست جناب رئیس جمهور برگزار شده بود، تصمیم  امروز و فردای کشور، طوریکه
 گرفته است، به امضای آن اقدام فوری نماید.
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 قرارداد ها و پیمانهای دو جانبه و چند جانبه: -3
 

امنیتی، بحث بحث مقاوله نامه ها، قرارداد ها، پیمانها، میثاقها، تفاهم نامه ها و یا پیمانهای نظامی، اقتصادی و 
اکتوبر  11مغلق، پیچیده و وقتگیر است که در این نوشته جا ندارد. اما، باید گفت که از روزیکه افغانستان در 

م عضویت ملل متحد را با قبول و امضای منشور ملل متحد حاصل کرد، کشور ما داخل یک قرارداد و پیمان 1۴۲۱
ا امروز افغانستان با امضاء و پذیرش چندین میثاق بین المللی، خود مهم چند جانبۀ بین المللی گردید. از آن تأریخ ت

را متعهد به قبول و اجرای متون و مواد قرارداد ها و میثاق های امضاء شده کرده است. به عبارت دیگر افغانستان 
در برابر جامعۀ با قبول و پذیرش قرار داد ها و میثاقها هم مفاد کشور را تضمین کرده و هم مسؤولیت های خود را 

 بین الملل و کشور ها ی امضاء کننده پذیرفته است.
 

عالوه برآن، باید بپذیریم که امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا، اولین پیمانی نیست که 
 امریکا با یک کشور دوست خارجی امضاء کرده باشد.

 

ن مانند جاپان، کوریای جنوبی، فلپین، تایلند و تعداد زیاد کشور های ایاالت متحدۀ امریکا با کشور های زیاد جها
اسالمی در حوضۀ خلیج از آنجمله عربستان سعودی، کشور های اروپای غرب، آسترلیا و دیگر کشور ها پیمان 

 .های نظامی، امنیتی و اقتصادی چه در قالب پیمان نظامی گروهی و یا پیمان های دو جانبه امضاء نموده است
اگر با صداقت و دقت ارزیابی گردد، همه کشور های متحد امریکا  با هوشیاری ودر مفاد منافع علیای خود شان از 

 امریکا سود قابل مالحظۀ سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی برده اند.
 

صیل وطنخواهی،  با آنکه می دانیم که هیچ کشور خارجی و مردم جهان، به اندازۀ مردم افغانستان صداقت، احساس ا
ارزش های فرهنگی و معنوی و مسؤولیت های مردم افغانستان را در ارتباط به منافع علیای وطن ندارند و نخواهند 
داشت، اما در دنیای پر تحول امروزه که تمامی جنبه های حیات انسان ها، جوامع و کشور ها دستخوش تحول 

طیر و امکانات چنین مساعد برای رفاه خود و آرامش کشور آنست، هرگز مردم افغانستان مسؤولیت های چنین خ
خود نداشته اند. باید از این امکانات مساعد استفادۀ معقول و هشیارانه نمایند و نگذارند که رهبر و یا رهبران شان 

خود کار امروز را به فردا اندازند و در صورت الزم برای حفظ منافع علیای افغانستان تصمیم اصلی را به دست 
 بگیرند چونکه مردم افغانستان مشترکاً سرنوشت ساز اصلی و تصمیم گیر امروز وآیندۀ کشور هستند.

 

 ، تصامیم و پیامد های آن:مشورتی گۀلویه جر -0
 

قبالً عرض کردم که من شخصاً در مورد الزام برگزاری لویه جرگۀ مشورتی حرفی ندارم. اما باید گفت که قبل از 
برگزاری لویه جرگۀ مشورتی که به امر و تصمیم جناب کرزی رئیس جمهور افغانستان از طرف آمادگی کامل بر 

ی و تنظیم شد، جناب حضرت صاحب مجددی، رئیس لویه حکاران نزدیک جناب رئیس جمهور طرامشاورین وهم
و امر رئیس جرگۀ مشورتی  برقراری آنرا الزم وثواب ندانست. به عبارت دیگر، لویه جرگۀ مشورتی به خواهش 

جمهور افغانستان که در آن دو هزار و پنجصد شخصیت  پر نفوذ افغانستان اشتراک کردند، خیلی خوب تنظیم گردید 
 و منعقد شد.

 

با آنکه آجندای جناب رئیس جمهور بر الزام برگزاری لویه جرگۀ مشورتی هنوز هم روشن نیست، در ظاهر، جناب 
گزار نمود تا از مردم افغانستان بر قبول نمودن، رد کردن و یا تعدیل مواد رئیس جمهور لویه جرگۀ مشورتی را بر

پیمان امنیتی میان افغانستان و ایاالت متحدۀ امریکا به خصوص در مورد صالحیت قضایی رسیدگی به جرایم 
و حکومت  م در افغانستان مستقر خواهند بود، به رئیس جمهور331۲احتمالی نیروهای امریکا که بعد از ختم سال 

افغانستان مشورت صائب بدهد. در ارتباط به آنچه به عرض رسید و با اشاره به تصامیم و پیامد های لویه جرگۀ 
 مشورتی، مطالب زیر را با خوانندگان صاحبقدر در میان می گذارم: 

 

بوعاتی به الف: دو و یا سه روز قبل از افتتاح لویه جرگۀ مشورتی، جناب رئیس جمهور در ضمن کنفرانس مط
صراحت اعالم نمود که امضای پیمان امنیتی با امریکا برای افغانستان موضوع بسیار مهم است و الزم دانست که 

و او )رئیس جمهور( به تصمیم و مشورت لویه جرگۀ مشورتی را دایر نماید تا به رئیس جمهور مشورت دهد 
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ه تر، هرچه لویه جرگۀ مشورتی تصمیم گیرد، رئیس . به زبان سادمردم افغانستان احترام می گذارد نمایندگان
 جمهور می پذیرد.

 

ب: به روز افتتاح لویه جرگۀ مشورتی که از طریق رسانه های گروهی به همه مردم افغانستان و جهان بیرون 
پخش شد، جناب کرزی، با صراحت تمام امضای پیمان امنیتی را میان افغانستان و امریکا برای کشور ما مفید 

ی تصویب و منظوری پیمان امنیتی، تحریک و تشویق مدعوین در لویه جرگۀ مشورتی برا حتی در جهتخواند و 
از طرف اعضای لویه جرگۀ مشورتی، نامۀ رئیس جمهور ایاالت متحدۀ امریکا را که بر همین موضوع برای 

 رئیس جمهور افغانستان فرستاده شده بود، او خود متن نامه را برای حاضرین در جرگه، قرائت نمود.
 

با گفته های قبلی او از لحاظ معنی و مفاهیم در تضاد کامل قرار  ج: جناب کرزی در ضمن بیانیۀ افتتاحیۀ خود که
داشت، اظهار کرد که او پیمان امنیتی را امضاء نخواهد کرد و بهتر است پیمان مذکور از طرف رئیس جمهوری 

قابل  که در انتخابات سال بعد انتخاب می شود امضاء گردد. این گفتۀ و تصمیم غیر منتظرۀ رئیس جمهور، شگفتگی
مالحظه ای در ذهن رئیس و اشتراک کنندگان لویه جرگۀ مشورتی، تعداد کثیر مردم افغانستان، اکثریت اعضای 
شورای ملی افغانستان که در جرگه اشتراک نموده بودند، دولت ایاالت متحدۀ امریکا و اروپا، ژورنالیست ها و 

عالوه کرد که تعداد زیاد مبصرین سیاسی، گفتۀ جناب  نمایندگان سازمان ملل متحد در افغانستان، بار آورد. باید
کرزی را دو دلی و باج خواهی از جانب او از حکومت ایاالت متحدۀ امریکا، به نفع شخصی خودش، تعبیر نمودند 

 و به یقین که فضای مباحث را در جریان سه روز کاری لویه جرگۀ مشورتی، خدشه دار و تشویش آور ساخت.
 

کمیتۀ لویه جرگۀ مشورتی که به هدف مشورت دهی  بر سر پیمان امنیتی میان  ۰3و دقت در د: بعد از بحث 
افغانستان و ایالت متحدۀ امریکا در کابل برگزار شد، لویه جرگۀ مشورتی توافقنامۀ مذکور را با اکثریت مطلق تأیید 

سۀ اختتامیه قرائت شد، از کرد. همچنان لویه جرگه، در قطعنامه ای که در حضور رئیس جمهور کرزی در جل
م امضاء نماید. این درخواست رابطه ای داشت به وعدۀ قبلی 3310جناب کرزی خواستند تا پیمان را تا آخر سال 

رئیس جمهوری در کنفرانس مطبوعاتی که اعالم کرده بود که به تصمیم لویه جرگۀ مشورتی که اعضای آنرا جناب 
 ردم افغانستان و نمایندگان خود تعریف کرد، احترام میگذارد.کرزی در جلسۀ افتتاحیه، نمایندگان م

 

در حضور رئیس  مشورتی گۀماده ای لویه جر 01هه: با تأسف عمیق، در همین جلسه، بعد از اینکه  قطعنامۀ 
جمهور قرائت گردید، حادثه و حالتی که هیچ افغان آرزوی وقوع آنرا نداشت، به وقوع پیوست و به یقین که مردم 

غانستان را غمگین ساخت و در مقام سیاسی و فرهنگی مردم کشور خدشۀ بزرگ وارد کرد. این حادثۀ دور از اف
توقع که حاضرین مجلس، بینندگان تلویزون ها، دیپلومات های حاضر در مجلس و تعداد زیاد کشورها را نیز متحیر 

رت صاحب مجدی، رئیس جمهور اسبق ساخت، عبارت بود از )یک( جنجال و مشاجرۀ لفظی تندی میان جناب حض
افغانستان و رئیس لویه جرگۀ مشورتی و جناب کرزی رئیس جمهور افغانستان. )دو( با عصبانیت غیر قابل تصور 

س جمهور رئیم از طرف 3310در جواب درخواست لویه جرگۀ مشورتی مبنی بر اینکه پیمان مذکور تا ختم سال 
درخواست رئیس و اعضای لویه جرگۀ مشورتی را رد کرد و بجا شدن دو ، جناب کرزی تلویحاً این رددگامضاء 

 شرط دیگری را نیز قبل از امضای پیمان، از امریکا، درخواست نمود:
 تأمین امنیت در افغانستان و قطع تالشی منازل افغان ها از طرف عساکر امریکایی، -       
ینده، خاصتاً برقراری دور دوم انتخابت ریاست جمهوری برقراری انتخابات شفاف ریاست جمهوری سال آ -       

 در مدت دوهفته.
 

و : بعد از اظهارات جناب رئیس جمهور افغانستان در جلسۀ اختتامیه، تبصره ها و نظریات زیادی در حلقه های 
د مبصرین سیاسی و رسانه های گروهی در افغانستان صورت گرفت که هنوز هم ادامه دارد. باید گفت که تعداد زیا

سیاسی چه در میان اعضای شورای ملی افغانستان و یا حلقه های سیاسی، جناب رئیس جمهور را به نزدیک بینی، 
عدم سیاست خارجی، صاحب اعتبار و خواست های شخصی از امریکا به نفع خودش با ارتباط انتخابات ریاست 

مهور افغانستان تشویش عظیمی را در میان اکثر جمهوری سال آینده، متهم نمودند. ضمناً اظهارات اخیر رئیس ج
 مردم افغانستان به میان آورده و تصمیم او را در این زمینه نادرست  می دانند.
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من مانند افغان های ایکه صدای شان از طریق رسانه های گروهی به مردم افغانستان رسیده است، از جناب کرزی، 
ی نمایم که پیمان مذکور را هرچه زودتر امضاء نمایند و امر رئیس جمهور افغانستان با حرمت درخواست م

بفرمایند که  مراحل پذیرش و تصویب آن از جانب ولسی جرگه و مشرانو جرگه تکمیل گردیده تا حیثیت اجرایی را 
حاصل نماید. جناب رئیس جمهور خود می داند که اکثر مردم افغانستان، چنانچه از طرف نمایندگان شان در طی 

یه جرگۀ مشورتی به صراحت تمام اظهار گردید، این پیمان را به نفع منافع علیای افغانستان می دانند. ایجاب می لو
نماید که جناب رئیس جمهور جمهوری اسالمی افغانستان به صدای مردم و تصمیم اکثریت مطلق لویه جرگۀ 

 مشورتی که شخص رئیس جمهوری برگزار نموده بود احترام بگذارد.
 

 کشتار غیر نظامیان وتالشی خانه های افغانها از طرف قوای خارجی: -۲
 

کشتار غیر نظامیان خاصتاً اطفال و زنان افغان از طرف کافۀ مردم افغانستان عمل قابل تقبیح، عمل وعادت غیر 
وطنخواه و اخالقی وعمل مذمت بار تلقی می گردد و باید هرچه زودتر قطع گردد.  بنده مانند سایر افغان های 

صلحخواه این عمل نظامیان خارجی را در افغانستان، با همه توانایی تقبیح می نمایم  و آنرا یک عمل غیر اخالقی، 
خالف تمامی موازین و مقررات بین المللی، برخالف حق زندگی، خالف منشور ملل متحد و میثاق های بین المللی 

 میۀ جهانی حقوق بشر می دانم.و همچنان به صورت مطلق خالف متون و مفاد اعال
ادامۀ این نوع اعمال عساکر خارجی در افغانستان نه تنها نشان دهندۀ بی حرمتی عساکر خارجی به تصمیم مردم 
افغانستان در لویه جرگۀ مشورتی به حساب می آید، بلکه احساسات نفرت و بد بینی مردم افغانستان را علیه عساکر 

ست که در طول سال های گذشته هزاران مرد، زن و طفل بی گناه افغان در خانه خارجی به بار می آورد. بس ا
 های شان فدای این نوع اعمال غیر اخالقی شده اند.

ضمناً یاد آوری می نمایم که تالشی و درامدن در خانۀ افغان خاصتاً هنگام شب جرم بزرگی محسوب می گردد. این 
القی و فرهنگی مردم افغانستان است و در قالب فرهنگ مردم نوع عمل و حرکت بر خالف تمامی موازین اخ

 افغانستان عمل خشن، دشمنی و بد اخالقی محسوب می گردد. 
ایجاب می نماید که نیرو های خارجی از همین حاال در موارد فوق با مقامات افغانی، پولیس و نظامیان افغان در 

جدی و فوری بگیرند تا اطفال، زن ها و دیگر غیر مذاکرات جدی در جهت عدم تکرار چنین اعمال تصامیم 
نظامیان افغان فدای چنین اعمال غیر اخالقی نیرو های خارجی و افغانی نشوند و بتوانند در وطن شان در هر نوع 

 بیچارگی و فقری که مبتال اند، چند روزی زنده بمانند.
 

 پایان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


