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  ١از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan س ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا  به آدر. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م٢٠٠٩ ماه جون ٢٤                                يوسفزی زکريا
 
 
 

 جمهوری افغانستان ديدارهای سفير امريکا باکانديدان رياست
  ارايۀ ثبوت عريان مبنی برمستعمره بودن افغانستان است

 
  

 خم خم رفتنشتردزدی به  هسته امريکا وکشور های غربی به اين مثل معروف افغانها کهآهسته آطوريکه ديده ميشود 

ی مارا تحت کنترول داشته باشند ، آ،  پی برده اندنميشود يکی  طوريکه من در نها ميخواهند تمام عرصه های زنده 

 بنابر  اظهار داشته بودم که  بيګانه درکشور ما نفوذ اجنتان کشور های و از مضامين خويش در مورد استخدام 

جهت حفظ منافع دور ونزديک خود ميخواهند اجنتهای  رګ جهانموقعيت جغرافيايی حساس کشورما، کشور های بز

که از رئيس  ، اين حق راميدهند بخود نها آ،  هاجهت کنترول دقيق تر کشور ما داشته باشند را درتمام عرصه خود

ذارش اجراات وی را  مران ادارات ديګر ، آور از سران وطهمين وظايفی که بوی داده اندبګيرند، از جمهور کشور 

ذارش از پالن  آرياست جمهوری را جهت استماع بسفارت خود احضار نمايند و يدان وهم  کاند نهارا وادار به ارايۀ 

ينده از خيرات سر امريکا مير سند بايد پيش آمنصبی در و نها درصورتيکه بکدام مقام آکه  تا نمايند نهاآهای پنجسالۀ 

دسترسی به مطبوعات   نها وعده های کمک رفتن بواليات ،آبرای  د،از پيش بګذارش دادن به امريکايي ها عادت کنن

نها نشان دهند آبرای   و   ، رئيس جمهور اصلی شان کی است و نها بفهمند که بادار اصلی ما  آکه بدهند تا  را وغيره

برای فعال  ماهمچنان قبال اينجانب در يک مضمونی ديګر خود تحت عنوان   ، زور کاکااست که انګوردرتاکهااستکه

نهم  آزاد،آ  نجا بايد ازانتخابات آدر  ارايه داشتم درکشوريکه مستعمره باشد،ن تحريم انتخابات استآيک راه داريم و

اينکه به  کانديد کردن خود جهت انتخاب غير از رفتن به انتخابات و  هيچ سخن بايد بميان نيايد، ازانتخابات شفاف

امريکايي هابايد پرسيده  از ارايه نميدارد، مهر تائيد بګذارد کدام مفهومی ديګری را  توسط بيګاه ها  اشغال کشور ما

دعوت   مالقات به دفتر خود  امريکا بود جهت  کانديد رياست جمهوری که امريکا بارک اوبامارا در يا سفير ما آشود

ذارش به سفير شما هستيم  يا ما آنموده بود ؟  يا و يا به مردم خود و کانديدان رياست جمهوری مکلف به ارايۀ 

ان مردم خود؟ من درحاليکه اين شيوۀ رفتار يکبارديګر ازمردم   ،  محکوم مينمايمً را شديدا  سفير امريکا بنماينده 

ران نشان  نزجار عميق خودندادن رای تان ا نرفتن به انتخابات و باايمان کشور تقاضا مينمايم با را نسبت به اشغال 

ان کم باشد بهمان هر بدهيد، ران مجبور ميشوند که به ارادۀ شما وقعی بګذارند و به  قدر رای دهنده   اندازه اشغال 

رابا پرنسيب،  ت خودآدرتمام اجرا زاد نظر نمايند و آ بمثابۀ کشور  کشور اشغال شده بلکه کشور شما نه بچشم

 در مبارزه بادهشت افګنی ، يکديګر عيار بسازند ، امور داخلی  درنظرداشت عدم مداخله در  متقابل باهمکاری

ويی با تروريزم   ٠ما ضرورت دارندبه نها  آن به جامعۀ جهانی ضرورت داريم وآدرنظرداشت علل وعوامل  زور 

  .باعرض حرمت

        

 

  


