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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠١

 ً  !فروش می رسده  بافغانستان رسما
 امريكا به امضاء ۀت متحداياال  ميان افغانستان و ، قرار است که موافقتنامٔه به اصطالح امنيتى،طبق گزارشات رسيده

دولت » امنيت ملى«مشاور » محمد حنيف اتمر«،ٔه استعماریژطرفين امضاء كننده  در اين خيانت ملی و پرو .برسد

 .مى باشند» كابل« در ٫سفير امريكا»  كينگھاميمزج«پوشالی افغانستان و 

در جھت جاسوسی و خدمت به  »۶آی ام «توسط ، )خاد(پرچمی کثيف و يکی از شکنجه گران ، »محمد حنيف اتمر«

اسناد تحصيلی از ، »محمد حنيف اتمر«برای » ۶ام آی «منافع امپرياليسم انگليس و امپرياليسم امريکا خريده شد و 

 از فرزند امروز پدر انگليس .کار آغاز کنده  ب،»وزير«درست کرد تا در دولت مزدور من حيث  »آکسفورد«پوھنتون 

فرزند خلف  .کبير را در طبق اخالص بگذارد و برای آنان دو دسته پيشکش نمايد» فغانستانا«خلفش توقع دارد تا 

نيز با افتخار سند فروش ميھن را به امضاء می رساند و تحويل امپرياليسم جنايت » محمد حنيف اتمر« ،انگليس

 .گسترامريکا می نمايد

فروش می ه  برای امپرياليسم يانکی و امپرياليسم انگليس  برسماً   افغانستان بعد از عقد اين معاھدٔه ننگيِن ضد ملی؛

ی نظامی و ئبرای رقابت ھای نظامی حتی رويارو افغانستان را ،امپرياليسم جھانی و در رأس آن انگليس و امريکا. رسد

ياليستی  تبديل د کرد و افغانستان تاريخی به ميدان رقابت ھای امپرن با چين و روسيه استفاده خواھ،رقابت ھای اقتصادی

 .خواھد شد

  يک عده اليعقل ھا و بی ننگ ھای که ھمه چيز را ساده می انديشند؛،در پھلوی دولت و حکومت مزدور افغانستان 

کف می زنند و با اشتياق فراوان  به استقبال  شتافته  تا ھر چه زود تر اين  برای امضاء کنندگان اين خيانت آشکار ملی

 !ندا و اما از عواقب وخيم آن بی خبر ی به امضاء برسدسند ضد ملی و ضد ميھن

با  ،بايد خران اليعقل که در رأس دولت و حکومت اجير و خادم سرمايه قرار دارند، افغانستان در اسارت خران است

 ايادی اليعقل و وطنفروش آنان بھای خيانت ھای شان را با خيزش سراسری خلق ھای اسير مان بپردازند و به مالقات

 .فرستاده شوند....فھيم و، ربانی، مسعود، نجيب گاوۀ  ببرک،  امين،تره کی

 !ھموطن وطنپرست

ھمت کن و مادر وطن را حفاظت وحراست کن زيرا افغان اصيل ناموس ، ناموس مادر وطن در حالت فروش است

 .فروش نيست

  "ای وای وطن وای وطن وای وطن وای ای وای وطن وای"


