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  پيغام به خليلزاد و سپنتا 
 

 در تلويزيون " چھره ھا و خاطره ھا" می، صحبتی داشتم با محترم زرغونشاه شنواری متصدی پروگرام ۶به تاريخ 

بحث ما پيرامون معاھدۀ ضد ملی و خاينانۀ ستراتژيک بين امريکای حاکم و افغانستان محکوم بود .  آريانا افغانستان

االت متعددی از جانب محترم شنواری صاحب مطرح ؤس.   رسيدءکه توسط اوبامای بادار و کرزی مزدور به امضا

  .رائه نمودم ابدانھا جوابگرديد که من ھم طبق توان خود 

که " معاھدۀ ستراتژيک" فرصت، من از طريق تلويزيون آريانا افغانستان به خليلزاد و سپنتا حاميان آنبا استفاده از

افغانستان را دربست در اختيار امريکا قرار ميدھد، پيغام فرستادم که حاضرم با شما در يک بحث پيرامون اين 

يک مورد تبصره قرار داده و غير حقوقی و به  معاھدۀ ننگين را يک معاھدۀ استعماری داخل شوم و محتويات اين

ين دو تن باالخص سپنتا، انقالبی کاذب دوران پار و سرسپردۀ امن از.  غير مشروع بودن آن را به اثبات برسانم

 ساعت ٣برای مدت کنونی استعمار، تقاضا نمودم که به الس انجلس آمده تا از طريق تلويزيون آريانا افغانستان 

مصرف ھر سه ساعت تلويزيون و مصارف ھوتل شان را برای مدت دو روز متعھد می گردم تا .  داليل اقامه نمائيم

اگر آمدن در الس انجلس برای شان اشکالی داشته باشد، من . اين دو تن به خاطر اطمينان به الس انجلس وارد شوند

اين آمده و يا از طريق رسانه ھای مطبوعاتی مورد نظر شان ) غانستانبدون اف(حاضرم در محل مورد انتخاب آنھا 

  . بحث را پيش ببرم

  سياسی اين دو حامی پيمان استعماری –که نظرات حقوقی  با اين پيغام با کليه ھم ميھنان تعھد می بندم در صورتی

ھمچنان اگر .  ست می کشمستراتژيک قناعت بخش باشد، من ھم پيرو شان می شوم و از تمام ادعا ھای خود د

 و بود سياسی اين جانب به ارتباط غير مشروع بودن پيمان استعماری ستراتژيک موجه و منطقی  –نظرات حقوقی 

ئيد ھم ميھنان شريف ما قرار گرفت، اين دو تن وعده دھند که منبعد از خيانت به کشور مادری شان أمورد ت

  .ب مبدل گردندافغانستان  دست کشيده  و به انسان ھا نجي

  .   به انتظار جواب شما ھستم

 


