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ن ملیريک به کليه ميھن فروشان و  خايناتب  
 

تراتژيک پيمان س"لويه جرگۀ مستعمراتی به .  آخرين ميخ به تابوت افغانستان زده شد
.  مھر تأئيد گذاشت و افغانستان رسماٌ در حلقۀ غالمی امريکا درآمد"  امريکا–افغانستان 

بنابران جا دارد که اين حادثه را به کليه ميھن فروشان مسلکی، ان جی او پرست ھا، 
انقالبيون دروغين، مارکسيست ھای متقلب و لوده ھای سياسی در کنج و کنار اروپا و 

اين گروه ھای خفاش و خاک فروش  از ھيچ گونه جد .   و تھنيت بگويمامريکا تبريک
و جھدی برای وقوع چنين مصيبت تاريخی خود داری نکردند و دودسته کشور را به 

  .اجانب سپردند
  

دولت مستعمراتی کابل زير نظر حامد کرزی که يکی از پست ترين و بی وجدان ترين 
 خيانت تاريخی به مردم و کشور افغانستان انسان ھای روزگار است، زمينه را برای

امريکا به اين انسان ميھن فروش ھدايت داد که غرض به رسميت .  ميسر ساخت
لويه جرگه را داير نموده و "  امريکا–پيمان استعماری ستراتژيک افغانستان "بخشيدن 

 اين . به دست  آورد" کنفرانس بن دوم"تأئيد به اصطالح نمايندگان ملت را قبل از 
حرکت و طرز کار آنقدر طفالنه بود که حتا افراد عادی و بدون سواد سياسی ھم به 

حامد کرزی به اين تصور بود که با گفتار ھای .  عمق اين بازی توطئه گرانه پی بردند
اعتراض آميز به ارتباط حمالت شبانۀ قوای امريکا و ناتو به منازل مردم، می تواند 

مشروعيت بخشد، " پيمان استعماری ستراتژيک"ھد و به برای خود چھرۀ انسانی د
اماغافل ازاين که مردم ما به قدر کافی آبديده شده اند و به اين نوع نيرنگ ھای 

  .زمامداران ضد ملی آشنائی کامل دارند
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 افغانستان در اشغال زيرا .  لويه جرگه درين شرايط خاص  ھرگز نمی تواند ملی باشد
گانه است و مؤسسات سياسی و اقتصادی اين کشور انعکاسی از نيرو ھای اشغالگر بي

ھمانطوری که  .  طرح ھا و نيات استعماری نيرو ھای اشغالگر به شمار می رود
حکومت کابل مستعمراتی است، به ھمان نحوه، ولسی جرگه، مشرانو جرگه و ستره 

 نمی تواند لويه جرگه ھم.  محکمه ھم جز ارگان ھای مستعمراتی به حساب می آيند
 که صد در شوند کسانی به اين نوع لويه جرگه ھا دعوت می.  ازاين امر مستثنی باشد

اين حالت مرد و زن، پير و جوان، سنی .  يد استعمار باشندصد سر سپردۀ اجانب و مؤ
برای مردم فرقی بين پشتون .  و شيعه، پشتون و تاجک، و ازبک و ھزاره نمی شناسد

زنانی که در ولسی . زارۀ خاين و ازبک خاين وجود نداردخاين و تاجک خاين، ھ
دھند، از نگاه سياسی  ی میأجرگه و يا در لويه جرگه به نفع معاھدات استعماری ر

انسان را از خيانت " زن بودن.  "فرقی يبن ايشان  و سياف و حضرت و محقق نيست
ن و دوستم آدم افرادی مانند بشردوست ممکن است مثل گلبدي.  سازد ملی مبرا نمی

که در شورای مستعمراتی راه يافتند و يا عضو کابينۀ حکومت  نکشته  باشند، اما زمانی
مستعمراتی شدند، شخصيت سياسی شان به کلی منھدم شده و به انسان ھای ضد ملی 

  . گردند مبدل می
  

اده ی دأر"   امريکا–معاھدۀ استعماری ستراتژيک افغانستان "ميھن فروشانی که به نفع 
.  ين حق نخواھند داشت که از ببرک کارمل و يا شاه شجاع انتقاد نمايندااند، بعد از

ئيد به اين معاھدۀ ننگين  گذاشتند و افغانستان را به اشغالگران أزنان و مردانی که مھر ت
پيشکش نمودند، حق نخواھند داشت که اميرعبدالرحمان را نسبت عقد معاھدۀ ديورند 

يرند زيرا فرقی بين عملکرد آنھا و امير عبدالرحمان به  مشاھده زير ضربات خود بگ
لوده ھای سياسی در امريکا و اروپا که مبلغ و مدافع  پروپاقرص فروش .  رسد نمی

افغانستان به امريکا بوده اند، حق نخواھند داشت که از قراد داد ھای مخفی احمد شاه 
 نظرات ضد ملی اين گروه خاين و مسعود با شوروی انتقاد نمايند، زيرا فرقی بين
گروه ھائی که ار آنھا در باال نام . شود نظرات و عملکرد احمد شاه مسعود ديده نمی

مھم نيست که .  غالم صفتی، پستی و مھين فروشی: برده شد چند خصلت مشترک دارند
  . لوژی و دين و مذھب و قوم و جنس مربوط اندئوبه کدام طيف و ايد

  
 مھين فروشان را به خود ميھن فروشان تبريک می گويم و لعنت ھمه بار ديگر خيانت

  .       بشريت را نثار شان می کنم
  
  
 
  


