
 

 ييامريكالويه جرگه 

  دننگ تاريخي ديگري را رقم ز
 

چپـاولگر بـودن و ضـدمردمي    ، بـودن  ، مزدوربودن جنايتكارتعداد چهره هاي آشنا كه يكبار ديگر لويه جرگه مورد سوءاستفاده رذيالنه قرار گرفت و يك 

گوي دولت پوشالي كرزي يكجا شدند و همانگونه كه قابل پيشبيني بود، بـه فـروش    نمايندگان بلي اي از شان را باربار به اثبات رسانيده اند، با عده بودن

را در يـك  فقير و دربدر ده ميليون دالر از خزانه ملت بان امريكايي شان كرزي و حواريونش به اشاره صاحافغانستان به دولت تجاوزگر امريكا بلي گفتند. 

  اين خيانت تاريخي صورت گرفته است. "به هدايت ملت افغانستان"در مجامع جهاني تبليغ نمايند كه گويا  به هدر دادند تاحركت عوامفريبانه 

زيـر نـام   را  "شـمالي همسـايه بـزرگ   "بـه  در گذشته ميهنفروشان خلق و پرچم با راه اندازي يكچنين جرگه هاي فرمايشي خواستند كه مزدوري شان 

امروز يكبـار ديگـر دولـت مـزدور كـرزي تجـارب ناكـام و        به زباله دان تاريخ رفتند. همراه با اربابان شان كه جايي را نگرفت و  مشوره ملت توجيه كنند

  انه را نخورند.ننگين مزدوران روس را تمرين ميكند ولي ديگر مردم ما به آنقدر آگاهي دست يافته اند كه فريب اين بازي هاي خاين

اي نيست، از دهسال بدينسو امريكا و متحـدانش ماشـين عظـيم جنگـي و پايگاههـاي       پيمان غالمي و پايگاههاي دايمي امريكا در افغانستان بحث تازه

 حفظ نمايـد.  قلدر جهانآسيايي، موقعيت نظاميش را به مثابه نوظهور مشكوك شانرا در نقاط مختلف كشور ما جابجا كرده اند تا در تقابل با قدرت هاي 

امريكـا   مزدبگيـران ولـي اينـك    مرتكب شـده بـود  به دور از چشم ملت شخص داكتر عبداهللا  2003پيمان مزدوري به امريكا را در سال  خيانت امضاي

  .جلوه دهندو آنرا قانوني  انه بكوبندرا نيز بر اين حركت ميهنفروش  "خواست ملت"خواستند از طريق اين جرگه ننگين مهر 

ا نهفتـه  و تسليم طلبان خادم امريكا طوري وانمود ميكنند كه گويا خوشبختي و آينده درخشان كشور ما در گرو پيمان اسـتراتژيك بـا امريكـ    وطنفروشان

كه دولت امريكا از سي سال بدينسو يكي از عوامل اصلي بربادي و نگونبختي كشور و مردم ما بوده اسـت  است. اما مردم ديگر به اين آگاهي رسيده اند 

. ايـن امريكـا بـود كـه     شانرا به دست آي.اس.آي سـپرد  لگامنموده و تسليح  ايجادافروز  جنگدولت  را اينو تمامي باند هاي آدمكش جهادي و طالبي 

وحشـي تـرين و   ضد دموكراتيك ترين، مردم ما را گوشت دم توپ ساخت و تاريك انديش ترين،  جويانه اش طهو سل اقتصادي ،اي اهداف استراتژيكبر

را بر مردم ما تحميل نمود. طي دهسال گذشته نيز امريكا آدمكشان بنيادگرا را با تمام تـوان تقويـت نمـود و حتـي بـا طالبـان        گروههاضدمردمي ترين 

    در پس پرده در تباني قرار داشت.يراني شان و صاحبان پاكستاني و ا جهالت پيشه

الـوداع   شـان مردم ما بر خاك و وطـن   اتاستقالل، حاكميت ملي و اختيار هلويه جرگه مسخره در واقع با تاييد پايگاه هاي دايمي امريكا در افغانستان، ب

آور فرقـي   است تقديم كرد. امضاي اين معاهده شـرم  بسته بر بيرقش نقش يخون ملتهاي بيشمار به يك كشور متجاوز كه گفت و دربست افغانستان را

  ندارد و آناني كه به پاي آن امضا ميگذارند نام شانرا به مثابه خاينان ملي در اوراق تاريخ ما ثبت ميكنند. "گندمك"با معاهده 

اي از خواسته هاي دلپسند و بلندباال از دولت امريكا مطرح شد كه ولو تمـام آنهـا در پيمـان     در اعالميه پاياني جرگه، براي فريب مردم ما ليست طوالني

در برابر يـك  ي نميداند، الملل همانگونه كه خود را ملزم به عملي كردن هيچ قرارداد بين تاز يكهاستراتژيك درج شوند، امريكا به مثابه يك كشور زورگو و 

شرايطي را كه امريكا در قبال امضاي اين پيمان بـر مـردم مـا تحميـل ميكنـد آنچنـان        .به وعده هايش وفا نخواهد كردهرگز نيز كشور فقير و كوچك 

خانم ها فرامـوش ميكننـد كـه وقتـي      اين آقايان ووارانه خواهد بود كه مزدورانش جرئت نكردند آنرا نزد نمايندگان جرگه شان فاش كنند.  ننگين و برده

اينان نميدانند كـه  براي مردم ما كوچكترين كار مثبتي انجام دهد.  ممكن استچطور  به بارآردو آزادي  آسايشدولتي نتواند به ملت خودش خوشبختي، 

در  "فيصـد هسـتيم   99ما "وبروست كه با شعار ر "اشغال وال استريت"همين اكنون دولت امريكا با خيزش ميليوني مردم به جان رسيده امريكا زير نام 

دولت ستمگر آنكشور را به زانو درآورده است و اين خيزش هاي اميدبخش روزتاروز خروشانتر و وسيعتر از پـيش  اسفبار زندگي شان  اعتراض به وضعيت

  بنياد كاخ سفيد و پنتاگون را لرزان خواهد كرد.

كه با توسـل بـه    دارداقتصادي جهان را زير نفوذش قرار دهد، بنا تالش ديگر قادر نيست از نظر  است كه اكترين بحران اقتصادي مواجهامريكا با خطرن

پايگـاه هـاي   ايجـاد  مـورد تهديـد قـرار دهـد.     كه ديگر نميخواهند زير بار اين دولت زورگو قرار گيرند، را  نظامي قدرت هاي نوظهوريرقيب  بي نيروي

امريكـا راه خـروج از    ضمنا جهان است. بر سرتاسر شنظامي  امريكا براي تكميل حلقه تسلط برنامه هاي استراتژيكانستان يكي از نظامي در افغعريض 



 

 

 هـا همانگونه كه عراق و ليبي را به خاك و خون كشيد تا به نفت آن .بحران جاري اقتصادي را در چپاول هرچه بيشتر منابع طبيعي كشورهاي فقير ميداند

همچنـان   دست دارد به غـارت خواهـد بـرد.    به آن بدون هيچگونه محدويتي اش پوشاليافغانستان را كه از طريق دولت منابع سرشار طبيعي دست يابد، 

ساالنه صدها ميليارد دالر از تجارت پنهاني آن سود ميبـرد كـه بـه هيچصـورت      و را به مركز مافياي مواد مخدر جهان تبديل كرده است ميهن ما امريكا

شـدگان   دست بردارد. اگر در جريان جنگ ويتنام نظاميان امريكا مواد مخدر را در تـابوت هـاي كشـته    چشمگيرلبانه حاضر نخواهد شد از اين عايد داوط

  د.  شان عملي ميسازن 52 بوسيله طيارات بي اي مانعيشان جابجا كرده مخفيانه به امريكا منتقل ميكردند، در افغانستان اينكار را بدون هيچگونه 

باالي سر شان نياز دارند چون بين مـردم منفـور انـد و در صـورت خـروج       ارباباين جنايتكاران، خاينان، چپاولگران و ستمگران اند كه به حضور دايمي 

امريكا در دهسال گذشته اينان را از غارهايشان بيـرون كشـيده بـه وزيـر،      نيروهاي خارجي قدرت و سرمايه هاي بادآورده و حرام شانرا در خطر ميبينند.

پيشگان حق دارند كه امريكا را خداي شان دانسته براي قـانوني سـاختن    داران كشور ما تبديل كرد بنا اين ستم رئيس، سفير، مارشال و بزرگترين سرمايه

ميدانند ولي تاريخچه شكست هاي مفتضح امريكا در برابر مردم آزادي دوسـت ويتنـام    اينان امريكا را نيروي شكست ناپذير دوي نمايند. حضورش سگ

  اي نخواهد داشت.      جز بدبختي و فقر، اعتياد، نفاق ملي، اسارت و بردگي تحفه ما براي مردماشغالگران امريكايي  اما و حال عراق را فراموش ميكنند.

به اين دليل موجه ميدانند كه جلو مداخالت پاكستان و ايران در كشور ما گرفته شود. امـا اينـان   آور را  مشرامضاي اين قرارداد  لويه جرگه نشينان يكصدا

ايران و پاكستان در وجـود مزدبگيـران و جواسـيس     بيشرمانهپوشند كه دليل موثر بودن مداخالت  خود را به حماقت زده بر اين حقيقت روشن چشم مي

پاكسـتان و ايـران را در كشـور مـا بـاز      هـاي خـونپر   . اين امريكا بود كه طي دهسال گذشته دست دولتي نهفته است رها در باالترين رده هاياين كشو

  د و مافيايي شان نمود.كاره اداره فاس گذاشت و رسواترين نوكران آي.اس.آي و واواك را همه

مـداخالت خـارجي    برابـر درخواست ميكردند كه مرز هاي كشـور را در  از امريكا بيشرمي  در سخنراني هايشان بااكثر به اصطالح نمايندگان لويه جرگه 

واگذار كرد. اينان به تـاريخ درخشـان بيگانـه سـتيزي و      متجاوز يك دولتغيرتي و پستي است كه دفاع از مادروطن را به  . اين منتهاي بيظت كندفحام

كـه نتوانـد از    ملتـي  ارائـه ميكننـد.  را گرفتـه   "گورستان امپراتورها"لقب  خواهي ملت ما لجن ميپاشند و چهره مسخ شده از وطن ما كه روحيه استقالل

ثابت كـرده انـد كـه قادرنـد از وجـب       ما بارها مردم فقير اما آزاديخواه وليدر برابر تجاوزكاران دفاع كند، شايسته نفرين و نابوديست.  حريم كشور شان

  نمايند به شرطي كه از چنگال ميهنفروشان و خاينان داخلي رهايي يابند.با دست خالي دفاع در برابر اشغالگران وجب خاك شان 

نمونـه   كشوري كه پايگاه هاي نظامي امريكا را در خاكش داشته باشد هرگز نميتواند ادعاي استقالل خواهي نمايد. آناني كـه جاپـان را بـه مثابـه يـك     

عليه پايگاههاي نظامي امريكا بيخبر اند. مردم جاپان از اينكه نيروهاي امريكايي مسـتقر   مبارزات خستگي ناپذير مردم جاپانتنفر و مثبت ياد ميكنند، از 

دولـت جاپـان و   اي را راه انداخته انـد كـه    تردهاعتراضات گس و در آنجا به هيچ قانون و اصولي پابند نيستند و استقالل شانرا خدشه دار ساخته شاكي اند

  به نقطه ديگري گردند.اوكيناوا قال پايگاه نظامي امريكا را وادار ساخته كه به فكر انت

ر انـد كـه بايـد بـا     به آزادي، عدالت و خوشبختي برسد. ايـن مـردم يـك كشـو     يك قدرت بيرونيتاريخ ثابت ساخته كه هيچ ملتي نميتواند با توسل به 

كـه بـه   و به اصطالح تحليلگـران فروختـه شـده    امريكا  رانچاكبرسند.  م و استبداد را بشكنند و به رستگاريزنجير هاي ست جانفشاني و نثار خون شان

  نيروي مردم اعتقادي ندارند نميتوانند اين حكم تاريخ را درك كنند.

ما عقد هرگونه قـرارداد بـراي پايگـاه هـاي دايمـي امريكـا را       و وطندوست  اما استقالل طلب همصدا با ملت دردديده حزب همبستگي افغانستان

گوينـد بـه مثابـه عناصـر      بلـي مـي   ننـگ تـاريخي  آناني را كه به ايـن   آور به پا خواهد خاست و شرمتمام وجود عليه اين حركت خيانت ملي خوانده و با 

  .هد كردغيرت و ميهنفروش افشا خوا بي

  تجاوزين خارجي تنها به دست خود شان ميسر است!آزادي ملت ما از چنگ خاينان داخلي و م

  مرگ بر آدمكشان جهادي و طالبي و اربابان خارجي شان!

  !خروشان باد جنبش استقالل طلبانه و ضدبنيادگرايي در كشورما
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