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   کابل –عبدهللا امينی 

  ٢٠١٣ دسمبر ٠٧

  

  و بعد از آن" لويه جرگه"جنگ لفظی جواسيس در جريان 
  

لويه "مشمولين .  لويه جرگه ای را به راه انداخت ،به امر امريکا، دولت پوشالی افغانستان غرض تأئيد معاھدۀ  امنيتی

اين افراد  سرسپردگان استعمار و معاشخوران امپرياليسم ۀ ھم. از داخل و خارج افغانستان استخدام شده بودند" جرگه

  .ئيد معاھدۀ امنيتی استعماری سر می جنباندندأبودند که برای ت

از نزديک داخل تماس شده " لويه جرگه"ر داده بود که با اعضای حامد کرزی به يک تعداد از وزرای معتمد خود دستو

اما جريان طوری اتفاق افتاد که کرزی از صحنه سازی ھا بسيار . و نظرات شان را بر وفق مراد وی جلب نمايد

ين ترين حقوق دانان ، اين ننگاز يک عده  ۀ بنا به عقيد.  ناراحت گرديد و ورزای مورد نظر  را مورد سرزنش قرار داد

 اين معاھدۀ استعماری باعث خواھد شد که  نظاميان تصويب. يخ افغانستان ثبت خواھد شدپيمانی خواھد بود که در تار

ايجاد و حفظ از کشور ما ای  نظامى در ھر نقطه   پايگاه٩ندازند، ستان برای يک مدت طوالنی لنگر بيى در افغانامريکائ

  . البته در آينده پيرامون اين معاھدۀ خاينانه بيشتر خواھيم نوشت.ى داشته باشندنمايند و مصونيت قضائ

ئيد نمايد، يعنی سير جرگه طبق ميل وی حرکت کرده و خاتمه أ نظرات او را تکالً " لويه جرگه"کرزی می خواست که 

است که دست آوردن بعضی امتيازاتی ه روباه بازی وی صرف ب.  کرزی شخص ملی نيست و نمی تواند ھم باشد. يابد

را رھبری نموده و از تشنج عليه وی " جرگه"او متوقع بود که افراد معينی مسير .  برای خود و فاميلش می خواھد

از نزديک در تماس بوده و آن " لويه جرگه"از جمله سپنتا و مقبل توظيف شده بودند که با مشمولين .  جلوگيری نمايند

صبغت هللا مجددی که ھميشه خدمت گار دستگاه ھای .  اما تير به ھدف نخورد. نمايندھا را شست و شوی مغزی 

 از افغانستان آن معاھده را امضاء نمايد و در غيرکرزی بايد فوراً استعماری است، در انظار ھمه اصرار نمود که 

 متوقع نبود که از جانب اين گفتار حضرت چلوس برای کرزی ميھن فروش غير منتظره بود و.  خواھد کرد" مھاجرت"

 . در خدمت سیبی سابق در ملل متحد که فعالً وحيد وحيدهللا يکی از جواسيس کی جی .  حضرت مورد اھانت قرار گيرد

وحيدهللا ۀ به عقيد" او بود  که صبغت هللا را عليه کرزی شوراند: " درآمده، طی نامه ای به اخبار ماندگار نوشت. ای.آی

  . خدمت می کند. آی. اس. به تعويق انداختن معاھده، کرزی برای آیبا امضاء نکردن و يا

گفته شده که .  کفايتی نمودبی کرزی با تحقير و اھانتی که احساس نمود به جان سپنتا و مقبل افتاد و آن ھا را متھم به 

به  قرار داد و آنھا ھم کلمات لچکانه ميان آنھا رد و بدل شده و کرزی مثل ديوانه ھا ھر دو را زير حمالت لفظی خود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

، در حالی که سپنتا با تمام پشتوانۀ امريکائی و المانی که بيش جواب مشابه به کرزی تقديم کردند کم وخصوص مقبل 

    .                             که در دست نا کسان افتاده استی  اين است حالت زار کشور.گفته بود» قور« دارد، به گفتۀ مردم مقابل کرزی 

  

  

     

 

 


