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  سگھای آموزش ديدۀ امپرياليزم امريکا
   در دولت دست نشانده می باشند »نمايندگان منتخب« برتر از 

  

 -؛ اما عبرت بر انگيز و بی سابقه گوشه ای از رخداد ھای مضحک ، خنده آور،...   کابل و TVروز گذشته صفحات 

پا بوسان  . ی را که  در تاريخ جرگه ھا ، لوی جرگه ھا و پارلمان ھای افغانستان ابداً اتفاق نيفتاده ؛ به نمايش گذاشتند ا

ی و اعتماد به سگھای  آموزش ديده اش و امپرياليزم  که می پنداشتند از نخبگان و نازدانه ھای امريکا اند؛  از برتر

که باداران  خارجی شان سگھای آموزش ديده اش را  فروتری ، حقارت و ذلت خود فرياد وفغان سر دادند و از اين

 خوکان مضر را مورد تالشی قرار داده ۀوفا و انسان دوست اين گل نسبت به آنان برتری  دادند و توسط اين حيوانات با

  ... .غرور کاذب شان جريحدار شده ھياھو بر پا کردند ، که گويا تحقير شده اند  یبرای لحظات

 امواج توفندۀ تاريخ افغانستان در شرايط موجود چنان پرقدرت و  بی حوصله  است که حقايق مدفون شده از زير 

وشنی  می کشد و  ھا سنگ و خاک را بيرون آورده چھره ھای افراد پنھان کار، مزدور و جواسيس را به ررخروا

 بر صحنه ھای رنگين و خنده. ماھيت مزدوران  و دست پروردگان بيگانه و دشمنان مردم و کشور را بر مال می سازد 

 که توسط سازمان سيا نوشته شده و نقش ھای »با امپرياليزم امريکا " امضاء پيمان امنيتی"« انگيز از سناريوی به نام 

 تفويض گرديده ، سر انجام به مرحله ای ازگره خوردگی رسيد  که پيش از برگزاری »اوباما« و »کرزی«عمدۀ آن  به  

در تاالر بزرگ ؛ بادار به خاطر عدم اعتماد به مزدورانش ، پوليس ھای سياسی آموزش ديده و سگ " مجلس بزرگ"

تا مبادا  القاعده و يا طالب  انداخت، ) مزدورانش( به جان  خوکان طويله نشين خود ھای نسل اندر  نسل تربيه شده اش را

به کدام جای يکی از خوکان مواد منفجره را جاسازی نکرده باشد و يا در کنج و کنار تاالر  يا در زير کدام کرسی تعبيه 

  .نکرده باشند 

و چنين محافل .  اين درس بزرگی بود  به آنانی که با ساده نگری  می پندارند که وکيل ھا نمايندۀ واقعی آنان است

ه اساس ھر گاه يک ميھن پرست موفق شود ب.  ابداً جايگاه انسان ھای شريف و ميھن  دوست و مبارز نمی باشدیمجالس

 یبه چنين مجالس]    که چنين امری  مشکل به نظر می رسد–دور از نظر پوليس سياسی و جواسيس دولتی [رأی مردم 

 سمت نمايندۀ واقعی مردم خود  رسالت دارم به گوش جھانيان برسانم من به« [ با ابراز شجاعانۀ اين جمله ،راه پيدا نمايد

که اين دولت ، دست  نشاندۀ امريکا بوده اعضای اين مجلس، نماينده  ھای واقعی مردم نبوده ھرکدام با ھزار و يک 

 ما به امريکا بی تسمه وطناب به طبقۀ حاکمۀ متکی به امپرياليزم جھانی بسته اند و  به خاطر  ھرچه زودتر فروش وطن
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ای کاش .  ترک گويدهتاالر را برای ھميش] »من اين دولت و اين جرگه را به رسميت نمی شناسم . تابی  می نمايند 

 . چنين نمونه ای می داشتيم تا قھرمانش می خوانديم 
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