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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول
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 مکثی بر مالقات های نماینده سرگردان خاص امریکا اقای تامس ویست  
 

 با بگیالن و فراریان کشور  
 

  در دهلی و ترکیه و حال در تاجکستان
 

 
جبونانه و چاکرانه با   بود نبود در زیر این اسمان کبود مشتی از وطنفروشان و حرامخوران جنایتکار بود که حال

لت مظلوم و چپاول بیت المال مشغول عیش و نوش در کشور های خارج بسر  ثروت جمع نموده حرام از خون این م
 . می برند و گاهی هم با مالقات ها وجمع شدن های مجنونانه خود را فریب میدهند

 : ملک ستیز تحلیلگر روابط بین الملل مینویسد
 .زنده_باد_جنگ_که_برای_بعضی_ها_زندگی_بهشتی_ساختند

 «  ان_گرفته بودگروهی_که_یک_ملت_را_گروگ»
ها بر گرده های ملت سوار بود . گاه وزیر، گاه وکیل، گاه رییس،  که سال این گروه شاید به دو هزار تن نرسد. گروهی

گروه دوستان    گاه عضو این شورا و آن مقام پوشالی ، گاه مشاور و گاه سفیر و گاهی هم جنرال و مارشال . این 
ترین ها هستند. این گروه سرسپردهها و ایرانیها، پاکستانیها، هندی ها، چیناییسها، روها، اروپایینزدیک امریکایی

جاست که شود. از همین جا پر میتر دهد، خورجین مزدوری همان مزدوران تاریخ هستند. هر کشوری که پول بیش
ان و عقیده معنا ندارد. ایمان  شناسند. برای این گروه چیزی به نام ایمفرقی میان روسیه، امریکا، چین و هند را نمی

های تروریستی دشمنی ندارند. زنان و  اصلی منبع کالن پول است و همین! این گروه حتا با طالبان و سایر گروه
است که این گروه خانواده های خود را از فقیر ترین  برند. جالب اینفرزندان این گروه در خارج از کشور به سر می

ها از زندگی لذت  کنند تا آن کشور های جهان در خلیج، ترکیه اروپا و امریکا کمک مالی می ترین  کشور جهان به غنی 
ببرند. این گروه نسبت به مافیای ایتالیا و روسیه، به مراتب قدرت باالی مانور دارد. این گروه در حکومت، قضا، 

روریستان با این گروه کاری ندارند.  زدند. تهای نهایی را می پارلمان، احزاب سیاسی، سکتور اقتصادی و دینی گپ
دیگر تقویت  ها از برکت موجودیت همکنند. ایندر واقع تروریستان به این گروه به عنوان دوستان استراتژیک نگاه می

های خود ساخته و قصر های مرمرین که از شوند. رهبران این گروه در ارگ، سپیدار، وزیراکبر خان و شهرکمی
نوشیدند، از سالمتی خوب برخوردار نبودند  خوردند و میبردند. اینان از بس میشده به سر می  حساب ساختهپول بی

سو رهبران طالبان در دوحه، دوبی،  بردند. از آن قیمت از زندگی لذت می. اما به حمایت طبابت و دارو های گران 
با گروه حاکم در دوحه رقابت نه بلکه   ونوش بودند . در واقع گروه حاکم در افغانستانبحرین و ریاض مشغول عیش

زاد  پیمان استراتژیک بسته بودند. پارتنر اصلی که نقش قیمومیت بر هر دو را داشت آقای پامپیو و وکیل آن خلیل
نوشیدند و روز دیگر با ارگ، سپیدار  ی عربی می بود. یک روز در هوتل شیراتون دوحه همراه رهبران طالبان قهوه

پیمانان خارجی نوشیدند. هر دو گروه نه با خود دشمنی داشتند و نه هم با همدار می چای سبز هیل  و »رهبران جهاد«
 . خود

ی سبز  تر و سلسله ی سرخ خون گستردهکشند، دامنهدشمن اصلی آنان ملت مظلوم ماست . هرقدری که ملت را می 
خانه های دوبی،  المللی، عیاشی فاحشهبین  شود. دشمن دوم هر دو گروه صلح است. صلح شأن دارتر میدالر دامنه 

  و صد ها امتیاز دیگر بود ۹۲های استانبول، موتر های زره و مودل سال، خانه های کود های دوحه، کابارهخانهمی
 !پس_ برای شان زنده_باد_جنگ
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