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طلب! پرستان استقالل اجنبی  
 

باد، تهران، پیکنگ، واشنگ تن، پایتخت شما با مسکو، دوحه، اسل  سیای غربی مذاکره ا  سیای میانه و ا  های ا 
از مزایای روابط  و معامله می  و  اما در فهم قوانین جنگ، یکی شایان می الملل استفادهبین کنید  باره  برید. 

کنید، هنرمندان را توهین،  عام می کنید، مردمان ملکی را قتل شوید. اسرای جنگی را تیرباران می سواد می بی 
نید. عجیب  ز سار و جوانان را شلق می سازید، زنان را سنگکنید، ادارات عامه را نابود می شکنجه و هلک می 

نشینید اما در رعایت قوانین  الملل خیلی باسواد هستید و در صف نخست می است شما در کسب امتیازات بین
جوی گیرید، دانش که از رهبران استخبارات پاکستان می  هایالملل جاهل و دیوانه هستید. شما در درس بین

های انگلیسی، اردو و  . حاال چه شده که به زبان سواد و ناکام مطلق هستیدبرتر و اما در رعایت انسانیت بی 
زاد سخن می  رامش و عدالت را بلد نیستیدعربی ا    .گویید اما زبان رسمی و حقوقی صلح، ا 

ها هستید. پول شما، خانه های رهبران شما، شفاخانه ست که شما وابسته تر از هر نهادی به اجنبیواقعیت این 
نامه های شما، ایدیالوژی و فکر شما، هویت، اخلق و فرهنگ ها و شناس ها و داروخانه های شما، پاسپورت

کنید. ی خود پنهان می های گشادههای بلند و لباسشوند. شما همه را زیر ریشها تمویل می شما همه از خارجی
سی  های بانکی رهبران سیاها جاری شده اند؟ ماهانه در حساب های حمایتی شما در کدام بانک مگر صندوق 
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بانک  از کدام  اینها و حسابشما  واریز می شوند؟  پول  بهتر شما می ها  از همه  پشتوانه را  که  ی اصلی  دانید 
امریکای  ی پول  دالر  میانه  خاور  می های  واریز  شما  رهبران  به حساب  که  امریکای  ی  دالر  همان  یا  است.  ا  شود. 
ید از رهبران سیاسی قطری در دوحه بپرسید.  داندانید که حامی اصلی شما کدام دولت جهان است؟ اگر نمی می 

ی جاری در قطر  که از نمایندگان خود در ریاض، دوبی، بحرین و کویت بپرسید. هشتاد در صد سرمایه یا این
ی مدیران عامل مراکز تجارتی کشور های خلیج یا امریکای  ی و اروپای  ی  یابد. همههای امریکای  ی سازمان میاز بانک 

نکه  هستند یا این  جا درس خوانده اند. از ده بانک معتبر جهان که در خاور میانه فعال است، هفت بانک  ا 
ن امریکای  ی است. پولی  ید؟ اساسَا سیستم  کند از کجا میکه برای شما حقوق، غذا، سلح و امکانات فراهم می ا  ا 

کند. مگر ما را تغذیه میداری و دوران سرمایه در خاور میانه یک روش اقتصاد سیاسی سیکوالر است که شبانک 
باد نیست که دالر امریکای  ی را از خاور میانه به سیستم المللی کراچی، الهور و اسلمهای بیناین بانک  های ا 

ها وابسته هستند؟ تنها این سربازان فقیر شما  تر به اجنبیها بیشرساند؟ حاال شما بگویید کی مخفی شما می 
می داخل  در  که  و همهستند  میینجنگند  بیوه جا  تنها  معصوم میرند.  کودکان  مریض،  پدران  و  مادران  ها، 

این یک  .ها وابسته ایدی شما به خارجیمیرند. بقیه همهمانند و می سربازان فقیر شما در وحشت جنگ باقی می 
می استقلل  برای  شما  که  است  کلن  شما  دروغ  باشد،  اجنبی  شما  نیروی جنگ  و  فکر  منبع  وقتی  جنگید. 

 .طلب باشید. شما فقط سربازان اجنبی در سنگر جنگ افغانستان هستیدتوانید استقللمی ن
 ملک ستیز
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