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        ؟؟؟؟ خود شام ! خود شام ! خود شام ! خود شام !����ما و ما و ما و ما و     تتتتييييام� ام� ام� ام�     یییی�را�را�را�را    نننن����پپپپ    ییییامضاامضاامضاامضا
دود  دمه ، که مرضاتاك چ�ان مرصوف ساخ%ه #" امر  ىتين ام� �پ ی شور را موضوع امضا اىسيس�  یفضا

  !سDرده اند را مهه به فراموىش ز#شهر اكبل عز  یفضا چوب و س�نگ ذ4ال و 2اک 0و/ه و "زار

به افغاWس�تان  ميز#ه Sرور يمRارزه Qل  یر Pانه ا#ز اك ،#در راس دولت امر   امللىلنيب یوهاري د نيچ�اHکه اگاه 
2انه و  ىبده،خس�ته،يملت دا4د یان را �ر گرده هاو نو0ر ان گوش بفرمان شن مسل]انه 0ردند.�جتاوز عر
  امك ساخ%ند.a  ،ما رسگردان

ب ملت افغاWس�تان ج�گ موش و يفر   ی�راان ، ر  و "دا ان نو0ر نيب ن،#ت م%fاوزيaامك  دوازده سال یط
  ن دارد .�kشک جر

 ینه هاt ، زم  اس�تخباراىت ی،و دس�تگاها امللىلني، "Hک ب ینظامق ياز طر "" صدور "دمو0راىس  اشغالگران
" ىتيقرارداد "ام�  یده و " امضاياماده گردان  ماه سفت  شورميرامعلن در مزرQه H  یاس�تعامر یشه هاu نفوذ ر 

 ین"  ، �را#" گورس�تان م%fاوز " اش را در مرز و بومیخ "اسپ وحشtخواهد م t" دولت مزدورش م 
  د.نش �کوب ~مه 

البان پول ط ی شت 0وکنار را قصدن مساQد ساخ%ند � �را ینه هاt  شور زم  در م�اطق ج�وىب ن#م%fاوز
و طالبان را مرتسک  2014در سال  2ار� یوهاري ، خروج نران، پا0س�تان#امكک شوند. د سالح رايخر 

سامن دراز u ده را از ر يمار گز اورند � ي ب ريند � ملت خس�ته از ج�گ را در گوشه از تنگ�اه گه اقرار داد
  برتسانند.

دست �روردگان و  اشغال گر " مزدوران نيaامك یها یه "زميا،و خ يkشت �رده " س�  یها یحصنه ساز
شرت ~ خواهند  ذهن و روان ملت حمزون ما راب tق م ينطر ي اشغالگران از ا است که یوديهال  یو هايشان س�نار 

به توده و ""زار �ٓزاد" "انت�ا"ت " ،" ون شده "دمو0راىسtاف  یز قرص ها#شکش وجتو ~ شک�fه دهند و " پ 
  قRا�  اشغال را" بلند 0ردن دس�تان افسون ها Hگري ن ن#ند  و " اوراي،به اصطالح ارامش را ب افغاWس�تان یها

ه جرگه"  رمست بدهند. � "شد که لكمه" اشغالگر" را به "دوست و مهاكر" يشدگان "صلح" در" لو 
 یان 2اک بپاش�ند، و دسرتخوان رزق شان را �راي �ان نيقت بtن س�ند �ر چشامن حق #ض کنند و " ايتعو 
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  ارند.�ر شور ما مهوار Hگهد یSر مدت طوالىن
"  ىتين ام� ��ر پ یديي ر � ه تنها ه جرگه" ني"لو  مشورىت ی"،"س�نا"،واعضامىل یدولت مزدور،"شورا

شکش ~  پ زين را یطيرشا شان حىتu خواست ها �ر�ٓورده سا2نت بعىض یبلکه �را گذارند.tم  اك#امر 
 یسا2نت ختت اكبل �را مورىث ی�را ىياك#ساند که شاه جشاع امر ري رس چوک اكبل م ی�ند.چ�ا§ه 2رب هاک t م 

  ن را بعد از انت�ا"ت رشط گذاش�ته است.�پ یها امضا ىياك#�رادرش " امر 
 متام شود به فروش وطن حمبوب شان ن که�پ یبه امضاaارض  یچگاهيملت افغاWس�تان ه  یقعندگان واي منا 
  . گردند یمن
اك به #امر  ی املل " رس0رده گنيب یوهاري ن ىن�کدام پ یاست که " امضامطرح  سوالن #ا افغا±ا ی�را 

  سازند؟~ م  یرمس یس�ند ینده روي ان ايسال  یافغاWس�تان امده بودند که aال ادامه حضورشان را �را
 یت  شور هايبه ام�  یت خودشان و دست درازي ام� ني�م یا �رايان در ج�وب رشق اس� يياك#حضور امر 

  سازند. ن ساaه معىل#خواهند در اtم  درازمدت شان را یاست که پالن هايانه وج�وب اس� tرشق م 
 ی�را .شود~ 2ارج من  شان از  شور اشغال شده یبه ساده گ یچ جتاوزگريه  د کهدانtملت افغاWس�تان م 

 افغاWس�تان را " ان خي�ر ن# گذش�ته شان جتربه خواهند گرفت وصف]ه نو خياز �رن  ام³ن ³خوانده #خروج ا
   به اهزتاز در خواهد �ٓورد.ريپام ی�ر ق¶ ها یرا " رسبلند ق افغاWس�تان ازادري ب و رمق خواهند زد

   
  زنده "د ملت ازاده افغاWس�تان

  
  2013نوامرب 23    

  اك#هواداران ساما در امر 

  
  
  
  
  


