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  !نمود اءافش را فروشاننوطو  ناازخاين یتعداد ليست داخله وزارت

   

 ۀھم. انده شدندرس حكوت به مردم ھای سرگرده بر بيگانه ھای دولت توسط مردمی ضدو  جاسوس،  خاين ھای دولت

 و عادی زندگی به نداشتند خانه  وگلم و  وبوريا نان شان زندگی در كه ھستند گاهآ كابلبه خصوص باشندگان  مردم

،  استادان ،روشنفكران ،روشنگران بين در خواھانه زادیآ شبجن كه زمانی كردند می سپری خودرا شب روز یئابتدا

 اءدرابتد شد شروع وطنفروشان و  مستبد ھای دولت ضد هب گاهآو فھميده مردم جوانو  پير زنان و مردان، ،دانشمندان

تا آنجائی به چنگ  دبودن شده تتربي مردمو عرق  خون از  کهمعنوی و  ملی ھای سرمايه كه توانستند پرچم -خلق باند

 ھا خلقی خاد سھایؤر نجيب مانند. خودگرفتند ۀستار به نشا راھركدام شان ھای یئدارا .بردند ازبين را ھمه شان افتاد

 در شان ھركدام که  ندنمود روان خود ھای برادر و مادرو  پدرو  بچهو  زن به را طال و  پول ،قدرتنمدی ھا پرچمی و

  . ھستند باخبر ھمه امريكا اروپا مردم  ودارند زندگی امريكا  و اروپا

و " گلبدين"،  "اتحاد"، " وحدت "اسالمی احزاب ،"نظار یشورا"و " اسالمیجمعيت"  تنظيم به نوبت نھاآ بعداز

 توسطديگر  قيمتی سنگھایو  ياقوت ،الجورد ،زمرد، جنگھا درزمان ھارسيده اخوانی النو ک ردخ باحزاديگر

 نرالج وحدت حزب گلبدين حزب توسط نظامی سالح تمام چنان ھم .بود رسيده فروشه ب "ربانی مسعود و  احمدشاه"

 ديگر و ربانی توسط حتا .ستا شده فروخته دنيا بازارھای به افغانستان قديمی ثارآ با البته پاكستان و ايران به خلقی تنی

زنباره  ھایعرب به افغان ودختر زن ھاصد گلبدين  وسياف توسط تركه مھم ازھمه بود شده داده تحفه اخوانی ھای ليدر

  .كردند خريداری مجلل قصرھای اروپا  وپاكستان ،دوبی در اينھا پول از ه شدهفروخت

 ديموكراسی نامه ب المللی بينی مافيا  و امريكا مامپرياليس را رزیک حامد كه زمانی تهسنشن رامآ ریبش تاجناي اين سر 

 يكتعداد ھا اخوانی اين یپھلو در نمايند استفاده كشور ساختمان برای كه اينی به جای دالر ميالرد٣٨ باكمكھای وردندآ

 صاحب امروز كنند بازی دال كه نداشتند دال اينھا ساختند افغانستان وارد تكنوكرات نامه ب را خود ھای جاسوس از
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 بچه ،ھا ترخد .خودگرفتند زور به  را مردم ھای خانه ودولتی ھای زمين خود اينكارھای یدرپھلو شدند دالر ھای مليون

  . نمودند روان عياشیو  عيش به عربی ممالك به خودرای ھا فاميلو  ھا

 فروشه ب ه ھر چه در دسترش شان قرار گرفتردک استفاده وزمين فضا ،معدن ،چوب، سنگ از كاران جنايت اين

 ،پشتون ھایتسيفاش تمام. مدآ  احمدزیغنی اشرف مال فاشسيت طالب برادر داعش پدر رزیک مال از بعد رسانيدند

 كردند و غصب  چور را ھا زمينو  ھا بانك، عامهھای  یئدارا ۀھم اسدف ھایتكنوكرات  وزبيگا ه،ھزار ،تاجيك

 ۀخزان از را مال البيت پول شان  و پسران اندختر يوسفه زھر ،غنی روال گل بی بی ، غنی خوداشرفًا  خصوص

 .اندنموده زديد دولت

 امرهللا نامه ب نظاری شورازا كیجوان امروز 

 یوراش اين ستا ساخته وزيرداخله را حصال

 ،جنايتكارن ،وطنفروشان از يكتعداد ليست نظاری

 خوب كاری ستا داده بيرونرا  زداند  وقاچاقبران

 جان غنی اشرف بادارخود از  چرا اما،  كرده

 اخيلز ،قانونی ،اتمر حنيف ،اسپنتا، رزیکمال

 بادی،  گلبدينھای دختر ،ربانی دخترھای ،وال

ه رديدنگ ياد رزیک ومال گلبدين ۀخان ھای گارد

مگر دزدی ھای آنھا . ياد نشده است وغيره اسماعيل وعطا ،تنی جنرال ،یوگالبز ،محمدی،وردك دفاع وزير چرا است

  صدچند از دزدان ليست نيست؟

 يدئنما خدمت ممرد به يدھخوا رمیگا ھستيد رديف درھمين خودتانکه  چرا خورد نمی كشور درده ب صداو  سر اين

 روان درھالند الھه المللی بين ۀمحكم به هگرفت سمرجان سيما پيش از را زداندو  اقبرانقاچ ،ارانکجنايت ۀھم ليست

 نداريد توان شما كنند زادايخواه و آ پرست وطن مردم اين که از غيررا  كار اين ستا باال تان ۀسوي از كار اين .يدئنما

 نوكرامريكا تانۀ ھم ستا شده اشغال كشور ونچ نكنيد پروازی باال نقدريا كنيد محكمهرا  خود، خودنمی توانيد  چون

 فرتو  جرت . پاكی بوت  وچاپلوسی جزه ب شود نمی ساخته كار ھچ تان دست از ھستيد منطقه ھای كشور و  وناتو

 .ايد داده انجام بشری تاجناي خودتان كه اين خاطره ب يرد گنمی را یئجا

 

 

  


