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 ؟اگر شرف نداريد  !!بشتابيد 
فته گر) افغانستان(بيگانگان دولت غالم منش و نوکر ) آزاد(  به اساس اعالنات مکرر از نشرات به اصطالح اين نوشته

   :شده است 

که ميل به رسيدن ی بشتابيد ای آنان :شود که خاينان و نوکران استعمار رسانيده می ،به اطالع آن عده از وطنفروشانفقط 

 د داري...

 چپاولگران ، نوکران اجنبی،فباخته و بی وجدانمجموع شر ياليسم جھانی که ھمه در امپرۀلت دست نشانداعالن دو 

برای آن ) انتخابات رياست جمھوری( به اصطالح خود شان ۀآستانستند در ھ!! ھای لفاظ وختهھستی مردم ما و خود فر

  ما که سالھاستۀارند در انتخابات رياست جمھوری نامنھاد کشور غم زداجنبی که ميل د عده از بی ناموسان و توکران

گيرند شرايط سھل و   سھم،دو شيخک ھای عربی عمل نموده ان  جھانی يالسمحيث غالم و نوکر امپر آن منرھبران  

يد ئأت مورد: که   و اگر ريش دار باشد و يک کمی عربی ھم صحبت کند و يا اين!؟مسلمان باشد : ً  مثالگذاشتند! ؟ساده 

  و بار می آورند که مطلوب استعمار است که در مجموع ھمه ھمان جنسی را  باشد  کی جی بی ،۶ی آ  ام،سی آی ای 

 عيار کنيدکه قرار داريد بيشتر  فباختگیکات زندگی شرسادگی خود را در ھمين چوتوانيد ب  می)حانيونرو(غداران شما 

انقالبی و انسانھای تحول طلب نظر به رسالت تاريخی خود عالقه به  ، وطن دوست،دانيد که ھيچ انسان شرافتمند و می

 ۴۶ با قبول غالمی  نخواھد خواست  بیدانم ھيچ وطنپرست و انسان انقال ندارند و به طور يقين می اين موضوعات

  .يدکت نماياليسم شری امپرئبازی جاودو  ين ادر کشور متجاوز

 ،اتمر ، کرزی،اشرف غنی  توانيد برای رسيدن به اين مقام يا بايد در خدمت بی شرافت ھای مثل آزادانه می  پس شما

و يا ھم موجوديت  باشيدنجيری ديگرزو ده ھا سگ عبدهللا گک  ،گيالنی ھا ،مجددی ،سياف ،پدرام ، نبيل، محقق،قانونی

ين عرصه عمل  او در  را برای گردانندگان ماشين ھای سياسی و اقتصادی در کشور ما ثابت ينانه و اضافی خودخا

 طوالنی خدمت به ۀبا داشتن سابق )ديگران(چون آنھا ! توانيد موفق شويد شکل دوم نمی که به احتمال قوی در! کنيد

 ! کاری ندارم فقط شما ، اين ھاۀ به ھر صورت با ھم،فروشی از شما سبقت خواھند گر فت  ر و شرف و ناموساستعما

ين شرايط  اقشر جامعه از فباخته ترينحيث شر فقط شما ھستيد که من!!  ملت و شرافت انقالبی ،ای خاينان به وطن

خيانت  ق قرار دھيد و اندک اشاره به گذشته ھایمثل ساب  يان خود راگراه سلطھل استفاده نموده و در خوشخدمتی س

 دتوانيد باشي  ھمه مشکالت میۀ حل کنندان،تآميز 
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 که به فضل و ؟!داست جمھوری بايد حتما مسلمان باشکانديد ري: اينست )  بايد بدانيد( که گداشته اند یيکی از شرايط

 ،پر طمطراق ،بيخبر ،دو آتشه(ھا ما بيشترين مسلمان آن کستان و حلقه ھای وابسته بهپا ،انگلستان) دلسوزی (حمتمر

 .تين رو مشکلی برای شما نيس اار يم و ازجھان د در سطح )...خيال پرداز و

کاسه ليسان شرايط را مساعد تر ساخته ھمان و  غالم بيگانگان ،نوکر ،نادان ،جوچيزی که بيشتر برای اشخاص ماجرا

گذاشته  )...دمات اجتماعی و انسانی وخ ، تحصيلۀ درج، دانش و فھم،سواد (ۀطی در بارو شر ھيچ نوع قيد: است که 

در  ،بين المللی و شرافت انسانی که تحصيل دارند و آگاھی از او ضاع ملی وی آنان: که   چرا ؟ برای اين،نشده است

رژيم ھا و سيستم ھای  عليه چنين ءشوند بلکه با تمام قوا نمی چنين شرايطی حاضر به شر کت دراين انتخابات و امثالش

اند و   انقالبی انش انسانی ووطنفروش ھا فاقد تحصيل و د يت شرفباخته ھا وامااکثر ،پردازند می غير مردمی به مبارزه

يت مطلق آن خود داشته اند اکثر   انسانی... و، حقوق،سياست ، اقتصاد، اخالق،جامعه اقليتی ھم که سواد نسبی از

 .متوانم صد ھا مثال بدھ می!! ستندھ ھا اجنبی خته و نوکرفرو

فباخته و نوکر ھای شر)  روحانيون(بی وجدان يعنی  ، چاپلوس،خور فلھذا زمينه برای به قدرت رسيدن قشر مفت

 .تمساعد شده اس

مه  غالمی و شرافت بخشی خود ادا،د به نوکریاست تا اگر خود آنھا نتوان ياليسم در تالش امپرۀکنون دولت دست نشاندا

ديف بندی ر  جای آنھا را در) اسالميت و افغانيت(  نام از ھمجنسان ريشدار و عربی گوی شان بتوانند زير دھند حد اقل

 .دنوکری پر نماين

 می) حانيونرو(در صد متوجه مال و چلی در مجموع  ٩٩ بابان شانھدايات ار شالی نظر بهلت پو دوۀحال اين ابالغي

 !!شوند مقابل زر و زور تسليم می  به بسيار سادگی در چون اين قشر،باشد

ليا برويد مثل استر) و ھالندفرانسه  ،مخصوصا جرمنی (اروپا ،امر يکا کنيد ؟ که از فان چرا عجله نمیحال شما بی شر

 ،تحق ھستيدمسً  گلبدين و صد ھا سگ ديگر خود را کانديد کنيد؟ شما واقعا، پدرام ،علومی ،عبدهللا ، اشرف غنی،زیکر

جمھوری  ياست اول مستحق رۀجتحصيل انسانی ؟ و نه شرافت انقالبی؟ چه بھتر؟ شما در در اريد و نهد  چون نه سواد

 برای باداران شان ...حقوق و ،سياست ،تماعج ا،که قبال وابستگی ھای خود را با خيانت به مردمی البته آنان ؟ستيدھ

 ؟ه باشندتثبيت نموده اند ممکن حق اوليت داشت

انجنير اسالمی و  ، دکاندار اسالمی، تاجر اسالمی،فيسور اسالمی  پرو،داکتر اسالمی! ير نام د زيتوان اما شما ھم می

از شما ) فتدشايد اتفاق ني( و اگر ھم وقتی يدئن ا ضافه نما  تا اسالمی را در نامۀی که ھستيد فقط کلما خالصه ھر فضله

ثير خدمت أتازه به رمز و رموز موفقيت ھای زندگی زير ت ما تازه کار و فقط: يدئ است که بگوآيد ساده  سشی به عملپر

ارم بر شما شيدن مردم بيگناه يقين دايم و نظر به خصلت ھای استعمارگزينی و خون چو به امپر ياليسم جھانی آمو خته

 دگيرن سخت نمی

 ،فھم ، معيار ھمه چيز است به جز سوادۀ ما ھمۀبخت و مصيبت زد که در کانديدان رياست جمھوری کشور بد ينااز 

 .دنده خواھد ش بر، يک منافق،يک وطن فروش ، يک بی ناموس،يک شرفباخته  کنم ؟ فکر می انشاخالق و د ،شرافت

 

  


