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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  ! ھستند جھموری رياست انتخابات تكت جوی و جست در جنايتكاران
 اند شده تربيه كشور ۀمالي خون از كه زاديخواه و آ نجيب،  شريف مردم ماستۀ رنجديد و  بيچاره مردم به افسوس جای

ھا،  سياست از گرسنه تا مردمبه  رسد چه ندارند رامآ یفضا در را كشيدن نفس  که امکاننده اشد مسكين  ای اندازه به

 تانوافغانس منطقه جھانی سياسی دالالان وباز پته چار و  جبار قبر ھای ددز اين یئودروغگو دروغ گھا،نيرن ھا،چال

  .  باشند باخبر

 ازه اند توانست تااينھا  دارد قرار مفسدو  دانش بی ،پليد ھایانسان از تعداد يك دست ۀلآ ما وطن دھه چندين ظرف در

 انسان اين.  دادند قرار بيگانه ھای كشور درخدمت را خاك و نده اكرد خوداستفاده نفع به كننده امداد ھایكشوريكمك منابع

 گويا .اند انداختهه را به را یئغوغاھا خارجی نوكرھای،  بشری جنايتكاران ،مردم قاتل ،یجان، فروش وطن ھای

 حاال ايم كرده معرفی مجلس به را اقبرچقا و   قمارباز د،دز ايم نموده ختم یئحيا بی با  راپارلمانی ورآ شرم انتخابات

  .ستا رسيده جھموری رياست ھای كانديد به نوبت

  ئیمنطقه ھای كشمكش ديگر طرف از ستا شده اشغال يكطرف از ما كشور که  اريخیت ساسح ۀنقط اين در 

 جاسوسھای با مملكت داخل در خودرا ھایت اجن پاكستان  وايران وجدان بی ھایدولت ًاخصوص جھانی استخابارات

 وطن خارج  وكشور داخل در را ھنگامه وحشی طالبان ديگر سوی از ندھد می در را تشآ افغانستان در روز ھر جھانی

ه ب مملكت سرتاسر در مرج و  ھرج يك اند شانيدهک خون و  خاكه ب  رابيگناه انسان اھصد روزه ھمهه انداخت هراه ب ما

  .نده اوردآ وجود

 ۀنقط دراين ما احمق مداران خودفروخته ودولت .بيگرند ماھی نموده تخ را بآ تا كنند می كوشش اشغالگر ھای دولت 

 نمی خودكاركرده ھای بادار ۀاجاز دونب باشد می امپرياليستی ھای قدرت دراشغال كشورکه  نيستند نآ فكر در ساسح
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 می استخابارات توسطًا فور نكند شان گفته ب كه خودرا تاجن يكی گاھی باشند خواسته اكر كنيد قضاوت شما ندتوان

  .نده اوردآ را حال چه فقيرو  بيچاره كشور اين در ستا افسوس بسيار جای كنند می نصب جايشه ديگرب گاھی كشند

 ۀدست و دار يك روند می داده بازی را مردم ھم ھستند خارجی باراتاستخ نوگر ھم سال چند طول در احمق نفر چار 

 نموده پيدا از تر بد يکی راشان ھركدام انپاك بوت و  انچاپلوس از یتعداد.  شود انتخابات قانون به نظر گويد می خاين

 و دردور  دارد راضدانسانیۀ مفكور كه ترين خاين ،فاسدترين جوی و جست در یديگر دھند می جای خود كتت در

ه اند تا مردم متوجه مصيبت ھای شان ساخت فومصر را كشور روزه ھمه جمع نموده خود ننيمعاو نامه ب خود پيش

  .نگردند

 سازند قرتمس را طالبانی مارتا خواھند می تندھسه ورکمف ھم ھا انسان خاينترينو ترين وحشیه ھمرا ديگر گروه

 تجارت خاكو  مردم یباال شانۀ ھم اما دارند بازديد و ديد يكديگر ھا بااخوانيو خارجی جاسوسانو ساير  خليلزاد

 در شخر امريكا امروزد باش می"  شش یآ ام"و "   سيا" استخبارات امريكا دسته ب قفل كليد .دنرو می كرده سياسی

 افغانستان از را عساكرخود ھستهآ  آھستهكند پيدا را گريز هرا سابق شوروی مانند می پالد تا  گريزه را دهمان بند لگ

  .كنند بيرون

 را افغانستان سابق مانندباز ھم  اين  تانگاھداشته فومصرمردم را  فروش وطن و  جاسوس ت،اجن چار انتخابات نامه ب 

ھمه چيز به منظور مصروف نگاھداشتن و   رأی گيری،نهو  ستا یانتخابات نه بکشند در حالی که  خون و  خاكه ب

در ذيل شما تعدادی از عکسھای کانديد ھا را که يکی به دين ديگری می رود تا به اصطالح تکت . فريب مردم است

ھمۀ آنھا کسانی اگر قرار باشد شرافتمندانه قضاوت صورت گيرد، می بينيم که . انتخاباتی خود را کامل سازد می بينيد

  .اند که می بايد به اتھام جنايات و خيانت ھائی که کرده اند، محاکمه شوند
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