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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ جون ٢۵
  

  ،»امر هللا صالح«

 !چوچه سگی که عليه ھستی افغان و افغانستان پارس می کند
دم تکان می داد و اما  »کرزی«ھم چو پاپيگکی برای شاه شجاع بود »امنيت ملی« رئيس »امر هللا صالح« که مانیتا ز

 بعد از يک سکوت نسبی عوعو و عف و جف زدن ،زمانی که از وظيفه اش نظر به بی کفايتی و دزدی سبکدوش گرديد

 !را عليه دولتی آغاز کرد که خود رئيس جاسوسی اش بود؟

چور و چپاول  ،ويرانی کابل ،درکشتن کابليان١٩٩۶-١٩٩٢تحت فرمان مسعود جالد در سال ھای  »امر هللا صالح«

 ۀسرمايه ھای دولتی و اموال مردم کابل نقش ضد ملی و ضد انسانی اش را ايفاء داشته است و دستان کثيف اين پتيار

 مرغ دزدی می باشيم که ۀامروز شاھد زندگی فرعونی و به دوران رسيد .ھار و بی عار با خون کابليان رنگين می باشد

زرق و برق ثروتش را در شرايطی از طريق تلويزيون » مھمان يار«  باالئ گنج قارون نشسته است و از طريق

به نمايش می گذارد که اکثريت خلق ھای افغانستان در محروميت تام با فقر عريان دست و پنجه نرم می » طلوع«

 !دارند

غربی ھا بنياد گذاشت و ايرانی ھای وابسته به نوار از با تقليد ميمو» روند سبز«  پارينه سال باندی را تحت عنوان

بيشتر از يازده ميليون بيکار و بيشتر از يک ميليون  ،کمپاين ھای نوع غربی را در کشوری که نود فيصد بی سواد

راه انداخت و جوانان و نوجوانان ه ب ، باشندگانش در زير خط فقر زندگانی دارند٪٩٠تاط مواد مخدر دارد و عم

در ه  سياسی و اجتماعی کشور به ميدان کشيدۀ بی ارزش در بازار آشفتۀ امتعۀشيری  را سبز پوش ساخت و به مثابپنج

معلوم نيست که پول خرچ نمايشات مسخره و اين ھمه کش وفش ھای اين  .معرض نمايش قرار داد و اما خريداری نيافت

که وی روزگارانی را در و تمويل می گردد؟ ھمه می دانيم شياد و کودن از کدام منبع تأمين  ،خيره سر ،جاسوس سبکسر

 !گذشتانده بود»سمنگان« کان بقالی   فردی درد

دور » انتخابات« چندی قبل يعنی قبل از برگزاری ، بيمارۀ فرصت طلب و لجام گسيختۀاين شرفباخت» امر هللا صالح«

ساخت و » عبدهللا عبدهللا «هقاداتی را غير مستقيم متوجنشخوار کرد و يک سلسله انترا ظاھراً وحدت بين االفغانی  ،اول

وی با اغواگری وعوامفريبی  جنگ لفظی و سگ . حامل وحدت ملی نمی باشد» عبدهللا عبدهللا«مدعی گشت که تيم 

راه اداخت و تا که توانست  سير و پودينه و جل و ه ب» محمد محقق «،جنگی را با قھرمان ميخ کوبی بر فرق انسان

در ميان  .فشاء و رسوا ساخت ا، عام بيرون کشيددر محضرو ارتباطات وی را با ايران و پاکستان  » محقق« ک پوست

 ۀمی پيوندد و در ادام» اشرف غنی« اين ميمون بازی ھا و شعبده بازی ھا ادعا کرد که عنقريب با تيم متفکر بی مغز
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به موجوديت ) ديورند( ھای ھر دو طرف خط تحميلی سخنانش خاطر نشان ساخت  که اين تيم می تواند توسط پشتون

گاھی   زيرا پشتون ھا ھيچ،سؤال برده و ضربت وارد سازد را زير»پاکستان«  آسيب برساند و پايه و اساس» پاکستان«

 کشور را دو ۀرا به رسميت نخواھند شناخت  و ھميشه خواھان آن اند تا خاک ھای از دست رفت) ديورند(خط تحميلی 

به قلمرو تاريخی افغانستان ملحق گردانند و ھم چنان پشتون ھا ھيچ گاھی حاکميت پنجابی ھا را باالی مقدرات و باره 

» انتخابات« حامل چنين پيامی نيست و اگر اين تيم در» عبدهللا عبدهللا«وی افزود که تيم  .سرنوشت شان قبول ندارند

اما چند روزی از صحبت ھای پر از  .و....... امضاء می رساند ورا با پاکستان به ) ديورند(پيروز گردد خط تحميلی 

روند « که:  اعالم نمودۀ طی اطالعي،الفوک و شياد سپری نشده بود ، مفلوکۀ روانپريش و اعجوبۀطمطراق اين عجوز

تار  حوزه بوده  و ھر حوزه دارای رھبر می باشد که در تصميمات شان خود مخ۵٠٠دارای پنجاه ھزار عضو و » سبز

بپيودند و اما  »اشرف غنی« حوزه موافقت کرده اند که با١٠ حوزه تنھا ۵٠٠در اطالعيه آمده است که از  .و آزاد اند

 نفوس ۀقرار احصائي .می باشند» عبدهللا عبدهللا« حوزه مخالفت شديد شان را نشان داده اند و خواھان پيوستن به تيم ۴٩٠

را بين » پنجشير« اگر نفوس . تخمين زده شده است١٢٠٫٠٠٠ به بزرگ» پروان«مربوط » پنجشير«ولسوالی 

 ضياء و ولی مسعود ،عبدهللا عبدهللا خاين ، قانونی فاشيست،فھيم ،طرفداران مارشال شلغم  بينی متوفی و يا مردار شده 

  نيست که چراپس معلوم . نفر می رسد٢٠،٠٠٠تقسيم نمائيم برای ھر کدام ..... دزد به استثنای بسم هللا محمدی و

 کوه نشان می دھد تا سگانی از قماش ،گزافه گوئی و دروغگوئی از کاه ، قدرت با الفزنیۀلولو و تشن» امرهللا نا صالح«

 !خودش را بفريبد؟

افشاء سازی ھا و عف و جف  زدن ھای زياد  ،انتقاد کردن ھا ،باالخره بعد از رگ گلو کشيدن ھا »امرهللا نا صالح«

 شرم و حياء؛ در ه ای بدون ذر،»محقق« و متحد ديرينه اش شورای نظاری ،ايرانی، داران پاکستانیا عليه باً ظاھر

آخر  .را آغاز نمود» انتخاباتی«ايستاد و برای آنان تبليغات و کمپاين ھای » محمد محقق« و» عبدهللا عبدهللا«  پھلوی

از .  اول بودۀ دوم پر از تقلب تر از دورۀوم رفت و دور دۀپر از دستکاری و پر از تقلب اولی به دور» انتخابات« االمر

بيشتر از » اشرف غنی« ، بی نبوغۀتحت رھبری نابغ )افغان ملت -عگلم جم - وحدت( ائن و شواھد مشھود است که تيمرق

ه ب.  نموده و به ھمان دليل در صدر جدول قرار گرفته اندبيشترشان تقلب ) شورای نظاری - گلبدينی -وحدتی(حريفان

 »انتخاباتی« دوم ۀمغلوب شدن شان را پيشتر از اعالم نتائج دور )شورای نظاری - گلبدينی -وحدتی(عکس تيم تقلب کار

 و در خيابان ھا آغازپوز بند ھا را دريدند و ھم چو سگان ھار به تھديد  ،حس کرده و يک باره زنجير ھا را گسيختند

اھی را رچھار ،جدی رسانيدند و مردم عادی را لت وکوب نمودند به موتر ھای تکسی زحمتکشان آسيب ھای ،ريختند

 در محاصره کشيدند و به ،که سد کردند ھمان روز دو فاميل را که عروسی داشتند و به صوب ھوتل در حرکت بودند

ی دھان نجس از مارش ميليون» عبدهللا عبدهللا«و » امرهللا نا صالح« البته  .آزار و اذيت عروس ھا و دوشيزگان پرداختند

 سياھی ۀ اوباش و چند نفر پودری ھای زير پل دريای کابل را به مثاب و نفر لند غر١٠٠شان را گشوده بودند و اما 

   .نمايش گذاشتند که عکس ھای شان در فيسبوک به نشر رسيده لشکر ب

و لنده غران و پودری ھای » عبدهللا عبدهللا«ھای نمايشی اين سناريوی  مسخره و انجنيری شده به بازيگری » فشار«

 ،»کرزی« به امر سناريو نويس پشت پرده» الحق امر خيلءضيا« گلبدينی هشورای نظاری اش باعث آن گشت که  روبا

  کميسيونیرئيس دارالنشا. گلبدينی از وزوز موش ھا ترسيد و استعفاء دادۀ، روبا»ضياء الحق امرخيل« .استعفاء بدھد

 اعتماد ۀ ھای شورای نظاری اش به بھانجاسوسو » عبدهللا عبدهللا«ھای » فشار« راً بنابرافغانستان، ظاھ» انتخابات« 

از بن بست، از سمت خود در اين کميسيون استعفاء کرد و با استعفاء نمودنش » انتخابات«سازی و بيرون کشيدن روند 

  وی را به تقلب ، وطنفروشآدمکش و، سنگ دزدان و سنگ فروشان فاشيست . بيش نبودهثابت ساخت که يک روبا

اتھامات وارده شده را از ، »ضياء الحق امرخيل«. متھم ساختند و خواھان برکناری اش شدند»انتخابات«نمودن در 
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ھای » فشار« . از بی گناھی اش شديداً به دفاع برخاستاً جانب نسل روسپيان و فواحش دوره گرد  رد نمود و ظاھر

بناًء  . گلبدنی را مجبور به استعفاء ساخته روبا، لنده غر و اوباش شورای نظاری اشجيره خوارانو » عبدهللا عبدهللا«

اش در ......جنبشی و ،وحدتی، ھمانند برادران جھادی شورای نظاری» ضياء الحق امرخيل«از عمق قضايا پيداست که 

خاطر ه بايست ب  حق می بود میهد و واقعاً باگر چنان نمی بو بدل اخذ پول ھنگفت دست به تقلب گسترده ای  زده است؛

 ھای شورای نظاری اش و يا وطنفروشو » عبدهللا عبدهللا« می فشرد و ھرگز تسليم خواست ھای یاثبات حقانيتش پا

 .نمی شد و ايستادگی می کرد... و» کرزی«پيشنھاد 

ه در ھر سطر آن به گفته سعدی خطای در اينجا از آوردن نوشته ھای تفرقه افگنانه، خاينانۀ اين جاسوس کالبته 

صد ه  گذشته تا به حال بۀاز ھفتگذشته از محتوای خاينانۀ آن نوشته ھا،  زيرا صريحی وجود دارد صرف نظر می نمايم

در واقعيت امر اين ناخلف  . امنموده قرتکی و فرتکی را اصالح ۀانشائی و گرامری اين بوزين، ھا غلطی امالئی

سازمان کارگران م ل « ،رھبر مأيوسان لولو و بچه بی ريشان پيرم قل »ظفر«  صادق علی »جنيران«چشمپاره سر ھای 

 .را خاريده و گوی سبقت و بی ناموسی و چشم سفيدی را از آنان ربوده است» م

 !ھموطن درد مند و انسان ھای شريف مرز ھای کھن افغان زمين

 ھم  ھرگاه از نظر بگذرانيدرا » غالم امرهللا صالح«  ۀالطائالت و گويا اخطاري ،لجنپراگنی ھا، چرنديات

ن وشرم ي، و ھم از عملکرد  ھای ننگخواھيد ديدبی سواِد نادان را  ن موجود سفله وينانٔه ايرملی وخايکرکترشيطانی، غ

 ؛پيدا خواھيد نمود ميالدی آگاھی کامل ١٩٩۶-١٩٩٢ در سال ھای خون وآتش ه ئین وطن فروش وحقه باِز حرفيآورا

ِت ھای دردناک  و بدون خدشه می باشد، با يِن واقعي سند که مبۀ تاريخ افشاء گری ھای اين قلم با ارائۀبناًء در اين برھ

ِل ين خردجال محيثَِق شناسائی اوجز و اما مو که برای ھموطنان عزيز يک منبع مبايد ادامه يابدآشکار و نانه ي واقعبۀشيو

 .مشيری و لنده غرش می باشدوسفله و ديگر شورای نظاری ھای ش

مردم به شعبده بازی ھای نا فرجام از طور مشخص ضد و نقيض بوده و تعداد زيادی ه ب» امرهللا صالح« نوشته ھای 

نمائی وطن دوست « ،مکارگی ھا ، نيرنگبازی ھا،اين زشت سيرت زمخت پی برده اند  و می دانند که تمام اين چال ھا 

سياست و تحميل فاشيزم عريان » ارگ«به » رسيدن«و ھمه و ھمه بخاطر » ملی گرائی ھا« ،»مبارزه مدنی ھا« ،»ھا

اين که .  اين ملت رنجور و ستمکش می باشد و بسۀ باالی اکثريت قاطبھای ضد انسانی شورای نظار و اخوانيت

 لنده غر و ھمکاسه ھایل در حين حا ،دن مدنی و دوست داشتن افغانستان دم می زۀاز مبارز» غالم امرهللا صالح« ھنوز

 باالی یو لندکروزر و بيرق ارتجاعی نوع ايرانی در چھاراھ AK-47 اش با کالشنيکوف» شورای نظاری«اوباش 

دولت  »قانون اساسی«از يکسو می نالند که به مدنيت رو آورده اند و . موترش نشسته  و منتظر دستور است که بکشد

تشکيل ) دولت در دولت( دوش وه از جانب ديگر سالح ب.ابق بدان عمل می کنندمزدور افغانستان را قبول دارند و مط

 نشان می ٢-که خود تدوين و نافذ نموده اند تمرد کرده و چنگ و دندان برای سگ جنگی »قانون اساسی« داده و عليه

 !دھند؟

https://fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t1.0-

0/10461963_718203014909263_489852643008555817_s.jpg 

ويش تھداب وطن خ:" که ھم چو سگ بد بوعف و غف  می زند و تھديد می دارد که» امرهللا نا صالح« سخن امروزی

اين که وی  . می باشدوطنفروش شورای نظاری ھای ۀآرزوی ھای ديرينيکی از حرف دل و  ؛"را آسيب می رسانيم

بدون شک و شبھه سخنان اين طوطی بی  ،شکل عريان سخن می زند ه چرا اين طور گستاخانه از تھديد بی ناموسانه ب

 ،دوم . تجزيه کشور،يک : می توان سه نوع تعبير کردازاين تھديد. ديکته شده است »عبدهللا عبدهللا«دم از جانب 

دارش را با سالح ھای پيشرفته تجھيز کرده باشد و ھمين مسأله باعث  آن اامکانات زياد دارد که روسيه اين غالمان وف
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به ھمه معلوم است که ،سوم. شده است که تحت عناوين و بھانه ھای مختلف می خواھند دست به جنگ و تخريب بزنند

از نگاه نظامی و ھمچنان  ،سل روسپيان و حرامزادگان و زنازادگان تاريخ ديگر توان سال ھای سگ جنگی را نداشتهن

 بچه ترسانک را شروع ،روحيه نھايت ضعيف گشته اند و روی ھمين علت است که با الف و پتاق زدن بسنده نموده

نمايش بگذارند وشرايط  رعب و وحشت را در ميان توده ھا به  هکرده اند تا از پاده ھای غالمان لنده غر پھلوان پنبه ھا ب

 زيرا که ،من روی تعبير سوم پا می فشارم و ھم چنان  تھديد ھای خاينانه را نيز جدی تلقی می نمايم .وجود بيآورند

وی می کمک مالی و تسليحاتی و معن »آی اس آی«و پاکستان و » واواک« ،غالمان در پھلوی روس ھا از طرف  ايران

  دوم اطالعات سری و جدی را ۀ اول و دورۀدر انتخابات دور» آی اس آی«دست آمده است که ه شوند و اسناد زياد ب

 .در اختيار شان قرار داده است

زمين خود فرياد سر داده  است که اگرمردم  اين پاده ھای خران کور مغز را به  امروز دشمن قطعی وخونی افغان

پس دشمن  غدار معلوم  .می کشند و تخريب می کنند و کشور تاريخی مان را تجزيه می نمايند ،رھنمائی نکنند» ارگ«

 .است و از پشتيبانی قاطع اکثريت توده ھا نيز محروم می باشند و در حدود چند ھزار قالده  خر و سگ اند

» افغان ملتی« و چه » دهللا عبدهللاعب«مردم بايد بدانند چه غالم بچگان قوم پرست با متحدين جنايتکار شان تحت رھبری 

با حواريون و متحدان خاين و وطنفروش شان بر مسند قدرت سياسی تکيه » اشرف غنی« ھای فاشيست تحت رھبری

ربنيادی برای تعالی کشور و آسايش مردم در جامعه رونما  نخواھد شد و مجرمان جنگی و خاينان ييھيچ گونه تغ ،زنند

 . رقم خواھند زد،و سيزده سال پيشينهملی بر سرنوشت شان ھم چ

،  سالح بر شانه کشيدن را کنند و به مصاف چند ھزار خاينۀت بخرچ دھند و ارادأاگر يک بار ديگر مردم جر

 ھای تفنگ ھای شان قدرت سياسی خلق  و دولت تمام عيار خلق ۀسوگند که از لول ، قدرت بشتابندۀوطنفروش و تشن

 غير ملی و غير مدنی و مجنون شان خس ، بی سواد،دهللا و بسم هللا با لنده غران ساديستعب ،امرهللا .بيرون می شود

 .ھای روی آب اند که با سيالب تند خشم خلق به آسانی نابود می شوند

 !ھموطن

 زيرا ھر روز اين شما ھستيد که ،اگر می خواھيد بگوئيد که از جنگ و خون ريزی خسته شده ايد سخت در اشتباه ھستيد

اگر  . قبل اين شما بوديد که قربانی و کشته داديدۀدر بيشتر از سه دھ. متحمل خسارات می شويد و قربانی می دھيد

خواھان نابودی وطنفروشان و مجرمان جنگی ھستيد سکوت  طوالنی را بشکنيد و با سکوت تان  در بقاء و ھستی 

 زيرا ميھن ،خيزيد و تفنگ ھای تان را پاک و صيقل دھيدپا ه با تمام ابزار در دست داشته ب. جنايتکاران کمک نکنيد

 برزميد و ساليان ،پا خيزيده يک بار جانانه ب .تاريخی تان و سرنوشت خود تان در معرض خطر جدی قرار دارد

  ننگ افغان است و بدون جنگ حق به حقدار ۀدرازی را با سربلندی و سعادت زيست کنيد زيرا زيستن در اسارت ماي

 .دنمی رس

 .ھم خود وھم کشور خود را از اين بن بست تاريخی و فالکت برھانيد چرا که شما سردار آزادگان ھستيد ،پاخيزيده ب

 ميرويس ودان محمودی

 

 

  


