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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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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ جوالی ١۵

 !»انتخابات دمکراتيک«بن بست 
ن جھت وزير به بن بست رسيده است و بدا ،در زير سائه اشغال ،سگان زرد استعمار» انتخابات دمکراتيک«! عجبا

برھاند و برای » بن بست«را از » انتخابات«به کابل قدم رنجه کرده است تا اين ، »جان کری« ، اياالت متحدهۀخارج

قناعت و ، داده تا مائه خوشنودی) شير چوشک( ،بسته شده است» سيا« آنان در ۀ که نطف،ھر دو طفل نوزاد و حرامزاده

 !رضايت شان را فراھم سازد

 :چه زيبا واقعيت ھای امروزی را به تصوير کشيده اند ،»اسد علی«نستوه و انقالبی ام جناب  ،مستعد ،ارجرفيق گران 

ی مردم بی خبر مارا می أکاخ سفيد اين ھا را از ھفت خوان رستم گذشتانده واز ھفت فلترو ھفت اماله تيرکرده وبعد ر"

 ". گيرند ودر نتيجه انتخاب را خودشان می کنند

ی سرنوشت مردم و کشور معامله گری ھای رذيالنه و خاينانه ادامه دارد واين معامله گری ھا قريب است که باال! آری

کشور آزادگان را در پرتگاه انقراض و تجزيه پرت کند و بکشاند تا خواب و خيال دشمنان تاريخی اين مرز و بوم را به 

 !حقيقت مبدل سازد؛ که ھرگز چنين مباد

 تا اين اندازٔه خاينانه از احساسات مردم ما سوء استفاده برند و ، در تبانی با امپرياليسم جنايت گستربگذار ارتجاع بومی

م که ھمين مردم روزی ستون فقرات انقالب را تشکيل خواھند داد و ديگر به ھيچ کسی يو اما متيقن  به آنان اھانت ورزند

 .باد تمسخر بگيرنده ان را ب مقدرات و سرنوشت شتا نخواھند دادو ھيچ قدرتی اجازه 

 ، زيرا بازی کردن با دم شير،بايد بدانند که قيمت و بھای خيانت ھا و جنايات شان را خواھند پرداخت، »غنی و عبدهللا«

 .کار جاھالن است

 !)بازی ھم با ريش بابه،   بازی ھمه چيزبا(

  را به بازی و تمسخر گرفته اند؛حرمت و عزت مادر وطن ،با اين نوع پتيارگی و شيادی» غنی و عبدهللا«اگر امروز 

 محاکمه وبه اشد مجازات محکوم ، و توسط فرزندان انقالبی مادر وطن گفتفردا در مقابل مادر وطن پاسخ خواھند 

 .خواھند گرديد

دولت ملی و چطور و چگونه در کشور اشغال شده انتخابات شفاف و دمکراتيک بر قرار و از بطن چنين انتخاباتی يک 

 انقالبی متولد می گردد؟

در کدام کشور اشغال شده رسم چنان بوده است و در کدام کشور اشغال شده چرخ ھای تعالی به گردش و مردمش 

 رستگار شده اند؟
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سگانی را من حيث نگھبابان تربيت می کنند و اين سگان کور مغز به جزمنفعت ش، خاطر حفظ منافعه استعمار ب

 .ه چيزی ديگری نمی انديشندباداران شان ب

 قادر بدان خواھد شد که سگان را از چنگ و دندان نشان دادن در مقابل ھم منصرف سازد و وحدتی فعالً  ،»جان کری«

 به اگر يک نگاه ژرف به گذشته ھای ننگين و خونين و عملکرد ھای خاينانٔه ھر دو باند قالده . را ميان شان بر قرار کند

جان ھم ه شورای نظاری و گلبدينی بار ھا ب ،وضاحت ديده می شود که سگان وحدتیه  ب،داخته شودسگان ھار انگردن 

 .ديگر قربانی گرفته اند  بار ھا از يک،شورای نظاری ،وحدتی ،افتيده و ھمديگر را دريده اند و ھمچنان سگان گلم جمع

ما نشده و ھيچ گونه تغييرات بنيادی به نفع صلح و صفا در جامعه حکمفر ،»عبدهللا«و يا  »غنی «در صورت پيروزی 

اکثريت دردمندان و ستمکشان جامعه صورت نمی پذيرد؛ بل سر آغاز سگ جنگی ھای ديگری خواھد شد که باعث قتل 

مردم  .دل بستن به سگان تشنٰه قدرت و خون آشام استعمار؛ حماقت محض می باشد. ويرانی و تباھی می گردد ،و کشتار

مردم بايد خود بر سرنوشت  .را بخورندامپرياليزم  و تشنٔه قدرت و نگھبانان و حافظان منافع مندن سگان آزنبايد فريب اي

 خلق را بنيان گذارند و دستان سگان منافع استعمار را برای ابد از سرنوشت خود و دموکراتيکشان رقم زنند و دولت 

  . کوتاه سازند،ميھن محبوب و تاريخی شان

  

  


