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  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۴ اکتوبر ٢٢

 !شروع کن »شورای نظار«و  »حزب افغان ملت«از ، »اشرف غنی«
خانه تکانی را آغاز کن و دزدان را به اعدام  ،از داخل خانه ات ،اگر شياد نيستی که ھستی ،»اشرف غنی احمد زی«

 کاکای پيرت که ،برای مردم بگو که  چرا. ھايت واقعاً جدی ھستیدر کار  ح به اصطال،محکوم کن تا مردم بدانند که

 ،نمود )کامپاين( عزم سفر بست و برايت در افغانستان ،»کليفورنيا« از قصرش در،آفتاب عمرش در حالت غروب است

   اقتصادی در ميان نبود پس چه عاملی باعث شد که وی از بستر بيماری برخيزد و به کابل بيايد ؟اگر مسائل

 که دولت و حکومت مملو ، فروخته شده و اخوان زده،در افغانستان اشغال شده ،خيزک و جستک ھا و کاغذ پرانی ھايت

بان و تکنوکرات ھای دزد و مادر فروش طال،  جھادی، پرچمی، خادی،از جنگساالران و مجرمان جنگی اعم از خلقی

   ، ابعاد جامعه اعم از دولت و حکومتۀنمی تواند فساد اداری و در کليت فساد را در ھم ،وابسته به امپرياليسم می باشد

دولت  .در کل ريشه کن سازد و از بين ببرد) انجو ھا(سسات ؤسسات بورژوازی کمپرادور دولتی و خصوصی  و ممؤ

قرار داشته آن  در رأس ،مفسد و شياد از قماش جناب خود شما ،خانٔه فساد باشد و افرادی آغشته به فساد که یو حکومت

  کرد ؟دچطور و چگونه با  فسق وفساد مبارزه  می توان ،باشيد

چپاول و  ،نيز در فساد اداری آغشته و در دزدی ،»حزب افغان ملت«خوبی می دانی که ه اين را ب ،»احمدزی«جناب 

بود و ھم ...... وزير و رئيس یق ديرينٔه افغان ملتی ات که زماندوست و رفي.  ت ثروت ھائ ملی دست  باال داردغار

 از خانه تا به دفتر ھمراھی  و بدرقه می ،ھر روز جناب عالی را ،»محمد حنيف اتمر«اکنون با رفيق پرچمی ات يعنی 

افغان «دھھا  ،در پھلوی وی .ر را به امريکا انتقال داده است ميالدی بدينسو ميليون ھا دال٢٠٠۶وی از سال ، دارند

 روسيه و ، کانادا، چين، استراليا،به ميليون ھا دالر را از افغانستان به حساب ھائی جاری شان در اروپا ،ديگر» ملتی

 با تلويزيون ضد ه ای طی مصاحب،برادر اپورتونيست شما .امريکا انتقال و واريز نموده  و سرمايگذاری ھا نموده اند

رسواء و معرفی  نيز حقايقی را افشاء و بعضی از شخصيت ھا را که در فساد و دزدی دست داشتند؛ ،»طلوع«ملی 

 .نمود

 ، انتصاب گشته ايد، آن حيث رئيسبه ملتفت می باشی که دولت مافيائی افغانستان که شخص خودت ،»غنی احمدزی«

 اداره گردد و ،»واشينگتن«و » لندن« که  افغانستان اسير ازیا زمانت.  و قصر سفيد اداره می گردد١٠از قصر 

 ، اسالمی و ايادی جنايتکار و آدمکش شانهافغانستان يک کشور اشغال شده باشد و نوکران امپرياليسم يعنی ارتجاع سيا

قرتک و فرتک ھائی تو دلقک حقير و بی مغز عاری از تفکر و  حاکم بر دولت و حکومت پوشالی و دستنشانده  باشند؛

بازی وشعبده بازی می باشد که خاک   ھيچ جائی را نگرفته و تنھا نمايشنامٔه مضحک شادی،پادو و جاسوس امپرياليسم

زی ھا اين ھمه ميمون بازی ھا و خيمه شب با .دارد به مردم دردمند مان بی حرمتی روا می بر چشمان مردم می زند و
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 شيادی و عوامفريبی بيش نبوده و با اين ترفند خاينانه ميليون ھا دالر به جيب می زنی و ،توسط تو عروسک سرمايه

 .بقای سياسی ات را حفظ می داری و بس

 National Institute of)منطق انسان دانا حکم می کند که اگر کشوری در اشغال باشد و ھيچگونه درآمد ملی

Accountants)  توليد ناخالص ملیو  (Gross National Product) ھای اندازه گيری در اقتصاد  که يکی از مقياس

به  اخير ۀ در سه دھ، نداشته  و به صفر تقرب کرده باشد و توليد خالص ملی  که اقتصاد کشور بدان متکی است ،است

اگر .(  به کمک ھای خارجی نموده است وجود نداشته و افغانستان را يک کشور متکیاصالً ،اثر جنگ ھا و تجاوزات 

 توليد خالص ،ی کسر شودئ سرمايهھای  ی وديگر دارائیئ ھزينٔه استھالک کاالھای سرمايه (GNP) از توليد ناخالص ملی

معاش  ،دولت و حکومتش ،که خود ،دوم جھان»متفکر«و شخصيت » نابغه«پس جناب  .).آيد دست میه ب (NNP) ملی

افغانستان را  ، فقر را از جامعه برمی چينند،با اتکاء به کدام  بودجه ، کشور ھای سرمايداری اندخواران و جيره خواران

 گلستان جھان می سازند و مردم افغانستان را رستگار ساخته و سعادت می بخشند؟

گز ملی و شرافتمند نمی نويسم، زيرا در آن صورت ھر(اگر تو واقعاً يک شخصيت جدی می باشی ،»غنی احمدزی«

فقر را محو سازی  ،بریبفساد را از بين و می خواھی ) حاضر نمی شد تا کاله دلقک استعمار را بر سر خويش بگذارد

رئيس اجرائيه و معاونانش را و دوم  اعضای حزب مرتجع و اپورتونيست  ،مشاورانت ،نخست معاونانت...........و

سھيم می  ،ر خيانت و دزدی ثروت ھائی مردم افغانستانرا که د» شورای نظار«و گردانندگان اصلی » افغان ملت«

دستگير و در چھاراھی  ،وطنفروشان و جنايتکاران جنگی اند ،باشند و اعضای پارلمان ضد ملی را که ھمه دزدان

بعداً می توان  ،به جوخه ھائی اعدام بسپار و افغانستان را از لوث نجس شان پاک گردان ،پشتونستان بدون محاکمه

 .در غير آن حرف ھايت ھمه باد ھوا و فلی فلس بوده و مردم فريبی می باشد . يک شخصيت جدی خطاب کردبرايت

حواريون و ايادی وطنفروش و جنايتکارش قدم گذاشته اند و تو ھم  ،»کرزی« که ھیاگر در را ،»غنی احمدزی«جناب 

 .ارت خواھد بوددر انتظ ،»نجيب احمد زی«بدان که سرنوشت  ،ھمان راه را تعقيب نمائی

بايد با خيزش مردمی بر حاکميت خران خاتمه بخشيد و کشور شيران و عقابان را از  ،افغانستان در اسارت خران است

 .اسارت خران رھانيد

 

  


