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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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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۵ جوالی ٠٣
  

  دنبال می کند  شورای نظار و جمعيت را،ٔسايه مرگ
 

 ،يستی اش لع امپرياليستی و کلونيااز آنان در جھت مناف،امريکا در بدل پرداخت پول ھای گزاف و تسليح نوکرانش

ھمانطوری که آنان را به  ،ديگر ضرورتی به آنھا نديده ،استفاده ھای ابزاری می کند و به محض دستيابی به اھدافش 

 .بعد از استفاده به دور می اندازد،  کاغذ تشناب نچو ھم خيلی به آسانی،آسانی خريداری نموده

»  پروان« در واليت تاريخی،)شورای نظار و جمعيت(ايط و مھمات نظامی مربوط بمباردمان ديپوی اسلحه و ديگر وس

  نداشته و ،وطنفروشان و تجزيه طلبان ، ناموس فروشان، ديگر چندان ميلی به اين باردوش ھا،نشان می دھد که امريکا

 باز کرده و ،داعش/بان طال،ضرورتی نمی بيند  بل آغوش پراز مھر و محبتش را برای فرزندان ناراضی و اما خلفش

 . جست و جو می کند، منافع دراز مدتش را در افغانستان وآسيای ميانه،در وجود آنان

 از با ،ربانی/ مسعود،ٔو پيروان داره دزدان سر گردنه» غالم بچه-شير آغا رحيم«ٔعف و جف و غر و پف ھای اوالده 

اين  ، ترس و لرز  شان می باشد زيرا اگر امريکا،سوزی... دگی نمی کند بل از نغيرت بودن و با شھامت بودن آنان نماي

 بزودی و ، چارپايان طالب جی وبرادران دو قلوی داعشی شان،نمايد) عاق(کند و) هخچ( ،سگان وحشی را تنھا بگذارد

را ھنوز ٔ شاھد زنده مدعايم می باشد زي، ميالدی١٩٩۶تاريخ  .دن گليم نسل روسپيان دوره گرد را جمع می کن،به آسانی

ربانی با  سگان جمعيتی و شورای نصواری / نرسيده بود که مسعود به دروازه ھای کابل ،ريش بمبو ھای طالب جی 

 دم می شورانيدند و التماس می ،سخت چسپيده بودند ،»امام علی رحمانوف«  از فراز آمون گذشته و به پاچه ھای،شان 

 !!کردند

توسط باداران  ،ھر زمانی که ظالمان و ستمگران ،داران خارجی شان می باشد ھميشه به با،اتکای ظالمان و ستمگران

 به مرگ طبيعی نمی ميرند بل ھم چو سگان ، در بيابان ھای سرد رھا می گردند،بنابر داليل گوناگون ،خارجی شان 

 . مردار می گردند،طور فجيحه  ب،ٔوحشی يا توسط توده ھا و يا ذريعه حريفان سياسی شان

» امرهللا صالح «، جاسوس کثيف و کودن،)ٔعطا محمد نور- ماما مرزای توتله( و گزافه گوئی ھای بچه بی ريش الفيدن

کثيفترين و بزدل  ،ٔ به مثابه باد ھای متعفنی از پر خوری زياد می باشد زيرا نسل روسپيان ،و ديگر غالمان و مفعوالن

 به حراج ،ستد نموده  و بادله و دادم وجدان ھا و ناموس ھای شان را ترين چارپايان تاريخ بشريت اند و خيلی به آسانی

 ،»گلبدين« از حزب اسالمی ه ای شاخ،»شورای نظار/جمعيت« بين ،وحدت و يا ائتالف. می گذارند و می فروشند

ا ھويت اين بی شرفترين و بی وجدان ترين نسل زنازادگان و حرامزادگان را که ب.... و» سياف«و » وحدت« ،»جنبش«

 .نجات نمی بخشد ،حتمی   دست به جنايت زده و عوامفريبی می نمايند ؛ از مرگ ذلتبار،"افغانستانی و خراسانی"جعلی 

 موجب خوشی ميليون ھا انسان اين سرزمين در ماتم  نشسته و غرقه در خون  ،مرگ اين ماچه سگان بی دم و وامانده 
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 .قرار می گيرد

کشور را  ،ٔصفحه خونين ديگری را در تاريخ کشور می گشايد ،ٔاريکه قدرت سياسی بر ،ٔآمدن دو باره طالب جی

 .ٔدر ورطه انقياد و تجزيه می کشاند و يوغ عبوديت را بر گردن توده ھا می اندازدسريعتر 

رجی ھمراه با باداران خا ،جھادی و جھاديست ھا و ديگر وطنفروشان  ،تنھا و تنھا شکست  و نابودی طالب و طالبيسم 

 تغييرات بنيادی در افغانستان آورد و ديگر ،تنھا با تفنگ می توان .  امکان پذير می باشدجنگ توده ئی طوالنی با  ،شان

 .ھيچ بديل منطقيی وجود ندارد

رھبری ) واقعیکمونيست حزب ( توسط ، پا خيزند و اين جنبش توده ئیه  ب،ٔاگر مردم پا برھنه و شکم گرسنه افغانستان

 .ٔ توانائی در ھم شکستن اراده واحد و پوالدين توده ھای مسلح را ندارد،يچ قدرت مادی در جھان ھستیھ ،گردد

ًمطمئنا و يقينا  آتش در خرمن ،)واقعیکمونيست حزب ( تحت رھبری ،پاخاسته ه  ھيبت مبارزاتی توده ھای مسلح و ب،ً

ميھن ۀ  خادی شان و ھم، پرچمی، خلقیداعش و شرکای جرم/ طالبان،ھستی نيرو ھای ماورای ارتجاعی جھادی

 .ھموار می سازد ، آسايش را از آنان سلب می کند و راه را برای نابودی محتوم شان،فروشان می افروزد

 می ، اين کثيفترين نسل روسپيان و پليد ترين وطنفروشان قرن حاضر،تنھا و تنھا با مبارزات مسلحانه و با نابودی قھری

 نو و دمکراتيک را داد و راه را برای خوشبختی و سعادت مردم بال ديده و ،تان آزاد  و مستقل توان بشارت يک افغانس

 ."ھمان آش و ھمان کاسه"ھموار نمود و در غير آن ، اين ديارۀ استثمار شد

 ! پرچمی و خادی شان،داعش و شرکای جرم خلقی/ طالبان،مرگ برجھادی ھا

 ! و انجوئيست ھای خادم امپرياليسممرگ بر تکنوکرات ھای جاسوس و مادر فروش

 !...........و» افغانستانی «،»آسانی- خر« تجزيه طلبان ومادر فروشان ، وطنفروشان،مرگ برتفرقه اندازان

 !مبارزۀ مسلحانهسوی وحدت ملی و انقالبی و ه به پيش ب

 


