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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                        afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ نومبر ٢١
 

  ،"آی-اس-آی"وبالگ وابسته به 
  !تحريم نمائيد را افشاء و" تول افغانستان"

افغان "،مربوط طالبان" انتول افغانست"وبالگک   در تبانی با، زادٔه دجال و شياد انگريز اين  ،"سيد خليل هللا ھاشميان  "

  !نفاق وشقاق را در بين مليت ھای ساکن افغانستان می پاشند  تخم، و خلقی و پرچمی "ملتی

  !مان را بشناسيم و افشاء سازيم ) ملی  وحدت(دشمنان 

 - ونی  قان- برادران مسعود -عبدهللا  - ربانی-مسعود" آدمکشان و وطنفروشانی از قماش - جنايتکاران  ھمان طوری که

... و"  بلخی– دانش - محقق - خليلی -  اکبر بای-  پيرم قل -  دوستم - لطيف پدرام  -  داوود کلکانی- حاجی الماس-عطاء 

 سرنوشت  باشند و توسط باداران خارجی شان باالی نمی..... و   ازبک و ھزاره،نمايندگان واقعی خلق ھای تاجيک 

 ، مال عمر ،حقانی  ،گلبدين " آدمکشان و وطنفروشانی از قماش - نايتکاران ھمان دليل موجه ج  به،آنان تحميل گشته اند

 جنرال ، غنی ديوانه ھندی جاسوس ،اتمر پرچمی خادی   حنيف، زاخيلوال جھادی ، باری جھانی خلقی ،مال منصور

ھای ميليونی   خلق واقعی  نمايندگان،و ديگر سگ ھا و سگر ھای ھم کالش و ھم قالدٔه آنان"  خلقی  يون،طاقت خلقی 

 توسط ارتجاع ، وحدتی و جنبشی شان ،نظاری  شورای، نوع جمعيتی  "برادران جھادی" بل ھم چو ،پشتون نبوده

 ،پشتون  دربند و ھردم شھيد  باالی سرنوشت غمبار و خونين خلق ھای،استعمار جھانی  ارتجاع فرامنطقه و- منطقه 

  .تحميل گشته اند

 کشته اند و پشتون ھا  ، پشتون تجاوزگران  بيشتر از، " حقانی و مال عمر،گلبدين" ،ھستند که بوده و  ھموطنان ما شاھد

" گلبدين" و پاکستانی و انفجار مين ھای ضد پرسونل "حقانی–عمری "طالبان مال  قربانيان اصلی حمالت انتحاری

  . بوده و می باشند،جالد

خلق ھا و مليت ھای شريف ساکن کشور   واقعی  وجه نمايندگان به ھيچ، خلقی ھا و پرچمی ھا -  طالبان - جھادی ھا 

 می باشند که در استثمار مردم و بھره کشی از آنان ؛  دولتی و خصوصی  بورژوازی کمپرادور نبوده بل نمايندگان

کنند که ظالم و ستمگر پشتيبانی می   بی ناموس ترين و جنايتکار ترين طبقات،بوده و ھستند و از زنازاده ترين مشغول

  .ی دارندئ يد طوال،به اغيار  غالمی و چاکری ، جاسوسی،در ميھن فروشی

 ساير   ومادر فروش و تکنوکرات ھای دزد ، طالبی ، جھادی، پرچمی-بعد از جلوس حرامزادگان و زنازادگان خلقی

   از تا به امروز ؛ بيشتر قبل   سه دھه و اندی به وسيلٔه استعمار شرق و غرب از  بر اريکٔه قدرت سياسی وطنفروشان
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افغان درد ديده جبراً ميھن محبوب شان را رھا و   شش ميليون،سه ميليون افغان مظلوم و بی دفاع به شھادت رسيده اند

و مفقود االثر  بيشتر از يک ميليون افغان معلول. ند واين سلسله تا به ھنوز ادامه دارده اگشت در سراسری گيتی آواره

ی از خون فرزندانش جاری است و اکثريت توده ھا در ئھا  نيز در افغانستان بالديده و اسير؛ جوی نشدند و ھمين اکنو

 ، طالبی ،جھادی ، پرچمی- حرامزادگان و زنازادگان خلقی،خط فقر زيست دارند و اما در مقابل رنج و عذاب و در زير

 ، دولت و حکومت را دربست در اختيار داشته،وطنفروشان  و ساير جنايتکاران و  و مادر فروش تکنوکرات ھای دزد

دانا و چيز فھم  پس منطق انسان. دسترسی حاصل نموده اند و فرعونوار زندگانی اشرافی دارند ھمچو قارون به گنج

 و مادر فروش و ساير   تکنوکرات ھای دزد، طالبی ،جھادی ، پرچمی-حکم می کند که حرامزادگان و زنازادگان خلقی

  .ھيچ گاھی نمايندگان ملت افغان نبوده و نيستند،وطنفروشان جنايتکاران و

 پير و بی ، دامن دريدهيکجا با گرگ  ،"تول افغانستان" ، و خلقی و پرچمی "افغان ملتی"، چرا بيت الخالی طالب

  زھر پراگنی و تبليغات خاينانه و بی،ئی ھا و سازمان ھای منسوب به آن  عليه شعله،"ھاشميان" رئيس مفعوالن ،دندان

 به ضم کثيف شان مراتب بدنامی  می خواھند تا  فتوای کفر و الحاد  اند و با صادر نمودن ناموسانه ای را به راه انداخته

  فراھم سازند؟ تاريخی اين دژ پوالدين را

  در ترس و ھراس دارند؟ق از شعله ئی ھا اين ، جد در جد مرده گاوان و ناموس فروشان مشھور چرا اين 

 ، " و رحيم غالم بچه ھا  تاجور ھا،ھا   سبزه،رئيس بانک ھا " سگان دم بريده از قماش توله زوزه کشيدن ھای  مگر

 ! باعث نابودی آنان گردد ؛ زھی بی ناموسی عريان  شود و در فرجام واقع  ھا ئیمی تواند باعث سرافگندگی شعله

می بود بايد اين گھر و جوھر گرانبھا  از نعمت گھر و جوھر غيرت و مردانگی برخورداراگر  “سيد خليل هللا ھاشميان”

  !را برای ارجمندان پسر و دخترش نمی سپرد؟ را به آسانی نمی فروخت و اين ميراث

يلی  ھای شان را خ کسانی اند که پس و پيش  امروز مدافعان دين و مذھب متأسفانه ،با احترام عميق به مسلمانان صادق 

  !ده ھا نوع بی ناموسی و وطنفروشی شده اند به آسانی فروخته و مصدر خيانت و

 ھيچ گاھی قدرت سياسی را در اختيار  ھا  به خوبی می دانند که شعله ئی،اين وطنفروشان دھر و از تبار نسل روسپيان

 شتار خلق ھای اسير شان حصه در ک و در ھيچ برھٔه تاريخی   وطنفروشی نگشته  و  خيانت ملی مصدر،نداشته اند 

 ،شوروی ميھن عليه تجاوز سوسيال امپرياليسم  نجات از ھفتاد ھزار تن شان را به خاطرشعله ئی ھا بيشتر . نگرفته اند

 ھای تجاوزگران و پادو ھای داخلی شان ھرگز نشده و تا به حال در کنار مردم ربانی داده اند و تسليم خواستق

 .فردای آنان می انديشند  رھائی و سعادت عمار شده ای شان قرار دارند و برای استثمار و است،بالديده

    رھبر و،کشتن ھزاران کادر   فکر می کردند که با،اخوانی ھای خر و مرکب صفت و االغ ھای خلقی و پرچمی 

 می خوانند و اما اين همی کوبند و فاتحه اش را برای ھميش" شعلٔه جاويد " بر تابوت رھروان شعله ئی ؛ ميخ آخرين را

  ."اخگر شعله می خيزد"ھای عليل العقل نمی دانستند و نمی دانند که از  مرکب

دشت و دمن و کھساران ميھن محبوب   که از ھر قطره خون شعله ئی ھا در اين خر زادگان خر صفت ؛ آگاه نبودند 

  ! الله ھا می رويد وانقالبی،مان 

 خلقی و ، افغان ملتی،وطنفروش طالبی   ھا و ھم افساران فعول زاده و ھم قالدهمفعول و م“ ھاشميان ”،"رئيس بانک"

 که  توانند ديگر نمی" شعلٔه جاويد"زدن ھای کفر و الحاد بر جبين سرخ شعله ئی ھا و   بايد بدانند که با تاپه،پرچمی اش

 مردم آگاه و. فاده ھای ابزاری نماينداز آنان است  داده و آلت دست شان قرار دھند و  فريب مردم ھردم شھيد مان را

ھا و  ھا و نيرنگ ھای دکانداران و تاجران دين و شيادی ھا و بی ناموسی ھای خلقی ستمکش ما ديگر فريب چال

  .پرچمی ھا را نمی خورند
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خس وخاشاک جھادی و طالبی و ، شورش می کنند و با طوفان عظيم خشم شان ،مردم ما با متشکل ساختن صفوف شان

  .لوث وجود کثيف آنان برای ابد پاک می سازند قی و پرچمی را می روبند و افغانستان را ازخل

  .ديگر طلسم دين و مذھب کارگر نمی افتد زيرا خلق ھا بيدار گشته اند 

افغانستان تا به حال برای ھمه معلوم بوده   از،مفعول زاده “ھاشميان ”،"رئيس بانک"اخالق و تربيت شخصی و فاميلی 

و   دزد، مفعول دائم الخمر ،اغواگری ھا و شيادی ھای اين جاسوس ھرزه و خرفت   ما ھيچ گاھی تحت تأثير مردمو 

  . نمی روند،مرده گاو بر حال

 و داغ ھا و  خاکفروش و ناموس فروش اند بايد بدانند که آنھا يک مشتِ " تول افغانستان" از آدرس ،جاسوسان پاکستان 

  .خلق ھای انقالبی و وطنپرست پشتون می باشند بين گشادهٔ  ننگ بر جه لکه ھای سيا

 دشمنان اصلی خلق ،اين سگان دھندريده   را تحريم نموده و مردود بشماريد زيرا "تول افغانستان"ک و مستراح وبالگ

 !رسواء سازيد  آنان را افشاء و، بوده،ھای پشتو

 
 
 
 
 

   


