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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

  
  ی ودان محمودسيرويم

  ٢٠١٢ سپتمبر ١۵

  

  !    دلقک شھرت پسند و قدرت طلباوشيبکتاش س

  !ليشھرت طلب و قومپرست مح -طلب  کھنه کار ، قدرتستيرمضان بشر دوست اپورتون

خلق   وزهي در انگیپسند  و شھرتی قدرت طلبۀي که از داعیراد افیاجتماع - یاسي ورفتارسی اخالقاتيخصوص

 ھا وچند لهي به انواع حیاسيقدرت س  برماندن اي کسب قدرت و کسب شھرت و یبرا، دارند  خود برخوریخو

  .را حفظ دارند  شانی و اجتماعیاسي سی و بقایتي ملمنافع  شوند تای ھا متوسل میرنگ

 و یھر نوع پسته خاطر شھرت و حفظ قدرت به  اند که بی جمله افراداز اوشيرمضان بشر دوست و دلقک س 

 بي را فرمردم خواھند ی شان میھني و ضد میخاطر اغراض ضد مردمه  بھاي و با اغواگرزنند ی مدسترذالت 

  !ندي شان نائل آی ارتجاعیمرام و ھدفھاه داده تا ب

 بود با سازش و وساطت پارلمان خاطر سانسور دره  بايو که گ!!"یاسيسۀ اعجوب" ندوي اۀ  روزمي نیئاعتصاب غذا 

  .دي رسانيپاه ب  دولت و حکومت مزدوریھا» پارلمانتر «یعده ا

 ارتجاع و استعمار ۀ ارادی مزدوران بکه  تا حال ندانسته اندماري فرد بندوي دارد و اما ای ورذالت ھم مرزیائيح یب 

  .باشد ی شان می ذاتی از نادانی شان ناشیھايباز موني کار کرده و ماستعمار اند و در خدمت منافع ارتجاع و

 بوده و کي اسم سمبولکي جمھور سي ندارد، رئتينشانده بوده و قانون  ودستیحکومت و دولت افغانستان انتساب 

.  را مصروف سازدی خوار و مزدور و مجرمان جنگرهي جسگان  شده است تاجادي ایخاطره  بناکيپارلمان بو

  .چرندي در آن میفھمن واناتي را ماند که حی الهي و نا کار آمد بوده ھمچو طوکارهي پارلمان بکي  پارلماننينطقاً ام

 ی افغانستان اتخاذ مۀ در بارکه یمي و ھر تصمشود ی متحده اداره ماالتي که افغانستان توسط اکند ی حکم ممنطق

 باشند ی قانونري دولت و حکومت غکه یپس زمان .رددگ ی مصادر ني شده و دوکتورکتهي ددي از قصر سفگردد

   افغانري ملت دربدر و اسی برای قدرت چه نفعی کسب شھرت و بقای برااوشيس و  بشر دوستیتالشھا

  دارد؟

١٣/٠٩/٢٠١٢  

  ی شمالیايفورنيکل 

 کاي متحده آمراالتيا 


