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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محودی

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠٧

  

  روابطشو " گاو" باز ھم به ارتباط جنايات و وطنفروشی ھای نجيب

  !افغانھا شده است» وحدت«  خواھان،سرزمين جادوئی ھنددر فتانه جان زن نجيب جالد از کاخ محل نشيمنش 

 ، نجيب گاوتکنم که آيا در زمان حاکميت خون و آتش شوھرحرامزاده و وطنفروش ال میؤ از شما س!فتانه جان

شھوت و شب گذرانی اين  محفلبازی و ميگساری، را داشتيد و يا خير؟ ويا عيش وعشرت،» ملی«ھمچو احساس 

 !!!کشته بود احساس را در وجودت

  وحشت و قتل و کشتار داشت؟ جزه بود چه ارمغانی ب) خاد( رئيس که شوھر مفعول و وطنفروشت مگر در زمانی

 وجدان و ضمير باخته ات و بی دانيد که خون ھزاران مرد و زن انقالبی و وطنپرست توسط ھمين شوھر آيا می

 گونھای پلچرخی ريختانده شده است؟يپل رفقای خاديستش روی سنگفرشھای زندان پلچرخی و

   کشته شده بودند؟توفاشيست  نقالبيون را نمی بينيد که توسط شوھر نجس وآيا گورستانھای کشف شدۀ ا

گرديده است و تا ھنوز ھم مادران و  دانيد که شوھر زنازادۀ تان باعث يتيم شدن وبيوه شدن ھزاران فاميل آيا می

  ؟خون می گريند اشک به جایشان ۀ  در فراق فرزندان شھيد و گمشدی اند کهپدران

 !دانيد و يا خير؟ می  اين مادران و پدران خبر داريد و در غم شان خود را شريکآيا شما از دل

را در کالج  امروز دو دخترتان نامردانه کشتيد و امارا بر حرمت و ناموس دختران مردم تجاوز کرديد و آنھا 

 !پردازيد  فيس می پنجاه ھزار دالرساليانهو برای تحصيل شان   فرستاده ايد تا درس بخوانندبرتانياشخصی در 

 !يتيمان افغانستان؟ جز دزدی و غارت پولھایه اين پولھای وافر و سرشار از کجا آمده است ب

 !رسد  نمییتصور حتی اگر ھم تمام جنگلھای پکتيا را بفروشيد عايدش به چنان ارقام غير قابل

باعث مانا تجاوز عريان روسھا ھ  به اصطالح تکاملی اش کهۀ ننگين ھفتم ثور و مرحلیمگر شما در زمان کودتا

 يا به مھتاب تشريف برده بوديد؟  آيا در زمين تشريف داشتيد وآن بود

 شھادت رسانيده است؟ه ليون شھيد را کی بياين دو م

 مگر طاعون آمد و يکسره ھمه را فنأ و تباه کرد؟

 بيگانه شدند؟  ملکھایۀرا رھا و آوار ليون انسان زادگاه اجدادی شانيچرا بيشتر از پنج م

سرنوشتی دچار شده  اين چھار صد ھزار معلول و مفقود االثر محصول چيست و چرا به اين روزگاران سياه و بی
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  اند؟

 مگر در زمان حکمرانی طالئی ھا مردم ھمچنين سرنوشتی را داشتند و يا خير؟

ت و کشور را دستخوش تجاوزات ساخ که مردم را ھر دم شھيد ی ھستندئا محصول اين نابسامانيھا و دگرگونيھاھکي

 امپرياليستی نمود؟ ھمسايگان نامرد و کشور ھای ارتجاعی و

 د چنين اتفاقاتی افتاده بود و يا خير؟وداو/آيا در دوران ظاھر

-قالدگان خلقی گاو مانند شما و ھم جز شوھر نامرد وه ويرانی و وطنفروشيھا اند ب -ا جوابگوی اين ھمه کشتارھکي

 کردند؟ ھمه نجيب مفعول و نجيب گاو خطاب می در زمان محصلی وی راکه اش؛ خادی و پرچمی 

چند تا موشھای خاديست که در  جزه  کھولت خريداری ھم دارد بدورانين امگر ناز و نخره و عشوه گری تان در

 برند؟ سر میه را در سر خمی و ذلت ب ننگين شان سوراخھا خزيده اند و با اسمای مستعار زندگی

 زنيد؟  حسن چپ میۀرا به نادانی و کوچ اقعاً به درد گوشدراز گرفتار شده و ھفته فھم گرديده ايد و يا خودآيا و

رنجھا  - ھمۀ درد ھا کاسيگين مسبين -دانيد که شما وطنفروشان کثيف و نطفه ھای نجس برژنف آيا نمی

 سوختيد و کشتيد و دزديديد؟ اديد،روسھا قرار د باشيد و کشور را در بست در اختيار وبدبختيھای مردم ما می

و تجاوز امريکا و .... و مال عمر و دوستم - مزاری -گلبدين - مسعود ۀوجود آورنده دانيد که شما ب آيا نمی

 باشيد؟ مداخالت ايران و پاکستان می

 !ناموسفروش گفتند که خلقيھا خر اند و پرچميھا  حق میهدانيد واقعاً مردم ب اگر نمی

 ! عشوه گرۀفتان

وسيل آتش قرار دارد و ما تشنگان انتقام  ی از خونئرا بايد بدانيد که بين شما و ما ملت افغان دريا گوش کن و اين

 !شما زنازادگان و حرامزادگان روزگار ريختانده شده است دستانه  ھستيم که بخويشخون عزيزان 

کنم و بس و  تفنگ با شما تسويه حساب می بانشما ھا بايد بدون محکمه اعدام صحرائی شويد و ما تنھا و تنھا با ز

 !اينست اتمام حجت ما

 !ھمپالگان جنايتکار شان خادی و -پرچمی - مرگ و نفرين بر آدمکشان و ناموسفروشان و وطنفروشان خلق 

 !درود بر شھدای کبير ملت

 زنده باد افغان و افغانستان


