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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٣

  

  افشای سياستھای شان و انمعرفی جنايتکار
  

که معاون کرزی بود  نیاحمد ضياء مسعود زما !باشد احمد ضياء مسعود يک بيسواد کودن و يک بيمار روانی می

شورای  کرد و حتا در مقابل رفقای پوشالی و وابسته به امپرياليسم امريکا دفاع می  دولتۀاز عملکرد ھای خائينان

ً نظاری اش بعض  .داد  چنگ و دندان نشان میا

 می رزی دفاع کپوشالیاز دولت  که در کرسی ھای بلند نظام نشسته بودند  صالح زمانی و امر هللا عبدهللاعبدهللا

که خود شان در رأس آن قرار داشت   به منتقدين دولتیاً دادند شديد را از دست که کرسی ھای شان کردند و زمانی

پاکستان سياست ھای  جالبتر از ھمه دولت کرزی را محکوم کردند که در مقابل .ند تبديل گرديدشتند،و قراردار

دادند که  پاکستان و طالبان برای دولت ھرروز ھوشدار می لجدی اتخاذ نکرده و با رگ گردن کشيدنھا در مقاب

پاکستان و طالبان سالح  مصممانه ای در مقابل طالبان و پاکستان اتخاذ نکند آنھا در مقابل دولت و اگر سياست ھای

نظاميگر و شوونيست پاکستان که ھر روز واليات  -ارتجاعی که دولت اما از زمانی . خواھند جنگيد،گرفته

کنند  می دھند و قراء و قصبات را بمبارد آباد را مورد ھدف حمالت راکتی شان قرار می کنر و جالل -ستاننور

و اين موشھای اعجوبه در سوراخھا   تو گوئی که زمين چاک و سوراخ شده است،آورند بار میه وتلفات انسانی ب

 !پنھان گشته اند

زدائی را در کشور آرمان اساسی   تمرکز،حيائی تمام  بیبا دمکش و دزد ، آ- ضياء مسعود اين اوباش وطنفروش

 از بی ثباتی  ایبخش عمده"افزايد که   سخنناش میۀوی در ادام .داند می چنگيز و گلم جم - غالم»  متحدۀجبھ«

عالوه فساد و آن ھم  ی که ساخت متمرکز نظام کنونی بهاگردد به عوامل وزمينه  درافغانستان برمی امنی وبد

 ؟." کنونی استۀساختار و سيستم بستناشی از 

اعتماد . کارآمدی اش کم است نظامی که متمرکزاست"گويد که   حاجی محمد محقق می٢١ھمچنان چنگيز قرن 

 !؟." گيرد ضعيف و استبداد در آن اوج می )مردمی(اندک، مشارکت ) اين نوع نظام(ملی در 
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- ١٩٩٢بينيم که در سالھای  می ی تکراری و نجس رانزديک است و ما باز ھم ھمان قيافه ھا» انتخابات«چون 

موزيم کابل  - کابلی معصوم را کشتند٧۵٠٠٠سياسی  خاطر غضب قدرته جنگيھا ب راه انداختن سگه  با ب١٩٩۶

 !!!ساختند دند و کابل را به شھر ارواح مبدلملکيت کابليان را غضب و تصرف کر مال و -را چپاول نمودند

جز کرزی و چند تا ه آورده شد و ب  قدرتبرين قيافه ھای پليد و نجس توسط امريکا بعد از سقوط طالبان ھم

تمام نظام اعم از حکومت و دولت دربست در اختيار دزدان جھادی   که از غرب آمده اندیتکنوکرات و مفتخوران

 .باشد جنايتکار شان می قالدگان و ھم

 خواھی نخواھی نظام کنونی کشور درک نکرده است کهد مشھور تا حال ضياء مسعود قاچاقبر ترياک و سنگ دز

 واليت ۴٠افغانستان توسط ھمين سکتاريست ھای وطنفروش به  .است يک نظام مرکزی نبوده و نظام فدرالی

محمد نور والی   مثال عطاءطور. کنند  رئيس جمھور ھای خود مختار عمل میۀمثابه و واليان ب تقسيم شده است

ترکيه و ايران روابط  - سيهرو -آسيای ميانه  ھميشه سر کشی نموده و با کشور ھای پوشالیبلخ از اوامر دولت

مختلف ی دولت و پارلمان پوشالی اش کنسولگری کشور ھای أاست و بدون ر اقتصادی بر قرار نموده سياسی و

 !ی را به اسم ايرانيان نامگذاری نموده استئشريف باز کرده و خيابانھا را در مزار

  سياحت و تفريح را نمیۀو اجاز  جنايتکار پنجشير دروازه ھای پنجشير را بر روی ديگر ھموطنان بسته استوالی

  !دھد

اکثريت کشور در دست والی  کند و کنترول کند که حکومت کرزی تنھا بر کابل حکمروائی می منطق حکم می

پس بنابر  .باشد چمی و طالبی میپر -جنگی اعم از خلقی سکتاريست و جنايتکاران -ھای جھادی مليت پرست

 ھمان جھت ازه بدنش قرار داشته و باز ديگری ۀ و ضمير ضياء مسعود در کدام نقط وجدان - دالئل فوقانی مغز

 !دھن کثيفش بوی دروغ و تعفن بيرون می آيد

ايران در منافع حافظ که وی سگ  توانيم بگوئيم باشد و حتا گفته می ش در دست ايران میافسارمحمد محقق که 

گويد زيرا اين سگ  سيستم نظام مرکزی در ايران چيزی نمی گاھی در مورد باشد؛ ھيچ  میدولت پوشالیپارلمان 

دھد  قرار می دراليسم ايران را در معرض تجزيهداند که تغيير سيستم مرکزيت به ف ايران می پاچه گير مال ھای

پيوندد و کرد ھا با کردستان عراق خواھند  می ربیواليات ھای عربی زبان ايران به کشور ھای ع) استان(و

 وليت برای مردم افغانستان وؤبخشد زيرا کوچکترين احساس مس  خليفه میۀاز کيس اما در مورد افغانستان .پيوست

وضاحت نشان داد که اينھا ه ب ١٩٩۶-١٩٩٢ کشور افغانستان نداشته و ندارند و حوادث خونين کابلستان در سالھای

 !تاريخی دارند  و افغانستان نفرت وعقده ھایاز افغان

بدانند که مردم از چھره ھای پليد   چنگيز محقق و گلم جم دوستم و ھمپالگان جنايتکار شان-  ضياء مسعود"غالم"

را ھم بدانند قھرمان سازی و قھرمان  اين .است و نفرت قلبی دارند شان و عملکرد ھای ننگين شان خسته شده

  !خلق بسوزند ازار و خريداری ندارد و آنروز نزديک است که در ميان شعله ھای خشمديگر ب پرستی شان

دو قسمت و يا ه  افغانستان بۀاز تجزي دانند که الرد ھای انگليسی و سياستمداران امريکائی چرا مردم افغانستان می

  فرمانه چنگيز و گلم جمش ب - زنند و سگان غالم دراليسم سخن میپارلمانی و ف به ھشت قسمت و يا چرا از سيستم

صوب تجزيه قرار خواھند داد که ه را ب دراليسم افغانستان تاريخی سيستم پارلمانی و فۀبھانه باداران لبيک گفته و ب

 !ھرگز چنين مباد

دانش و و  علم ۀين گھواراادوار تاريخ از پرستان و انقالبيون افغان در چنگيز و گلم جم بايد بداند که ميھن - غالم

بار ديگر از آزمون تاريخ موفق و سر  دل دفاع کرده اند و اينبار ھم يک و دگاه شير مردان و شيره زنان با جانزا
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افغانستان تجزيه نخواھد  !را خم خواھند کرد را سيه و سر ھايشان ھای دشمنان شانيبيرون خواھند شد و رو افراز

 تان تھای و جنايتھاخاطر خيانه ناموس ب زد و بید - آدمکش -وطنفروش - پليد شد و اما روزی شما ميھنفروشان

 .صحرائی خواھيد شد و اين جبر تاريخ است اعدام
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