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 ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٣ فبروری ٠٢

 

  وطنفروشان در کنار ھم

ه و تابسناموسترين  نيرو ھای و بی» وحدت«  سياست وۀکودن به عرص» صالح« آخرين چال غالمان و  آوردن امر هللا

  افغانستانۀارتجاعی برای تجزي

زمانه که سر چپه شود موش کور در غيبت شيران بر بيشۀ شيران می نشيند و خودش را سلطان :  بنابر گفتار بزرگان 

 .کند جنگل فکر می

 در نبود مردان نامردان و نا مردمانی ظھور کرده اند که جوھر مردی و مردانگی ندارند  و وطنپرستی و  تمامی

 ارزش نداشته و  پر کاھی اصالً ۀمثابه دفاع از نواميس ملی و دفاع از حاکميت ملی برای شان ب ،معيارھای وطنپرستی

اين گونه نامردان . قدرت ، نوکری و آستانبوسی بيگانان می باشد و بس، شھرت تنھا  به چيزی که می انديشند ثروت ،

تخريب نمايند  ند،امبسوز معامله گريھا کنند، ر مرداب فرو روند ،ند تا گلو داخاطر رسيدن به ھدف حاضره ھويت ب بی

 .و بکشند تا به اھداف ضد انسانی شان نائل آيند

 . مرد و نامرد از ھم تفکيک می گردند،گذشت روزگاران و امتحان زمانهدر تن و جسم مرد و نامرد يکی است و اما 

ه  خلق دالور ما ب،خادی و پرچمی  نشستن زنازادگان خلقی، قدرتبعد از تجاوز سوسيال فاشيسم شوروی و بر اريکه

خاطر دفاع از حريم مقدس ميھن بيشتر از دو ميليون ه پا خاستند و به خاطر دفاع و حراست از وطن و نواميس ملی ب

  بعد از حصول آزادی و شکست ارتش سرخ و شھادت مردان حماسه ساز و حماسه آفرين .مادر وطن تحفه دادنده شھيد ب

در راه آزادی ملی؛ نامردان و نامردمانی مجھول الھويت وحشيانه از ھر سو ريختند و زادگاه کابلشاھان را در تصرف 

خاطر احراز قدرت سياسی در رقابت با ھمديگر جويبار ھای خون را در مھد عياران  جاری ه خويش در آوردند و ب

اين  .رحمی تمام کشتند دفاع را با بی ھفتاد ھزار بيگناه و بیشھری را چنگيز وار منھدم ساختند و بيشتر از  ساختند،

االئی داشتند، قرار راپور ھای درندگان عصر در زمان جنگ مقاومت ملی در کشتار وطنپرستان و انقالبيون دست ب

 در افغان رافرزندان انقالبی از ثق تنھا حزب منفور اسالمی گلبدين با ھمکاری استخبارات پاکستان بيشتر از ده ھزار مو

 . در پشاور ترور کرده و يا بشھادت رسانيده استآنطرف مرز ھای تعميلی مخصوصاً 

 مبدل نمودند و مردمش هخونين شان کابل زيبا را به مخروبکفتاران و گرگان جھادی که تا ديروز در سگ جنگی ھای 

ل و خيانت  گويا با ھم متحد شده اند و شکل غير انسانی سالخی کردند، اينک برای دوره ای جديد مزدوری، چپاوه را ب

 معنی و مفھوم دموکراسی را ندانسته و در دوران که اصالً  زنند، درحالی از دموکراسی و انتخابات شفاف دم می

 ارزشھای انسانی و دموکراسی و قوانين جامعه مدنی را با بيشرمانه ترين طرق ١٩٩۶-١٩٩٢حاکميت خونين شان از 
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ابی امريکائی  صاز رويکار آمدن دولت مزدور و انتاز يازده سال گذشته   به اينطرف  و  .شيدندپايمال و به شمشير ک

 پوشالی، فاسد و ،مزدور ،پايه ھای اصلی  اين دولت و حکومت ارتجاعی  »کرزی «ببرک امريکائیکابل تحت زعامت 

 ،وزارت دفاع، معاونيت اول و دومدھند و ھمچنان کرسی ھای  ضد مردمی را  ھمين جنايتکاران جنگساالرتشکيل می

 ،پروان ،جوزجان  ،فارياب ،بلخ ،را در اختيار داشته ، پنجشير....  وزارت داخله و ، وزارت عدليه ،وزارت خارجه

 .شان نيز قرار دارد» واليان «ۀدر قبض... بدخشان ، صفحات مرکزی و

 !ی شھرت را بپيمايدخواھد پله ھا  نا صالح کودن با لفاظی و دغلبازی می"امرهللا  "

 از دولت و عملکرد ھايش شديداً  خسپيده بود،» کرزی«که در آغوش گرم دولت  اين دلقک و لشمک ناديده تا زمانی

بود کوچکترين حرفی عليه پاکستان و تجاوزات و راکت پرانيھای ارتش » ملی«که رئيس امنيت  زمانی .دفاع می کرد

 ورد و عليه حرکات و عمليات انتحاری طالبان و بمب ھای کنار جادهازبان ني هنورستان و ننگرھار ب پاکستان بر کنر،

ليس پاکستان با دولت وحتی در مورد آموزش و تربيت پوليس  افغان  توسط  پ  حزب اسالمی گلبدين دھان نگشود؛ئی

و لومپن نو به دوران رسيده اين کودن اوباش  .توافق رسيده بوده جالد ب» ربانی«پاکستان  و آی  اس آی  با پا در ميانی 

 کرزی و ھمپاله ھايش و باداران ۀاز کرزی و دولت دست نشانده اش تعريف و تمجيد می کرد و از عملکرد ھای خاينان

 موساد - انگليس۶خارجی اش پشتيبانی می نمود؛ و در زمان وظيفه اش منحيث رئيس امنيت ملی  توسط  ام  ای 

ايران  و ک ج ب نيز نخره » واواک«ديد و برای  یلمان تربيت و آموزش ماتخبارات  آی اس آی پاکستان و اس- اسرائيل

 .کرد و روابط سری و پنھانی با آنھا قائم نموده بود و عشوه فروشی می

خاطر ه طی بيانيه ای از کرزی و دولتش معذرت خواست و ازعزلش ب ،که از وظيفه  اش سبکدوش گرديد  زمانی 

بعد از يک . در مقابل حمالت طالبان و پاکستان استقبال کرد و از خود به اصطالح انتقاد نمودبيکارگی و عاجز ماندن 

باشد در انظار ظاھر شد و  سکوت موقت در کمال بی حيائی و چشم سفيدی که خصلت ذاتی و صفت اخالقی غالمان می

د عضو مھم استخباراتی اش بود لب رخ زردش کشيد و از عملکرد ھای دولتی که خوه نقاب ضد طالبان و پاکستان را ب

قاتل و چپاولگرش در  ،ھای دزد» اموک«به شگوه گشود و با رگ کردن کشيدنھا و حرف ھای تحريک آميز در جمع 

 ضد طالبان و پاکستان تصاميم هداد که اگر دولت ب اينجا و در آنجا  به تھديد نمودن دولت پوشالی آغازيد و ھوشدار می

ھمان مردمی (و مردم ؛» وطن«خاطر دفاع از ه مجبور می شوند که ب»غالمان« آنھا يعنی  ننمايد ؛و اقدامات جدی اتخاذ

شھادت رسيده ه دستان کثيف مسعود فاشيست و باند تبھکارش به که  ھفتاد و پنجھزار عزيزان و جگر گوشه ھای شان ب

 !پاکستان تا پای جان خواھند جنگيددست به سالح برده و به کوه ھا باال می شوند و عليه طالبان و )  بودند

ی عليه ئکه باالی قدرت بود چه ارمغان و عملکرد و دستآورد ھا يکی باشد ازاين ميکروب اجتماعی بپرسد در زمانی

  زند؟ طالبان و پاکستان به جاه گذاشته است که امروز داد از مبارزه می

ورد ؛ ھنوز طالبان امريکائی و پاکستانی به ا بي را به خاطر١٩٩۶ناصالح از لوح خاطرش محو شده است که سال 

 ی يکی در حرمسران مرز ھای کشور را عبور نموده چنگيزيان و گلم جما دروازه ھای کابل نرسيده بود و اما غالمان،

 خامنی ای  و باقيمانده به آستان بوسی ترکان عثمانی شتافتند و طلب مدد و ۀديگری در حجل،  امام علی رحمانف

  . از فرھنگ غالمان  سنگ دزد و سنگفروش می باشدئیالفزنی و گزاف گوئی جز  کردند؛محافظت

 که عليه طالبان و پاکستان می جنگند پس ھندد اينکه امر هللا و عبدهللا و ديگر قالده بر  گردنان  باند غالمان ھوشدار می

 ر سر بيرون کند و امر جنگ را صادر نمايد؛چرا نجنگيدند؟ حتمی منتظر برگشت آمر دزد شان بودند و ھستند تا از قب

ی را در ئکه حمالت و حرکات انتحاری طالبان افزايش يافته است و  توپخانه ھای پاکستان ھر روز خانه ھا در حالی

 !دھد واز مردم بيگناه  و بيدفاع افغان قربانی می گيرد نقاط مرزی  افغانستان مورد ھدف موشکھايش قرار می
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شان ساخته ۀ عبدهللا عبدهللا و ديگر غالمان آدمکش وطنفروش چنين تھديد ھای را پيش-ت امريکا نا صالحقبل از انتخابا

نمودند تا احساسات ضد پاکستانی را به نفع شان  بودند و ھر روز در ھمه جا ھمچو سماروق می روئيدند و گلو پاره می

 .را می شناختند  زيرا ماھيت پليد شاناما مردم ما  گرک آمد ھای چوپان را جدی نگرفتند.دامن زنند 

گفته بود که اگر در انتخابات پيروز شود سوء تفاھمات و شکر »  رامی«ميت » اوباما«رقيب انتخاباتی برادرحسين 

پاکستان حل و فصل خواھد نمود و امريکا نقش پاکستان را در حل بحران  رنجيھای امريکا را با متحد ديرينه اش،

. ھم و حياتی دانسته و به پاکستان ضرورت داشته و از پاکستان پشتيبانی مالی و نظامی خواھد نمودافغانستان بسيار م

در آخرين بيانه اش گفت که طالبان را با ھمکاری پاکستان شکست حتمی خواھند داد و يک قدم فراتر رفت و »  رامی«

 ابراز داشت و تأکيد و تأئيد کرد  که پشتونھا ترس ونگرانی را از قدرت خلق پشتون در افغانستان و آنطرف خط تعميلی

حضور بيگانگان را در دو طرف خط تعميلی ديورند ھرگز نپذيرفته و در آينده برای امريکائيھا مشکالت زيادی را خلق 

شد که وی تصميم داشت تا با ھمکاری دولت و ارتش پاکستان و  چنين استنباط می» رامی« از گفتار  ھای. خواھند کرد

 تا راه را بپردازد ضد تروريسم به نسل کشی پشتونھا به مبارزه ۀشورای نظاری و وحدتی اش به بھان -ران جنبشینوک

 .برای سلطه اش بر جھان  و منابع حياتی باز کنند

 افغانستان به دو حصه دھن نجسش را ۀخواھان از تجزيگرس  امريکا متعلق به حزب جمھوريھمچنان يک عضو کان 

اين تحوالت جديد  و غير مترقبه غالمان را بدان  اغ سبز برای غالمان بی اصل و بی نسب نشان داد؛باز کرد و چر

 پاکستان در داخل کشور و ۀفگنند و از طرق مختلف با مقامات بلند پايدور بيه را ب واداشت تا نقاب ضد پاکستانی شان

پيروز گردد » رامی«يکا پاکستان نيز آرزو داشت تا زيرا در زمان انتخابات امر در پاکستان داخل مذاکرات جدی شوند؛

 و اھداف شوونيستی اش آزادانه در امور داخلی افغانستان  ھمچو دوران »ملی«خاطر منافع ه تا پاکستان يک بار ديگر ب

زديد ھای  دولت و استخبارات پاکستان با ديد و باۀبدان منظور مقامات بلند پاي خونين جھاديھا و طالبان مداخله نمايند؛

گلم جم و غالم وارد مذاکرات جدی گرديد تا از طريق اين فرزندان نا خلف و  -شان با آدمکشان و وطنفروشان چنگيز

صوب انارشيسم ه حرامزاده يکبار ديگر آتش جنگھای داخلی واستخوان شکنی را در کشور روشن ساخته  و کشور را  ب

 .دکشانيده و تا سرحد تجزيه و انقراص رھنمائی کن

ھر نوع بی ه قدرت به خاطر رسيدن به چه به گلم جمی و غالم ب -داند که آدمکشان و وطنفروشان چنگيزی پاکستان می

وليتی را ھرگز نپذيرفته اند؛ بدانجھت ؤزنند و در مقابل کشور و مردم شان اندکترين مس ناموسی و وطنفروشی دست می

روبھای اجتماعی دارد و آرزو دارد که توسط ھمين سگان منافع پاکستان شناخت قبلی از اين نوکران بيمايه و ميک

 . ارتجاع و استعمار به اھداف نا ميمونش نائل آيد

  به يأس ه ایگلم جم و غالم  را تا انداز-خواب طالئی پاکستان و  آدمکشان و وطنفروشان چنگيز» اوباما«انتخاب مجدد 

و آوردن طالبان  تاج و تخت و گلبدين اپورتونيست » آشتی ملی«ن  نوميدی مبدل ساخت زيرا اوباما و دولتش  خواھاو 

باشد و آرزو دارند تا آنھا را در دولت و حکومت سھيم ساخته تا از  و حيله گر در دولت ارتجاعی و پوشالی کابل می

سرشار آسيای  چين و روسيه و چپاول ثروتھای ۀاين طريق به اھداف استعماری و کلونيوناليستی شان که ھمانا محاصر

را در ھر کجائی افغانستان که آرزو داشته باشند  باشد برسند و  پايگاه ھای نظامی شان شمول افغانستان میه مرکزی ب

به ھمين منظور  اوباما ھميشه خواھان صحبت و معامله گری با طالبان بوده و گشايش دفتر طالبان در  .اعمار نمايند

  ت نشان داد و ثابت ساخت که زد و بند ھای پشت پرده با طالبان داشته استحوضاه باما و دولتش  را بوقطر حسن نيت ا

» تغيير و اميد« کرد و از  عبدهللا عبدهللا اپورتونيست تمام عيار و فاحشه سياسی نيز اوضاع را بدقت تعقيب می

 حزب جمھوری خواھان ۀلند پايپرداخت و مشغول مذاکرات با اعضای ب فيدراليسم و پارلمانتاريسم به نشخوار نمودن می

کرد؛ اما بعد از شکست  امريکا بود و ھمچنان روزانه يک جوره کفش با رفتنش نزد سفير امريکا کھنه می
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جمھوريخواھان ھمچو بوقلمون تغيير رنگ و جھش داد و گويند که از کانديد شدن برای احراز چوکی پادشاھی 

 !دست آرده  کرسی معاونيت را بصرفنظر کرده است و کوشش دارد که اگر بتواند

  مییاوضاع سياسی در حالت تغييرات و دگرگونيھای جديدی است و ائتالف ھای جديدی در حالت نطفه گذاری و آبستن

ديگر تشنه بودند و در سگ جنگيھای کابل بار ھا يکديگر را دريده و کشته اند  خون يکه رقيبان ديروزی که ب .باشد

. گردند سازند که حتمی در انتخابات پيروز می زنند و وانمود می کند و چنان داد می صحبت میحاال از پيوند و اتحاد 

.. قاتل و، که از دوستم نفرتش را بار ھا ابراز داشته است و بار ھا متذکر شده است که دوستم خاين» نور«عطاء محمد 

ی غالمان از مداخالت مستقيم و غير مستقيم امرهللا نا صالح سخنگو. دھد باشد و طالبان را باالی وی ترجيح می می

زند که  مالی و نظامی سخن می ،فرھنگی،  ايران توسط نوکران مذھبی اش در امورات داخلی افغانستان اعم از سياسی

ه به ارتجاع مذھبی ايران می توابس»  حزب  وحدت«زی بعضی مخالفت ھای شان با سگان چنگيۀ اين  خود نشاندھند

را محکوم به استفاده از قدرت نموده و متذکر می شد که » نور«قق از عطاء والی بلخ دلخور بود و چنگيز مح .باشد

گلم جم . با آوردن فشار ھای اقتصادی و نظامی کوشش دارد تا  بلخ را از  موجوديت حزب وحدت تھی سازد»  نور«

بار ديگر حاکم  وراند تا بر بلخ يکپر دل میه وطنفروش و آدمکش نيز ار عطاء دل خوش نداشته و آرزوی آن را ب

 .شود

 دوری ھم جمع شده اند تا ،ديگر در گذشته  يک عليهغالم و گلم جم با وجود سگ جنگيھا و قتل و کشتار ھا - حاال چنگيز

که اکثريت  اعضای دولت و حکومت  در حالی و اما در اصل عليه خلق پشتون تشکيل دھند؛»  کرزی«ائتالفی را عليه 

 شمول معاونين کرزی و کرزی نيز از جانب پدر سنی و از جانب مادر شيعه میه  کابل غير پشتون بوده بۀدستنشاند

گاھی نمايندگان مليت پشتون  کرزی و شرکای جرمش و يا طالبان و گلبدين ھيچ .عوام دو رگه استۀ باشد و بنابر گفت

اگر  . ھرگز حک نخواھند کرد و نخواھند پذيرفتنبوده و نخواھند بود و اين داغ ننگ را خلق پشتون بر پيشانی شان

کرد امروز اوضاع و احوال سياسی کشور بدينمنوال نمی  طالبان و گلبدين حمايت می، خلقھای انقالبی پشتون از کرزی

 حزب اسالمی ۀدولت مزدور کرزی و حمالت انتحاری طالبان و بمب ھای کنار جاد، خلق پشتون از جانب استعمار .بود

ه ناموسترين لومپن ھای وطنفروش و آدمکش ب رسند و حاال بی شھادت میه  بن پشتون بودن و وطنپرست بودخاطره ب

کنند و در  به شکل و اشکالی پشتون ستيزی می» شفاف« ضد دولت کرزی و برگذاری يک انتخابات ه مبارزه بۀبھان

 .خود شان می باشده دانند که کرزی از خود شان و متعلق ب خوبی میه که ب حالی

ی ننگين اجتماعی شان به پشتون ستيزی مشغول گشته خاطر احراز قدرت سياسی و بقاه چنگيز و گلم جم ب ، غالمبناءً 

 فرمايشی و فرسايشی دولت مزدور با خرچ اتاند تا با اينکار شان از کاه کوھی بسازند و از اين طريق در انتخاب

که سنگ و چوب   آورده رأی بيشتری از مناطق غير پشتون  اخذ دارند؛ در حالیميليونھا دالر از پولھای دزدی و باد

 در کمال آنھاکه اين مضحکتر و خنده آور تر از ھمه . شرافت و بی وقار سخت نفرت دارند اين کشور از اين نسل  بی

دولت » سنا« و مجلس »  لمانپار«در  دانند؛ تاجکان و ازبکان افغانستان می -بی شرافتی خود را نمايندگان دری زبانھا

را  پيروان امام زمان و خمينی خويش» وحدت« مزدور ھزاره ھای نوکر ايران  مربوط به حزب سينه بر و فاشيست

از گويا ن ما مسخره تر از ھمه يک ھموط .ی را اشغال نموده اندئمنحيث نمايندگان مردم کابل معرفی و کرسی ھا

دانست از آنجا قدم رنجه کرده است  نديده بود و از طرز و روش زندگانی کابليان نمی کابل را ھرگز که قبالً » دايکندی«

 !!! کابل در پارلمان چھار زانو نشسته استۀ مردم درد مند و بال ديدۀو منحيث نمايند

 يکی باشد بگويد مردمان بومی کابل کجا اند و چه بر سر شان آمده است که از خود و مردم شان نمايندگی کنند؟

رسيم که کمبود عناصر انقالبی و نبود يک حزب انقالبی و رھبران انقالبی که مردم  از سخنان فوقانی به اين نتيجه می

 ميدان را برای مرتجعين  و وطنفروشان شغالی ساخته است و به ه کردن دعوت و متحد گردانند فعالً را برای مبارز
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  مملو از جنايت و وحشت شان از اين فرصت طالئی استفاده کرده ھمان دليل نيرو ھای ارتجاعی با گذشته ھای ننگين و

اگر يک  .دارند را باالی سرنوشت ميھن و مردم تعميل می اند و به شکلی از اشکال و يا از طريق پول و زور خويش

 را  داشت نيرو ھای ماورای ارتجاعی ھرگز چنين جرأتی  سياسی و نظامی فعاليت میۀنيروی مقتدر انقالبی در عرص

 .نداشت

ه کنند که ب با پوشيدن نکتائی و دريشی فکر می» شمال«حزب وحدت و جنبش  سگان تر شده و متعفن شورای نظار،

 !زنند را گذاشته اند و در کمبود شيران عف و جف می جادۀ انسانيت قدوم ناميمون شان

 و بيماران روانی و عقده ئی و مجھول چشم دريدگی و چشم سفيدی ھم مرزی دارد و اما  اين عجيب الخلقه ھای مريض 

 !ناموسی را پيموده اند و قطره آبروئی ھم برای شان باقی نمانده اند که ديگر بريزانند الھويت  مرز ھای گستاخی و بی

را   شان١٩٩۶-١٩٩٢ کثيف و ضد بشری  سالھای  تھایاين سگان خونخوار و زنجيری چقدر به آسانی جنايات و خيان 

توگوئی  باد فراموشی سپرده اند؛ه  مليتی بۀقدرت و حاکميت دولتی وتصفيه خاطر رسيدن به ی کابل بدر سگ جنگيھا

زيستند و کشور پله ھای  فرھنگ مردم در رستگاری کامل می در زمان حاکميت اين مجھول الھويتان وحشی و بی

 !!!تعالی و ترقی را می پيمود

  کابلی معصوم و بيگناه رنگين می٧۵٠٠٠خون ه ستان  نجس شان باين اعجوبه ھای انگلی فراموش کرده اند که د 

دريشی ونکتائی پوشيده و نھايت ناديده فراموش کرده اند که چگونه کابلستان را  ،اين سگان رنگ و قلم خورده   !باشد

ا را از زير زمين سيم ھای برق و تيلفون و کيبل ھ تلی از خاک مبدل ساختند؛ه که به شھر گلھا و مناره ھا مشھور بود ب

 !!!بيرون و به پاکستان انتقال داده و فروختند

فرھنگ ھای شرفباخته و وجدانباخته فراموش کرده اند که چگونه دستگاه ستاليت شمشاد را  اين بی اصالت ھا و بی 

 !!!مبلغ پنجھزار دالر فروختنده دزديدند و باالی پاکستانيھا ب

ند که چگونه تجھيزات و سامان آالت تمامی شفاخانه ھای کابل را دزديدند و باالی ياد نداره اين سگان ولگرد و وحشی ب 

 !!!پاکستانيھا فروختند

اين ننگ ھا و داغ ھای دامان بشريت و بيماران روانی و عقده ئی از ياد برده اند که ارتش کشور را با تمامی وسائل و  

 !!!غارت بردند و باالی ايران و پاکستان فروختنده بود يک شبه ب.. تجھيزاتش که شامل تانک ھا و طيارات و

ه  و کودن فراموش گشته است تا بدانند چگونه موزيم کابل را چپاول کردند و ب،از لوح خاطرات اين سگان ديوانه  

موزيمی  جنرال حميد گل و برادران مسعود در بازار ھای سياه بين المللی فروختند؛، ھمکاری بينظير بوتو و شوھرش

 در جھان مقام دوم را داشت و آثار گرانبھا و تاريخی اش معرف فرھنگ و تاريخ پيشينۀ اين سرزمين پر افتخار و که

 !باستانی بود

.... قالين و -تلويزيون -اين سگان چشم سفيد و دھندريده فراموش کرده اند که چطور اموال کابليان را که شامل يخچال 

 چمن و کويته انتقال دادند و ھمچنان خانه ھا و ،شمول مناطق مرکزی ه  مناطق بشد دزديدند و به پنجشير  و ديگر می

تصرف خويش در آوردند که ھنوز ھم در ه زور تفنگ و يا توسط قباله ھای ساختگی به ملکيت ھای کابليان را يا ب

 کشور ھای ھمسايه و يا باشد و مردم کابل که صاحبان اصلی ملکيت ھای شان اند يا در اشغال ناقلين آدمکش و دزد می

دوش اند و در زير خط فقر ه در داخل کشور ناالن و سرگردان و آواره اند و يا در زادگاه و شھر اجدادی شان خانه ب

 !زيست دارند

غيرت فراموش کرده اند که روی مغز عريان انسان کابلی روغن داغ می پاشيدند و  بی ننگ و بی اين سگان جاسوس، 

 !!!کردند  رقص مرده را تماشا میزعم بيمار شانه ب
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 دفاع می را باالی مردم بی آيا اين زنازادگان و حرامزادگان تاريخ فراموش کرده اند که حتا شپش ھای سر ھای شان

 فروختند؟

ه آيا اين نسل ياغی و باغی سينه بريدنھا و کشتن زنان حامله و تجاوز به عصمت آنھا را از لوح خاطرات شان ب

 ه اند؟فراموشی سپرد

اين سگان بيمار روانی و عقده ئی فراموش کرده اند که پدر معنوی شان ربانی فاشيست دو طيارۀ متعلق به شرکت  

 !ھوائی آريانا را که شصت ميليون دالر خريداری شده بود به مبلغ پنج ميليون دالر باالی ايران فروخت؟

حرمتی به افغان و افغانستان با  خيانات ملی و بی ،خونريزی و آدمکشی دزدی،، جنايت حاال با اثر آنھمه وحشت،

ببرک پوشيدن دريشی و بستن نکتائی و نشخوار کردن کلمات دموکراسی و عدالت اجتماعی و انتقاد از عملکرد ھای 

جالد که دو شادوش آمر دزدان مسعود » صالح« اين سگان منافع ايران و پاکستان باالخص  امر هللا )کرزی(امريکائی 

با احساسات  را ايفاء داشته است ؛ کشتن کابلی و چپاول ثروتھای ھای کابليان نقش برجسته اش ، در ويرانی کابلجالد

ی منحيث يک دلسوز و وطنپرست و الگورا در سطح جامعه  خواھد خودش دروغين ضد پاکستانی و حاال ايرانی می

زعم بيمار خودش کرسی رياست ه رأی اکثريت ب معرفی و مطرح سازد  تا در انتخابات شرکت کرده و با جديدنسل 

 !جمھوری را از آنش بسازد و آرزوی ھمقالده ھا و ھمپاله ھايش را بر آورده سازد

فرامنطقه و  حرامزاده ، وطنفروش و جاسوس کشور ھای منطقه، جالد،  دزد،،جالب و خنده آور است که دلقک لشمک 

 !!!کند وار میاستعمار از انتخابات شفاف عف و جف زده و نشخ

شان  مصدر ۀ برادران مسعود و عطاء نور و ھمپالگان کثيف و جنايتکار وجنايت پيش -دوستم -محقق -امرهللا نا صالح

ه که طناب دار در گردن  ھای نجس شان آويخته و ب ی اينجاه ب .ويرانی و جنايت عليه بشريت شده اند - نسل کشی

متأسفانه ھنوز ھم بر سرنوشت مردم و ميھن  با زور پول و اسلحه و   شود ؛زندگی ننگين و ميکروبی شان پايان بخشيده

 !خواھند خاينانه رقم بزنند و تصميم بگيرند حمايت خارجيان می

توان به  از روی عملکرد ھا و اعمال  وحشيانه و شيطانی قبلی و فعلی اين کثافت ھای وطنفروش و مزدور پيشه می

 خلقی و پرچمی شان پی برد؛ -اين اخوانی ھای ستمگر و خاين و متحدان خادیۀ نعمق ماھيت ارتجاعی و نوکر منشا

که دستان اين اراذل خودفروخته  تا زمانی. اتحاد اين موجودات پرازيتی پيام مرگ و بربادی و نابودی برای ملت ما دارد

وتاه نشود، افغان و افغانستان و فاشيست و تجزيه طلب از سرنوشت ملت و مردم ما با قھر انقالبی توسط يک انقالب ک

 .روی سعادت و رھائی را ھرگز نخواھد ديد

غيرتان عالم  غيرت ترين بی مردی و مردانگی و آزاديخواھی شھرۀ عالم بودند امروز بیه مردمی که در ادوار تاريخ ب 

امر هللا ، بدهللا عبدهللاگشته اند و اگر چنين نمی بود چطور به قالده بر گردنان  مشھور و وطنفروشان کثيفی ھمچو ع

 سگان به اصطالح دموکرات دولتی حزب اسالمی و طالبان و ،خليلی، محقق، دوستم،  بيرم قل،قانونی، فھيم، صالح

 دارند و  سرنوشت ادھند که بر مقدرات و نواميس شان توھين رو اجازه می..... خادی و پرچمی، وطنفروشان خلقی

 !ند ؟را به ريشخندی و گروگان بگير شان

پا خيزند و زمين را در زير پا ھای ه اگر مردم افغانستان در مرداب بی غيرتی غرق نشده اند پس جرأت کنند و ب 

وطنفروشان و جاسوسان بيگانه به آتش سوزان مبدل ساخته و نفس را در گلو ھای پليد آنھا خفه سازند و نعش ھای کثيف 

 و ھم خود را از اين بی غيرتی و رسوائی تاريخی برھانند و ھم را در ميان امواج آتش خشم شان بسوزانند  شان

 !کشوری را از شر ظلم وتعدی  و مداخالت ارتجاع داخلی و باداران خارجی شان برھانند

 !مردميکه غيرت شان سلب شده باشد مرگ ھزاران بار بھتر از اين نوع زندگی است 

 !ن خارجی شان گشته استافغانستان باستانی اسير چھار پايان دجال و بادارا
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 !کشور و مردمی که در ادوار تاريخ از شھرت بسزائی بر خوردار بود

 شيران و ۀمردميکه کوروش و داريويش ھخامنشی را در کوھستانھای باميکای کھن زمينگير نمود  و حسرت اشغال بيش

 !آموت عقابان را به گور ھای سرد شان برد

  !حش داد و رسوای زمانه اش ساختمردمی که اسکندر مقدونی را شکست فا

 که وحشيان مغولی را شکست محتوم داد و نواسه ای چنگيز ھالکو را در جھنم بدکارگان تاريخ ه ئیطورقھرمانان اس

 !واصل داشت

 ! که عليه استيالئی اعراب بيشتر از دو قرن جنگيد و از کشته ھای وحشيان تازی پشته ھا ساختیشيران و عقابان 

 ! که آفتاب طالئی استعمار انگليس را سه مرتبه در قلمرو مستعمراتش غروب دادنسل شجاعان

 !رادمردان و شير زنانی که تاج و تخت صفويان را زير پا ھای شان له ساخت

 که بزرگترين نيروی نظامی و ماشين جنگی قرن، سوسيال امپرياليسم شوروی را محکوم به یرزم آوران و جنگاوران

 !شکست ساخت

آسيای ميانه و اروپای شرقی رااز زير يوغ اسارت   که با حماسه ھا و رزم شان ديوار برلين را فرو ريخت؛یبيونانقال

 !روسھا رھانيد

 !حسرتا

کفتاران خونخوار ، خفاشان زرد وروباه ھای مکار بر سرنوشت شيران و عقابان  و مرداب  در  امروز زاغان سيه ،

 ۀ کاو،آرش کمانگير، زنند و می خواھند اين زادگاه زيبای زرتشت بزرگ قم می کوه ھا و جنگل ھا ر،سرزمين مرد ھا

، رودابه، رابعه، اناھيتا، پوراندخت، ايراندخت، فرنگيس، سسيس، نيزک،  قارن،سياوش سند باد، بکتاش، صفار، آھنگر

نفع ه را ب...... بھمن و، فيض، مجيد، محمودی، ميرمسجدی، ميربچه،  شاه زمان،ماللی، زرغونه، کابلشاھان، سودابه

 !ارتجاع منطقه و امپرياليسم به انقياد واداشته و تجزيه نمايند

،  عطاء نور،سالنگی، امر هللا نا صالح، بسم هللا، قانونی، عبدهللا،  فھيم ھمانندیامروز نامردان و نامردمان بی ھويت

،  رھينممخدو،  اکبربای،بيرم قل، وستم د، بشر دوست،فاضل سنگچارکی، سيد بلخی، محسنی، اکبری، خليلی، محقق

 شان از چند ھزار قالده تجاوز نمیۀ که تعداد ھم.... گلبدينی ھا و طالبی ھا  و، گالبزوی، حنيف اتمر، نتاغالم بچه سپ

شود که بر مقدرات  گروگان گرفته اند و مدت سه دھه میه ليون و يا اضافه تر بيکند کشوری را با جمعيت سی م

رحمانه پايمال کرده  را بی تازند و حقوق حقه ای مدنی شان  ملت با عظمت و کشور تاريخی گستاخانه میومقدسات اين

 !اند

والی خونخوار و دزد بلخ با آی اس آی در دوبی  و ديدار غير مترقبۀ بسم هللا محمدی  » نور«ديدار ھای عطاء محمد 

، دھد که غالمان م آباد در اين اواخر چنان نشان می دولت ضد ملی کرزی با آی اس آی در اسال"وزير دفاع مولی"

را تضمين کنند و ھم   منافع شان٢٠١۴چنگيزيان و گلم جمان طرح جديدی را برای پاکستان پيشنھاد کرده اند تا بعد از 

می پاکستان ھم  از پيشروی سريع پشتونھا در امورات دولتی و سياسی و ھم نظا .بادار پاکستانی از آنھا راضی باشد

ميلی ديورند روزی متحد شوند و حترسد که پشتونھای دو طرف خط ت خطر  جدی احساس نموده است  و ھمچنان می

از خاکھای اشغال شدۀ افغانستان  اشغالگران پنجابی و سندی را که توسط امپرياليسم انگليس از ھندوستان آورده شده بود

ی سياسی و اجتماعی و خاطر بقاه  شوونيزم پنجابی ببناءً  .ھمچو خس و خاشاکی روبيده در دريای ھند غرق سازند

ريزند تا کشور ما را بار  ھمچنان اھداف شوونيستی اش با کثيفترين وطنفروشان و آدمکشان وطنی طرح دوستی می

 !طرف انارشی و سگ جنگی کشانيده و راه را  در جھت تجزيه اش آماده سازنده ديگر ب
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 لت ھای سلطان محمود شده اند و به عده ای نامرد وبی ھويت اجازه داده اند که بر سردار آزادگان؛ ملت افغان ھمچو

 !مقدرات و سرنوشت شان تصميم بگيرند

جای شرم و خجالتی است که قھرمان قھرمانان تاريخ انسانيت به بز دالن و بی اراده ھای مبدل شده اند که حتا برای 

 !جای آنھا تصميم بگيرنده دھند که ب اجازه می........ غالم بچگان دالل و ناموسفروشی ھمچو  صالح و

 غالمان بسپارند مرگ ھزاران بار بھتر و آبرومندتر از اين نوع زندگی پر از ذلت به دستملتی که سرنوشتش  را 

  !باشد وخواری و نامردی می

وغ اسارت ارتجاع و استعمار ملتی که در زير ي .آزادی و نواميسش دفاع کند ملتی که اراده نداشته باشد از ھستی،

 !زيست کند و اين نامردی را قبول نمايد پس بايد چنين ملتی بميرد

برای ملت افغان و باالخص مردمان بومی اين دياران کھن سخت متأسفم که خاموش نشسته اند و با چشمان باز در روز 

 !طن و مرز ھای پدری را ندارندرا می بينند و اما جرأت دفاع از مادر و روشن بربادی کشور باستانی شان

ای بخواب رفتگان بيدار شويد و جرأت کنيد و با ھيبت و خشم خويش اين بی ناموسترين و بی شرفترين دشمنان داخلی 

 !را با باداران خارجی شان در مرداب تاريخ دفن کنيد

پا خاسته اند و تا ه  بیبندگو ت يی از تاريخ عليه عبودئگاھی غالمی را نپذيرفته است و در دوره ھا افغان اصيل ھيچ

 !واپسين نفس مبارزه کرده اند و چه شرمی باالتر تر از اين باشد که غالم غالمان شويد

 .پا خيزيد که زمان زمان برخاستن استه ب

 

 

 


