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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
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 Political سياسی

  
  اھر تيموریظداکتر محمد 

  ٢٠١٣ مارچ ١۴

  
 دولت پوشالی

  
  

 و تشريح بھتر ماھيت دولت پوشالی خواستم عمل کرد اين دولت را با يک دولت مردمی و کارگری حبه منظور توضي

 ۀ و مردم ما به خوبی بدانند که اين دولت پوشالی مسبب ھميدهفھم گرد موضوع ساده و عامتا گيرم باشد  به مقايسه

  .بدبختی ھای ماست

  

  کند و در خدمت اين پنچ درصد است                 نمايندگی میدولت پوشالی از پنج در صد افراد مفتخوار  جامعه * 

پنج   و در خدمت اين نودوکرده و نادار جامعه نمايندگی ودوپنچ درصد افراد فقيردولت مردمی و کارگری از ن** 

  .درصد است

  

و پنج  نھا دفاع نموده نودآ افراد مفتخوار جامعه بوده از منافع در دولت پوشالی ارتش و پوليس در خدمت پنج درصد* 

                             کوب ميکند                                            ردرصد را س

از پوليس و   در خدمت نودوپنج در صد افراد جامعه بوده مردمدر دولت  مردمی و کارگری ارتش وپوليس خلق** 

  ارتش ترس و وحشت نمی داشته با شند

                                                                                 

                       می دھدررا به تاراج  ميت ارضی کشواستقالل و تما ،مدهآ قدرت ھای اجنبی به ميان دولت پوشالی توسط* 

، ھمان توده ھای مردم تکيه داشته نيروی اليزال توده ھایو به دولت مردمی و کارگری محصول انقالب مردم ** 

       ی باشندمميت ارضی کشور تماضامن استقالل و  ميليونی

                                           

  گيرد                       انجام نمیت خود رسيده ھيچ کاری بدون  رشودولت پوشالی بوروکراسی و فساد اداری به اوجدر* 

که  گردد  می دولت جديد اعمار،بر ويرانه ھای دولت  کھن . ندارددر دولت مردمی و کارگری بوروکراسی  وجود** 

   وجود نداردت کار شکنی ورشو.برند افراد ساده کار ان را به پيش می

  

زندگی گونه  نعمات زندگی برخوردار اند به عيش و نوش فرعوندولت پوشالی پنج درصد افراد جامعه ازبھترين در* 

   خط فقر زندگی دارندزيرباقی  افراد جامعه در حالی که کنند  می
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  را بين خود تقسيم میتوليد و طبيعتنعمات حاصله از  کارگری نودو پنج درصد افراد جامعهدر دولت مردمی و ** 

   فقر و فاقه  از جامعه رخت بر می بند    در نتيجهکنند 

                                                                                                                                                 

 جامعه بوده ديکتاتوری عليه نودوپنج درصد افراد زادی برای پنج درصد مفتخوارآموکراسی و در دولت پوشالی د* 

  دد                                                                           گر جامعه توسط دولت اعمال می

 ،کارگراناعم از ه عبرای نودو پنج درصد افراد عادی جام زادیآموکراسی و در دولت مردمی و کارگری د** 

حافظان نظم قبلی  وری عليهتن و خالصه تمام اقشار و شھروندان کشور بوده ديکتا محصال،نامورأ اھل کسبه م،دھقانان

 ،سايان متمکن آمکنت و تندان ثروت و ن بوروکراسی ارگانھای خداو،ارتش و پوليس و زندانھا و شکنجه گاه ھا به مانند

   شودی دزد ھا و رھزن ھا اعمال م،لومپنھا ،اوباشان

  

قتال کت و کشتار و  قتل ،  راھزنی، دزدی، چور وچپاول، نيستدر دولت پوشالی امنيت مردم و اھالی کشور تضمين* 

  در دستور روز قرار دارد 

 ورھزنھا  که ميراث ، دزدھا،دم است لومپن ھاتش و پوليس خلق متضمن  امنيت مررگری ادر دولت مردمی و کار**

  تجديد تربيت می گردند                                               ،ورده شدهآ کھن است تحت کنترول در ۀجامع

  

 ضرب و شتم زنان و ،کودکانو زنان به  تجاوز ،است زن ستيزیدر دولت پوشالی  که خود يک دولت مرد ساالر* 

   دارداطفال رواج

  تجاوز بر زنان و کودکانء فحشا، می گردد زن ستيزیءاحيا در دولت مردمی و کارگاری تساوی حقوق مرد و زن** 

  از جامعه رخت بر می بندد                              

  

 ھا عمل کرداقوام جھت حکومت داری يکی از کاربرد ھا و و  ت ھاي تفرقه انداختن بين مل،در دولت پوشالی ستم ملی*  

   می باشد

 ت ھا ازيملبين تفرقه  و  ستم  ملی،دست خود شان بودهه ھا ب تين سرنوشت مليدر دولت مردمی و کارگری حق تعي** 

   .به يک نظر ديده می شود ت ھاي مل، مذاھب و اديان رسوم، عادات، سنن، به لسان.رود بين می

                                                                                                                                                                              

  وصحی و صحت بر خوردار اند مدرن ترين وسايل طبی ت پوشالی پنج درصد مفتخوار جامعه از مزايایدر دول* 

که نودوپنج درصد جامعه به انواع امراض خانمان سوز  در اختيار دارند در حالیرا بھترين شرايط تشخيص و تداوی 

  اعتياد مواد مخدر مبتال بوده ھيچ نوع تداوی صحی ندارند

از تشخيص و تداوی صحی رايگان برخودار بوده  دمی و کارگری نودوپنج درصد افراد جامعهدر دولت مر** 

  گردد  میءه رخت بسته و مبارزه با مواد مخدر به جديت اجراع  فقر دارند از جامء که منشایامراض

                                                                                

ھای دولتی رسيدن تنھا برای اشراف زاده ھا ميسر است اوالد پوشالی تعليم و تحصيل به مقام قدرت و چوکی در دولت *

   از تحصيل محروم اند                                         ءفقرا

لت مربوط منز و مسلم تمام افراد جامعه است رسيدن به مقام و در دولت مردمی و کارگری تعليم و تحصيل حق مبرم**

  . اھليت افراد  است نه ارتباط فاميلی و واسطه ھا وبه لياقت
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 حافظ منافع ،توليد وجود دارد که دولت خود حافظ مالکيت خصوصیدر دولت پوشالی  مالکيت خصوصی بر وسايل * 

  سرمايه داران مالکان و جنگ ساالران است                                                     

مردمی مالکيت  عکس در دولته رود ب وسايل توليد   از بين می در دولت مردمی و کارگری مالکيت خصوصی بر**

   ديگر قسمت اعظم از وسايل توليد دردست  دولت کارگری استتبه عبار عمومی بر وسايل توليد وجود دارد

  

شود   و دول امپرياستی به تاراج برده میدر زد بند با کشور ھا معادن کشور وعیيبع سرشار طبدر دولت پوشالی منا*

  ن به جيب پنج درصد مفت خوار جامعه می ريزد                                                                               آمنفعت 

ابع گردد که حاصل اين من معادن کشور مربوط به دولت میعی ويدر دولت مردمی و کارگری منابع سرشار طب**

  شود کار برده میه ب ليونی مردميسرشار به نفع توده ھای م

  

 و ئیقسم ابتداه کشور بدون پالن و شکل کشت و کار زمين بب ھای طبيعی آدر دولت پوشالی استفاده از اراضی و * 

                                          ن بوده که اين خود باعث برداشت ناچيز از غله جات شده به فقر در جامعه می افزايد             آبدوی 

صورت ه ب عیيب ھای طبآاراضی و از مربوط به دولت بوده که  در دولت مردمی و کارگری قسمت اعظم اراضی **

غنای بر گردد اين خود  می  وبدوی خارج شده مدرنيزهئیزراعت از حالت ابتدا دقيق از روی پالن دولتی استفاده شده

   می  کاھداز فقر جامعهغله جات افزوده 

                                                                           

فرھنگ  و  اخالق،روز قرار دارد تا بدين وسيله بتوانند روحيهدر دولت پوشالی مطبوعات و فرھنگ غربی در دستور *

رند                                     آ اشغال کشور بار ألۀت در مقابل مسو بی تفار داده از مردم ما افراد بيکاره عياش وياصيل مردم ما را تغي

کوشش  در دولت مردمی و کارگری مطبوعات و فرھنگ درخدمت مردم قرار دارد که توسط فرھنگ و مطبوعات**

   گرددتقوي انقالبی در بين افراد جامعه تۀدوستی و روحي  صلح،  وطن پرستیۀشود تا در مردم روحي می

  

فروش کشور مصرفی و بازار ه وجود دارد که کشور را ب در دولت پوشالی يک تعادل ناموزون واردات و صادرات*

                             .سازد و باعث  از بين رفتن توليدات ملی شده به فقر و فاقه در کشور می افزايد اموال وارداتی امپريالستی مبدل می

وجود  داشته  شوديک تعادل موزون بين واردات و صادرات کشور در دولت مردمی و کارگری ھميشه کوشش می**

ازدياد توليدات ملی شده کشور در  اين خود سبب شوندکشور درتھيه شده  از وسايلبه استفاده باشد مردم و ملت تشويق 

  گردد از فقر وفاقه می کاھد  میءخود کفا ساحه توليدات

  مدن دولت مردمی و کارگریآبه اميد به وجود 

   

                                                                                     

  

                                                                                   

        

  

  
 

 


