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 ؟!!و وکيل دزد وزير دزد ،شاه دزد
  مگر نيست ؟؟،بلی اينھا ھمه دزدند و رھزن
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 خود قصر نشينانه سند باز حادثه تر

 داريمـدوشان عم سيالب نه ما خانه ب

ين روز ھا  ا  آنھا  که درۀی که بين نوکران استعمار جھانی  برای بھتر نشان دادن خدمت صادقانئھا در جنگ و جدال

گله  ۀندھندنشاھا تبارز نموده    قاچاقبر و آدمکش استند در رسانه،ن که ھمه دزد ا پار لمان و مشاور–کابينه  -بين کرزی 

باشند  که    و کثافت ھای تاريخی می، خاين، وطن فروش،وجدان   بی، چاپلوس ،شغالھای الشخور  از  گرگھا و ای

فته  و واھند از ديگر ھم قماشان سبقت گرخ  می»صادقانه« گری ھای  ءکنون دو باره ھمه به جان ھم افتاده  و با افشا

 جو نمايند و  فاميل جستۀمين آيندأراه نجاتی برای خود و ت

ھا و سکوت  اند و زد و بند ھای داخلی آن ی ھای وزير ماليه در مورد دزدان و گرگانی که در پارلمان جا گرفتهگرءافشا 

گر به وکالی چپاول) پتنگ( ضات وزير داخله  ھمچنان تعر،مفسد آقای کرزیدست نشانده و لت   دوۀ قضائيۀمرکبار قو

ست نشانده و  آن است  که ھمچو دولتی دۀ ھمه و ھمه نشاندھندءلمانی و ھمچنان ادعا ھای وکالی  پارلمانی  به وزراپار

 برده و نوکر ،گز نتوانسته خدمتی به مردم انجام دھد چون از شاه تا رئيس ھمه غالمھربوده و خود فروش و مفلوک 

تر و  جمله در فکر چپاول بيش، بيرون رفتن چپاولگران ھستی ما بر سر زبانھا استۀاستعمار بوده و کنون که شايع

 .باشند ين معضله میا راه فرار ازتالش يافتن  در ، خودۀی برای  آيندئخته ھااندو

ھای   خواھان ماشين صاحبان نفوذ  و قدرت که فعالً ،لمانیوکالی پار ،ءيت اين وزراھای اکثر فاميلبه ھمين ملحوظ  

پا و امر يکا به سر بلکه در ارواشته يف ندباشند در افغانستان تشر  برای حفاظت جان خود میثقيلجنگی و تانک ھای 

 باشند   می،ھم پيوستن آقای شان که اصالً غالم استه برند  و منتظر ب می

کند تا از کشتن و اسير نگھداشتن  مان صادر می مورد شکار حيوانات و پرندگان فردر مملکتی که رئيس جمھورش در

يان اسالمی بر نواميس وجدان زور گو ناموس و بی د ھا بیگيری شود اما از تجاوز انسانی صلوجحيوانات و پرندگان  

 از حمل و نقل ھزاران تن مواد مخدر به خارج از ،دھد خبر جلوه می توده ھا حتی اطفال خبر ندارد و يا خود را بی

 و ت از رشو، و قضائی کشورش ناراحت نيست  مانی ار گانھای اجرائیاز نافر ،دارد  اھالنه میجپوشی  کشور چشم

لوم  و بی پناه کشور را در اطراف خود جمع نموده و ظ مردم منقاتال ،آورد  مسلط در کشور خم به آبرو نمیۀفساد ادار

 .کندی خطاب م) برادر(بقيه وحشی ھای خونخوار را

وندی را بوده و حق ھيچ نوع شھردر سر زمينی که  مردمانش  درمحيط زندگی اجتماعی و خاک آبائی خود بيگانه  

يم و سيستم ژ در ر،ھا را پرنموده است ستان جای آنو ترک پر  عرب ، انگليس،مريکااھا و   ايرانی،د و پاکستانيھاندارن

دگی خيلی  زنان مثل پاکستان و ايرۀليون اتباعش در کشور ھای بيگاني که اضافه تر از سه مینوکر و خاين ،وحشی

دارند  و چنين   داشتن از جزئی ترين وسايل زندگی سپری میی طاقت فرسا  بدون بھرهفقيرانه و محرومانه را در گرما

 و ،پارلمان  ،را ندارد  به گردانندگان غالم منش  تکيه زده بر چوکی رياست جمھوریھا  قدرت جذب و جلب آنیدولت

 توان گذاشت؟؟؟؟  آن چه نامی را میۀضائيق ۀقو

ين ھمه خيانت و جنايت در فکر نجات خود  اامه  بعد ازھای ع ئیيان و چپاولگران ھستی  مردم  و دارازور گواين ھمه 

گه اگر جايگاه ما در :  شايد لذت ھم داشته باشد؟؟  چون آقای فھيم در محضر واليان گفت ئی  چوکی قدرت کذا،باشند می

ما  :  چون وقتی رئيس جمھورش بگويد که،او حق ھم دارد !! شويم  ھا باال می دولت ھای بعدی حفظ نشود  ما در کوه

 زور ،ن نمودند يينجا تعيارئيس جمھور دست نشانده در )  ھائیيعنی امر يکا(آنھا  ھستيم ؟؟خوريم ؟؟ شير علف می

داند چی  ای چند مادره نمی نمائيم ؟؟ پس آقای فھيم مثل گو ساله دارند و ما ھم اگر زور داشته باشيم چنين کاری را می

دامان کثيف کدام شان ه تواند تشخيص دھد  در صورت خرابی اوضاع ب  نمی،کند ؟؟ چون او وابسته به چند جناح است 

  يانه ؟؟ماند وون خواھد ه برد ؟؟ و مطمئن نيست که آيا مصپنا
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که  يناکش  قبل از    و بو اين نوکران سگ صفت، معتصم با مذھبی، پير گيالنی،ی که من اطالع دارم مجددیئتا جا 

 تورن ،ولی مسعود ،خليلی و محقق با  عبدهللا!! اند  يکا تشر يف بردهواقعيت پيدا نمايد به امراتفاقاتی مبھم و مجھولی  

 ئی،داکتر نجيب هللا لفرا ،سيد علی اکبر مصباح  ،شيخ آصف محسنی ، محمد اکبری،سيد حسين انوری ،اسمعيل خان 

( تماس ھای پنھانی با   ديگر ھمه باداکتر سيد عسکر موسوی و چند خلف جنايتکار  و، آمنه افضلی ،صديقه بلخی

گاھی به اين  ؛باشند  ايران  در تماس ھای جداگانه  میتربيتی خادمھای  شبکه منتظر ھدايت باداران ايرانی و) واواک 

شان ھدايتی در زمينه بيه دھندگان تردانند چه کاری انجام دھند تا يکی از باداران و    نمی،زنند در و گاھی به آن در می

ستانش به انگلستان سفر خواھند نمود و شھزاده صالح الدين ربانی به کانادا و عطا محمد نور قانونی و دو ،ددر نمايصا

 ، مو لوی متوکل، مولوی شنواری ،مولوی ضعيف ،گالب زوی ، تنی ، گل آقا شير زوی ،از تھران سر خواھند کشيد 

 مال اختر ،کريم خرم) رادر حضرت علی( ياسينی  ،حضرت علی ،مال محمد ربانی ، ظاھر قدير،امير خان متقی

قاضی  امين وقاد معاون گلبدين حکمتيار که مدتھا است  در دربار کرزی  ، طيب آغا، مولوی شير احمد،محمدمنصور

 که دارند یميو با دلگرباشند    می». آی. اس.آی« ۀتشريف دارد  و تعدادی ديگر منتظر ھدايات و رھنمائی ھای پدران

بابان خالف منافع مردم مظلوم افغانستان يک  به نفع آن ار»قانهصاد«يبی به آنھا نخواھد رسيد چون انند ھيچ آسد می

 .عمری را در خد مت گذاری شان سپری نموده و اميد به پاداش دارند

او بدرقه ما از خبر و خوش باور   نمود و مردم بیئیدوستم با وجوديکه چند ھفته قبل در چند ولسوالی جوزجان  خود نما

کيه سر دن اولين فير تفنگ نا آشنا از تر نمايد ولی يقين دارم با شنيئیی خواست کمی قدرت نمائيو ھانمودند طی نشر ويد

 .بر خواھند آورد

جمع  با استشمام  خطر  در  باشد تا با خاطر ھای غصب نمودگی  اش می  زمينۀی اجاره گيرندجو و سياف در جست

 .کشيده، به شکرانۀ کشتار مردم افغانستان، حج عمره به جا آوردر بستان سعودی سر اولين پرواز از ع

 ما در حالت اضطرار به ۀخون مردم مظلوم و بيچاره ھای آلوده ب  رھزن و قاچاقبر  که با دست،خالصه اين ھمه دزد 

 سھم ۀھا را به انداز خته و دو باره  آنترحم به ايشان اندااز  نو و يا سابقه نظری ،برند  و شايد ھم   بادار ديگر سر می

قی  ر عدم موجوديت احزاب انقالبی مترشان در خرابی کشور و خون مردم را ريختاندن صاحب مقام و جا سازند چون د

 اميد نبايد داشت که با ،شوند  و قيام مردم  زير لوای آن احزاب اين ھمه جنايت کاران دو باره سر نوشت ساز مردم می

ھا به دار  کشيده خواھند نه چنين اميدی نبايد داشت  وھمان دولت باز ھم متشکل  مدن رژيم جديد و دولت نو آنرويکار آ

 و ھمکار نزديک شان و تعدادی  ھم اينبار مال عمر آخوند يک چشماز ھمين حيوانات بی شاخ و دم خواھد بود شايد

 ند و چلی گگ ھای اسالمی برای شان خطبه بخوانندوکی ھای قدرت تکيه زنچزيادی از وحشيان گروه حقانی ھم بر 

 دپلومات ھای کشور که ھمه به تن از ۶۶ام تعداد  ی که من  از نشرات داخلی و خارجی اطالع  حاصل نمودهئتا جا

 اجرای مھمھای شان  به ھمين شغالھای سفاک در کشور ھای مختلف در پست ھای   نظر به وابستگینحوی از انحاء

  .نمايند در خواست پناھندگی سياسی نموده اند ی  که آنجا کار میئند از دولت ھادار وظيفه می

 .ھا به عاقبت کار اطمينان ندارند  آن ھيچ يک ازچون!  بلی

 اقوام نجيب کشور  حزب پيشتاز خود ،به اميد روزی که اين مردم  شريف و زحمت کش ما با داشتن شعور سياسی ھم

يا « سمتی با يک شعار ، قومی ،البی  باھم فارغ از ھر نوع ھمبستگی دينی و مذھبی را ساخته و زير شعار ھای انق

باله خوران استعمار و نوکران زھنگی اين اقتصادی و فر ، اجتماعی، بنياد اين  ساختار ھای سياسی»مرگ يا آزادی

در جھت سی مردمی و انقالبی ھای دولت دست نشانده و بقايای استعمار قدرت سيا بيگان را به ھم ريزند و روی خرابه

 .رندبياووجود ه  استثمار فرد از فرد را بزدودن

 


