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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 محمودی

  ٢٠١٣ اکتوبر ٠٨
 

  در اسارت خر و خرزادگانافغانستان 
 

می افتد در قصر سفيد تصميم ھر رويدادی که در افغانستان اتفاق  .افغانستان مستعمرۀ جديد اياالت متحدۀ امريکا است

رئيس جمھور و حاکم افغانستان مستعمره می » بارک اوباما«در اصل  .رژيم پوشالی»ارگ«اتخاذ شده است و نه در 

 .تنھا نقش سمبوليک را منحيث نوکر منافع امريکا به عھده دارد» کرزی«باشد و شاه شجاع 

-ابات می باشد در واشنگتنصات که در اصل و واقعيت امر انتابنوع انتخابات و کانديدای انتخ پالن ھای انتخابات،

 . شده به مرحلۀ اجراء گذاشته می شودمستعمرهطرحريزی شده و در افغانستان اخوان زده و » سيا«پنتاگون و 

سگ وفادار آخوند ھای  و چنگيز قرن، »عبدهللا عبدهللا «مدتی قبل غالم بچۀ قدرت طلب و شھرت پسند و تجزيه طلب 

وطنفروش و ديگر ھم قالده ھای » محقق« ميخ زدن و روغن پاشيدن بر مغر و سر انسان ھا؛» قھرمان«رانی، اي

امريکا مالقات ھای » سنا و کانگرس«فاشيست و تجزيه طلب شان، به واشنگتن سفری داشتند و با مقامات  سکتاريست،

، »عبدهللا عبدهللا«و » محمد محقق« و نجس نحس ھم چنان حرامزادگان و زنا زادگان کثيف، .سری و مخفی داشتند

اين دو نطفۀ سگ و  .و رھبران پاکستان و ايران داشتند» واواک« و . آی. اس.مالقات ھای مخفی با مقامات بلند پايۀ آی

د شناخت و منافع ارتجاعی را به رسميت خواھن» ديورند«غير افغان به مقامات پاکستان تعھد سپرده اند که خط تحميلی 

برای آخوند ھای ايرانی تعھد سپرده اند که مشھد  .ضمين خواھند کردتوونيستی پاکستان را در افغانستان تأمين و شو 

وونيستی ايران و منافع شفراموشی تاريخی سپرده جزء خاک ايران به رسميت می شناسند ه و بلوچستان را ب) نيشاپور(

و قسمت ھای » پنجده«از بابت مسألۀ و کشور ھای ھمجوارش برای تاجيکستان  .را در افغانستان ضمانت می نمايند

 افغانستان ۀخاطر جمعی داده اند که به ھيچ وجه خواھان الحاق دو بارۀ قلمرو از دست رفت» بدخشان«اشغال شدۀ خاک 

 .به مادر وطن افغانستان نمی باشند

 .و امريکا را امضاء می کنندبين افغانستان » ستراتيژيک«برای اياالت متحده قول داده اند که پيمان 

برای انگلستان وعده کرده اند که سيستم پارلمانی را جايگزين سيستم رياستی کرده و افغانستان را به دو بخش تقسيم 

 .خواھند نمود

 !ھموطن بی خبر و اما درد ديده

اليسم جھانی تصميم می ارتجاع منطقه و فرامنطقه و امپري -ی سرنوشت شما و سرنوشت کشور تان، ارتجاع داخلیباال

گيرند و می خواھند که کشور را يک بار ديگر به حمام خون و سيل آتش بدل ساخته و روند تجزيه اش را سھل سازند؛ 

حرامزاده ترين و  - بی ناموس ترين وونيستی و امپرياليستی شان، در جھت تضمين منافع ارتجاعی و شبدانجھت و
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زنازادگانی که کوچکترين احساسی نسبت به آزادی و استقالل ملی و  رده اند؛وطنفروش ترين زنازادگان را انتخاب ک

 .ساختمان يک افغانستان قوی و متحد و آرامی و رستگاری اکثريت خلق ھای افغانستان در خون تپيده و درد ديده ندارند

 افغانستان دادند و با کشتن شان را به افغان و»وفاداری« امتحان ١٩٩۶-١٩٩٢اين درندگان خون آشام در سال ھای 

 کابلی بی گناه و بی دفاع و ويرانی شھر گل ھا و مناره ھا به اثبات رسانيدند که فرزندان اين مرز و بوم نبوده ٠٠٠,٧۵

 استعمار ھميشه منافعش را در وجود وطنفروشان و خاينان می بينند  چون.بل دشمنان واقعی افغان و افغانستان می باشند

 .را انتخاب نموده اند» عبدهللا و محقق« جست و جو کرده بالبناًء به دن

» کمونيست«چرا که  دور انداخت ؛ه عف و جف و غر می زد که بايد پنج متر خاک کابل را ب »عبدالرب رسول سياف«

در خادی و پرچمی زير يک سقف نشسته و  -ھا بااليش راه رفته اند و اما در کمال بی ناموسی امروز در پھلوی خلقی

 !جنايتکار پيمان بسته بود؟» علومی«سگ جنگی ھای کابل با 

 از ه ایخون رنگين است، در ھمين اواخر گوشه جھادی که دستانش ب» حاجی لطيف«پسر » شيرزی«گل آغا 

 .ھميشه بھار را به پاکستان فروخته بود» ننگرھار«

 .جنگی ھای کابل جنايت آفريده استسگ مسعود جالد و يک بی سواد دزد می باشد و در سگ » امرهللا صالح«

 . می باشد. آی. اس.فرمان آیه سگ گلبدين و خر گوش ب» داوود زی«وزير داخله 

و . ای. آی.اشرف غنی احمد زی، دوستم ، زلمی رسول، احمد ضياء مسعود به عالوۀ جنايتکاربودن، جواسيس سی

 .استخبارات روس نيز می باشند

دولت و حکومت مزدور کار می کنند و يا مصروف حزب مقامات باالی خود آگاه در خالصه ھر آن که دانسته و يا نا

 خيانت ھایبازی و حزب سازی اند؛ بدون شک بر شمشير استعمار بوسه می زنند و فردا در محکمۀ خلق جوابگوی 

 .شان خواھند بود

انه و ارتجاعی بوده و تنھا و تنھا انتخابات و گويا برای انتخابات رفتن در زير سايۀ تجاوز، يک حرف و حرکت احمق

فرمانبرداران ارتجاع و سرمايه به اين اغواگری و عوامفريبی دست می زنند تا منافع استعمار را نگھدارند نه فرزندان 

 .واقعی و انقالبی کشور

س و بيشتر از نصف نفو  کشور اشغال شده باشد۴۴کشوری که آزادی ملی و استقاللش غضب شده باشد و از طرف 

 به پيشواز دکشور در زير بمبارمانھای اشغالگران قرار داشته باشند و ھر روز قربانی بدھندچطور و چگونه می توان

 !؟بشتابديک انتخابات شفاف و آزاد 

 !مردم شريف

دو جنايتکار اخوانی قاتل سياف  وسگان گلبدينست، »محقق«چنگيز خونخوار -»عبدهللا«اتحاد غالم بچۀ فاشيست و دزد 

بار ه چه ارمغانی را بتورن اسماعيل، چند جاسوس از قماش اشرف عنی احمد زی، زلمی رسول، دوستم  و سايرين و 

 !!!؟؟؟١٩٩۶-١٩٩٢؛مانند سالھای جز خون و آتش و استخوان شکنی ه خواھد آورد ب

وم جنايتکاران و را برای راندن اشغالگران و نابودی محت جای رفتن در انتخابات فرسايشی و دروغين صفوف تانه ب

، »دوستم «-»اشرغ عنی احمد زی«، »اسماعيل خان«-»سياف«، »محقق «-» عبدهللا عبدهللا«وطنفروشان از قماش 

وجود متحد گرديد و ميھن آزادگان را از لوث و ساير وطنفروشان و جنايتکاران » احمد ضياء مسعود «-»زلمی رسول«

 .نجس شان پاک گردانيد

 ! گرفتن آزادی ملی ميسر است و بسانتخابات آزاد بعد از

 

 


