کي ميگويد که مسوولين حکومت مبتکرنيستند؟؟؟

استادصباح

کشيده است لباس خوني اش را
نموده زردووزارزنداني اش را
شده مقام در ارگ وسپيدار
به کشوربنگري ويراني اش را.

ستم کاران

ازکسي پرسيدند اگرپادشاه شوی با سران حکومت وحدت ملي (وحشت ملي ) چه مي کني؟؟؟
گفت سيخ کباب را داغ ميکنم و طرف يخ اش را درعقبش ميزنم.
گفتند :طرف يخش را چرا ؟؟؟
گفت بخاطريکه کسی کشيده نتانه دستش بسوزد...

عالي جناب

نه آهي داشتي اندر بساتت
زبي کاري نمي برد ذره خوابت
بگوبا من دراين چند سال اخير
چه کرده اي  ،شده عالی جنابت.؟

کي ميگويد غني ابتکارندارد؟؟؟
( ماوادارات امنيتي وسران حکومت )

جديدآ دومين مغزمتفکرجهان ( غني احمدزي ) بعدازتفکرزياد به اين نتيجه رسيده است که يگانه راه حل معقول ومناسب
براي بي اثرشدن حمالت انتحاري وانفجاي وقيام ورستاخيرعمومي به تمام ادارات امنيتي وپارلمان ومجلس سنا وقرارگاه
هاي نظامي داخلي وخارجي درداخل شهرکابل هدايت صادرفرموده اند .

متصل به دفترمقامات اول ادارات مهم دولتي  ،فرارگاه هاي نظامي ودفترکاري سران حکومت ،هرچه عاجل ميدان هواي
اعماروهزاران کانتينرجابجاشود تا موقع حمالت بتواند خودرا وسيله هليکوپترنجات ويا اگرقيام ورستاخيزي صورت
گرفت بصورت پيشگرانه ديواري ازکانتينرساخته شود.
مسوليت اين وظيفه را به دوش جنرال گل نبي احمدزي قوماندان پشين گارنيزيون کابل وقوماندان امنيه قبلي شهرکابل
جنرال حسن شاه فروغ گذاشته است .
مکررآهدايت صادرفرموده اند تا مطابق نقشه ميدان هواي که درداخل ارگ وسپيداروپارلمان که قبال اعمارشده است
 ،ساخته شود وازنتيجه اعمار ،خريداري هليکوپتروکانتينرطي «  »42ساعت به مشاورشوراي امنيت ملي { حنيف
اتمر) ،طارق شاه بهرامي نابغه نظامي ( وزيردفاع )  ،ريس عمومي امنيت ملي ( معصوم استانکزي ) وغرض رسانه
ي شدن  ،سرپرست دفترسخنگوي رياست جمهوري ( شاه مرتضوي ) را بدون معطلي درجريان قراربدهند .
اما اين هدايت مقام رياست جمهوري به بن بست خورده است وهيچ کشوري حاضرنيست که به اين حکومت لرزان
ودرلنگ خارجي ها اويزان  ،هليکوپتروکانتينربفروشند.
تا اکنون ازعدم تطبيق اين امرمقام رياست جمهوري  ،حناب ريس جمهور(  )93باربه اطرافيانش { بچه خر} خطاب
نموده و« »93ميزدفترش را ازشدت عصبانيت ومشت کوبيدن برروي ميز ،شکستانده است  .تااينکه اطرافيان ريس
جمهورمجبورمي شوند ازخليل زاد خواهش کنند که ريس جمهوررا بخاطرمهلت چندروزه براي تطبيق
امرزيرفشارقراربدهد .وازکارهاي بعدي تا اکنون اطالع دردست نيست .

خواهش

بيابشکن سرم راشانه ام را
ولي آتش نزن کاشانه ام را
زتوخواهش دارم بارديگر
مسوزان کابل جانانه ام را .

دعاي مستمندان

آقاي غني احمدزي ! به اساس هدايت شما عميقا ً ما دعا میکنيم ،عاجزانه و صادقانه از خداوند طلب میکنيم.

دعا میکنيم باران ببارد و پيشبينی هوا شناسی و پيش بينی نماز شما درست از آب در بيايد.
اما دعاهای ديگری هم میکنيم واگرقبول شد ازما گيله نکنيد وانتحاري ها بجان ما نيايد ومسوليت قبول دعا را خداوند
متعال بعهده دارد وما تقصيري نداريم .
دعامي کنيم ازتعصب  ،جهالت وسلطه گري دست بکشيد.
دعا مي کنيم تو( غني ) حنيف اتمر ،معصوم استانکزي وخليل زاد به درد قلنج مبتال شويد وراه عالج نداشته باشيد.
دعامي کنيم تادست ازتوطئه و دسيسه برداريد،
دعامي کنيم مسلماني را ياد بگيري وآدم شوي .
دعا میکنيم ريشه فساد و فاسد از اين کشور گم شود،
دعا میکنيم «ستون پنجم»ها نابود شوند،
دعا میکنيم متعصبين به درد وطن دوستی آشنا شوند.
دعا میکنيم ديگر يتيمی به يتيمهای جنگ اضافه نشود.
دعا میکنيم کودکان ديگر آسيب نبينند و خائنين ومسئولين کمتوجه و رشوهخور که در اشکهای آنان دخيلند به قهر خدا
دچار شوند.
دعا میکنيم که خداوند به ما تدبيروعقلی بدهد تا در برابر ظالم بايستيم و ديگروطنفروشان را درراس وطن وحکومت
اشتباه انتخاب نکنيم.
دعا میکنيم خداوند به ما هوشياری بدهد تا بتوانيم از ثروتهای مادی مثل معادنمان دفاع کنيم و ازآنها استفاده کنيم.
دعا میکنيم آنقدر هوشيار شويم تا سرنوشت کشورما را خارجیها انتخاب نکنند و ما را مثل مهرههای شطرنج جا به جا
نکنند و گوش به زنگ آنها نباشيم که هرچه گفتند را بپذيريم و هر بدی و نفرتی را که رهبران انجام میدهند به گردن
خارجیها بيندازيم که تصميم آنهاست!
دعاهای زيادی میکنيم .اما ترس ما اين است که اگر اين دعاها مستجاب شود ،ديگر شما وکسی از اطرافيانتان وجود
نداشته باشد.

دروغها

به شهرما کسي ياور ندارند
دروغها زياد شده باورندارند
عجب گفتند ومثل گل شگفتند
سياست که پدر مادر نــدارد.

