
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

 
 سيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١۴ می ٣١
 

 دارد پر خود سر بر دزد
  دکی آيد تعجب باشد دراو شايدــاگران    گاه مردی نيايد  ــدزد نامزدھيچ از دو

  باقاطعيت برخوردکردبادزدنامردبايد       دآيدآن ربايده دردست دزدونامرــآنچ

  شاعربی وزن وبی ترازو

که دست دستگاه  واضح نمودند و  دادندحتوضي و رياست فساداداری ادعاکردند کارکنان اتاق ھای تجارت افغانستان و

 وزارت خانه ھا  سيزده سال حکومت کرزی درۀدرپالنھای روی دست داشت  سی آی ای آشکارا وجاسوسی پاکستان

اختالص بوده   زاخيل وال متھم به جاسوسی و حضرت عمر بارھا و وزارت ماليه ديده شده وديده می شود خصوصاً در

بوده نه  رسانه ھا و ميديا يدأئت مورين موظف ماليه به شکل دفاعی گفته اند نه موردأ ماوسکوت کرده واگرداليل و

   .موردقبول مليت ھای افغانستان

 کارکنان اطاق تجارت، رسانه ھا، ابراين ادعا ھا وزيرماليه ازمحاکم ثالثه درخواست جبران حيثيت نکرده شايدبر  در

گاه  چيزاخيل وال ھ ن باشندکه خاين خايف است حضرت عمرئرسانه ھامطم کارکنان رياست مبارزه بافساد اداری و

  . کنداداليل به محاکم پيش نمی  حيثيت خود بۀدرخواستی به خاطراعاد

  می کنندءبه روزافشا روز معين کمرکات وکارکنان وزارت ماليه را وزيرماليه، کنان به خاطر اطمينانی که دارند ادعا

به و به کری  را گوش خود جاسوس ھستند و  جھانی وکرزی که شريک دزدۀچون جامع می دھند زير فشارقرار و

  ھای کاناداکسکوت اختيارکرده تا بان زاخيل وال دارد  باارتباطی که به خاطر دولت کانادا و  حسن چپ زدندۀکوچ

  حال طفالن خراب می بينم اين مکتب باشد و اين مال اگر شتی بانی شودپ

برادران  زندگی می کنم حضرت عمرزاخيل وال ھم بادر آنجا سی سال شده  که من درحدود وی کاناداونتاريدرايالت 

 با منطقه ونژاد وھم مجالسی به متعصبين زبان ، وقت پيزه دريوری می نمودندآن  زندگی می کردند در ھمين ايالت خود

 خانم احدی دختر احدی و س آن مجالس غنی احمدزھی ،آمجالسی خصوصی که درر استفاده ازنام دموکراسی کانادا

اين ديگ تعصب نه احدی وفاطمه گيالنی و حضرت عمرزاخيل وال انکارکرده می تواند پيرگيالنی قرارداشت نه اين را

  شايدتوسط پيرگيالنی ھم پخته شده باشد

به ازھرطريقی  نمی شناخت اين اشخاص جاسوس ودزدان نامردرا ال دراينجااست که اگرکرزی قبالً دزدان متعصب ؤس

 با  ،ی پيداکردهئلت ھای اين اشخاص دردولت خودآشناا رذباز که معرفی شده اند وھمکارنزديگ کرزی گرديده اند

مجلس بن قانع ساخت که من فرمان  در را امريکا دستگاه جاسوسی سيا زرنگی خود گفت که کرزی با بايدقاطعيت 
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  مزدوران وۀگرچه ستارسيرت ھم ازجمل به صفرضرب نمودندرا ی باالی ستارسيرت أبوديم ر پدر در پدر بردارشما

  .کاسه ليسان درجه دوی استعمارگران بود

 مکروب ھای متعصب راتا امروز جاسوسان و ين زرنگی چطورتاحال دزدان،ال درين جا است کرزی بااؤجان س

 با و حمايت کرده ومی کند را مکروب ھای متعصب اطرف خود جاسوسان و شناخت بادزدان ، درصد صدو نشناخته 

  .دگرفته ومی گيررا وطن فروشان جاسوسان دھن جوال  ان نامرددزد

 مت داری راو حک،وطن فروشان جاسوس عرص، دزدان نامردز ست که ا آقای کرزی بوده واۀ عادت به مرگ خانواد

اين  ی واطرافيان وحمايتگارن آن بدشان می آيدزکه مليت ھای افغانستان ازکر چون کرزی می داند تنگ می بيند خود با

  کمک کنند حفظ او در قماش بدنام می تواند

خاين  دھن  با و وطن فروشی وجاسوسی می زنند ،دزد یه اين تنھاکرزی واطرافيان کرزی نيست که امروزدست ب

 ۀکه حاال کرزی به تفال گرفت وسرانجام مثلیرا می گيرند پدر کرزی با آی اس آی ودولت پاکستان دھن جوال را جوال 

  !.ش ھم به تفاله پاکستان تبديل شدامريکا تبديل شده پدر

ه نمی توانيم کرزی به اساس گرفتن دھن جوال با کرزی راھم مالمت کرد و دراين انتخابات کرزی درميخ ونعل زد

با تقلب آشکاری که درانتخابات دوراول  و دوم انتخابات ھستند دور  کميته انتخابات پيشتازۀدزان وطن فروش که به گفت

گران دولتی وغيردولتی شان متھم به تقلب نھمس با  انتخابات اين دوکانديدۀتيوکم صورت گرفته دست مستقيم داشتند

  موده اندن

کرزی  ازھمکاری با  وطن ھستندکه ھردوو نکه ھردوخاي  مليت ھای افغانستان به ھمين باورھستند،بلکهنه تنھا جھان

 ۀماسرلک موجود است يعنی اين حکومت اد اف ھنوزحل دکه زير اعتراف کردن رسانه ھا برابر در درحکومت جديد

  حکومت نابکارکرزی است

رپوست دولتی ھرکی يجاسوسان حکومت گذشته با تغي دزدان و و ن تازه نفس دارندودرپھلوی خود دزدان وجاسوسا

دربين دوکانديد  ينده ھمکاری می کنند صد درصد زيرکاسه نيم کاسه وجود دارد درآ و به آنھا فرق نمی کند برنده باشد

وآب  گرحمايت کنندکه ازيکدي  آن شرمندگی ھا ناگزيرھستندۀداردکه به خاطرافشا وکرزی شرمندگی ھای وجود

  درحلقوم زندگی ننگين خودريزند

  می نديدی ظالم ازظالم حمايت می کند      آخرای ای مظلوم ازمظلوم خودياد کن

 نباشد چون خواست استعمارگران واستثمارگران به خاطر يا دارانتخابات باشددرافغانستان وخارج افغانستان طرف یکس

يک دموکراسی قالبی رامثل  تا بتوانند اشرف غنی احمدزی باشد يا عبدهللا وفريب مردم آوردن يک شخصی که عبداله 

  مجلس بن به نمايش گذارند

واين دومزدورگوش به  کرزی کرده مزدورگوش به فرمان ھستند از که اين ھردو ران ثابت شده  ومی دانندگمارثبه است

  سفيدمی کنندرا  افغانستان ۀذشتروی شاھان گ امريکا باد دا فرمان مذھبی وغيرمذھبی درامضای قرار

  »نفروشم«لف  باشم  اگر من  به جوی ـــنا خ    رضوان به دوگندم بفروختۀپدرم روض

 به آنھافرق نمی کند استعمارگران واستثمارگران مانندعلمای مجلس صلح تنبان به شانه انداخته بی صبرانه منتظرھستند

ھواداران طالبان به دستوراستعمارگران واستثمارگران سکوت  طالبان و کی برنده اين بار و که کی مغلوب می شود

که شخصی  نمی خواند دارند شناختی که ازاين دوکانديد به اساس مطالعه و که بين اين دوکانديد می دانند اختيارکرده اند

شی غ ھای افغانستان دليس سپورتئسردارآقای ر ونفری مانند ن کننديتعصب عھدکرده نفری تعي مانندخانم صوفيه عمربا

  ش ريخته باشدآب درآسياب موردنظر تا ی قلم وھدف رول بدھدئکمسا بدتر و به نام بد و کند
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ضرورت به شرط زدن نيست واحمقی ھم چون فھيم زنده نيست که سرسگ  وقتيکه دوسگ جنگی ازيک شخص باشد

 را  جنگی ھم رونق خودگوی مرده بازارسقای شيرزآف قندھاری پدرکل يکه حاجی لط وقتی از و شرط بندی کند خود

  »ونيسه پالره «دست داده ديگرنفری به کارنيست که بگويد از

که کی برنده است وياکی  فرق نمی کند به آنھا پيروزی ھستند شکست و منتظر و گفتيم علمای صلح تنبان ازتن کشيده اند

اگربادشودوباران خدامرادخوشه چين (بگويم ازچه قراراست علمای به نام صلح يادکرديم بايدۀبازنده حاالکه ازتنبان کشيد

  )رامی دھد

ی سرمن کردی درست ئ گفت اگرادعا ديگرگذشت زنی به زنی ازکوچه می ئمال بام باھم جنگ داشتند دو دوزن درسر

 ود وگفتتند درست است ھرکی دروغ گفته ب دو چطورھر گفت شما او سواری کند را شما که مال می دھيده اجاز نباشد

  .را بدون قيدوشرط سواری کند مالمت بود می تواند مال او

صداکردنداومالی پدرلعنت آب ناديده ند زن ديد که دو سرشانه انداخت وقتی کشيدرا تنبان خود شنيدرا مال که خبرخوش 

يد وحجاب ئگو مالگفت نظر به تعھدشماکه خودرا مسلمان می ؟ رذالت ازپاکشيدی وبازتنبان به شانه انداختیۀموز چرا

 من ؛کی دروغ که کی راست گفته و به من فرق نمی کند لمان داريد پارالیوک و فوزيه کوفی  فاطمه عزيزھاخانمد مانن

 قبل از من ضايع نشود و که وقت شما سواری کنم به خاطری را يکی ازشما قناعت طرفين بايد از بعد به خواھش شما

 شان ۀاستثمارگران کشيده شده وبه شان استعمارگران و تم تنبان علمای صلح وسرشانه انداخ کشيدم و را وقت تنبان خود

  ه؟انداخته شده منتظرھستندکی برنده می شودوکی بازند

وجودداشتن  ش بااطرافيان که کرزی و چون ھمان طوری برسر شان پردارند مثل دزد می دانند که ھردوکانديد باوجودی

اين دوھرکدام که به قدرت  ثمارگران وخاينين داخلی وخارجی حمايه می شدندطرف استعمارگران واست کاله از در پر

 کرزی به ۀيشتازساختی کرده اندپالن ھای باقی ماند پاين دوکانديد بدون شک نظربه تعھد واعترافی که درميديا برسند

 روشی خودشان ووطن ف الت وذودرر) آب ازآب تکان نخورد(که نفع خاينين داخلی وخارجی عملی می سازند قسمی

  براستعمارگران وکرزی قابل نگرانی نيست دارند اطرافيان شان مھارت خاص

 و پرستان حزب دموکراتيک خلق ، مجاھد دوداو و دوداو سی سال شاه وشاه پرستان ، از که دربيشتر ھمان طوری

ليخای زن ارزان فروختندتا نام خدای شارا وطن  ت افغانستان بودنديلبربادی م طالب وطن فروش درخدمت بيگانگان و

  خودرا به دست آرند 

راه بربادی مليت ھای  متين دری خارجی قدم ھا بی شھادت نامه به نفع خاينين داخلی و و ينين شھادت نامه داراين خا

 و  ، زبانی استفاده کردنديله ئی،قبطقه ئی من ادی،ژتعبيض ن حکومت بی دينی، افغانستان بااستفاده ازيک حکومت دين و

ولی به خاطردست داشتن استعمارگران  )که سگ زردبرادرشغال است(حاال مليت ھای افغانستان به اين عقيده شده اند

مردم افغانستان ازاين  و دورکنند راه خود از سررا برادرشغال  وکرزی مليت ھای افغانستان نمی توانند که سگ زرد

   .که آدم شديم بگويند و ف به ميدان دين وسياست بيايندھحاب کچندين سال بدھم مانندسگ اص که شايد سگان ترس دارند

اعضای بدنام حزب  پرستان، دووداو دوداو نام شاه پرستان، اعضای بد اين دوکانديد که ديده می شود طوری

رھبران حزب دموکراتيک خلق ،رھبران  د،وداو شاه، وطالب خودفروخته راباخوددارند مجاھد دموکراتيک خلق ،

ودربين ) گاوی سرگاوميش شھزاده نيست(حکومت کرزی گل يک باغ پُرازخس وخارھستند با جاھدطالب وم

ی دادن تشخيص کنندکه کی بداست أچيزی بھترازيک ديگرديده نمی شودکه مليت ھای افغانستان دروقت ر ھردوکانديد

نين داخلی ناخون افگارمليت ھای يتان استعمارگران واستثمارگران خاومليت ھای افغانس وامانده ھستند کی بدتراينھا

  وامانده طلب باشند وامانده  برابر در تا سخت محکم گرفته اندرا افغانستان 

  ويرانی و که ازاستعماربجامانده کشتار         مراننگ است ازدين وسياست وارداتی
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  یعوجان داند در جنگ  دفا وطن گفتند        یـــزنم بوسه برريش مرد ھندوی افغان

  ربی وزن وبی ترازوشاع

ينين داخلی وھمسايه ھای خاين مذھبی وغيرمذھبی افغانستان باامپرياليست وسوسيال امپرياليست که استعمارگران وخا

 گاو جواز تا مھارکنند وارداتی شان ودوستان خاين سابق شان را ذب وااليسی ھای کباپ ندھدوباره جان گرفته ميخوا

  نندبگردا دورمحورھدف خودرا خودشان 

 ٩رخ ٨مثليکه ديروزباوعده ھای  مه دھندلواد  درلباس دوستی ودموکراسی جنگ ھای نيابتی رادرافغانستان دامن بزنند

فريب می را مليت ھای افغانستان  خود جديدی رپاليسی ھايبعدازاين ھم باتغي فريب دادندرا مليت ھای افغانستان  گرد

مليت ھای افغانستان مانندسابق بريان  ی شراره داردئآتشی که درزيرکرار تا د)ازآب خت ماھی دلخواه بگيرند( تا دھند

  شوند

  که  ننگست بر مردرنگ  زردی     م مردیــنه باشدبزدلی جانم  رس

  ميدان دا او داگز شعارمردان بود     انـردربين افغيرم نعرۀ تکبـبُودش

  شاعربی وزن وبی ترازو

 

 


