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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

  
  انزی وانتقادی بينام درکانادط ۀ سردبيرماھنامسيد موسی عثمان ھستی

 ٢٠١۵ می ٢٩

  ۀ سرکشادۀنام

 به ارتباط تفاھمنامۀ ع و غ با آی اس آی
  سکوت ترس اختيارکردندمگرمغز خر دارند؟      وگوش کردارند؟م چشمان کورــبگومردم ميھن

  ب و روزبه بر دارندــُھزاران کشتۀ پرخون ش     م تر دارندـــشده سال ھا که اين مردم غم وچش

  انت فکری ديگردارندـوانقالبی کن دشمنـت اـبي      ھدفھای شوم بسردارند رھبر، ببينيد زمامدارو

  شاعربی وزن وبی تراازو

 بعد و زمان حکومت سردارداوود پاکستان در مزدور  آتش بس بااردوی سرخ توسط شخص احمد شاه مسعودۀعقد معاھد

ليستی اتحادشوروی آن زمان اسوسيچف آخرين زمامدارسوسياليستی اتحادشوروی که بعدھادرپاشيدن نظام گرببه گفتۀ  

 در  مارایب  احمدشاه مسعود:گفت که مدشاه مسعودباسايت بی بی سی درزمان حيات احدر مصاحبه نقش گليدی داشت 

 نزد ردکه سکوت موجب رضاکن  گرباچف ردۀکنداحمدشاه مسعودحرفھای مستندشد وکارمی افغانستان کارمی کرد

  منطق دانان است وھم سکوت درمحاکم اسالمی موجب رضااست 

 آتش بس ۀباعقد معاھد  امريکا داردۀند امنيتی دولت وحدت دست نشاۀعقدقراداداحمدشاه مسعودچه فرق باتفاھمنام

 احمدشاه کاطرفيان نزدي ازحتا شکل پنھانی ه ب اردوی سرخ که توسط شخص احمد شاه مسعود با احمدشاه مسعود

 آتش بس به ۀصورت گرفت بعددرمطبوعات درزکرد واحمدشاه مسعودبابی شرمی اعتراف کردکه من عقد معاھد مسعود

داليلی می پذيرم ولی را وليت تاريخی اين قراردادنگين ؤردوی سرخ امضاءکرده ام مسبازشدن تونل سالنگ باا خاطر

  .س داليل منطقی نشنيداوک واز ش زبان درازنکردھم دارم که تازمان مرگ

 ۀ امريکا بادست نشاندۀ امنيتی دولت وحدت دست نشاندۀدراين جای شک نيست که قرادادسالنگ ننگين ترازتفاھمنام

 دولت  پاکستان به خاطرھدف ھای استعماردرمنطقه روی کار توسط انگليس ھا آزادی ھند از  که بعدانگليس پاکستان

دولت مزدوراتحادشوروی دولت  ف وبعدازسقودچزمان گرب در فروپاشی دولت شوراھا از بعد واحمدشاه مسعود آمد

 جرايد، ًطن پرست خصوصا ھروۀچون وقت حساس است وظيف خاريدرا مجاھدين رويکارآمدکه ھشت ثورسرھفت ثور

سنای افغانستان  اگروجدان   اعضای پارلمان ، سياست مداران ، نويسندگان ، راديوھا، درداخل وخارج ، تلويزونھا  ،

بايد قرار بگيرند ودرپھلوی مليت ھای افغانستان دھند ستادگی ازخودنشان ي دربرابراين تفاھمنامه اًاشديد بايد داشته باشند

  وند تاننگ تاريخ نش
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 تفاھمنامه امنيتی دولت وحدت دست نشانده امريکاراباعقد معاھده آتش بس بااردوی سرخ توسط شخص احمد شاه 

 در شود قايل می "احمدشاه مسعود"ی ھفرق بين شفتل غنی وبزکو وھرکس که سکوت ميکند سی ميکنندربر مسعود

  استول ؤای افغانستان مسمردم وطن وحتی دربرابر انسانيت قرارگرفته دربرابرمليت ھ برابر

گرطنزی وانتقادی ء افشاۀن صرف نظرازمن وماھناماسياستمدار نويسندگان، راديودھا، تلويزون ھا، يد،اجر سايت ،مۀھ

دگان اين ماھنامه بدشان می آيدياخوش نبينام که درتورنتوی ايالت آنتريوی کانادانشرات دارداگرازاين ماھنامه وگردان

ديگران ھم باداشتن وجدان سالم  وليت  تاريخی دارندؤدگان ماھنامه طنزی وانتقادی بينام مسنشان ھمان طوريکه گردان

 ۀاميداست تبصر گری رادارداءی که ادعای افشئًخصوصاسايت ھا  سرکشاده رادارندۀسی ونشراين نامرحق قضاوت بر

  .را باشھامت وبی طرف زيب مدياسازند تاريخی خود

 ۀدرحافظ و سعودبادولت روس ازخاطره ھای مردم رفته باشدکه تاجھان است نمی رود احمدشاه مۀاگرقراردادخاينان

بين  تيز ازنظر  ضعيف ترين  چشم اين خيانت رازيرنظرداردو،ليق نوشته شدهعتاريخ باخط درشت سياه به سبک نست

افغانستان فراموش مليت ھای  را که جنايت جنگھای کابل وجنايت افشار مليت ھای افغانستان دورنيست ھمان طوری

 درمقابل چشم تمام مليت ھای ... و  ايران، پاکستان، روسۀ منحوس رھبران دست نشاندۀديدن ھرھزاره چھر با کند نمی

 بردن بيش ازپنجاه ًاخصوص خاطرجنايت ھای احمدشاه ورسول سياف فراموش نمی کننده وب افغانستان مجسم می شود

  ارانوال مشتاق څاه آھوتوسط عارف خاد،چدر بعد گيرند میرقرا تجاوز مورد پنجشير که در  نوبالغ وزيبا روۀدوشيز

  مخفی بمانده دشان آشکارنشجنايت  تا ريګستانی کشته می شوند و محمودل ارنواڅ

سگ سگ  وھستند خاکستربودندو خون و خاربوستان اين وطن آتش ...  و  احمدشاه مسعود، که عبدهللا ،غنی ديدان می

   .است سرتاپای سگ سگ است ودرسګ بودن اين اشخاص شکی وجودندارداست دم سگ سگ 

 دادر قرا مخالف بودند بابا آن ش رعبدالرحمن خان که حتی اطرافيانگين ديورندتوسط امينالی پيداشودکه قراردادنؤشايدس

 نزد از" سنديکوچی " ی خاين ئ تتمدرۀ به اثررھنمادوست محمدخان ازخانه عليخان غازیرھای دوست محمدخان وفرا

باميان وافتادن درپای مکناتن به خاطريک قرادادپنھانی  اميردوست  پروان و کودامن ، مجاھدين دليرکوھستان ،

 کشتن ،ًمحمدخان وخصوصا داستان عينک وقطی نسواردوست محمدخان ننگ تاريخ نه تنھا به اوالدی دوست محمدخان

 ميراعظم شاه خان رفت وشب ۀدرخان  مھمانیۀايانی که به بھانزن نوعروس چھارکاری اش وکشتن ميرعظم خان ب

  اوراکشت 

  ميراعظم شاه خان سخندان بودورفت 

  حاتمی درملک پروان بودرفت

  پيش جنگ شيرعليخان بودرفت 

  رستم داستان عليخان بودورفت

  کمروکمرکيسه ازاوالدعليخان است

  خاک بادکرده می رود،ترنوسدوخان است

  ان صوفی خان استيک آری وصدبلی باي

  ميرعثمان وعليخان باميرمسجدی خان است

  اين سه مرددرجنگ انگليس مردميدان است

  غالمی شاعرکردکی نه نوکراين ونه آن است

آوردن روس توسط ی و  افتادن اميرشيرعليخان دردامن روس تزار،  قرادادگندمک وسوختن اميرمحمديعقوب خان

آوردن مجاھدين وطالب  ی، شفتل غنی وعبدهللا عبدهللا توسط امريکا ، آوردن کرز،رھبران حزب دموکراتيک خلق
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لغمان  ن توسط اخوانيھای نوکرپاکستان  درپنجشير،بی وجھادی عمله مسلمانان نامسلماخودفروشی ھای رھبران طال

ظ هللا راه جوری دستگيرپنجشيری سرحفي کنرمشرقی پکتياوغيره مزدوران پاکستان درزمان حکومت سردارداوودخان ،

 آوردن ببرک وروس آوردن انگيس وقراردادھای پنھانی شاه شجاع رھبراصلی تمام خاينين افغانستان که ازخيانت ،امين

 مانند و گرفتندازافکارشوم شاه شجاع استفاده درخودفروشی ووطن کردند پندوعبرت میآن که ھای شاه شجاع به عوض 

اب مختلف ازاجنبی ھامعاش مستعمراتی گرفته اندوياوارونه زران احکرزی که ازايران پول ميگرفت وياديگرشاھان رھب

 رخ وسياست مدارؤکردن تاريخ توسط تاريخ نويسان وغيرمستقيم به نام سره کردن وناسره کردن ازين خاينين اگرم

اريخ وخاين ملی ت مستقيم وغيرمستقيم به خاينين باالداده باشندمحکوم تئکوشش کرده باشندکه به نام اين وآن براه نويسند

ی افراموشی من به معن خاطرضعف حافظه پيری مانده باشده قلم صاحب اين قلم ب واگرديگرخاينين ملی ازقيد ھستند

 اين نوشته کوچک ترين گرديست ازآسيابی .باشدکه ت خاينين نيست خاين ملی خاين ملی است ازھرمليت افغانستان ئبرا

که تمام مليت  اگفته نمانددرآخراين نوشته بودم که ارگ نشينان کابل درحالیکندن که دريک روزھزاران تن کندم آردمی

سنا مخالفت علنی خودرابا تفاھمنامه امنيتی دولت وحدت دست نشانده  و ھای افغانستان ودلقکان وطن فروش شورا

  ح کردندي تقبًا ابراز و سی شديديامريکا بادولت مزدورپاکستان انگل

 می که اين تفاھمنامه امنيتی دولت وحدت دست نشانده راباپاکستان ملغی وموردفسق قرار عوض اين) عغ( بازھم ع وغ

 رااعالن کردندکه بتواندبنام پنج مرحله بنام غورودقت ازموقع استفاده کنندتا ه ئیدادند به تفاھمنامه ننگ پنج مرحلي

ندومعلوم می شوددستوردشمنان افغانستان به  ملی واطرفيان شان رادرقسمت اين تفاھمنامه خاينانه بگيرنيدخاينيأئمھرت

 خاينانه رابه خاطرخوشی باداران شان ۀبه ھرشکلی که باشداين تفاھمنام عبدهللا عبدهللا وشفتل غنی حيثيت قرآن دارد

 ناتو را امريکا که سالح ھای خود شفتل غنی دربرابر سکوت خاينانه عبدهللا عبدهللا و بدھند شکل قانونی مثل خط ديورند

 چون وچرای افغانستان یبعد به دشمن ب  شدندھای ماتوسط آن سالح ھاکشتارجمعیامريکا به پاکستان دادمليت  و

  .کشند طالب به تفاله تبديل شد نام داعش میه کشتندامروزبرا  افغانستان مردمدادندديروزبه نام طالب  )پاکستان(

دن بيرق سياه داخل افغانستان کردندتامردم مارابکشندعبدهللا رداي طالب باتغي ديگری را به جای تازه نفسۀپاکستان مھر

ازروس وانتقام را عبدهللا وشفتل غنی بااطرفيان خاين خوداين پروژه رادرشمال افغانستان تطبيق ميکنندکه انتقام اوکراين 

اين کن که شفتالوبگيردنوده پيوند ازاينبا پالن ھايش به خاک يکسان کند را ازراه چترال ازھندبگيرندوايران را کشمير

  نوشته يک ھوشيارباش است

  خواندن است و بس تودعاۀ ووظيفحافظ 

  آن مباش که  شنيد  يا   نشنيد در بند

خاطرکنج کاوی ولی سياسی ومزدوراين وآن نيستم باشما درددل کردم قضاوت رابه ه دوست دارم برا من سياست 

  گذارم   خواننده می
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دربندکشيدندومی را روزدرنقش فالن مال دشمنان افغانستان مليت ھای بيدفاع افغانستان  تخم بازان سياست درگذشته وام

  کشند
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