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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
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 Political سياسی

 

 ی عثمان ھستیدموسيس

  ٢٠١٢ جنوری ٢۴

  

  انه؟ي و داردرا  ناموس تيثي افغانستان حی ارضتي تمامحفظ
  

   است صخره دشمن بادوبارانوطن

  انـ خروشلي سازد سیش م فکربه

  ت استــ حسابت نادرسیرد کغلط

  د طوفانــ ملت کوه است ضني اکه

  "ترازويشاعرب"

  

 نيدراکه  شده است دهرانوطن فروشان پرو  افغانستان وی وخارجی افغانستان درفکردشمنان داخلۀي که تجزسالھاست

وم تجزني ایتي وچندملیچندزبان.  افغانستان سرزبانھا قرارداردۀيروزھا تجز اهي مرزب ان افغ  را دل ی وخارجین طلب

ا ه ویگرم ساخته وھم جنگ ھ اق درب  سه دھ ذاھنينف اتي وملب م ئن شدن تجزکن سای ھ ستان سبب مطم  هي افغان

   . استدهيفغانستان گرداطلبان 

ه نيامگر ل تجزک ستان قاب ئونشي ن؛ستي نايو  است هي افغان رب ش ان  زمي عق شتون وعظمت طلب ان  پ ان طلب خراس

دی کرده می زھرپاشهي تجزیداخل رگھا ، اازبک وھزاه ھ، تاجک تبار دگ و  توان ارني سرزمکي یزن ا ت  کھن خي ب

ام مرگ تجز ه ک د ی مشانده کهيراب دی نماي توان ۀ آن  ی بحث طوالن، توان وده ادام د یوشھامت مب ه وطن خواھ  ک

تان ا زدورنيپرس اش م کارا وب  دوقم ه آش ستند یرا ک الش ھ رمانه درت د از  ش ا بع ه ت ه دھ اق و س شتارو نف  نياک

ه یبه کمک باداران خارج  افغانستان راهي تجزۀنقش  امروز،خون کشاندانو خاک ه  برا نيسرزم  خود سردست گرفت

  اند

  صورت گرفت ھندسيزمان استعمارانگل  ھند که درۀي سرتجزمي افغانستان بحث ھمه جانبه کنۀي سرتجزکه ني ازاقبل

ستان راب ه به خو پاک تن درمنطق ده اطر دست داش ود آورده ان د بنگل وج رياز پرا  شيده وبع اختک ستان جداس  ند پاک

شهیطان سرۀشکل غده  بیخاطر نفاق امروزه ب  راورندي ان طرف دی ھاپشتون و ريکشم الن قبل، مناق ا پ ه از ی ب  ک
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د برتانی کپنۀش به بھانزمان آمدن شهي شرق الھن شه ک ه نق ودهيخاطر تجزه  بی درکلکت وده ب ه نم ال امروزشغ  منطق

   کندی مزياطراف افغانستان ت  در افغانستان وی افتاده ودندان پلنگنيري آن خربوزه شیاستعماردرپ

ا  ی کهي تجزني اردازي گیمنطقه صورت م  افغانستان وهي اگرتجزنيچو  روس اي کاي ، ناتو، امرسي انگلنکهيا ع ھ نف

ره زده مدم و خاردي میاسي بدون ضرر پس سرساي دن شویضررمند مھا  ی برند وکیم ه گ  لي شودتحلیش درمنطق

ه  بقي دقعۀھم مطال و به بحث گرفته شوده  قانع کنندلي بادالقي عمی وموشکافی الزم است که کنجکاوقي دقیابيوارز

دان زي کدام پلنگ تۀ طعمهيناخورده بعد از تجزدست  یني زمري وزینيزمسر خاطرپوست روباه که ثروت سرشار  دن

تعمار م ودیاس ا در ش ش ن نظرداشت ب اروي نق اطررا  ی مترقی ھ ه خ ه ک دۀدرمنطق دی ب تعمارگران دارن  و  ازاس

   ميري بگدهي ناد درکل نبايدنھاآمقاومت چگونگی 

ط اکنی دلگرمفق ستان ونا س ل تجز  افغان اطق شکننده وقاب ه من ستان ک ه فکراسهياطرف افغان  نانيعمارگران وخات ب

رم در شرايط کنونی آماده ترين که ی مترقیاي ومدانيا گریمنطقه است روشنفگران ومل ی  سالح دربرابرسالح گ يعن

  کارگرفته شوده  ب، دانندیرا مدر مقابل توپ و تانک سالح قلم وزبان  

ال که ازیشناختبا  من  ستان آزاد" ني وزپورت ستان-افغان الھا عل"آزاد افغان تان ، هي دارم وس تان وداوودپرس اه پرس  ش

ه خورنيھد خلق ، مجاکيحزب دموکرات ار،  فرھنگ یطالب ب،  کل زدورو جنايتک اني ایچپ وراست بان م ه م  ک

ه ه و دارند، مبارزه کرده ام داشتیبيآن به ضدملت افغانستان نقش تخريا  ونيدرلباس ا ، تصميم بدان گرفتم تا در مقابل

   .عليه تجزيه طلبی سلسه مقاالتی را تحرير و برای پورتال بفرستم

 ی داخلنانيدھن خاه اشکارا مشت محکم گره شده باست بلکه  یشکل مخفه  من نه بۀمبارز و  من نه به نام مستعارقلم

 ،ی وخارجی داخلناني خاء افشاۀما به ادکه ی وآن در صورتني دھم  بدون کمک از ایمه ما بوده واست وادیوخارج

ا دیاريمرا " آزاد افغانستان-ادافغانستان آز" پورتال که یوطن فروشان تاروز  طلبان وهيتجز اند ب  نظرداشت ر رس

سل ھاکيشکل ه  پردازم تا بی طلبان مهي وتجزناني خاءنکات فوق در افشا ه ن اب ب دهي آی کت اودان ۀ خاطرکي ن  ج

ده  مش سترخروشان درھ اریاي در ب وج ت ُر م اقخي پ دی ب ه ک  بمان ود ک وم ش م معل ن یوھ ا م اي ب الف تجزکج  ۀي مخ

ستان و ه من افغان ه طق ان مو ب ن فروش د وط د وکیض ئونی باش ط دزمي باش شتون دوطرف خ دي پ ان  ،ورن  انيخراس

ام خود وۀيخاطرتجزه  شان  بیوباداران اجنب ا ن ستان ب ا  افغان ستعاراز تجزي ام م ا ن ستان افهيب اع بغان ه دف  ی ومنطق

   . کنندیشرمانه م

دی افغانستان بزرگ خاک برچشم ملت مۀبه بھان ايساس ونازک وح طي شراني در ازميکه بنام فدرال  من آنشيپ   زنن

 دونام مبارزه ني اري زهيفکرتجزه  در باطن بی زنند ولیافغانستان واحد م وحدت و  در ظاھر حرف ازکه یبا وجود

   آغازکرده اندی وداخلی خارجی ھاسنيوري شرمانه را تحت نظرتیب

شانانيجع نشرخاا مرتيماھبلکه  کنم ی مء را افشاهي تجزرنقابي آشکار وزسندگاني تنھا من نونه نمی مء را ھم اف  . ک

 ی ھرکسی ولمي گوی حرف ھم جواب نمکيش خاطر غوره بدل ماندنه  بسي ومستعارنوتي ھوی بانھای به انسمگر

شاده یشاني کندبا پالؤ وسدي روشن خود جواب بگوتيبا ھو و نام خوده  بهيکه در برابرمن از تجز ه و  ک م محترمان قل

م من کوشش میرا بخود افتخارمم  قلمافقان مواي ونا قلم توسط مخالفني ادني به نقد کشمي گویب مجوا ه ی دان نم ک  ک

 ی آن ھم مباشدامکان داشته یسي محکم آغازکنم واگرجانب مقابل عالقه به تند نولي بحث را نرم ومحترمانه با دالنيا

  رود

داري را تقبی طلبهيقلم وزبان تجز که با ی به گذشته خوب وبد کس کارندارم ھر کسمن د حرف طرف  از قماش یح کن

انم حضرتی کارویمن با   نزندی وخراسانن پشتوزميبدنام شئون د شاشجاع وخ  ی ندارم وھم با چغله وپغله که به مانن
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 مي گوی وشھرت گرفته شده جواب نمیدخواھگروگان خوه  که بیريدخترجان محمدخان پنجش  مسعودیخواھرزن ول

  . کندینام آن مظلومه نوشته مه  که بمي گوی جواب می به نام ھمان کسميواب بگوواگرج

   دارد  ادمه

  

  :يادداشت

  !ھمکار نھايت عزيز آقای ھستی

ه وضسالم ھا و احترامات متصديان پورتال و ھمکاران تخنيکی آن را تقديم ن ک ع صحی  می داريم، خوشحاليم از اي

  .نين کار بزرگی را رويدست بگيريدبه شما اين امکان را داده است که چ

ا از "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تا جائی که به پورتال  ه تنھ ه ن ارتباط می گيرد، به صراحت متذکر می شويم ک

ا باشد  درت م ه در ق ا جائی ک وئيم، ت اين بحث شما استقبال نموده و ورود تان را به چنين عرصه ای خير مقدم می گ

د و وطن دوست  از ھيچ کمک و ھمکاری  بحث ارزشمندیجھت پيشبرد چنين تان متعھ ه دس م ب اير قل ا س ما و ي با ش

  .نيز دريغ نخواھيم ورزيدکشور 

  شاد و پيروز باشيد

 AA-AAادارۀ پورتال

  


