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  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

٢۵.٠٧.٠٩  
  

  
  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

  اين انتخابات ھرکس نيرنگی می زنددر
  بيشتر از ديگرانوکرزی 

  ُوطن پرازاسکليت مرده
  تان بسته درزنجير دس
  بول کفترشده آزادیسم

   ولکين نيست ازاوخبری
  اگرباشد

  نام است 
  ھمه خسته وبسته
  پروبال است يا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  پادرزنجير
  تاسرداراست

  به فرمان چپ وراست 
  محکوم به اساس شريعت دين قھاراست

  از لست انسان کشيده شده در
  لست ددان است

   مرتد به حکم حديث وقرآن است
  قاضی وداورآن 

  برھان الدين وسياف است
  ھستی تبديل نيستی شده 
  ھمه ناچاروپريشان است

  کانديدان مقتدی شيطان است
  ھرکی سربلندکند

  جايش گورستان است
ه ساعت  ی سی ب ه ١۴:۵۵نظربه نوشته وخبری که راديوی بی ب دن جمع ويچ لن  جوالی ٢٩ گرين

ـ ٢٠٠٩ د ٠٢ـ رزی ١٣٨٨اس د ک ان حام طالح اززب ه اص ورب يس جمھ شر رئ ستان بن ی افغان
د کرزی نوشت درصورت ( رساندوسرخط خبر ونوشته خودرا بی بی سی با اين جمله از زبان حام

  .)پيروزی برای صلح تالش می کنند
 که يکی از احزاب ساخت ده بود که توسط حزب حرکت انقالب اسالمیکرزی درمحفلی اشتراک کر

ستان فعاليت آی اس آی پاکستان بود که در زمان جھاد نام نھاد ا فغانستان در پاکستان وداخل افغان
  . سياسی ورزمی داشت

ه  ان دست ب ين طالب وردر ب داد آن ھن د ويکتع ان رفتن ا طالب بعد از آمدن طالبان بدستورآی اس آی ب
ر حزب حرکت  ل از طرف رھب ن محف د اي د انقالب کشتار وويرانی می زنن ع حام ه نف ه ب اسالمی ک

ودوده بودکرزی از کاديدی خود دست کشي از کرزی بخاطر سخنرانی دعوت در آن وبرگزار شده ب
د طوال داردونبض  اظی ي اری ولف ه در دارم ود وکرزی ک ه کرزی ب ع خوبی ب ود وموق بعمل آمده ب

  :بود با بی شرمی گفتفرھنگی ومذھبی جامعه افغانی را بھتر از ديگر کانديدان درک کرده است 
   تالش برای صلح می کنم  من بعد از پيروزی امسال در انتخابات

وم می شود او رزی معل ه صورت طوريکه از حرفھای حامد ک ه در ب رده ک راف ک ر مستقيم اعت غي
استعمار ظرف ھشت سال زمامداری خود در خدمت خود ودوستان خودوھم قطاران سياسی خود و

دارد  زی ن ه چي از ب گران بوده ھمه نياز ھای شان برآورده شده حاال بفکرمردم افغانستان افتاده وني
  .ستاده شوديبدبخت ات ستادگی کند ودر پھلوی مليومی تواند که دربرابرنظريات استعمارگران ا

  :اودر البالی سخنان خود گفت بود ندارد هھمين که می گويند دروغ گو حافظ
  . من می گويم با دنيا قرارداد تازۀ می بندم به اين معنی است وقتی

ه  اظ مختلف دپلوماسی گفت ی کسی از او سؤاين حرف ھا را کرزی بار ھا باالف ه در ول ال نکرده ک
ارا  ا وسروصدا ھ وع حرف ھ ن ن ده اي و آم ظرف ھشت سال ھروقتی که ريگی زير دندان سياسی ت

ود ماھی خال دارمقصد گرفتی وقتيکه درھشت سال آرامی خای براه انداختی وازآب خت سياست بر
ه حيثيت  م ک نسبی بود تو کاری کرده نتوانستی وجلو باداران خودرا گرفته نتوانستی در اين وقت ک

ان داری وکمک ھای جھ را  یسياسی خود ودولت خودرا از دست دادی ومحبوبيت سياسی ديگر ن
ر سالم را ش ااھکمک ھارو به ککنون که حيف وميل کردی و وانی نقش يک رھب ست چطور می ت

ا ؟ای تو در شرايطی که روبه خرابی است خيال پلو نيستھ وآيا اين حرف؟بازی کنی  او اين حرف ھ
ه قنائرازده ولی داليلی که اين حرف ونظر اورا به کرسی حقيقت بشاند ار ردم را ه نکرده ک اعت م

   .بود تذکرداده نشدھه کرده باشد در خبربی بی سیفراھم سازد واگر ارائ
  :گفت بوددربين سخنان خود کرزی 
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ود است از اين حرف  ه بھب ی حاال روب روابط سياسی من با جامعه بين الملل کمی تيره شده بود ول
ه ع معلوم می شود که در خانه شایھای کرزی طور وده در خان ی ه خليلی چيزی گپی نب روس خيل

وده ر کاس،حدس وخيالی ب ه زي ان سخنی ک ا سخن دارد در آن مجلس از ه خود ھمچن يم کاسه ھ  ن
  :وقتی گفتن کرزی برآمده زبا

زرگ  ه ب روز شوم جرگ ات پي ر در انتخاب ستان اگ ی  در افغان ين الملل ه ب  بخاطر عمل کردھای جامع
  .مردمی را فرا می خوانم تا در قسمت عمل کرد ھای بين المللی تصمييم گرفته باشند

ت ملگان کرزی وخود کرزی ، گذشت در لوی جرگه ھای گذشتهکرزی ميخواھد که ھمان طوريکه
د  ازھم ميخواھ اختند ب اک س ت پ ستان رادس ود وافغان اران خ ود وھمک اريخی خ دنامی ت ت  ب جناي

ه تقل ا يک جرگ ه استعمارگران راب ر از خود ک ی سواد وبی خب ردم ب ار برشانه م ار ب ی وبی اختي ب
و خوری ه پل ادت ب د واز مسؤع اريخی دارن دوليت ت زی نمی دانن دازد چي ری .، بين االب آبگي  واز ت

  .الس نيرنگ يک بارديگرتازه کنديسياست گلوی کثافت دپلوماسی خود وباداران خودرابا گ
 


