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  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

  تبصره دوم
  ؟درراديوی امپرياليستی بی بی سی چه می گذرد

  
ات آغاز ازروزاول که ھنوز کمپاين انت خاباتی از طرف کميته دست نشانده امريکايی ھا وانگليسان بنام کميته انتخاب

ود سان روسی کمرنگ ب ر گ شمول گ دان ب ه کاندي ود نقش ھم ه ب ای . نيافت ام مليت ھ ان  تم د نام ا وجوديکه از ب ب
ده می شود ول م دي وز ھ دنام افغانستان در لست بنام رئيس ويا معاون رئيس جمھور ديده می شد وھن د ب ام چن ی ن

ه می شد ل ومجالس انداخت ردم در محاف ان ھای م ی . تاريخ زياتراز طريق مديا بر سر زب رزی، اشرف غن د ک حام
ز  ره خورد وري ه مھ ی وبقي يم، خليل سيم فھ ی ، ق ی، حبيب منگل ، شھنواز تن احمد زی، عبدهللا عبد هللا ، مال راکت

ه وطن آنھائی اند که به عالوۀ آنکه  مليت ھای افغان د ک ردم می دانن د وم اداران شان نفرت دارن ا وب ستان از اينھ
ا جائيکه خصلت  ه  ت د ک م می دانن ن را ھ ران استند اي توسط اشغال گران اشغال شده واينھا زنجيری ھای اشغال گ
رزی ، د ک ارت ازحام  امپرياليست ھا حکم ميکند؛ گاو سر گاو ميش پيش شان شاھزاده است که اين شاھزاده ھا عب
ا  اش آنھ ه نق ده ک ی ش م نقاش ک قل ه ي م ب صوير ھ ه ت ر س ند وھ ی باش د زی  م ی احم رف غن دهللا اش دهللا عب عب

ستان را در . اشغالگران است ات رياست جمھوری افغان دۀ انتخاب ۀ برن ه بھان ا را ب ن عکس ھ ام يکی از اي سر انج
  ان می کنند دواير دولتی ونمايندگی سياسی افغانستان بعد از انتخابات نمايشی آويز

ذير  ا صورت پ ھمه می دانند که اشغالگران ھرکسی را که مدنظر دارند آن را به کرسی می رسانند تقلب در ھر ج
ا سابقه طوالنی دارد شانده . است ودر سر زمين م ه منظور آرايش دولت دست ن ه در اصل ب ا ک ن سر وصدا ھ اي
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ا وير افک رای تن د ب د مفي ات از جو و صورت می گيرد، فقط وقتی می توان ردن انتخاب ا محکوم ک ه ب ه باشد ک ر عام
   .فضای آن استفاده صورت گيرد

مشکل در اين جا است که ما امروز دموکراسی را تجربه نمی کنم چھل سال قبل ما دموکراسی را تجربه کرديم نبايد 
ه زن ل را ک انون يکھزاروچارصد سال قب يم بلکه ق ده بگور می شدما به عقب می رفتيم نه تنھا به عقب رفت  ، زن

ان آن ،شالق می خورد ا طالب ذيرفتيم وسر زن ھای م م پ انون را ھ  مانند حيوان از پيش آن کار گرفته می شد آن ق
ه   ان ک سانی طالب ر ان انون غي ر ق ه  در براب ا جوان مردان ا ن د وم ق کردن سانی را تطبي ر ان وانين غي ۀق دن مقدم  آم

البی   اشغالگران . کرديم عقب نشينی،اشغالگران در افغانستان بود وع ط ه زورشالق از ن د خران ب ارا مانن ردم م م
ه آن ند،روی بازار بطرف مسجد پيش انداخت ر ريش شان ب د واگ ری کردن دازه گي شه الکين ان ا شي  ريش شان را ب

  د وبه زندان می فرستادندنن کرده بودنمی بود اورا شالق می زياندازه که طالب تعي
س ان ني ن دور از امک د رياست اي ام کاندي ای شان بن ری ھ غالگران وزنجي ه از طرف اش راغ سبزی ک ه چ ت نظر ب

د آن دموکراسی  شان داده می شود مانن دجمھوری به طالب ن ه فاشيزم داوود را زائي م فاشيزم اين دموکراسی ک ھ
  .مذھبی مالعمر، ربانی ومال عبدهللا عبدهللا را بر مردم ما سوار نمايد

می تواند سدراه مردم مقاومت وخود گذری فقط نشان داده تجربه  طوريکه ين روزگار سياھیبرای جلو گيری از چن
  .غير انسانی رژيم ھای اشغالگر شوداھداف 

د روشنفکران  رد وزن باي م از م ب اع ب وطال غالگران وخصوصا طال دان واش ره منحوس کاندي ه چھ د ک ًتالش کنن
دون آنکه موجوديت بيش از  نه اينکه مانند تنی چند. کنندءپرستان را افشا شانده ، ب  از ھيأت حاکمه دولت دست ن

ات خط ٩٠ ر مشروعيت انتخاب ودن کشور ب ا ومشتعمره ب ه علت موجوديت آنھ ده وب  ھزار نيروی اشغالگر را دي
   :بطالن بکشند، چنين درفشانی نمايند

   بی سیبی »خانم غضنفر سنتھای اجتماعی را از چالشھای عمده بر سر راه زنان دانست«
ضنفر انم غ ر خ ن مگ ت واي اعی اس نتھای اجتم دام س شھا ک ن چال بب اي ت س نتھای نگف ديا س ه آي اعی را چ  اجتم

ده در جامعه به نفع خود ودار ودستۀومفکور واز آن گذشته .   خود وبخاطر تجارت دينی ومذھبی خود دامن می زن
  .ًاصوال مناسبات تمام آنھا با اشغالگران بر چه منوال است

  : بزدالنه ودور انداخته می گويدديگریخانم ويا 
ی  "ال خواھد رفتؤيت انتخابات زير سخانم کوفی گفت اگر زنان در انتخابات حضور نداشته باشند، مشروع"  بی ب

  سی
ذکره باولی خانم کوفی نگفت ک ه ميزم اريخی زن ب ادار نديدانی که حاضر است با دشمنان ت ه ب دستور اشغالگران ک

داکره با يک مشت ارا خود مذی بنشيند ودر خط مشند اان وطالبکانديد ا ،زل واوباش راحتمی می دان چطور  از زنھ
  . طالبی را بر خود قانونی سازدکرده زنجير ھایاشتراک امريکائی  که در انتخابات شتتوقع دامی توان 

د وژمه فروغ، از برگزار کنندگان اين کمپين از نھادھای دولتی و مردم افغانستان خوا« ان حمايت کنن ه از زن ست ک
  بی بی سی  »تا آنھا بتوانند درانتخابات بيشتر شرکت کنند

ستان خصوصا ١۴٠٠ولی خانم وژمه نگفت که زن امروز ھم تحت قوانين ظلمانی  ردان افغان ل قرارداردوم ً سال قب
البی وانين ط دبا ق ستان ندارن شردر افغان وق ب ه آزادی  زن  وحق ان ب ذھب ايم ن وم اجران دي ی ت تند ونم وا اس  ھمن

ی از  د ول خواھند که زنھا از حقوق انسانی خود بر خوردار باشند چنانچه ھمه کانديدان از حقوق زن حرف می زنن
اتی خود  ين ھای انتخاب ران خود شان درکمپ ان ودخت ده شانترس اشغالگران وطالبان وتاجران دين ومذھب زن  دي

  .شدد ن انظارمردم ديده شود به ديگران چه حق قايل خواھد که درننمی شود وقتيکه به زن خود حق نمی دھ
د، خود " جنبش سبز"از آن گذشته تقليد کور کورانه ازبه اصطالح  که در نھايت به تحکيم اسالم سياسی می انجام

ی  اع م سايگان طم غالگران وھم ته اش ستان نداش ردم افغان ه م ه ربطی ب يچ گون ات ھ ن انتخاب ه اي واه آن است ک گ
  .ان وسيله مردم را تحميق نموده قدرت غير مشروع خويش را قانونی جلوه دھندخواھند بد

د ور نمی نماي ات اشغالگرانه عب ا انتخاب ان وي . در خاتمه بايد افزود که راه فالح  وسعادت افغانستان از مسير پارلم
  !انيمبدواز کشوربيائيد کمر ھا را محکم مانند پدران خويش بسته، اشغالگران را به زور سوته 

ده وتاريک درآن  شر رسانده وجمالت تکان دھن ان بن ين زن  خبری را که بی بی سی راديوی امپرياليست ھا از کمپ
ان را  اشغالگران وکانديدان ونظريات مأيديده می شود بھتر از من پاليسی دوسانه زن و می نماي از گ ا . ب را ب شما آن

   رنگ آبی از نظر گذشتانديد
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