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  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

  متبصره سو
  ؟درراديوی امپرياليستی بی بی سی چه می گذرد

  
شانده دررياست جمھوری به اصطالح يدان پيش از اينکه انتخابات  کاند ات شورادولت دست ن ستان وانتخاب  ھایافغان

ه در آنواليتی  د ک اور بودن ن ب ه اي ه ب ستان  ھم ه وخصوصا در افغان اتی در منطق ی ثب ی وب ا امن ً آغاز شود بخاطر ن

رد ی گي فاف صورت نم ات ش د انتخاب ته باش ود نداش ت وج ه  امني تراک ،جائيک ه اش ردم آزادان د  م ی توان رده نم ک

ی از روزيکه  ار می آورد بل ی مشکالت ديگر را ب وی مشکالت قبل شی در پھل ارزه وانتخابات نماي اتمب در  یانتخاب

ه به اصطالح ًرسما آغاز يافته اين مشکالت دامن گيراشغالشده افغانستان  ستند ک وده ونتوان کميته انتخابات افغانستان ب

ده اربه شکايات کانديدان وانتقادات مردم انع کنن شرجواب ق وق ب اعی وحق ا دائ وسازمان ھای اجتم ه فري د ھم  ه دارن

ان  را مشکالت سردادند تنھا استعمار گران ھنوز ھم سر زير آب کرده اند می گويند که انتخابات  ه پاي در افغانستان ب

ران ب.ند ولی نمی گويند که انتخابات چطور به پايان می رسدنمی رسا ان طوريکه در اي ان  ھم ا ھم يد وي ان رس ه پاي

از ھ انيد وب درت رس اران سر ق ا ديگر جنايتک ان دارودسته طوريکه بعد از مجلس بن يکنفر را ھشت سال ب م از ھم

  .خواھد رسانيد برادر سگ دم بريده است بقدرت ی راال زردمجلس بن شغ
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ا ( بنامان انتخابات آزاد و عادالنه افغانست نام نھادبنياد( روز به انتخابات مانده ١٢  ات ) فيف زاری انتخاب د برگ می گوي

د)در ده واليت اين کشور با چالش ھای عمده امنيتی روبروست سوالی ١٣٣ در.   در حاليکه فيناھم دروغ می گوي  ول

ديا ه م ه گفت ل ب د وقت قب دارد وچن ران امنيت وجود ن ۀ اشغال گ ا در ،به اساس سياست ھای منفعت جويان يس ھ  انگل

ور  از طريق طياره ھای غول پيکالفين دولت پول واسلحه ھمين مناطق به مخ يس جمھ ه شخص رئ د ک رکمک کردن

دھافغانستان وسخن گوی نظامی افغانستان به صراحت ل ه از .جه تائيد کرد واز اين عمل شاکی بودن د ک ه می دانن  ھم

ل گران ھريک در تالش ھم اشغاجنگ تروريزم کرده منافع خودشان  در منطقه پيش شان ارزش دارد ودر بين خود 

ندھست ته باش رق نمی . که منافع خودرا نسبت به منافع ديگر اشغال گران در منطقه  مدنظرداش ران ف يش اشغال گ  پ

ات اشتراک می کن ا نمی کننکند که امنيت است يانيست ، تمام مردم در انتخاب انون ند ي ردم آگھی از ق ام م ا تم د ، وي

ر؟ ميکنند وغير عادالنه را ين انتخابات شفاف وعادالنه وطرز انتخابات دارند ومردم فرق ب ا خي در صورت تقلب وي

ن سؤفردا يخن  دارد امن چه کسی را بايد بگيرند؟ اي م ارزش ن وت پوچک ھ در يک ت ه ق ران ب يش اشغال گ ا پ ال ھ

ی را ونارامی در ھر منطقه بدست خود شان است تاروزيکه سر منافع خود در منطقه  به يک نظر نرسند امن  ونا امن

ا  ات وي ستان در انتخاب انند اشتراک مليت ھای افغان دامن می زنند ويکی از جاسوسان مجلس بن را به قدرت می رس

ه دور دومنکردن اشتراک  ات موجوده راب ا انتخاب  آنھا در انتخابات  پيش آنھا ھميت ندارد شايد بخاطر فريب ملت م

ه  ستان ب ران در افغان بکشانند ولی آن کسی که مطلوب نظر شان است آن را به قدرت می رسانند تا زمانيکه اشغال گ

رد چون در خصلت  بھانه تروريزم باشند انتخابات به اشتراک مردم ويا بدون اشتراک مردم  شفاف صورت نمی گي

روش را استعمار گران صداقت وشفافيت نيست  وھميشه اشغال گران کوشش  اش ووطن ف زدوران اوب ه م کرده اند ک

د  مارند اشتراک نکنن ردود ش ات را م ستان انتخاب د ملت افغان د باي ستان باش غالگران در افغان ا اش انند ت درت برس ه ق ب

ھرکی را که سر قدرت برسانند يا از مجلس بن است يا از دارودسته ھشت سال کرزی است يا از حزب دموکراتيک 

 نه در رياست جمھوری ھستندالب مزدورويا تفنگ ساالر خود فروخته  تا اشغالگران در وطن ما خلق ويا مجاھد وط

د  نه در شورای واليتی نه در پارلمان وسنا وطن پرست وانسان شريف رفته می تواندونه جای پای پيدا کرده می توان

ان آزاد  ن ش ه وط د ک ا ميخواھن ت م ر مل تهو واگ ود داش ن خ فاف در وط ات ش وانتخاب ر خ ند س غالگرد باش  و  اش

د ، ق ، مجاھ ارت از حزب دموکراتيک خل ه عب ن  سرمزدوران شان ک اه پرست وداوود پرست ومجلس ب ب، ش طال

ن  اعتماد نکنند که تمام اين دار ودسته تن به مزدوری اجنبی داده مورد اعتماد نيستند وھم کوشش کنند که دولت از دي

ه تجارت شان سر جدا شود تا زمانی که دين از دولت جدا د وطالب ک ران مجاھ د خصوصا رھب ً نشود طالب ومجاھ

ا نت ن يدين است از سر کل ملت دست بردارنيستند ودولت دينی ومذھبی در ھيچ نقطه دني داده  حکومت دي جه خوب ن

ن يک  ومذھب ھيچ وقت با دموکراسی وآزادی فردی وآزادی اجتماعی موافق وسازگار نيست ھميشه در حکومت دي

اتور ويک خانواده مستبد ويا يک قماش اوباش مانند مجاھد وطالب افغانستان سر قدرت بوده طرفدارآزادی زن نه دکت

ا اسالم  شتر بلکه تنھ رده تالش بي ا ک رد ھ ا بخاطر آزادی خود از م د زن ھ وده ونمی باشد باي ذھب  نب ن وم يچ دي ھ

د کنند ونگذارند که بنام دمبارزه بخاطر جدا شدن دين از دولت  د وطالب تن ردد مجاھ ن ومذھب آزادی شان سلب گ ي

دارد دم سگ  م رو وميانه رو وجود ن م سگ است وسر سگ ھ ه رو ھ دن سگ سگ است ميان ام ب سگ است وتم

د ای رووتن سايه ھ ل وھم ت کاب ای حکوم غالگران وحرفھ ای اش ستان حرفھ وم افغان ردم مظل ب دادن م اطر فري  بخ

سازيدافغانستان است من بار ھا پوست کنده  ما وطن خودرا آزاد ن ا ش گران  واشغالگفته ام باز پوست کنده می گويم ت

د ورا از آنجا بيرون نيندازيد م رده می تواني اد ک را آب ه  ه شما آن زدوران ن ااشغالگران وم رد آنھ د ک اد خواھن را آب  .آن

ه در ای ستم ھاز قيد را آنھا و تازمانی که شما با خواھران مادران ودختران خود کمک نکنيد  مرد ساالری جاھالن ک
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ان است ی ش ذھبی ودين زدوران م غالگران وم ع اش د،آن نف ات ندھي ی توان، نج ه نم ات يافت ا نج ان وطن م ا ن زن د وت

د،ديد آزادی داشته باشييد نمی توانئمثل من پوست کنده شفتالو نگوو يد ئزمانيکه شف شف بگو اع کني  ، از حق خود دف

غالگر ومز ال اش ات بدھوطن را از چنگ غالگر نج ا گف. ديدوراش ار ھ ن ب نم ن دي سانی م د راه آزادی ان ه ام اگرس  ،ت

باالتر  چپ وراست شود آن را نمی پذيرم ارزش آزادی از ھر چيز کرده حتا از زندگی کرده پيش من یمذھب ، آيديا

   .امش در دست ديگران استانسانی که آزادی ندارد مانند خری است که لگ. است
 


