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  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

  تبصره پنجم
  ؟درراديوی امپرياليستی بی بی سی چه می گذرد

  
  
   احتمال تقلب درانتخابات افغانستان وجود دارد:اتی گفتون شکايات انتخابيسي کمــ١

 " مسلمانی ماند کجا چوکفرازکعبه خيزد":شاعری سالھا قبل گفته بود
ات  ه انتخاب ازده روزب ه اصطالح ي ده ب ی مان ورای واليت وری وش ی رياست جمھ سيون بررس کمي

  :م کرده استاعالدولت دست نشانده کابل   اشغالگران وۀدست نشاندشکايات انتخاباتی 
  ".که در برخی مناطق اين کشور احتمال تقلب در انتخابات وجود دارد" 
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ود موان ء آراشون انتخابات گرفتن چند کارت بنام يکنفر وتقلب در روز شماريسي سبب تقلب را کم
  .استکرده 

بال ، ست سؤال دراينجا اظراً کميسون انتخابات ق ات در حضور ھزاران ن ه انتخاب رده ک ملی عالن ک
  .حزاب سياسی وجامعه مدنی ورسانه ھا برگزارمی شودا ، نمايندگان نامزد ھا،وبين المللی
د چطور ستولی نگفته ا اد ھستند وخود شان در اين تقلب دست ندارن ل اعتم اظران قاب  اگر اين ن

دگان خاص احزا ،کسی می تواند در حضور ناظران ملی وبين المللی  ا  ونماين ب سياسی ورسانه ھ
 ون انتخابات داده شدهيسيچند کارت به يکنفر توسط کمچراکه است  وھم نگفته نمايدديدان تقلب کان

شما مطمئين ھستيد چه داده شده وچند کارت به يکنفرون انتخابات يسي توسط کمً واقعا واگراست ؟
د؟  ام اين تقلب دستگير واقدام عملی برای خمثی ساختن آن تقلب نموده اي ه اتھ ر را ب د نف تحت چن

ه ؟يده امحکمه قرار داد ه خاطر  واگر شما اسناد نداريد که يکنفر چند کارت گرفته ب دام اساس وب ک
ه خود شما  وقتيک؟را حتی به سويه راديوی بی بی سی  پخش کرديدنوع پيشگويی اين کدام ھدفی 

دگان اعتراف به تقلب قبل از د ونماين ا انتخابات می کنيد وسر ناظران انتخاباتی شک داري دان ي کاندي
ران مش د اي الت کتقلب کار ھستند يا بی کفايت ھستند  انتخابات غير شفاف  که بعد از انتخابات مانن

، که برگزار شود، بھتر بود شما ھم از کسانی وبی اعتمادی را درجامعه خلق کندچه ضرورت است
  .ندپيروی ميکرديد که با تحريم انتخابات مسؤوليت تاريخی خود را انجام داده ا

ردم می يسيون شکايات انتخاباتی نيست قبل ازکميسيحاجت به گفتن کماز آن گذشته  ات م ون انتخاب
د غالگران باش ی بدست اش درت دولت د وق ه جنگ باش ی ک ه در مملکت ستند ک د دان ب  ص درصد تقل

ل معروف وطن ون شکايات انتخابات يسيصورت می گيرد اين پيش گويی کم اد ضرب المث مار به ي
  .پنھان باشد" زير کاسه نيم کاسه ھا" وآنھم زمانيکه " تش که نگيردي بگير"زدمی اندا

  سال آينده درافغانستان نقش ايفاميکند٤٠ــ بريتانيااحتماالتا٢

ا ( ور شود ت ه ٤٠رئيس آتی ستاد ارتش بريتانيا می گويد ممکن است اين کشور مجب ده ب  سال آين
  .ايفاء کندافغانستان متعھد بماند و در اين کشور نقش 

د ٢٨ژنرال سر ديويد ريچاردز که از روز  ده خواھ  اوت سمت رياست ستاد ارتش بريتانيا را به عھ
ر  ستان تغيي ا در افغان گرفت، در گفتگويی با روزنامه تايمز عنوان کرد نقش سربازان ارتش بريتاني

  .چند دھه طول خواھد کشيد" سازی-کشور"خواھد کرد اما فرايند 
  ."امکان خروج ناتو از افغانستان وجود ندارد: "ژنرال ريچارد افزود

) آيساف( فرماندھی نيروی بين المللی کمک به امنيت ٢٠٠٧ تا فوريه ٢٠٠٦وی بين ماه مه سال 
  ). کشور جھان را رھبری می کرد٣٧ ھزار سرباز از ٣٥را به عھده داشت و 

 داخلی شان حزب دموکراتيک خلق شدند جھان وقتيکه روس ھا داخل افغانستان به کمک مزدوران
رم خودرا رسانده   ه آب ھای گ ستان خارج نمی شود وب به فکر از اين بود که ديگر روس از افغان

  .ولی آن پيشگويی ھا جامعه عمل نپوشيد روس با شرم ساری افغانستان راترک گفت
وکر سر سپرده  ه کمک آی اس آی ن ستان ب ان داخل افغان يس  گرديدزمانيکه طالب دانگل  ھمسايه ن

ران در  سلگری اي ًھای افغانستان فھميده بودند خصوصا بعد از کشته شدن علی مزاری وکارکنان قن
واليت مزارشريف  ايرانی ھا زنگ خطر را احساس می کردند چين ،روس ،از بکستان ،تاجکستان 

ز راسگ می ترکمنستان وھند ناظراوضاع منطقه بودند وقتيکه کله پز طالب می خيزد و جای کله پ
ای؛گيرد يعنی اشغالگران ستان پيش ازحرفھ ی ستاد  ملت افغانستان وھمسايه ھای افغان  رئيس آت

ستان ارتش بريتانيا ژنرال سر ديويد ريچاردز ده داخل افغان ه چه عقي ه اشغالگران ب ستند ک  می دان
د اوران وطن. شده ان ا خوش ب رد ت راف ک ار خود اعت ه اين جنايت ک د خوب شد ک ه از ب د ک ی بدانن

  .....بدترش توبه
ه ميدانيم که   رال برتاني اناز قماش خواب ژن از  وخواب روسشخواب نياک ه وقتی گ  می باشد، ک

  : می دانيم واشغالگران ھم می داننداين را ھم . معده به سرزند باعث چنين خواب ھائی ميگردد
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ه زوروھمت يک ملت کشيده نش  تا رون دش خووندزمانی که اشغالگر ب ه دل خوش بي شدنی ان ب
ستند زب .ني ر ح ه روس س د مثليک ان دارن ود ايم وکران خ ر ن غالگران س ه اش ان طوريک  ھم

د خانھا  وانگليس ھا سر شاه شجاع دموکراتيک خلق ايمان داشت ا ،ودوست محم ا   ھ م  م سر ھ
دبدل می غوره بار ھم ملت خود ايمان داريم  که اشغالگران مانند روس وپدران خود شان اين   مانن

 بيرون خواھد انداختبا شرم ساری از افغانستان چه روزی خواھد رسيد که آنھا را اين بار ھم 
 
  طالبان پسران من ھستند: ــ شھال عطا٣

اتور یخط مشدريم وقتيکه ئ می گوءما به خانم شھال عطا دکامه خوو  وشعار خود يک شخص دکت
اتی را مانندسردارمحمد داوود سم ان ساخت آی اس بول انتخاب ه طالب دارد ک دآيا حق ن خود قراردھ

ا آی دستگاه جاسوسی پاکستان را بخاطر خوشی اشغالگران  در حق از جنايت شان پوشی چشم ب
رای . نمايداب فرزند خود خطافغانستان  مرد زن و  جاسوس شناخته  مال عمرجای چشم روشنی ب
رده استشده  دا ک ی پي ه مفت وکجانی زن ستان ک را. پاک سرانش زي ان پ ه طالب ا دارد ک م ادع   او اھ
 .ھستند

  ساله ھستم٢٠نامزدی با برنامه : ــ اشرف غنی۴
انی  سان متعصب زب ردۀ اشغالگران ،يک ان يش ک ی پ ه اشرف غن د ک ستان بدان ت افغان وقتيکه مل

وده وقومی است ومزدور سلطنت ويک وزيرماليه دزد وبی کفايت ان و  در حکومت کرزی ب در زم
ون   است  حيف وميل شدهدالريلون ھا وزارت آن م درت رسيدن و اکن ه ق ردم وب از بخاطر فريب م

د ز وبا پر رويی به مديا پول می دھدآن پولھا  ه اشرف غنی احم د ک اب اعالن می کن رين الق ی بھت
  حق اين دروغ وپر رويی را ھم دارد که بگويداختصاص داده  بخود  راوزير ماليه شرق

   ساله ھستم٢٠برنامه نامزدی با : اشرف غنی 
   اگر شک داری خاک برسرخود کن
 اگرشک نداری خاک برسرملت کن

 


