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 Political سياسی

  
  سيد موسی عثمان ھستی

٠٧.٠٩.٠٩  

  

  
  موسی عثمان ھستی سيد

  حقيقت است و نيست اين معما
  نشان انگشت شان است بھرجا
  سرک وپچک باشددربين اينھا

  ارشماغالم وبردۀ ديگران، باد
  

  !بيشترازمن ميشناسندو خوبترشمارا ملت 
ت اون شکاييسيھنوزنتايج قطعی انتخابات سال جاری ازطرف کميته انتخابات اعالم نشده بيش ازدوھزار شکايت به کم

د، رون شکايات ششصد مورد را جدی وقابل بريسيکمازجمله ازطرف کانديدان تقديم شده،  ه سی می دان رھن است ک مب

  .ل می برد زيرسؤابدون چون وچرااستعماری را  مشروعيت انتخابات یخلفاتثبوت چنين ت

دروسرنوشت سازدرامورموجوده افغانستان به بھانۀ مشکالت افغانستان وپاکستان  درپاريس  تقراراست چھار دولت مق

ه اشترتجمعدورھم جمع شوند وطوريکه شنيده می شود، موضوع تقلب انتخابات افغانستان دراين  اک يک سفير  که ب

شانده ام زير اداره دست ن ستان"ن اتی افغان ردسی ر تحت بر"راه حل انتخاب رار گي ا .ق ه  ت ه ھدف شان است را آنچ ک

  .زيرکانه زيراين نام تطبيق کنند
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ه خصلت مزدورۀھيچ نوع تبصراداره مستعمراتی وزارت خارجه   انۀ خود،منش سياسی در قسمت اين دلسوزان نظر ب

ه مجلس خود  د راجع ب صره نکرده ونمی کن اريس تب دون ازاينکه دولت  و سرانۀ پ سی پوشالیب دويرچنين مجل  ازت

ستان عادی تعريف  ال درفرانسه نام ببرد، موضوع کنفرانس پاريس رابخاطر فريب جھان وملت افغان ی خي وسطحی ب

  .آن گذشتندباالی از

ا  ايرکنفرانس ھ د س رانس را مانن ن کنف ارجی اينجئ اي شورھای خ ه ک ارج ی ک ا خ ل وي ا درداخ ا در،ا وآنج ه ب  رابط

ه  افغانستان داير می کنند، د، ک د کردن د ترتاکي ان ديپلوماتک کمی تن ی در البالی زب د، ول به جھان بی اھميت جلوه دادن

ه دخالت!!!!ھيچ  کشوری حق ندارد رداز ب ستان بپ ا از دخالت و د درموردانتخابت افغان د خارجی ھ ًجداخود داری  باي

  . کنند

ايدا رانس مرموزش ن کنف دي يده باش ه رس ن نتيج ه اعضای به اي أت  ، ک د ھي ته ان ستقيم داش ب نقش م ات درتقل انتخاب

ا وعده ھای  ا مزدورسرسپرده دولت ھای ضدغربی باشند، وي ه باشند، ي وشايدپول سرشاراز کانديدان انتخابت گرفت

ين نقشی ، کرسی ومقام به آنھا ازطرف عبدهللا عبدهللا وکرزی داده شده باشد دان ودر نتيجه چن ه کاندي سبب شود، ک

ادمۀ دموکراسی نوپای غربی  را مدنظر نگيرندوبه تحريک طرفداران خود بپردازند، سبب بی ثباتی بيشتردر افغانستان 

   .بيابدمسائل گوار مجلس پاريس بتواند راه حل قبل از وقوع حوادث نا. وباعث درد سراستعمار گران شوند

ا  ای قت الن ھ ودپ دی خ ی وبع م بتوانرا بل د، وھ ام دھن ه انج دنزيرکان ی اداق ده آن راخنث ود آم ه وج ه ب انونی  ک م ضد ق

ده  سازند،تا دن گوش وبينی انجامي ه بري ه ب ردم ک شودوھم رای پرقيمت م ان سبب انتخابت دوردوم ن ی ارزش درجھ ب

  . تلقی نشود

 
شان دنين نمی توانملتی که سرنوشت آن بدست اين وآن بوده واست مردم آن سر زم  به حيث يک ملت عکس العمل ن

  .دھند، نصيبی بيشتر از اين به دست نخواھند آورد

ا وجوديکه شاه پرستان مرتجع ، ستان ب يم دھه افغان دانان مستقل وغ  درسرنوشت سه ون ادی،  قومن ران جھ ر يرھب

ادی ، ستقل جھ رانام ارت گ ب ، دزدان وغ و وجنگ طل ای جنگج ی ھ ع واجنب راب مرتج ای ع ت ھ ی ، دول ين الملل   ب

وکری ھمسايه وغربی ھا وجاسوسان شان دخيل بودند، يک گروپ مشخص افغانی در پشت پرده  دوستان خارجی به ن

ایب، يا اجنمشغول بودندخود  ا در چنگال دولت ھ  ی با دستگاه ھای جا سوسی شان در چنگال اين افراد بودند ويا اينھ

   .چه با روس وچه ھم با امريکا. اران زمان مورد نظر صدق ميکنداين قضيه در مورد تمام حکمد.اجنبی

ه  ی چنانچ روی سياس وروی يکم، بي ال ش دين درچنگ ا يکتعدادمجاھ ق ب ک خل ادحزب دموکراتي ران خ زی وس ه مرک ت

يم دھۀ ه  قرارداشتندوياشوروی ھادرچنگال حزب دموکراتيک خلق ومجاھدين قرارداشتندويکتعداددراين سه ون دوطرف

  .زی می کردندنقش با
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ستند، نقش موثرخودر ستندواينکه چرانتوان د وني ردم عادی نبودن ن افرادواشخاص م ه اي ا روح مطلب دراين جاست ک

ن ؟؟؟؟ال من وملت افغانستان دراين جااستبخاطر نجات افغان بازی کنند، سؤ ی از اي ه مسدستياران اجنب ر ت ک قيم وغي

ه ملت مستقيم در سه ونيم دھه نقش مخفی ويا آشکار  ه ب دنظر گرفت ا وجدان خودرا م رم، وآنھ ام می ب د ن ازی کردن ب

  .افغانستان جواب بگويند

  . بچه ھای افغان نبايد گفت بعد از اين  را  و روسجاسوسان انگليس ، سيا، آی اس آی

ردد، با وجوديکه ھمه می دانند که با  ستان آرام نمی گ ر تآوردن طالب دردولت ودولت داری  افغان شار بلکه زي اثير ف

رد وزن حق . واختناق آنھا از افغانستان يک گورستان جديد به وجود می آيد گورستانی که در آن ھيچ انسانی اعم از م

ر . حيات ندارد ه واجي سان خود فروخت ال يک مشت ان رين امي سانی ت رين وضد ان ده ت ه عقب مان وھمه مکلف اند تا ب

 از آن گذشته طالب نوکر نوکر است. ت ويک به زندگی مغاره ئی تن دھندبيگانه به نام اسالم گردن گذاشته در قرن بيس

ويم  د بگ رف را باي ل ح م دلي ی زن رف را م ن ح ه اي ه. وقتيک اراز ھمانطوريک ورای نظ ک وش زب دموکراتي ران ح  س

آمريکا پرستان وانگليس وغرب وبه ھيچ صورت طالب از مزدوری پاکستان  مزدوری روس دست دست بردار نيستند،

دامت د نستان از مزدوری دوستان خود دست نمی کشپر ا ن د ، نتنھ واز جناياتی که خودشان وباداران شان انجام داده ان

  .نمی کشند بلکه به آن دوام نيز می دھند

ه ازديگر   طالب ورھبران مجاھد نه از خود انتقاد می کنند نه ازعرب مرتجع نه از پاکستان نه ازايران ونه از غرب ون

  .که مخفيانۀ با آنھا روابط دارنددوستانی 

د و داشته ھمچنان شاه پرستان وداوود پرستان که با ممالک مداخله گر ارتباط مستقيم وغيرمستقيم  وا ودارن ام ق ا تم  ب

اری اينھا حاضر نمی شوند، . در خدمت شرق وغرب قرارداشتند ودارند ردم آن ک اه م ستان و رف رای آرامی افغان ه ب ک

   ی دشمنان وطن ما می باشدھم دم ھای شان اينجا وآنجا زير پاھنوز چه   ،.کنند

 افراد واشخاص ملت ما واز بی تفاوت بودن شان در قسمت وطن استفاده می کنند ، سرنوشت یاجنبی ھا از دوستی ھا

د ازه. مارا آنچه که ميل شان است رقم می زنن دون اج سه ب ا درفران ردم نتنھ ه دل شان  م ا آنچه ک ه خواسته باشد، م ب

  .ارتباط وطن ما انجام می بلکه نوکر خود را نيز از مشوره کنار می گذارند

ی ھا بعد ازسروصدای مجلس ناخواسته پاريس که اجنبی  ز ھای جزوی سياست ھای داخل ی درچي ران حت واستعمار گ

ام  که من نام می برم، از یاز اشخاصجا دارد می کنند و دست درازی وخارجی ما مداخله  خدا بترسند که نمی ترسند، ک

د ر دارن ا دست ب وز نقش . دوستان خودرا با ال کنند، که ديگر از سر کل ملت م رده ھن ن اشخاص در پشت پ ار اي زيانب

  .خودرا در قسمت افغانستان بازی می کنند 

رم  ه من بخاطری از اين اشخاص نام می ب ا پاليسی سازی ک ی برضد وطن م ع اجنب ه نف ا حال  ب ر ت د، امروز اگ کردن

اداران ودوستان خودرا قناعت  د ب مادروطن درحالت نزع قراردارد روی ملت بيچاره را اگر نمی بينند روی خدا را ببنن

اقبری، اختطاف،  ی، قاچ سان کشی، ويران ا در حمالت انتحاری بدھند، که از ان ا سر نوشت ملت م د، ت خود داری کنن

  .ن نشوديفرانسه ويا جای ديگرتعي

د و افغان ويا افغانستانی ويا خراسانی ا که خودر اشخاص  ستان موجوده خراسان می دانن وز خودرا جز ملت افغان ھن

رين مصاحبه خود گفت  .به حساب می اورندوزی ردي ه : چنانچه آقای خليل زاد درتازه ت م ب ان استم ودل وز افغ من ھن

  !!!!افغانستان وملت افغانستان سخت می سوزد

ای افغانستان دوستی دارند ونمی خواھند در تاريخ جای شان پست از شاه شجاع وببرک باشد بايد چنين افرادی که ادع

  :از منافع شخصی و خانوادگی خود گذشته به طرف ملت رو آورند در غير آن  شايد کسانی پيدا شوند که بگيند
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  !!!!!!!!روان شاه شجاع وببرک شاد طول عمر به کرزی وعبدهللا ميخواھم

  

  سر نمی شودبيشما ب

  اگرشودبھترنمی شود

  ھرچه کنيد شماکنيد

  نمی شودبدتراين دازيگرنکن

  

  .ـ خليل زاد دوست امريکايی ١

  .ــ جاللی دوست امريکايی ، انگيس ، پاکستان ، غرب٢

  .ــ اشرف غنی دوست آمريکايی ھا٣

  .ــ احدی دوست آمريکايی ھا۴

  .مريکايی ھااــ کرزی دوست ۵

ه مرکزی حزب دموکراتيک خلق ي کموبيروی سياسی حزب دموکراتيک خلق  تمام نجبر بارــ بصير رنجبر وکبير ۶ ت

  وسران خاد دوستان روس 

  .دوستم دوست ترکيه واز بکستان

  .ــ خليلی ، محقق ، اکبری ،آيت هللا محسنی دوستان ايران٧

ارق وردک ، ٨ ـ حنيف ا٩ــ سيد احمد گيالنی ،حضرت مجددی ، سيد اسحق گيالنی ، ف ودين ـ ع و ل ر، حبيب هللا رف تم

  .سفر افغانستان در کانادا دوستان انگلس وپاکستان

  حنيف ا تمرتوسط حزب دموکراتی خلق باروس ھا ھم سر شور می دھد

ط دوستانه يد توسط حبيب هللا رفوديکه با انگليس ھا سر شور می دھـــ فاروق وردک با وج١٠ م رواب ستان ھ ا پاک ع ب

  .دارد

  .هللا عبدهللا وقانونی با انگليس ، روس ، امريکا وغرب دوستی تنگا تنگ دارند ــ  داکترعبد١١

  . را عليک بگيرند دوستی ميکندویـــ ربانی با پاکستا ن ايران روس آمريکا ، انگليس ھرجا که سالم ١٢

  .ــ فھيم باروس ھا دوستی نزديگ دارد١٣

  .ی تنگا تنگ داردــ وردک وزير دفاع با پاکستان، انگليس ، امريکا دوست١۴

  .ــ ستارسيرت سياف با عربستان سعودی دوسی تنگا تنگ دارند١۵

  . دين مانندربانی ھرجاکه سالم آن را عليک بگيرندلـ گلب ا١۶

  .لمان وچين استا دوستـــ رنگين وزيرخارجه ١٧

  .ان وامريکايی استت با پاکس دوستـ گل آقای سگ باز١٨

  .وستی با آی اس آی امريکايی  دارندــ مال ضعيف وسالم وزيرخارجه  د١٩

  . آی اس آی وآنگليسی استدوستــ مالحقانی ٢٠

  .وکی خود استموسی  ودوست امريکا بخاطر مقام وچــ سيما سمردوست پاکستان جنرال ٢١

  .وامريکايی ھادارد ــ ماللی جويا دوستی با پاکستان ،غرب٢٢

  .ارد مگر دل در گرو فرانسه داردھرچند ادعای دوستی مردم را دــ رمضان بشر دوست ٢٣
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 را مانند ربانی وگلب الدين عليک بگيرند دوستی داشته ودوستی می ویـ صديق چکری باپاکستان وھرجا که سالم ٢۴

  .کند

  .ـ ولی کرزی وداوود معين قاچاق موادمخدر با سرتا سر دنيا روابط حسنه وتجارت دارند٢۵

  

  :نوت 

ا ـــ  شايد مردم ما بگويند که چر١ رد دني ا نام برادران احمد شاه مسعود در اين لست نيست بخاطريکه اين برادرھا نه م

د انه  نقش دنباله روهھستند نه زن آخرت ھميش دارند مانند احمدشاه مسعود،ھر دروازه را باز وبسته ودقلباب نمی کنن

  .مصروف تجارت بيشتر از سياست استند

   . منطقوی بردارند و زبانیقۀتفرايجاد  که دست از يد فھماندبا سايت خاوران وسايت افغان جرمن بهــ ٢

وکران خود -٣ شه از جاسوسان ون  من ھمه را دوست کشور ھای خارجی نوشته ام ، چون در کتاب ھا خارجی ھا ھمي

 . به نام دوست ياد کرده اند

  

  ملت تقديرپسند

  

 به   بازار  سياست   بی  ريا من  رفتم   

  يان  ھمه  دزد  و گداديدم   آنجا بی  خدا

  مجلس  بن نام  بودو، چشم  برمال  شما

  خارجی وداخلی بنشسته با چند مرد دغا

  گفتم اين کار شما باشد به ملت يک  جفا

  گفتند ميراث  باشد  از  پدر بر ما  سالھا

  گفتم تا کی ميکنيد ظلم نمی ترسيد ازخدا

  کی افتاديک برک بی امرهللا سيرتگفتند

   شما داده  بدست  ما  کبرياتا  که  تقدير

  خطاامرکشتن  و بستن  صواب باشدنی 

  گله  ازھمسا يه باشد نارواخدا و،از درد

  آن که   تقدير  خود  داده   بدست   يکتا

  چارۀ ديگرنداردمنتظرباشد تا روز  جزا

  گرمسلمانی يقين داری قرآن آمد از سما

  درميان آيت ھاچندين حرف،تقديرو قضا

  وی خاموش ھم بی صدابعدخواندن ميش

  ماعگرمسلمانی اطاعت کن مپرس اين م

  ادر دست  ما ازازل  تقدير شما داده  خد

  دعواقسمت  کنی  با ما وتاتو نداری حق 

  برتقديرخدا راست ميگويی ھرکی تن داد
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  دل زحق خودکند تا روزپرسان و جزءا؟

  گفت مسلمانی وخوب ميدانی   قران خدا

  طفاصممحمدامت  برهآية ذلت وشوکت آمد

  ھر کی سرپيچی کندازراه دين حق  انبيا

  تکفيراوکنيم ميخ کوبيم بی چون  و چرا

  آمدازغيب  در گوش من  يکبار اين  ندا

  آن که سرنوشت داد دست  تقدير و قضا

  ول دھقان بردند وملت ماند   بينواحصم

  فرق نداردروس باشدانگليس يا  امريکا

  پاچھار ملت بی عقل روددردھن  نھنگ 

  شگرهللا راکشندگويند که نازل  کرده  بال

  دوستان خود دھد دايم به  حکمتش  جزا

  تاجران دين را سازدبه  ملک   فرمانروا

  امروزدرچنگ   ناروايدبودی ديروزباش

  فقه دين ومذھب تاکه باشد درحکم  قضا

  سود برد آخوند کليساتا زند گاليله بردار

  نداردازخودگوش شنواکه ھرملت  ھستی

  وسيامذھب،دين دست وست آن باشدسرن

  

 

 
 

  


