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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
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 Political سياسی

  

  سيدموسی عثمان ھستی

  ٢٠٠٩ ــ  ١١تاريخ ا ول ــ 

  کوی امريکايسسانسفرانس

  

  
  

  از رفتن به مجلس ناکس نام تورفت

  ناموس قبايل ا زبيفکری خام تورفت

  يم سخن خويشمجبورکردی که بگو

  تلخی بکام ملت شرينی بکام تو رفت

  

  فرانسه ازجنگ واترلوپند نگرفته
  

د فقط  دلشان به ملت شان می سوزدو يکه چيزی می دانند يآنھا در وطن خوداز ترس اجنی وخاينين داخلی جا ندارن

ا در داخل  د ت از کنن ران راب اينين واستعمار گ سته خ الم می توانند با قلم ومصاحبه ھا مشت ب ه س مملکت يک جھب

ا  ابدالیاز زمان شاهبعد وجود بياورند اين رسالت وطن پرستان افغانستان است در غير آن کسانی که ه ومردمی ب  ت
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ه احکومت کرزی در افغانستان زمم دوبقايای شان امروز مزدورحلق ستقيم بودن دار بوده اند مزدور مستقيم وغير م

  .بگوش اجنبی است

ن هان وحرفھای زيرگوا تاريخ روشن افغانست  يک حقيقت روشن وانکار نا پذير می باشد که ھيچ وطن پرست از اي

اداران يحقيقت آشکارچشم پوشی کرده نمی تواندوآنھا اطرنفع ب ا بخ م ومصاحبه ھ ا قل ارا ب يکه ميخواھند واقعيت ھ

  پنھان نمی شودآنھا آفتاب با دوانگشت کثيف بايد بدانند که شان پنھان کنند 

ار ي تا امروزتخم سياست در افغانستان می گذارد ھمه گنده می شود ونت١٨٣٩که ازسال انگيس  ن ب د اي جه نمی دھ

می خواھد که جھان را به مرغ طاليی پاکستان تبديل کندپول را امريکا وعرب مرتجع وغرب به پاکستان بدھد وتخم 

ا امروز طاليی را از زير پای ماکيان تاريخی خودپاکستان انگليس بردارد تا  روح داکتربرايدن وديگر انگليسانيکه ت

و اش دردست ه در اين جای شک نيست که طالب والقاعده ب. در افغانستان کشته شده اند شاد گردد شکل شادی جل

 يکتعداد عناصری که در سياست .دست آرندھم دل يار نرنجده انگليس است وانگيسھا کوشش می کنند که ھم لعل ب

د وبوارد نيستند وداخل  ا خه القاعده ، طالب افغانی وپاکستانی شده ان اه بوشکل خود جوش ون ده ه داگ خاطر عقي

د ود دورميکن رراه خ شکلی ازس ارا ب رب است آنھ ا وغ ه امريک ر ب د وخط ی جنگن ود م ان ه  ب.خ ب جھ اطر فري خ

ا دشمن القاعده وطاله ًخصوصا ب ه م د ک ود می کنن سمی وانم ب ھستيم در خاطر فريب دادن چين وروس وايران ق

   .حاليکه خار ھای پيش پای خودرا دور می کنند

ن پرست ادر خيش آی اس آی که بيشتر نزديکی به انگليس وعرب مرتجع نسبت به امريکا دارد ان دي ردن طالب وه ک

اثير  ر ت ه زي ه طالب والقاعده ک د حاضر است ک وخوش باور برآمده اند ولی به ھيچ صورت نه پاکستان بخاطر ھن

ستان و مه خار چشم جھان تبديل شده اند ه ای جاسوسی شان قرار دارد وبدستگاه ھ ًانگليس وامريکا خصوصا پاک

ا ب يس وامريک رود وانگل ين ب ری شان از ب ه سگ ھای زنجي اطه حاضر نيستند ک را ن رخ د چين ، روس واي  تھدي

  دوام داردن کنند اين بازی موش وپشک  که طالب را بصورت اساسی ريشه کحاضر نيستند

 ت نمايندگان مجلس سناي فرانسه درافغانستان حمله شدأبه ھيچندروزپيش 

روه ھاي چپ و راست  ه سرمايه کاروان سناتورھاي فرانسوي شامل ژرار الرشه رييس مجلس سنا و سران گ ک

داخله از مھره بودند از طرف مخالفين ويا دولت کابل که اتمر وزير براي ديداري سه روزه به افغانستان سفر کرده 

  .چند بار مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفتندھای روس وانگليس است 

اه أھي سه م ناي فران رار است مجلس س ه ق ده است ک زام ش ستان اع ه افغان الي ب سوي در ح ده حضور آت فران ين

  .نيروھاي فرانسوي در افغانستان را بررسي کند

ا افغان سدولت فرانسه که دوستی خودرا چھل سال ب م دلب د وھ ود می کن ار دارد تستان وانم ه شورای نظ ه ب گی ک

ا م يس ھ وی انگل رده بيخودرا در اين جنگ در پھل اريکی را درک ک ن ب د انگليس اي ه خاطريکه راث خور می دان

ستان را بتوا ند سياست مداران فرانسوی را از خطر آينده تروريست ، القاعده وطالب ترسانده باشند وضعيت افغان

اه ھيدر ھم و ه اقامتگ ل سرينا ک ل متحد وھوت شگاه مل ه آساي ه ب ت أبرھم نشان داده باشند با فيرھای پراگنده وحمل

ه ا به و آنھا را وادارفرانسوی بود  ن وقت حساس ک ين حمالت در اي ه چن شتر ساخته باشند دست ب عزام عساکرب

د وبتو اھی بگيرن ه از آب خت م وانتخابات دور دوم روی کار است می زنند ک ه الماس ک د ک ورديگری بدست ه انن ن

  بياورند

اد گرا ا بني ستان ب ه جنگ اردوی پاک شماخواھد شد ک ابعد معلوم ب ستان ي اظ پاک ن صادقانه در وزيرستان وديگر نق

ه طالب  شه کن شود کوشش می بصورت اساسی نبوده ونيست وھم امريکا وپاکستان وانگليس نمی خواھند ک ري
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از داشته کنند تا پای روس را دراين ج ه دست ب ا در منطق د ت م بزنن ه ھ نگ بکشند اوضاع سياسی چين وايران را ب

شيدند سال گذشته روس  ستان ک دز وبغالن در جنگ افغان ه قن ال القاعده ب د از انتق ای روس را بع م پ باشند حاال ھ

اده حاضر نبود که در برابر پول موادضروری کاروان ھای امريکا وناتورا از خاک خود اجازه بدھد  امسال بعد از پي

ا   واکردن ازبک ھای القاعده در قندز وبغالن توسط امريکايی ھ ه روس ھ ه روس ک ود ب انگليس ھا زھر چشمی ب

ه عساکرغرب وامريک واد جنگی وخوراک ين م ضا وزم ولی از ف ازه ا حاضر شدند بدون تکت پ را از خاک خود اج

يم می تر بدھندگرچه سياست در وطن ما روز بروز پيچيده  ودرا می دان دن گوساله ھای خ ا دن ا افغانھ ی م شود ول

ه  د وتفنگساالراستنديا حلق ا سالح دارن ضرورت به دندان ديدن آنھا نداريم افسوس کسانيکه در دولت کابل است وي

 غالمی اجنبی درگوش دارندملت مارا با طالب والقاعده بخاطر باداران شان بگروگان گرفته اند 

 


