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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

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۵ اپريل ١٧

 ! در عقب جنگ بدخشان،شورای نظار
 زمانی به اوجش رسيد که رئيس جمھور دولت ،جاسوس با عبدهللا عبدهللا ،جاسوس بين اشرف غنی ،اختالفات 

ی و نوکر افسار گسيختٔه ه ئ وطنفروش حرف،آدمکش مجرب ،د تا  خاين ملی تصميم می گير،مستعمراتی کابل

 من ، رژيم فاشيستی نجيب گاو را يکی از جنرالھای خون آشام ،»افضل لودين«جنرال  ،سوسيال امپرياليسم شوروی

  و جاسوساين امر باعث آن می شود که عبدهللا عبدهللا  . معرفی کند،»ولسی جرگه« به،حيث نامزد وزارت دفاع 

 واکنش شديد شان بدھند ،»افضل لودين«خاطر نامزدی جنرال ه  ب،»شورای نظار«ديگر غالم بچگان و لنده غران 

 از اخطار ھا و ، يد طوال و دست باال دارد، که در آدمکشی،»افضل لودين«جنرال . و دست به تھديداتی بزنند

البته دومين بی .  گيری می کند رفنظر کرده  و کنارهتھديدات غالم بچگان لنده غر می ترسد و از نامزدی اش ص

را مأمور » داوود سلطان زوی «، طياره دزد و جاسوس مشھور،جاسوس اشرف غنی ،عقل جھان و ديوانٔه مادر زاد

خاطرنامزدی ه  ب،و ديگر نظاميان خلقی و پرچمی» افضل لودين«سفر کند و با جنرال » اروپا«ساخته بود تا به 

 . صحبت کند،وزارت دفاع

 به محض بازگشت به ، به امريکا سفر نمود و در کانگرس آنکشور صحبت کرد،جاسوسزمانی که  اشرف غنی 

ھرگونه  ، به  ادارات دولتی و پارلمان بويناک و پوشالی امر کرد و دستور صادر نمود که بدون امضای وی،کابل

 خواست تا در دولت تغييراتی را ،جاسوسهللا عبدهللا وی بدون مشوره با عبد .غير قانونی می باشد ،تعيين وتقرری

 ، برآشفته می شود و دھان به جنگ و تھديد، خوش نمی خورد ،جاسوسپديد آورد که اين امر به مزاج عبدهللا عبدهللا 

 مجبور می شود تا از واشنگتن به کابل ،)جان کری(،مداری و شعبده بازامريکائی. می گشايد... کشتن و تخريب و

 ،مداری و شعبده بازامريکائی به غالم بچٔه قدرت طلب. ھای افغانی اش مالقات کند)جمبوره(ر نمايد و با ھر دو سف

صالحيت ....  مقررات و ، در تعيينات،»رئيس جمھور«، تفھيم می کند که، ضمن ھوشدار، جاسوسعبدهللا عبدهللا 

 برای غالم حلقه ،اين بدان معناست که بادار امريکائی .ی مردم انتخاب شده استأمطلق داشته زيرا وی به اراده و ر

 به  اين مقام انتخاب نشده بلکه ،ی مردم أ می فھماند که وی توسط اراده و ر،جاسوس عبدهللا عبدهللا ،گوش شانه ب

ه ب ،  )جان کری(،حرفھای مداری و شعبده بازامريکائی.  در قدرت نصب  و شريک ساخه شده است،توسط امريکا

 تصادم می کند و وی را به جستک و ، جاسوس در نقطٔه حساس عبدهللا عبدهللا ، مرچ خشک شاخ بزک مثابهٔ 

  . قرتک و فرتک می اندازد،خيزک
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 اين مداری مجرب و ،)جان کری. ( ميدان مداری گری ھا و شعبده بازی ھای امريکا شده است،افغانستان تاريخی

 ،افغانی اش) ۀجمبور( دو ، چال ھا و نيرنگ ھايش، با طلسم ھا ، شعبده باز ماھر و شخصيت محيل،داره سابق

 را باالی انگشتانش می چرخاند و می رقصاند و در نمايش مضحِکی ،جاسوس و عبدهللا عبدهللا جاسوساشرف غنی 

 مردم را مسحور و ، آنان را به کار کشيده تا با نمايشات و درامه ھای مسخره ،»دولت وحدت ملی «،تحت عنوان

 .صروف نگھدارند تا منافع امريکا بيشتر از پيش ضمانت و محافظت گرددم

 را به حيث  ،»شكريه باركزی «، طی فرمانی،جاسوس اشرف غنی ،به کشورش  ، )جان کری(بعد ازعزيمت 

 ، نچسپيد ،جاسوساين تقرر به مذاق عبدهللا عبدهللا  . تعيين ومقرر كرد،» اصالح كميسون نظام انتخاباتی«رئيس 

 وطنفروش و آدمکش ،جاسوسعبدهللا عبدهللا  . نشان داد،»شكريه باركزی«عکس العملی منفی در مخالفت با تعيين 

 پيشنھاد و تعيين ، را من حيث وزير داخله،»ببرک کارمل« مربوط  فرکسيون ،»نورالحق علومی« جنرال ،پرچمی 

 .  قرار گرفت،جاسوس موجب موافقت اشرف غنی ،كرد که اين تقرر

رياست اصالح «  را در پُست ،»فضل احمد معنوی« تال ش دارد تا ،جاسوس عبدهللا عبدهللا ،ثقوقرار گزارشات م 

) جمبوره( . را يکبار ديگر به کرسی وزارت دفاع نصب نمايد،»بسم هللا محمدی«و »  كميسون نظام انتخاباتی

ن امريکائی اش  فراگرفته و خوب آموخته طلسم و شعبده بازی را از استادا ، چال و نيرنک ،جاسوساشرف غنی 

بناًء وی به عبدهللا عبدهللا  .خر بسازد و بترساند ، را بفريبد،جاسوساست و می داند که چگونه عبدهللا عبدهللا 

 رد صالحيتش کرده ،ھوشدار و اخطار داده است که دست از اين گونه  لجاجت ھا  بردارد و در غيری آن ،جاسوس

 .را به اين مقام مقرر می کند ،»احمد ضيا مسعود« ، برادر خاين ملی،و به جای وی 

 :دولت پوشالی مدعی شده است که .گزارشات  دولت پوشالی ضد و نقيض می باشد ،بدخشان» جنگ«در

مورين أبه تعداد زيادی از م ، طالبان و نيروھای ارتش افغانستان در واليت بدخشانهدر درگيری بين افراد گرو"

 ".افغان کشته اندامنيتی 

 : چنين ادعا می کند، عملياتی ارتش اجير افغانستانهفرماند

 طالبان، جنگجويان چچنی، ازبکستان و تاجيکستان می ه نيروھای گرو،طرف در گير با نيروھای امنيتی افغانستان"

به تھديدی برای ساير  ، نيروھای جنگجو،اگر نيروھای امنيتی افغانستان اقدام جدی نکنند،وی ادامه داد که .باشد

 ".مناطق واليت بدخشان، مبدل خواھند شد

چنين و چنان می شود  ، در باال تذکار داد که اگر نيرو ھای امنيتی اقدام نکنند، عملياتی ارتش اجير افغانستانهفرماند

 :و اما در ادامٔه سخنانش چنين می خرامد

 ؟." برخوردارند و پوشش ھوائی الزم نيز دارنددر اين عمليات نيروھای افغان از حمايت تدارکاتی الزم"

 :حرف بااليش را نفی کرده می گويد ،وی با اين نوع ضد و نقيض گوئی

 با نيروھای گروه طالبان بوده ، ھمکاری نيروھای محلی، در درگيری بدخشان،علت افزايش تلفات نيروھای ارتش"

قدم از نيروھای ذخيره درخواست کمک کرده که اين و عالوه بر آن با تشديد آتش از سوی دشمن، نيروھای خط م

 !؟."کمک به موقع نرسيده است

از پشتيبانی و  ، »طالبان« چنين استنباط می گردد که، عملياتی ارتش اجير افغانستانهاز سخنان باالئی فرماند

بيم آن  ،ار باشنداز پشتيبانی مردمان محل بر خورد،»طالبان«اگر .برخوردار می باشند) نيروھای محلی(ھمکاری 

 مصدر دروغگوئی ، عملياتی ارتش اجير افغانستانهزودی سقوط کند و درغير آن فرمانده می رود که بدخشان ب

 را در اين ،»شورای نظار« خاک به چشمان مردم بپاشد و دست داشتن ،عريان شده است تا با اين نوع عوامفريبی
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بسم « را وادار کند تا ،جاسوس دولت اشرف غنی ،خونينۀ  نمايشنام پنھان سازد تا با اين، از انظار،قضئه خونبار

 . قبول نمايد، را من حيث وزير دفاع،»هللا محمدی

ه تکش» شده  و يا توسط شورای نظار» شھيد«،» طالبان« در مبارزٔه روياروی با ،آيا واقعاً نظاميان دولت مزدور

 شده اند؟

به منظور دفاع ساخته می شود تا ساحٔه ديد  ،الی کوه ھا و تپه ھا پوسته ھای نظامی و پوليس در خطوط اول، با

شی را در اختيار داشته باشد و ھمچنان ي مناطِق سوق الج،دولت مزدور» دفاعی« زمانی که قوای. وسيع داشته باشند

ست تا   سالح و مھمات بيشتر دارند ؛ دور ازعقل و منطق ا،پوسته ھای خطوط اول که  نسبت به ساير پوسته ھا

 نظاميانی را که از پشتيبانی و حمايت تدارکاتی الزم برخوردار می ، قوای پياده و تعرضی دشمن،قبول شود که 

 !بکشد و خيلی به آسانی گردن بزنند ،باشند و پوشش ھوائی نيز دارند

  است و يا خير؟ مانده یجاه  ب، کدام جسدی از طالب و يا مخالفين،»درٔه خوستک« سؤال اين است که آيا در جنگ

   برای مردم نشان نمی دھند؟،چرا ازطريق تلويزيون ھا ، مانده استیجاه اگر ب

 تِن ديگر را زنده ھمراه با ٣٠ نظامی را کشته است و، تن٣٠ بيشتر از،»طالبان«  ، پس چطور و چگونه،اگر نه

  سالح و مھمات شان ربوده و با خود برده اند ؟،وسايط

 و موتر ھای رنجر را در زير زمينی پنھان کرد؟) ھم فی(ھموی،ه  تانک آيا امکان آن دارد ک 

 رديابی و پيدا نمايد؟....اين وسايط وۀ  ھم،خوبی می تواند ه  ب، پرواز نمايد،»خوستک« باالی ،اگر يک طيارٔه کشف

خلع سالح  و  ،»شورای نظار «، معلوم می شود که  از طرف طرفداران، مسموم نشده باشند،اگرعساکر کشته شده 

 !گردن زده شده اند

 به آنان رحم نمی کند و اين موضوع باعث آن شده ،»طالب« ،خوبی می دانند کهه   ب،پوليس  و اردوی دستنشانده

 !است که بجنگند تا زنده بمانند

 به ،بودن را نيز می نمايند» چپ«دولتی که ادعایۀ  احزاب و سازمان ھای راجستر شد،در اين شور و غوغا

شکل غلو آميز و ه  شيون و زاری ؛ ب، با آه  و ناله ، اشک تمساح ريخته ،تيبانی از ارتش پوشالی افغانستانپش

) کاکا سام( تا ، چراغ سبز نشان می دھند،»شورای نظار« انتحاريون طالب را محکوم می نمايند و به ،چاپلوسانه 

 !؟! بخمل بچيم،به سر و روی شان دست لطف کشيده و بگويد

 ويس ودان محمودیمير

  

  


