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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

  
 سيد موسی عثمان ھستی ناشروسردبيرماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام درتورنتوی ايالت آنتريوکانادا

  ٢٠١۵ اپريل ٢١

 ستانيدستگاه جاسوسی افغانستان ھمدست ترور

  

  رازنشۀ صرافان پول  شوی بيبادهسرشا     دزدان و قاتلين ھمدست  سرای  شھزاده

  بنام اعضای مدنی  در خيمه  و در جاده     باقی سمندرچوملنگان تشنۀ مقام وقدرت

  "ھاحی"

قومندان کندک يکروزقبل   شب لباس سياه ماتم درتن کرده بودندجۀساران ودره ھای بدخشان ساعت دوباين  شب کھ

ی فروختند ورھسپارسرای شھزاد ئدربرابرسه صد ھزاردالرامريکااعش ه رابه سران دبھنماينده ھای امنيت ملی ج با

  .گرديدند

 ديگر مجاھد، القاعده، داعش و داران طالب،نه قاتلين شب خون زن، خزا رھزنان فاسد دولتی،  دزدان کابل بانگ،

ه ھای ولين بانگ ھای افغانستان درفرارسرمايؤستان قماش ھای رنگا رنگ وجنايتکاران اختطاف چی بامسيترور

 ويرانی ،خاريده دربربادیرا شکل ستون ششم که سرستون پنجم ه  سالھای طوالنی است ب، سرای شھزادهۀآورد باد

 يسان وئر زمان شاه تا امروز  اين بازی کنان ازۀسردست. به خاک وخون کشيدن مليت ھای افغانستان نقش دارند و

به ھمکاری بانگھای خصوصی پول ھای دستگاه ھای   دولتی وخصوصاً دستگاه جاسوسی بوده وۀاشخاص بلند پاي

جنرال  واالت وقت ،حاط يس ضبئاولين ر خان شاهمحمد  ،به نام ستون ششم جاسوسی  زمان نادرشاه جاسوسی  را

يس ئود، اسدهللا سروری رويس مصونيت ملی زمان دائ جنرال اسماعيل ر، احواالت زمان شاهطس ضبئيرسول ر

جنرال ، زمان دولت نجيب هللا در يس کام داکترنجيب هللا درزمان دولت ببرک کارمل وئاکسا ، اسدهللا امين ر

و نبيل تا ! !کرزی خدا اورازنده داشته باشدن  نبيل درزماوصالح  عارف و،  فھيم قسيم درزمان استادربانی،قوبیعي

فان سرای ا ھمدستان صری وکشيدن سرمايه ھای افغانستان بائد درپول شونحال دروزارت امنيت حرف اول می زن
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 ۀده ، به نام داعش به دشمنان سوگندخوردعبه نام القا  به نام طالب ،،نام مجاھده ب شھزاده ودردادن پول به نام قبايل ،

افراد نقش کليدی اين ی باھمکاران صرافان سرای شھزاده سالھاست که ئمی دھند ودرپول شو اند و افغانستان داده

اززمان نادرخان که به نام قبايل دوطرف خط ديورندپول می دادندتا امروزبه شکل ميراث اين روش  ودارند داشتند

ھاافغانی دلياريکارکنان دستگاه ھای جاسوسی اززمان نادرشاه تاامروزساالنه م جاسوسی مانده و دستگاه ھای شوم به

  . خارج انتقال می دھندبه زنندازطريق سرای شھزاده ودالربه دشمنان افغانستان می دھند ويادرجيب خودمی

رفتن شاه ايران زمام  از بعد بعد خط بينی کشيد و  ايران بودۀشاپوربختيارنه شاپوربختياری که ازاعضای حزب تود

که خمينی ازفرانسه  به ايران آمداوبه فرانسه  دست گرفت باآمدن آخواندھای ايران  زمانیه برا مملکت ايران 

 .فرارکردودرفرانسه ترورشد

يک ميز به نام و دوريک حلقه را ازشاپوربختياربرنامه ساز تلويزون طلوع است که چندبودنه بازسياست مقصدما

 دفاع پارلمان ۀمتيول دفاع درکؤ ميردادخان نجرابی مس،دربين اين بودنه بازان سياست ميزگرد جمع کرده بود

  :افغانستان ھم حضورداشت شاپوربختياربرنامه سازميزگردازميردادخان پرسيد

والن رياست امنيت  به ؤتوسط مس دوصد ھزاردالرازطرف مقامات امنيتی اين واليت:  والی پکتيکا پوست کنده گفت

والی پکتيا درنزد ما  وکلپ آواز داعش ارسال شده درکم شدن مردم افغانستان ابتکار بم گذاری راسردست بگيرند

: داريم مانندالفک ھای سرچووک کابل گفت من واعضای پارلمان خبرن: موجود است ميردادخان نجرابی گفت

 دودی زما«کنم شاپوربختيارديدکه ميردادخان نجرابی ھم ازکسانی است که  اگرحقيقت باشدمن اين طوروآن طورمی

: گفته  ميردادخان ورخطا شد.ون انداختي کلپ آوازوالی پکتيا رابرروی تلويز» کویی خانمالسخوری توتوپه 

 کارمندامنيت ملی قبالً دورازدولت ساخت معلوم شدھمين شخصرا مردم افغانستان مسلمان است نبايدمجاھدين 

   . استمجاھد بوده بابرادران دينی خودداعش کمک اخالقی کرده

ول امنيت ملی نيست درزمانی که مجاھدبودازطرف خادحزب دموکراتيک خلق اين نوع کمک به مجاھدين ؤناه مسگ

بيست ھزاربه  اً به افراد جمعيت اسالمی وحزب اسالمی گلب الدين حکمتيارکمک ھای مالی ومادی می شدخصوص

پنجاه ھزارمی دادند  )احمدشاه مسعود(ن مجاھدزمان حزب دموکراتيک خلق به سرا در دادند سران مجاھدين کبيرمی

ی نداشتی دردامن خودبگيريد رتيل دادچيزدولت اگ:ميگفت! !خدابيامرز احمدشاه مسعود کردند وازآنھا رسيد اخذ می

! ھداف انسانی وانسان دوستی ايدتا فرماء رھبران مجاھدتوفيق اعطا پيروانبه وازخداوندمی خواھم ! !ش شادروان

   .عف دولت تعقيب کنندضاستفاده از  باشان را رھبران 

 چچنی خودبه وزيرستان درسالھای ۀباشوھرنزده سالو درھژده سالگی وارد پاکستان  شه چچنی که دخترزيبابوديعا

نوی خودزنخ بسته است سربيست وھشت شوھربه خون کشيدۀ خودرادرسرزا  آمده بود،اشغال روسھا درافغانستان

پوليس افغانستان  و اردو ش اھل ازبکستان درجنگ بدخشان که سبب سربريدن بيست وھشت سربازوآخرين شوھر

 ش باپاسپورت افغانی با پولھای گزاف ازطريق قاچاقبران وباندھایھرازکشته شدن آخرين شوعايشه بعد .  بود،شد

وليت مالی داعش رابه عھده ؤرفت  درامارت عربی درتالش است که مس معافی پول به امارت عربی به دبی

 با خانم لورا غنی بانوی اول  امارت عربی برود درھند و که ازطريق ھند به دبی کند قبل ازاين ادعا می او بگيرد

 سيتيزن امريکا  خانم لورا غنی بانوی اول کشوربا خودشدۀ  سخنان رد وبدل یه ازافشاشي عا،مالقات کرده کشور

که به زبان  که من باارتباط ھای مخفی باسران وسرمايه داران عربی به خاطری: ولبنان خود داری کرده تنھا گفته

ھبات شما بگيرم وبه ج ززبان مادری خودکارمیی دارم وزبان مادری من درتماس می شوم وائروان عربی آشنا

داران  روس با وانتقام اوکراين از بتوانيد درخاورميانه وآسيای ميانه رخنه کنيد ربی می گيرم تاعکمک ازخرپوالن 
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عنقريب دوباره به افغانستان  برمی  گردم : ولی گفت: شه ازبازگشت خودچيزی نگفتيخانم عا گرفته شود ما

 حقانی ببينم که چطورطالب نقش ۀ شبک وهيتنی به پاکستان می روم تا باشورای پشاور، شورای کوبعدازمالقات باغ

  .درافغانستان بازی کندبادرنظرداشت مالقات اشرف غنی باآی اس آی ميبينم را داعش 

 می را که درزمان حامدکرزی درارگ حرف اول  ۀ خليل رومانه پرسيده شد که ازپولھای بادآورده به گفتشيازعا

آن  :ستی ازطريق سرای شھزاده کمک صورت گرفته گفتيبه جبھات ترور کرد بازی میرا نقش ستون ششم   و زد

 سگ ،ازگرگ که ديده که. تخصيص داده شده بود درارگ وظيفه داشتند جاسوسان خودشان که به پول ھاازايران

  .الش گنده رابگيرد

که  آقای رومان کسی است :گفته ه خنديدشيه داده شدعاه پرسيده شدکه چرابه خليل رومان اين وظيفشيازعا

 وی را سرکشاده ۀدتانام قناعت ده را ول سايت آرياناؤميخ ونعل بزند ومس در می تواند و دارد طوال ی يدئدرپُررو

 نويسندگان طالبی ومجاھدين خودداری می کنداين افتخاربه سايت وزين ۀدرسايت وزين آريايی که ازنشرنوشت

سندگان جاسوس يخراسانيا ن رابه نشربرساند نو رسويدن سپرده تا مقاالت نويسندگان مجاھدين خصوصاً خاوران د

 تحت کنترول خودقرارداده ووطن پرستان  رایئراتيک خلق بامھارت خاص سايت آرياونويسندگان خاين حزب دموک

  به حاشيه رانده می شوند  آھسته آھسته ازآنسايت

  مه داردامين سبک ادطنزدر کفن واقعيت به شکل ھ

  طنزنويسی وخامه دارداد وبنويسدھرکی است بينويسد

  "ھاحی"

 

  

  


