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  سيد موسی عثمان ھستی مارک تواين افغانی

  خاريدهکرزی سراوبامارا
  

د ء ھای امريکا راافشااوبامااسپ خودراازدم قيضه ميکندمن درنوشته ھای بعدی خودسياست ه بع نم ک  وثابت می ک
ه دارد  داخالت آن ادام وده وم ل ب از آمدن حزب دموکراتيک خلق امريکا در تمام جنايت ھای افغانستان تا امروزدخي

نشان دادن چراغ سبز ، نيم کاسه دارندوتحقيقات درقسمت قضيه شبرغان يک بھانه  مارگران زيرکاسهعو خود است
رزی به طالبان وتھديد د ک ا . است  بخاطرسرکشی حام ازه دم خود اوبام زدوران ت ه مشوره م ارا ب ن سروصدا ھ اي

  .اگر بتوانند از خت کردن آب ماھی خالداربگيرندتا عبدهللا عبدهللا وغنی احمد زی براه انداخته 
د٢٠٠١وقتيکه درسال می دانيم  زل ھای غول پيکر بلن اره  من صادم قصدی دوطي ا ت ا ب ايیامريک ه سرمۀ  امريک ب

  .گرديدچشم سيا تبديل 
يس  وامريکاخاص  از دادن بن الدن مزدوردطالبان که سرشارازحماقت بودند وبه مزدوری پاکستان می نازيدن انگل

د بادست دادن فرصت ھرچند  کردند سرپيچی شتررا ايجاب ميکن ه تحقيق بي ود ک ه ب م يک بھان ن الدن ھ خواستن ب
  مناسب نشخوارقلم خواھد شد 

ری مارشال دولت س ه رھب ًراقتداربوش که خصلت قلدری داشت بعدازخرساختن مجاھدين وخصوصا شورای نظارب
ه م قسيم داکترعبدهللا عبدهللا ويونس قانونی ،حزب و حدت يبی فرمان فھ ه وپغل ادی ودارودسته ھای وديگرجغل جھ
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ه دي .داخل افغانستان شدندB-52 ين جنايت کاران به زور ھمظاھرشاه به ھم دستی  ه پری نگذشت ک است  برخزکل
   .ش سگ نشستبجاي

ا  اانگليس ھ ايی ھ ه امريک اتووبقي وم ،  ن يدن مقاصدش اطر رس ت بخ دم جناي وی رادرصف مق اران حرف ت ک جناي
  .خودپيش کردند

  ازکسانيکه آله دست اين جنايت کاران واستعمارگران قرارگرفت يکی آن دوستم بود
ام شد د رار گرفت در اين تازگی ھا که کرزی بی لج ات ق وی کرزی درانتخاب ه نزديگ درامريکا. وستم در پھل عالق

شان  شدن بادومزدورديگرداکترعبدهللا عبدهللا وغنی احمدزی سبب شده که  اوباما به دار ودسته کرزی زھر چشم ن
رواز اينکه اين قضيه به درستی تحقيق نشده توجه مراجلب کرد: بگويدسی ان ان  بهو داده باشد  ه امنيت  من از گ
د، و پس طالبان سر به نيست شبرغان  قسمت شواھدی را در داليل و که خواستم ملی خود برای من جمع آوری کنن

قضيه کشتار ، تصميم خواھيم گرفت که چگونه به وبدست آوردندرا در اين باره جمع واسناد از آنکه تمامی شواھد 
  .رسيدگی کنيمدسته جمعی شبر غان 
ا که کردند بيشترال ولی وقتيکه از او سؤ رد ي د ک ن مورد را صادر خواھ که آيا او دستور تحقيقات ھمه جانبه در اي

وده: "گنگ چنين جواب گفتو با زبان سياسی نه،  ر جنگ ب انی درگي ه زم نم ھر کشوری ک وليت ؤ، مسفکر می ک
  " .ھايی دارد

ال  ک در س زارش نيوزي اس گ ه براس ين کان٢٠٠٢گرچ ان درب دانيان طالب ه  زن ه از قندزب زرگ وقتيک ای ب تينرھ
ه ازعقب  ورد شليک گلول شبرغان انتقال داده می شدند در راه بخاطرنبودن ھوای کافی در کانتينرھا خفه شدند يا م

ازه ولی سؤ کانتينرھا قرارگرفتند ويادر يک توطئه قلعۀ جنگی ازبين رفتند ال در اين جا است که اگردوستم بدون اج
وديات احمد شاه مسعود ساخته اتحاد نامقدس که در ح ان وحدت نامقدس و شده ب ه اعضای ھم م از جمل  دوستم ھ

ود  ستب ی توان ی م ا ي ه تنھ سته ب ل ناشائي ين عم ه چن ه دست ب د  ک ته ًشخصا و بزن د ودارودس ه باش صميم گرفت ت
ه ور ک د ن ا محم انی عط د واسترجنرال فرم ا بودن ا او يکج ان ب ه طالب دين شياطين که در وحدت نامقدس علي  ازمتح

ه در دستنزديگ دوستم بود وس رول منطق ام کنت وده باشند ودست خودسيا يا که تم ن جنايت ب ر از اي ود  بيخب ش ب
د ل نباش ون دخي ن خ يا در اي ی س زدوران داخل اه ؟وم شتارھرگ تم افراد ک ودمي در صالحيت دوس ر  ب ان واک د ج باي

ا ازبک که خارجی ھرگاه فيصله چنان بوده می کشت و امريکايی را ھم ی ھ د چچن ھارا اول ترتحت تحقيق قرار دھن
را  د چ د جان واکرخارجی بودن ه مانن ه ھم ستان ک شتون ھای آن طرف پاک ستان وپ ھای ازبکستان پنجابی ھای پاک

دادهللا که مال مانند جان واکرامريکايی وپرسونل آی اس آی که از قندز به طياره مخصوص به پاکستان برده شدند و
سنااز جمله قومندا ر از راه بادغي ا دوازده صد نف ه ب ود چطور توانست ک ه ان برجسته طالب ب دھار وکويت ه قن ت ب

  .برود ودوباره با ھمان ھمسنگران خود برگردد وبه جنگ عليه باداران خود شروع کند
 آيا خون جان واکر امريکايی وجاسوسان وجنرال ھای پاکستانی خون الماسی وزمردی بود خون ديگران از روغن

دونجواری ساخته شده بود که بره ھا بدست گرگ داده شدثاب ان طوريکه برگ از درخت ب دا ت است ھم ازه خ  اج
ين نمی افتد بدون اجازه امريکا ،انگليس ،پاکستان، ايران، ناتو روس، تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،چين ئپا

دبدون دست اين ممالک ودارودسته مجاو ًوعرب مرتجع خصوصا سعودی  ق،ھ  طالب ھيچ  وحزب دموکراتيک خل
   . استسه ونيم دھه صورت نگرفتهاين مروزدر به انوع کشتار به تنھايی وقومنده يکنفراز زمان داوود تا

درخون ملت مادستان دارودسته جنايتکارداخلی وممالک فوق رنگين بوده واست وبخاطريکه کشتارھای خودرا در 
ام اين روز ھا در افغانستان از ذھنيت م ا بن ای موسوی وي ليت ھای ما دور نگه داشته باشند بنام انتخابات بگفته آق

رزی شاگرد . می اندازندهاين دلخوشی ھا سروصدا ھارا از طريق مديا به را در حاليکه دوستم مزدور خودشان و ک
ه  ه کرزی ب ن تپتپ خاص خودشان است در حرامزادگی سر باداران خودرا خاريده نه دوستم محکمه می شود ون اي

دگان وغپای جای خود را مفت به عبدهللا عبدهللا  د کرزی ازبازمان دان طالئيستنی احمد زی رھا می کن د تاخان  مانن
رد شاه شجاع کشته نشود ای امريکائی تقاعد خيانت خودرا نگي د باب د ويا مانن ا نمی کن ارھ ن ادعاھ ی حسين  واي

  . اوبامامانندنشخوارگاوسرآخوراست 
  
  

 
 


