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  سيد موسی عثمان ھستی

١٧.٠٧.٠٩  
  

  
  سيد موسی عثمان ھستی يا مارک تواين افغانی

  !شايدآمدن فھيم درپھلوی کرزی يک توطئه باشد
  

ه موقعيت سياسی وجغرا اره افغانستان نظرب رد جنگ سرد رادوب اه ک ان طوريکه دم جنگ سردرا کوت ايی آن ھم في

ستان در دھن  ده افغان شيده وجنگدي ال ک ه سرزمين ب اخته ک ده س ن عقي ه اي زرگ را امروزب يک آورده وقدرت ھای ب

  ش دشوار وناممکن استنھنگ ھضم شدن

رملين صورت  ديد وبازديد سران پرقدرت جھان روس وامريکا درنشست چند روز پيش درقصر شيدۀ ک ی ک  خط بين

  به توافق رسيدندوفھميدندکه مصيبت افغانستان مصيبت جھان وبادم شير بازی کردن استآنھا گرفت 

دون چون ي روس درحاش افع  خودشان  ب ظ من تعمارگران بخاطر حف ه رانده را، دوباره بدون دادن غرامت جنگی اس

  را شاد و ھمقطارانش افغانستان باز کنندروح ببرک کارمل وچرا مجبور شدند تاجای پای روس را بدست خود در 
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ه نوشتۀدر. نمودند د ک  قبلی خود گفته بودم که کرزی سر اوبا ما را خاريده زنگ خطر را که کرزی نواخت وسبب ش

  دوگرگ سرميز تقسيم بی سر وصدا بنشينند 

ا دزمانيکه کرزی ح اه سياسی اوبام ان بوشی خودرا از دست داد واز نگ ه ديگريوسف بازارسياست امي رد ک رک ک

  استعمارگران نيست يکصدوھشتاد درجه ازراست به چپ بدل رخ  خودراگشتاند

ستان عمل   اولين کرشمه مزدوری کرزی بطرف روس اين بود گفت اگر امريکا انگليس ناتوصادقانه در جنگ افغان

 می خواھم  سالح جنگی نظامی بدست نمی کنند من بخاطر مجھزساختن اردوی نوبنيادی افغانستان از روس کمک

  می آورم مانند سابق اردوی افغانستان را با سالح ھای روسی مجھز می سازم 

د  ف ب کن ود جل ادروس را بطرف خ شان دادن واعتم اطر ن ۀ دوم بخ از دان ای ن ره ھ ه از مھ سيم ک يم ق  روس است ھ

ران کرزی اورا ازجھبه بدنام معجون مرک جداکرد و بطرف خود کشانيد وھ م خليلی که از ناز دانه ھای حکومت اي

درت از  ظرف است دوباره تنگ به آغوش خود محکم گرفت وبه استعمار گران نشان داد  ه در کرسی ق الی ک چند س

  ) شتن وسقوط صدام حسين کاز (ست گرگ پند گرفته است از کندن کلۀ جا بجا شده اآنھاطرف 

شان د ا ن ران راب ای روس واي ای پ ه ج ا ک ه امريک پرده ک زدور سرس ه از دوم د خواست ک بزکرزی دي راغ س ادن چ

د   تفاده کن وری اس ت  جمھ ات رياس د در انتخاب ی باش د جالل ی احم د زی وعل ی احم ارت از غن فانه متأعب س

ود س خ خت نف وسدومزدورس ب جاس ه جل ت ب ت دس س ياف ی نف ود زد را ب س ب ازه نف ه ت دهللا ک دهللا عب ی عب  روس

  ی تواند که منافع روس وامريکا وغرب را يکسان بدون تصادم حفظ کندوفکرميکند که ھمين دلقک م

د روان اسالمی که ولی پيش قدمی کرزی در اين است  ا تن ی کرزی را ب ر زمين يا ارتباطات زي  دستگاه جاسوسی س

د  ين ترس. دو از آن ھراس دارمزدوران آی اس آی از قبل می دان ه ھم ه تفال ه ب د کرزی را ک ه نتوانن ده  ک  سبب ش

د خرگوش سر  ،انگليستبديل شده از سر راه خود دورکنند  ه دردامن روس مانن ًناتو خصوصا امريکامجبور شدند ک

  که اوباما به روس کردناچارشد درقسمت افغانستان کوتا ه بيايديبگذارند ودرسفر

رروس اتو در براب يس ون ا ، انگل ه امريک ا وجوديک سمت ب د درق ا از دوتھدي م روی سياست امريک از ھ د ب اه آمدن  کوت

ستقيمکرزی کارگرفت  تم بکرسی قيکی مخالفت م وی کرزی ومقررشدن دوس اره در پھل تم  دوب دن دوس ا آم ي ب ش بل

  وديگرتھديد امريکا اين بود

ل يدامريکايی ھاگفتند پول ھايکه امريکا وجھان در افغانستان مصرف کردند بخاطر نبودن مکه   الم حيف ومي ريت س

  شده وخواست که دولت کابل حساب شفاف دھد

  . ھميت ندادا "دوتايی پشه"ولی کرزی حرفھا وانتقادات امريکا را به قدر 

ه کی باشد وھدف  د ک رق نمی کن ما به اين نتجه می رسيم  که ھدف استعمارگران مزدور داشتن ومنافع شان است ف

  .ش ووطنزدوربودن است نه منافع ملتمزدور م

  ش باشدزدور ھم فرق نمی کند که کی بادارش باشد به مه بادار فرق نمی کند که کی مزدورھمان طوريکه ب

اه شجاعدر خونکرزی که  د وآب دھن ش ايی ش خون مزدوری مانند دريايی نيالب موج می زن  ھای روسی وامريک

زدور . از ناتوويا فرق نمی کند که مزدور روس باشد از امريکا از چين را خورده برايش  زدور م  بخاطر اينکه او م

ه  اک ب ی خطرن ن مزدورخيل زه گرچه اي زه چه صد ني ه ازسرپريد چه يک ني ا آی اس آی سرشورداده آب ک وده ب ب

ستان  سايه ھای افغان اتو وھم يس ون ا انگل ه روس امريک ی ب دارد ول افغانستان است بخاطريکه غرور وطن پرستی ن

د ودست  و ه باربھترين مزدور سرسپرده وبرد ا حفظ کن ا امريک ط روس راب ه رواب بی درد سرمی باشد ومی تواند ک

ا يم ب ران وتوسط  روس ھارا مانندانگليس وناتو وامريکا در افغانسان باز گذارد وتوسط فھ ا اي ی ب روس وتوسط خليل
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يس وآی اس آی وتوسط رنگ اتو وتوسط دوستم با ترکيه وازبکستان وتوسط فاروق وردک وحنيف اتمربا انگل ا ن ين ب

ازی  ال شعبده ب خرم با عربستان سعودی و حزب اسالمی وبا لودگی ھای مجددی ملت خوش باور افغانستان در چنگ

   قراربگيردھايش

د ویھنوز ھم سر وقت است امريکا ديگر دل خوش از کرزی وتيم کاری  ه بع دهللا ک دهللا عب  ندارد ميخواھد که از عب

يم در از آمدن استعمار گران در خ ی فھ د ول تفاده کنن دهللا اس دمت  روس وامريکا يکسان قرارداشته ھردوطرف ازعب

ان  اک ومرموز ودر ترورھای زم رد خطرن ه م يم ک رده وفھ ق ک دهللا خل دهللا عب پھلوی کرزی مشکلی را به آمدن عب

ز متفکر سعود مغ اه م درت احمدش ودنق دنام ب ود بخاطرب ا ب ست ھ ت تروري دين ومخالف ين مجاھ ی ش در ب ای درون ھ

  نتوانست که پای مستقل درانتخابات پيش کند 

ه رياست جمھوری است   امکان می رود که يک توطئه در راه باشد که بتواند فھيم را که از آروزوھای آن رسيدن ب

 قانونی بقدرت برساند چنانکه بعد از مرگ کندی معاون آن مطابق قانون به قدرت رسيد

 


