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  » ملل متحد اهيست سيل«  زود گذر به یدرنگ
  !ی  ملني جاسوس و خانيو گلبد

 

که شکل آن با مضمون  است یني از عناویکي » اهيفھرست س « ۀ به اصطالح مقولنيا

 افراد، گروھھا ، سازمان ی بزرگ برای قدرت ھاراي ندارد ؛ زیو متـنـش چندان خوانائ

ست ي لنيا«  ، آنان را درج رندي گیکه در تضاد منافع با آنان قرار م.... ھا ، احزاب و

 ، یاسي سۀني ھا از جمله در زمنهي زمیاري در بسشاني ھالکرد ، تاعمندي نمایم» ... 

 تي کشتار و ترور شخص، مسلحانهی ھاامي شورش ھا ، تظاھرات ، قیبرپائ - ینظام

 ی و فرھنگی و اقتصاد- ی مترقی ھافي طاي و ی ضد مردمی ھافي مھم شامل طیھا

 اني بزرگ در می نفوذ قدرتھانبايد فراموش نمود کهرا تحت کنترول داشته باشند ... و

 ھا ستيالي امپرازي و نطيًبعضا بنابرشرا. ستي بحث کوتاه نني است که شامل ایآنان گپ

 بي فری باشند، برای خودشان می مخفیاديرا که از عوامل و ا » اهيست سيل«  در ني از شاملی برخشانيو وابسته ھا

 آن ی ھم دارد که بحث روگري دبعاد ادنقرار دا  »اهيست سيل«  داخل ۀوي شنيا -  ندي نمای م»اهيست سيل«مردم شامل 

 اي شان آن عامل و یاقتصاد  ،ی ، نظامیاسي منافع سی بنا بر اقتضاني معطي، تا در شرا - گنجد ی مختصر نمنيدر ا

  . کنند رونيست بي لني خودشان را از ای مخفنيعامل

» سی آی ای« ی  عامل سازمان ھا ثي به ح و منطقه ؛ حتا فرامنطقه افغانستان   و مردم استي را تمام جھان س"نيگلبد"

 ی شناسند ؛ زمانی میعرب سعود  )ی عربستان سعودیسازمان جاسوس(  » ۀالمخابرات العام« و » آی اس آی « و 

 را به شي کنار گذاشتند و جاًرا ظاھی مدتی را برایاسي س-  ی اطالعاتاري مکار و ھوشني ادندي قدرتھا الزم دنيکه ا

نمودند تا ھمچنان خطرناک و پر تحرک ؛ اما مھار شده » .... ست يل « ني دادند ونامش را وارد ایحشوطالب کودن و 

مثل آوردن  -  دارد »جاده صاف کن  « تيثي و تازه نفسش که حدي نوکران جداتي تبارز جنای برانهيوانمود گردد  و زم

 ببرک کامل بر یعني، آنھانوکر داناتر و مدبرتر از آوردن  آن ی باند و در پني توسط امردم ھا سر قدرت و کشتار یخلق

ست ي لنيشامل ا» داا روز مبیبرا« را طور معروف تکاري جاسوس جنانيا.  مساعد گردد زميالي امپری برا- سر قدرت 

 را ی اطالعاتاري و با تجربه و ھوشدق آزموده ، صااري بسۀرھ مني ، اديرس"  روزمبادا" حاال که آن روز. نمودند 
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 از »اهيست سيل «ني طرزالعمل کشور ھا در برابر شاملیچگونگ - ج افغانستان نمودند  شطرنۀ تختیدوباره وارد باز

  .- شي باشد به جایستي و کمونی مترقیو بر خورد شان با نھاد ھا.....  وی بانگی بستن حساب ھاليقب

 ٢٠١۶ دسمبر٢٧دلسوز

 


