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  موسوی

٠۵.٠٣.١٠  

  ايران" ِواواک" با  اسرائيل" ِموساد"ھمکاری 

  "عبدالمالک ريگی"با " محمود المبوح"در مبادلۀ 
  

ين  وری ٢٠ب ی ٢٠١٠ جن روری ٢٣ ال ۀ دو ٢٠١٠ فب مواقع ۀ  مھ شور جداگان ی" در دو ک د عرب ارات متح و " ام

 که ھر چند طی اين مدت ھر دو به موازات ھم با تمام قواء از طرف رسانه ھای خبری دنبال می اتفاق افتاد" ايران"

ا آن  ده ت ه عمل نيام اھی کوشش ب ه شود، اما آگاھانه و يا غير آگاھانه ھيچ گ ورد مطالع ديگر م ا ھم د ب ايع در پيون وق

  .رفته، راز ھمکاری ھای استخباراتی کشور ھای در ظاھر دشمن از پرده بيرون انداخته شودقرار گ

شته شدن  ايع، يکی ک وح" آن وق ود المب د " محم سران بلن ن از اف هيک ت بش رتب ی" در "حماس" جن و ديگری " دوب

ا از " جندهللا"رھبر حرکت " عبدالمالک ريگی"دستگيری  ی"ايران که گوي ست" دوب ازم قزاق ودع  در .، می باشدان ب

سأله  ا م شتر ب ورد آاينجا به خاطر آنکه اندکی بي ضيه را از نزديک م د، جوانب مختلف ق ده بتوان ه وجود آم نائی ب ش

ذھبی را  رت و جنگ م ا نف د، ت تفاده می نماين بررسی قرار می دھيم، باشد با اين کار آنھائی را که از ھر فرصتی اس

  :امن زنند، متوجه کار زشت و خاينانۀ شان نموده باشيمدر منطقه به خصوص در افغانستان د

١ –   

ه " موساد" اسرائيل در ستاد مرکزی صدراعظم Binyamin Netanyahuطبق گزارشات موثق در اوايل جنوری  ب

يلۀ  سافرت Meir Daganوس ان م شه ، در جري ت پي اد جناي يس آن نھ وح" رئ ود المب ارزاتی " محم م مب ا اس ه ب ک

  . ته می شد، قرار گرفتشناخ" ابوالعبد"

ار و گزارشات خاصی، " نيتانياھو"به " موساد"رئيس " ماير دگان" ق اخب ه طب صدراعظم آن کشور گزارش داد ک

ه " المبوح" ال اسلحه ب بحث ھای الزم " غزه"قصد دارد تا مسافرتی به ايران نموده در رابطه با چگونگی ادامه انتق

اذ نماين ی اتخ صميمات عمل ام و ت ستقيم، . درا انج رواز م ه عوض پ ر در عرض راه ب شق"مگ ران-دم سمی "  تھ ق

ردد" دوبی"سازماندھی صورت گرفته است که برای يک شب در  اس گ در عب ازم بن ردای آن ع وده ف ن . توقف نم اي

رد ين ب دون سروصدا از ب ل، ب امبرده را در داخل ھوت ا ن ين . توقف کوتاه می تواند امکان آنرا به وجود آورد ت ھمچن

ات الزم را دريکی فزوده شدا اتی و تمرين  که تيم عمليالتی از ھمان نخستين لحظات  دريافت خبر، آمادگی ھای عملي
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سبت  رين سوءظنی ن اد کمت دون ايج از ھوتل ھای پايتخت اسرائيل آغاز نموده، می توان مطمئن بود که اين عمليات ب

  .نجام آن را نيازمند ھستيمبه اسرائيل انجام خواھد يافت و فقط موافقت صدراعظم با ا

ا از ھا شرکت کننده ساير  جمع در" نيتانياھو" ای آنھ ام پرسش ھ در جلسه امنيتی فوق العاده آنروز بعد از آنکه به تم

ً، رسما موافقت خودرا به انجام آن عمل تروريستی در خارج از مرز ھای و ھمکارانش پاسخ گفته شد" دگان"طرف 

  :ثابه آخرين کالم به زبان عبری که ترجمۀ انگليسی آن چنين است، افزوداسرائيل اعالم داشته به م

“The people of Israel trust you. Good luck.”  

ان " دگان" ر اساس ھم که قبل از گرفتن اجازۀ ترور، اطمينان داشت با پيشنھادتش موافقت صورت خواھد گرفت و ب

اد" ھای اطمينان افراد را نيز آماده نموده بود، تروريست وليس "موس ا از طرف پ داد آنھ ه در آغاز تع ی" را ک " دوب

  .فرستاد تا منتظرشکار خويش در آنجا باشند" دوبی"با پوشش خاصی جانب يازده تن اعالم شده بود، ھريک را 

رواز مسافرت خويش را " المبوح"، ٢٠١٠ جنوری ١٩ھمان بود که به تاريخ  سافران پ اير م  " "EK912در کنار س

ه عزم  " دمشق" دقيقۀ صبح ۵و ١٠بوط شرکت ترانسپورتی امارات بود و به ساعت که مر ی"را ب ترک می " دوب

ه کرد د ساعت ديگر ب ا چن ه ت د ک ا حدس بزن ه حت دون آنک ، با يک پاسپورتی که اسم خودش در آن نبود،آغاز نمايد ب

  . قتل خواھد رسيدبه " موساد"وسيلۀ دشمنان خونی اش اعضای 

ر " دمشق"که ھمه از آن اطالع داريم، يعنی به دنبال حرکت ھواپيما، فرديکه جريان عمليات را از بقيه چيزيست  زي

ه از يک شرکت  شی"نظارت داشت به وسيلۀ تيلفونی ک ه طرف " اتري ود ب ده شده ب اره خري ی يک ب ا پرداخت قبل ب

  :مقابل خود چنين يادآوری نمود

 Their target was on his way.  

وح"   ای "المب ست ھ ا تروري ی رود، در آنج ورد نظر م ل م ه ھت ا تکسی ب اد" ب ا " موس ی و ب ای طبيع ا پوشش ھ ب

ا  برخورداری از پاسپورتھای کشور ھای اروپائی در انتظارش ھستند، حتا يکی دونفر از آنھا با وی داخل لفت شده ت

رين سوءظنی د، نھمان طبقه ای که وی زندگانی می نمايد می رو د، بدون آنکه کمت ده باش ه وجود آم ا ب ورد انھ در م

نيز مرگ وی " دوبی"را ترک نموده ، پوليس " دوبی" کشف می گردد، تروريست ھا ھمه "المبوح"فردا صبح جسد 

  .را بر اثر حمله قبلی اعالم می دارد

٢-  

اريخ  ه ت روری ٢٣ب ه ا٢٠١٠ فب هز صب در حاليک ت فقي م والي ری رژي ای خب انه ھ روز رس ان جلح زود آن سۀ  جري

ه ظاھر حريف " رفسنجانی"ز خوانی ھای را پخش نموده و به اصطالح از رج" خبرگان رھبری" ژاد"ب " احمدی ن

ه " جندهللا"رھبر " عبدالمالک ريگی"خون می خوردند، به يک باره با پخش دستگيری  ايران از موفقيت ھای نظام ب

ش  ان"خصوص نق ام زم ام ام ربازان گمن ي" س ر جواس ست ب م ديگري ه اس ه ک سته ب اران واب وزارت "س و جنايتک

ه " واواک""اطالعات و امنيت کشور ر آن ب ه ب ا تکي وده ب وئی آغاز نم ه گ ه گزاف ه ب ام دار و تازيان يم آن نظ در تحک

شان نمی  د ن يش از ح ردم شطارت ب شتار م اح ھائيکه در ک راد و جن ه اف ان من جمل ام مخالف اصطالح موفقيت به تم

  .و نشان کشيد دھند، خط

رواز وی " ريگی " مستقالنهنھاد جھنمیگويا افراد آن " واواک" ادعای وزيرطبق ا چگونگی پ وده و حت را تعقيب نم

االی خاک " ريگی"نموده اند، يعنی آنکه اين آنھا بوده اند که " مديريت"را خود وده و در ب ا نم را سوار بر آن ھواپيم

ن"ريگی"ھمچنان آنھا از زبان . ايران به دام انداخته اند دن يک ت   از بعد ھا افزودند که گويا قصد داشته به خاطر دي

دقزا" مناس"مقامات بلند رتبه امريکائی به پايگاه  سافرت نماي ستان م ا در مصاحب. ق اری را حت ان ک ل چن ۀ دومی دلي
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وده ا" مناس"نيز به وی تفھيم نمودند که علت قرار گذاشتن در  ی ب د مقامات محل دار از دي ست در مخفی ماندن آن دي

  .غير آن رفت و برگشت وی جلب نظر کشور ھای ديگر را می نمود

به خاطر داشته باشند، اين قلم ھمانروز " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "ھر گاه خوانندگان ارجمند پورتال 

  :دکه در بخشی از آن آمده بو " .I. S. Iبازی جديد " به نشر سپردم زير عنوان را نوشته ای " ٠٢.١٠.٢۴"

نزد رژيم واليت فقيه به " عبدالمالک ريگی"نزد امريکائی ھا  در مقايسه با ارزش " مالبرادر" از آنجائيکه ارزش-"
د،  مراتب پائين رد باش تر است، لذا در صورتيکه مبادله ای صورت گرفته باشد آن مبادله نمی توانسته مبادلۀ فرد با ف

ائی بايد ديد که رژيم واليت فقيه برای توازن در ه امريک ته است، ک زی را گذاش  شاھين ترازوی مبادله، ديگر چه چي
  .ھا را راضی به پذيرفتن ھمچو مبادله ای نموده اند

تند، " المخابرات العامه"  از آن جائيکه ھر دو نفر بھترين روابط را با عربستان سعودی و استخبارات آن کشور- داش
ه انتظار " سعودی"ايد منتظر بود و عکس العمل در صورتيکه چنين ھمکاريی صورت گرفته باشد ب ه ب را در زمين

ين . نشست چه تنھا چيزی که در مقطع کنونی برای شاھان عربستان سعودی غير قابل پذيرش است، تداوم ھمکاری ب
  ."ايران و امريکا و رفع تشنج ميان دوکشور است

ديم گر ان تق وق خدمت ت شرده در ف د با در نظر داشت آنچه به صورت ف ضيه را از دي دکی ھر دو ق ازه ان ه اج د، ب دي

  .امنيتی مورد باز بينی قرار داده، تالش خواھم نمود تا سراين کالوه به ظاھر گم شده را پيدا نمايم

  :را صادر نمود" المبوح"فرمان قتل " نيتانياھو"نخست بر می گرديم به جلسه ايکه در آن 

دا ذاکرات را در دست ن رای طرح با آنکه جريان مجموع م د ب ل می توان ا موجود است حد اق زد م ريم مگر آنچه ن

  :برخی پرسش ھا کافی باشد، از آنجمله

ی را مطرح می -١ ی پالن ه وقت رھن است ک امال روشن و مب د ک ً برای آنھائيکه به امر مبارزه مخفی دست می يازن

الن . بسته استنمايند در گام نخست صد درصد موفقيت آن پالن به پوشيده ماندن آن پالن وا چه در صورتيکه يک پ

رين " لو رفته"عمليالتی افشاء شده به اصطالح پوليسی  د، کمت امع و کامل باش م ج دازه ھ دارکات بعدی ھر ان باشد ت

روی  دان ني ز ده چن ا تمرک اروی و ب الن جنگی روي دارد، مگر اينکه در يک پ الن و جود ن چانسی برای تحقق آن پ

الن تالش مھاجم بيشتردر مقايسه با ط ق آن پ رف مقابل، با تکيه بر آن نيرو و با تحمل قربانی بی شمار در جھت تحق

   .به عمل آيد

د مطرح باشد م نمی توان وازن ،مبرھن است که چنين عملکردی در مورد مشخصی که مد نظر داري انبی ت  چه از ج

 اسرائيل بوده و تا جائيکه ديده می شود تا قواء بين اسرائيل اشغالگر با مقاومت فلسطين در ھمه حالت تا اکنون به نفع

د و از جانب ديگر  آن آخرين روز پيروزی خلق فلسطين بر اشغالگران از لحاظ نظامی بر ھمان مبنا باقی خواھد مان

داری اسرار و  ا در نگھ ود ت حرکت در نفس خودش يک حرکت مخفی و بدون برخورداری از حمايت ھای بعدی ب

  . وق العاده صورت نگيردف پوشيده ماندن آن تالش

اخبر می "المبوح" روز قبل از آغاز مسافرت ١۵حال وقتی حدود  ، برنامه آن مسافرت افشاء شده و اسرائيل از آن ب

  :چه کس و يا کدام نھادی می توانست بوده باشد"موساد"گردد، بايد از خود پرسيد که منبع اطالع 

  جانب حماس و يا جانب ايران

ان صرف نظر از آنکه -  در صورت فرض اول ، مسايل امنيتی در ھمچو سازمانھا ايجاب می نمايد که از جريان چن

ته تصميمی به غي يچ شکی وجود نداش ا ھ اداری آنھ ه در صداقت و وف ر از فرد متذکره و چه بسا يکی دوتن ديگر ک

سافرت  ۀ م ع از برنام راد مطل ه اف شان داد ک ه وضاحت ن دی ب ات بع د، جريان سان ديگری از آن اطالع نيابن باشد، ک
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ودادن"در دمشق ھيچ گونه نقشی در " المبوح" د" ل ولوی نداشته ان ر آن پ ار از روز " سوريه"يس مخفی ، در غي دم

وليس  ا ھای پ ات ادع ه خاطر اثب ا در آورده ب ار آنھ ی"گ شتراسرائيل معلومات خويش را از " دوب دنام ساختن بي و ب

انيدند ه اطالع ھمگان می رس ا ب ی را . طريق رسانه ھ رين منفعت سطينی از آن ضربت کمت ه گذشته طرف فل از ھم

ه از –آن از حيات يک کادر نظامی نتوانسته به دست آورد تا در مقابل  ناخته شدۀ خود ک ل در ٢٠سياسی ش  سال قب

  .به شمار می رفت، گذشت نمايد" حماس"خارج زندگی نموده و يکی از اميدواری ھای 

م . واما طرف ديگر که ايران باشد، می تواند از تمام قضايا با خبر باشد اس، آنھ از زمان حرکت تا رسيدن به بندر عب

رواز يابا طرح  ری در عوض پ ًن پرسش که چرا بندر عباس و چرا نه تھران؟ اصوال چرا بايد در ھمچو مسألۀ خطي

ستقيم  ران–دمشق "م ی "، توقف"  تھ ده می ش" دوب ه گنجاني ز در برنام وازات تمرک ه م ه ب ن است ک ه اي د، مگر ن

  راسر جھان مبدل شده است؟، آن شھر به ميدان رقابت نھاد ھای استخباراتی س"دوبی"سرمايه ھای خارجی در 

ه - ن جمل دی م تخباراتی چن ای اس اد ھ اری نھ ای ھمک ا پ رور واقع ن ت اه در اي ه"ً ھرگ ابرات العام ستان " المخ عرب

ل از دستگيری " موساد"سعودی و شاخۀ اماراتی آن در ھمکاری با  " ريگی"در بين نبوده چه شد که از آنھا تا از قب

يد و ھ تند، کمترين سر وصدا به گوش نرس ی اعالم داش ر سکته قلب ر اث مانطوريکه در نخستين روز مرگ وی را ب

ه مرگ ط امبرده ب ه ن تند ک ه برای مدتھا بر آن تئوری پای فشرده و ھميشه ادعا داش يچ گون ای ھ رده و پ بيعی خود م

ا " ريگی"فقط وقتی . قصدی در ميان نبوده استسوء رين مناسبات را ب ن از افراديکه بھت هالمخابر"يک ت " ات العام

شای نقش  ه فکر اف ا ب ردد، آنھ تگير می گ اد"داشته است، دس ا " موس د ب ه اصطالح می خواھن اده ب رور افت در آن ت

  .گردند" شاخ به شاخ"اسرائيل

ه " سوريه"به " احمدی نژاد" سفر غير مترقبه و عجوالنۀ - ور سوريه و ب يس جمھ با مالقات ھای چندی ھمراه با رئ

لبنان به چه منظور صورت گرفته است، آيا نمی تواند آن مسافرت به غرض دلجوئی " حزب هللا"خصوص با رئيس 

   بوده باشد؟و جلب اعتماد مجدد آن" حماس"از 

٢-  

  :در دھن وی گذاشته تا ھمان را تکرار نمايد، بايد نوشت" کواوا"و آنچه را " ريگی"تباط با گرفتاری ر ادر 

اس"را امريکائی ھا به طرف " ريگی"مه بقبوالند که گويا سخت تالش می نمايد تا به ھ" کواوا "- د " من تاده ان فرس

دگانی  ر زن امبرده "ريگی"و آنھا با اشرافی که ب د، ن ته ان سافرت وی داش ان م شانيده و را  و جري ين ک ه زم وا ب از ھ

اری ا وادار به فرقستان ادر اين که چنين اتفاقی افتاده و ايران طيارۀ مربوط خط ھوائی قز. دستگير نموده اند رود اجب

ونگی  ای چگ وان ادع ايد بت رار داد، ش اد ق ورد انتق ل را م ستان آن عم دۀ قزاق ل نماين ه دو روز قب د از آنک وده بع نم

" سيا"دستگيری را پذيرفت و اما اينکه تدوين چنين برنامه ای بدون کمک يک نھاد استخباراتی خارجی به خصوص 

  :وی داليل آتی نمی تواند حقيقت داشته باشد، رصورت گرفته باشد" موساد"و يا 

 قرن گذشته و به تعقيب آن اشغال افغانستان، ٩٠ از زمان تھاجم جنايتکارانۀ امپرياليزم جنايت گستر امريکا در دھۀ -

ژه نظامی به موازات آنکه ارتش آن کشور يکی از پايگاه ھای ستراتيژيک  ه وي ارات، "خويش را در خاور ميانه ب ام

در رأس آن قرار داده است، يک واحد ستراتيژيک " پتريوس"به وجود آورده است و فردی را به نام " و قطربحرين 

دھی حيثيت ايالت " ای.آی.سی" تاد فرمان ن س ه، اي اور ميان را نيز در آنجا مستقر نموده در واقع برای کشور ھای خ

  .ويرجينيا را دارا می باشد
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ه " ای.سی آی"ستاد مرکزی نظامی و به دوام اشغال افغانستان و تشکيل - املی ک سلط ک ادر نظرداشت ت در بگرام، ب

ردم محل از  د"امريکا در آنجا دارد و به اصطالح م ذرد، پاسپورت طلب می نماين ا می گ ه از آن ج ، "گنجشکی ک

  بفرستند، چه می تواند باشد؟" مناس"ضرورت آنکه فردی را برای مذاکره به 

ه دارد از ًکه اوال خودی "مناس"آنھم  سبت موقعيت خاصی ک ه ن انی ب تيکی دارد و در ث دارکاتی و لوژس ش ارزش ت

تحت  " )SVR(ه ي روسیس اطالعات خارجيسرو "زمين و فضاء به وسيلۀ استخبارات خارجی روسيه فدرال يعنی 

  .مراقبت شديد قرار دارد

ال ر بخشی از يک پ ين ادعای مسخره اگ ه چن ه غرض به صراحت می توان ابراز داشت ک اتی ب و دادن"ن عملي " ل

ل "ريگی" ردم کاب ه م ه گفت  نبوده باشد، فقط می تواند محصول مغز چند آخند حقيری باشد که ھمه چيز را با مقياس ب

  .ماتحت خود مقايسه می نمايند" سياه سرفه"

ار - ره کور ک ست گ ال، در صورتيکه می باي اری و" ريگی" فرض مح د، چه اجب شوده می گردي اس ک جود در من

ادا ه امريک ا آن شت ک انئی ھ ا ارزش ش ره ب وذ مھ ز نف ق يکی از مراک م از طري  از و "واواک" را سرگردان و آنھ

ا " مناس"باالی خاک ايران به طرف  ه روزه ده ھ رواز ھائيکه ھم بفرستند، مگر نمی شد وی را به وسيلۀ يکی از پ

ا بار از کابل به استقامت کشور ھای آسيای ميانه صورت می گرف ره ب ان مھ ا عوض آنکه چن تاد ت ا فرس ه آنج ت، ب

  در يک چشم به ھم زدن به ھيچ تبديل نمايند؟را ارزشی 

ارزه - ال مب د ازحدود ھفت س ه شخصی بع  از آن گذشته در صورتيکه تبانی منطقه ئی در بين نبوده باشد، چه شد ک

ا ه اينکه ھرکشوری مسلحانه و به گفته خودش ده ھا بار از دام پوليس گريختن به چنان حم م ب ا عل د و ب قتی دست زن

يچ  می تواند طيارات مسافربری را از فضای کشور خود وادار به فرود اجباری نمايد، چنين مسافرتی را پذيرفته و ھ

  متوجه خطرات احتمالی آن نشده باشد؟

ی در وقتی به اين صغرا کبرا چيدن ھا دقيق نگريسته شود، به خوبی آشکار می گردد که در اين ج ۀ کثيف ای معامل ا پ

ده است و در طرف " واواک"بين بوده که در يک طرف ترازو تمام اطالعات  ته ش اط طالب و حماس گذاش ه ارتب ب

د " المبوح"معاملۀ کثيفی که معلوم نيست به عالوۀ ". عبدالمالک ريگی"ديگرجان داد ديگر خواھ به قيمت جان چه تع

  .انجاميد

ه و اما به ارتباط آن که اين مع ه يک طرف معامل د ک راين برمی آي ه است، از ق امله بين کدام نھاد ھا صورت پذيرفت

ه " موساد"ايران است در طرف ديگر" واواک"اگر  اسرائيل صد در صد  حضور داشته است، منتھا با اين ظرافت ک

اد" شتن " موس ر ک وح"در ام ود المب ل از ح" محم ورت کام ه ص ران، ب ات اي ورداری از معلوم من برخ ت ض ماي

ۀ " المخابرات العامه" ا از سکوت اولي ه تنھ ه ن ن نکت عربستان سعودی و شريک اماراتی آن برخوردار بوده است، اي

ين ھمکاريی " حماس"آنھا بر می آيد بلکه دقت در مناسبات  ل در چن رين دلي ارات خود بھت با عربستان سعودی و ام

اد و " ادموس" "ريگی"شمرده می شود، عکس آن حين به دام انداختن " ای.آی.سی"با استفاده از ھمکاری ميان آن نھ

ا را هبدون اطالع عربستان سعودی نامبرده را لوداده دو دست د ھ ا از يک طرف دل آخن  تسليم آخند ھا نموده است؛ ت

رآبه دست  ازد و از طرف ديگ ساعد س ابرات"ورده زمينه ھای ھمکاری بيشتر را در آينده ھا م ن " المخ ه در اي را ک

  .اخر گردن فرازی می نمود، کشت و مات نموده باشداو

شده بلکه در عمل يکی از " المخابرات العامه"ھمانطوری که نوشتيم از آنجائيکه در معاملۀ دوم نه تنھا از  يده ن پرس

ژه ه وي  اميد ھای آيندۀ آنرا آسيب رسانيده است، عربستان سعودی برآشفته گرديده می کوشد در حد توان از اسرائيل ب

شانه " ريگی"اين انتقام کشی بيشتر از آنکه به خاطر . انتقام کشی نمايد" موساد" ا را ن ران و امريک باشد ھمکاری اي
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رد ه خود بگي آنچه واضح است . گرفته و نمی خواھد اين امر حتا در زمينه ھای محدود استخباراتی صورت عملی ب

ه " موساد"اين موضوع زياد دوام ننموده،  يوه ھائيک ه با ش ستان سعودی را راضی ب د است، عرب ه آن بل ه خوبی ب ب

  .ودمسکوت خواھد ن

د و  ارزه نماي د مب ه می خواھ ی ک درسی که از اين واقعه می توان استنتاج نمود صرف نظر از آنکه برای يک نيروئ

اق ابحار ن ر از اعم ئن ت رايش مطم اھی ب يچ پناھگ ده است، ھ وان حيثيت ماھيی را دارد که با طوفان مواجه ش می ت

م سراغ گرفت که ھمانا آغوش باز توده ھای مليونی ھمان کشور است ايش مردمی و  و آنھ در صورتيکه سياست ھ

ار  را اعتب اد و آن ا ايج وده ھ در جھت حفظ منافع توده ھا باشد نه اينکه به وسيلۀ سر بريدن از خود ترسی را در دل ت

ه "  سازی سرمايهجھانی"معرفی دارد؛ عاقبت کشور ھائيست که زير نام  دد را ب سرمايه ھای کشور ھای ھای متع

وازات رشد سرمايه . صورت لگام گسيختۀ آن جلب می نمايند ه م د ب م نخواھن چنين کشور ھائی چه بخواھند و چه ھ

د شد خود را ن، به ھيچ صورت قادر نخواھنيرو ھای حريف نيز مبدل شدهميان ، به ميدان منازعه آنجاھای متعدد در 

  .دنيب آن در امان نگه داراز آس

ا ئی می تواند عبرت خوبی گردد که بااين درس به ويژه برای آنھا  ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی به افغانستان، اينج

ی می سازد" و آنجا فرزندان نا آگاه مردم را با شعار  ستان دوب ا و " از افغان ستر امريک اليزم جنايت گ د امپري ه تأئي ب

ا خود داشته باشند. دندفرا می خوانشرکاء  ه چنين افرادی اگر شمه ای از وجدان ديروز خويش را ب د ک د بپذيرن  باي

ود  ھجوم سرمايه تنھا به چند ساختمان از شيشه محدود نمانده دير يا زود با تسلط سياسی و اغوای فرھنگی ھست و ب

  .م می نمايده را در خود فرو برده، ھضکشور مستعمر

 

  

  

 


