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 كي ستراتژتوطئه
 

.   قرار گرفته استی جھانسميالي امپرۀ كشور در  محاصرني نموده  و ادي افغانستان را تھدی ارضتي  تمامی بزرگتوطئه

.   استني كردن كشور ما در حال تكوري خرد و خمی برای جھانی منطقه با قدرت ھای كشور ھای بافت ھاساخت و

 قدرت ني چنداي قدرت  و  كي خود را در آغوش ی شرمی و بیائي حی خود با كمال باهي سی اندهي آی  برایمزدوران داخل

بر .  دھندي خود كماكان ادامه می مبارزات ضد استعمار و مبارز ھم بهی ملی ھاروي نانت،ي خنيتوام با ا.    اندازندیم

 غلبه خواھند كرد و افغانستان ی و استعمارگران خارجی مبارز باالخره بر ارتجاع داخلی ھاروي ن،یخيحسب  منطق تار

 . نجات خواھند دادی و بردگتي عبودديرا  از ق

.   رودي در روابط مسكو و واشنگتن به شمار می عطفۀ نقط،ی سال جاری ماه جواللي در اواهي اوباما به روسسفر

 در مناسبات یرگي واشنگتن و لندن سرباز زد، تادي را بدور افگند و از  انقهي فاسد روسشيگاري گروه اولني پوتكهيزمان

آن   با وجود ".شد  خواھد اريروابط دو كشور را دوباره ع" اوباما اعالم كرد كه ۀ ادار.   شدداريمسكو و واشنگتن پد

ً خصوصا به ارتباط نقش ناتو در مناطق تحت  كاي و امرهي  و سوء اعتماد بر مناسبات روسی بدگمان،یلي میھنوز ھم ب

 سفر اوباما به ني  حیستياما در درمورد افغانستان، ھر دو كشور امپرپال.   استی و دفاع ضد راكت  مستولهينفوذ روس

 در مورد افغانستان و پاكستان كاي از قبل امرشتري بتيما از شفاف"نمود كه  اعالم هيروس.  دندي رسی به توافق ھائهيروس

 كشور در ني بر افغانستان و عملكرد اكاي كامل  تجاوز روز افزون امردي تائیپلماسي در زبان د" .مي كنی متيابراز رضا

 زاتي و تجھحاتي انتقال تسلیبرا هي اجازه خواھد داد كه از قلمرو روسكايامر" ھمچنان گفت كه به هيوسر.  منطقه است

  ناتو در ی اعضاري و ساكاي امری نظامی كه محموله ھاافتي لي تسجی توافق زمانني  ا". به افغانستان استفاده كندینظام

بدون .   وارد نمودی متجاوز در افغانستان سكتگی ھاروي نی اكماالت نظامانيپاكستان مورد حمله قرار گرفته و به جر

 مسكو به ارتباط نفوذش در ی  به تقاضای نخواھیھ مبرم دارد و  خوااجي موافقت مسكو احتنياشنگتن به چن كه وديترد



 كه چطور  ميكني در افغانستان مستعمره را مشاھده می انتخابات تقلبانيما  جر.    خواھد كردني پائمي سر تسلزيافغانستان ن

 بھره ی كنونی مستعمراتیاسي سی كرده اند و از فضادي كاند كامل  خود راناني سابق با اطمیدست نشاندگان شورو

 ۀ جمھور افغانستان مستعمره مقرر شود، چند تن از عناصر دست نشاندسي كه  رئداني از كاندكيھر .  ندي نمای میبردار

 محسوب كي توطئه ستراتژكي توافقات واشنگتن و مسكو  به ارتباط افغانستان ابرانبن.  مسكو را در خود خواھد داشت

 گذارندي اجرا مۀ بادار را به مرحلی كشور ھاتصاميم  دارند و ی مساعكي ھر در  كشور با ھم تشریعمال داخل.  شوديم

  .و منافع آنھا را حمايت ميکنند

 با یاروئي در روني چی و تا اندازه اهيدر حال حاضر روس.  رودي تھران و مسكو ھر روز مستحكمتر شده مروابط

 منافع خود در افغانستان بوده و ازمنافع مي در صدد تحكهي و روسرانيھر دو كشور ا.   اندراني ای جھانی حامكايامر

 درآمده تا راني در افغانستان در خدمت ای سابق شوروسي تعداد از جواسكي  .  نمايندی مپشتيبانی  كشور ني  درگريكدي

 حاكم در افغانستان است،  ھر سه ی اھداف كشور ھاۀ زمر كه ازیاضمحالل وحدت مل.   را  دامن بزنندیاختالفات قوم

 فع  حافظ منایلي محقق و خلم،يفھ.  دھدي موندي و پاكستان را در پخش نفوذ شان در افغانستان پهي روسران،يكشور ا

 جمھور مقرر سي عبدهللا ھم رئًاناياگر اح.   استیعبدهللا، جاسوس چند جانبه، در خدمت ھر اجنب.   اندراني و اهيروس

 رھبرش احمد شاه مسعود را در ذھن روس ھا تازه خواه انتيشود، مسكو را شادمان  خواھد ساخت و خاطرات خوش خ

در .  شودي مادي یكي به نی كشور از وني گرفته و در مطبوعات اقرار ھم كاي امرشي وقت عبدهللا مورد ستاعيندر .  كرد

 بودند  كه از دل و جان خود را ی كسانی از زمره امي، عبدهللا و فھ٢٠٠١ل  بر افغانستان در ساكاي تجاوز امرانيجر

عبدهللا که  داننديھمه م.   بدست آوردندی ای آی ھا دالر از سونيلي  شان  می شرافتمندانه اريفروختند و در بدل خدمات غ

 یكينزد.  و تھران برخوردار اند مشترك مسكو تي  بودند و حاال ھم از حمای بی جی از سال ھا قبل در خدمت كميو فھ

  بلكه ت،ي نسی نبوغ واي و یاري ھشۀ زادی مركزیاي در آسهي دست نشانده روسیو كشور ھابا مسکو  ی كرزرياخ

 معاون ثي به حميانتخاب فھ.   استی جمھوراستي آن در انتخابات ری مسكو  و عمال داخلی  احتمالیباني جلب پشتیبرا

 كه ميني بیپس م.    به ركاب تھران و مسكو استی  دوم، بوسه زدن كرزتي  در پست معاونیلي خلی و  ابقایاول كرز

  . نماندی باقی شده تا در مردم ما رمقدهيچاني و توطئه بدور افغانستان پانتيتار عنكبوت خ

 یكيپلماتي دی ھاتي  ھۀتبادل.   شودكي با مسكو نزدكندي می در پاكستان، اسالم آباد سعكاي امرۀ وجود نفوذ قابل مالحظاب  

ممكن است اسالم .    دوران جنگ سرد استۀري و پاكستان  و زدودن مناسبات تهي روسیكي نزدۀ دو كشور نشانني انيب

ھر گونه انكشاف مثبت در .   ساحه  بشكندني و انحصار غرب را دردي اسلحه از مسكو ھم اقدام نمایداريباد به خرآ

 شتري كشور را بني متضرر خواھد ساخت و ایكيپلماتي و دیاسيانستان را از نگاه سروابط اسالم آباد و مسكو، افغ

 حاالت ندارد چونكه مستعمره ني مانور را  در چنی افغانستان مستعمره،  توانائی ضد ملیرھبر.   خواھد نمودیمنزو

 ري گكي توطئه ستراتژكين در دام   كه افغانستاميكني مشاھده مگريپس بار د.  ستي در دستش نمي اتخاذ تصمارياست و اخت

 . از آن صرف در دست مردم مبارز آن استیافتاده كه خالص

 دو كشور كه ني بی نظامی و برخورد احتمالراني ای تھران و واشنگتن به ارتباط طرح اتمني بقي رغم اختالفات عمیعل

با .   را در افغانستان باز گذاشته استراني را ھم در بر خواھد داشت،  واشنگتن دست الي اسرائی تازكهي اياشتراك  و 

 ،ی جمھوراستي رتي معاونی دارند و در پست ھاتي در افغانستان فعالحات در تمام ساراني عمال ا٫كاي امری قبلديتائ



 به كار خود راني اكي درجه سي نظر جواسري زی مسعود شناسۀتيكم.  در جد و جھد اندرانيوزارت و سفارت به نفع ا

 ني ھم شاھد اكاير در افغانستان مستعمره روز افزون است و امراني ای  و فرھنگی مذھب،یاسينفود س.   دھديادامه م

 نژاد در یبه اصطالح انتخاب مجدد احمد.   فشار قرار دھدري را در افغانستان زراني كه اخواھديانكشاف است، اما نم

 یكي دشمنان قسم خورده  در مورد افغانستان ی كه حتميني  بیپس م.  شودي معلوم نمندي ناخوش آكاي امری برارانيا

 انھدام افغانستان طرح ی براگانهيھر روز مزدوران ب.   نابود كنندايشتر در ھم بكوبند و ي ملت مظلوم را بني تا اشونديم

 نوع كي ،ی مختلف خارجی به كشور ھای وابستگتيصرف نظر از نوع.  كنندي اتخاذ می نوري و تدابزنديري میديجد

 با شھامت  افغانستان و م مردی سركوبیعني: دھدي ملي  را تشكی  ھمه غالمان اجنبی ھمكاریربناي زو ھمدلی  یرنگكي

 .انھدام كشور ما

 را  دالورانه در ھم خواھند شكست و نعمت كي توطئه ستراتژۀ ھم مردم مبارز افغانستان  حلقنباري دارم كه انانياطم

  .د گرداند را بوطن باز خواھنیآزاد


