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  2از  ١ :تعداد صفحات
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. ه همکاری دعوت می نمايدافغان جرمن آنالين شما را صميمانه ب

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

  م١۴/٠۶/٢٠٠٩                       انجينير محمد نذير تنوير
 

 مبارزه در برابر تروريزم

 

 اوباما، کرزای و زرداری در جنگ برعليۀ تروريزيم

  

  -) ٢٠٠٩ می ۶در حاشيۀ پيامد نشست  رهبران امريکا، افغانستان و پاکستان بتاريخ  (٢٠٠٩ می  ٢۵:  تاريخ طرح

 .انجينير محمد نذير تنوير - دور دوم ٣  طرح شماره -شهر المير کشور هالند 

   www.2afghan.com     می از طريق سايت٢٧:  تاريخ نشر

در نهايت، دستاورد های امريکا در قضايای جهان اسالم برعکس آنچه تصور می رفت رقم می :  انگيزه اين طرح

کشور عزيز ما بار ديگر مردمان . خورد و آهسته آهسته اين کشور را در عمق باطالق افغانستان فرو می برد

گر شاهد و گواه گرفته و سرود آزادی را دوباره می آزادمنش جهان را در تکرار تاريخ و سرنگونی ابرقدرت دي

  .سرايد

زمانی که شوروی سابق، شکست اش را درين خطه درک نمود سعی بر آن داشت تا از طريق يک چهره آرام و 

  :ظاهرًا مردمی و ديموکرات اهداف اش را در دو مرحله جمع بندی نمايد

  آشتی ملی در سطح جهان ديپلوماسی؛ شدت عمليات نظامی بر مسلمانان در جبهات و طرح -١



 
 

 

  2از  ٢ :تتعداد صفحا
 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب وشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد، ن ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

 در صورت شکست مرحلۀ نخست، طرح عقب نشنی بر شيوه يی کسب افتخارات، سلب ادعای غرامت جنگی و -٢

  .پاس سياسی به ابرقدرت ديگر جهت سلب خود اراديت

ت و اما شکست خورده گان با دراي. مرحله دوم به تحقق پيوست و شوروی سابق از جغرافيای جهان محو گشت

هوشياری هميشه گی شان توانستند فاتحين را در حاشيه کشانند ورهبران شان را بخرند تا بتوانند خود را دوباره بنام 

شوروی ها نظر . در صحنه ظاهر سازند) گورباچف(ريفورميست ها از طريق يک چهره ئی بظاهر ديموکرات وآرام 

پاس داد و مزدوران خلق و پرچم اش را نيز در خدمت آنها ) کاامري(به توافقات قبلی، کشور ما را به ابرقدرت ديگر 

  .گماشت تا فاتحين را مجال آن ندهند تا قامت شانرا راست نمايند

  اما امروز با گذشت دو دهه آيا تاريخ دوباره در حال تکرار شدن نيست؟

. از قرائن چنان پيداست که کشور ما در کوتاه مدت شاهد زوال ابرقدرت ديگری درين خطۀ مجاهد پرور خواهد بود

در سرگوبی مبارزين مسلمان از شدت تمام ) ابرقدرت شوروی(زيرا ابرقدرت جديد درست همچو سلف گذشته اش 

يعنی سرکوب وحشييانه مخالفين در ميدان . عيار کار گرفته و در حال اجرای مرحله نخست برنامه هايش می باشد

جنگ و طرح صلح سياسی در دور ميز مذاکره از طريق شخص آرام، ديموکرات و از طبقه محروم جامعه يعنی آقای 

  ...اوباما

پيامد پاليسی های آقای اوباما در کمتر از چند ماه، آواره سازی بيش از سه ميليون انسان مظلوم در دره های سوات، 

بوده و به هزاران انسان صرف بخاطر پشتون بودن شان در هردو طرف خط نامنهاد ديورند ... ، بونير و منگوره

بدون شک اگر برنامه های امريکا در چند سال آينده بر وفق مراد شان نچرخد و . هفته وار به شهادت می رسند

در ) آقای گورباچف( سلف گذشته اش شکست های پی هم را در پيش داشته باشد ناگزير که آقای اوباما نيز همچو

صدد توطئه ئی خواهد برآمد تا از آن طريق بتواند افتخارات شکست شان را از مردم مظلوم و ستمديده اين خطه 

که اين بار نيز ازطريق خريد و تطميع کردن چند . بربايند و خودشان را دوباره علمداران راه صلح معرفی بدارند

 حلقه های از قبل گماشته شده شان، توان بلند کردن فرياد عدالت خواهی مردم ما را رهبر ديگری از مخالفين و

بگيرند تا پروسه يی به محاکمه کشانيدن جنايتکاران جنگ، غرامت جنگ تحميلی و شهادت صداها هزار شهيد ديگر 

  .به باد فراموشی سپرده شود

رين کارتون شپليدن مسلمانان، تمثيل از شدت برخورد د. اين فشرده تحليل، انگيزۀ طرح اين کارتون را برايم داد

نظامی امريکا در منطقه را می نمايد و خوردن خون توسط آصف علی زرداری و حامد کرزای تمثيل از منافقين و 

  .رژيم های مزدور را می نمايد

  

 پايان

 

 

 


