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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 نذير دلسوز

 ٢٠١۶ جوالی ٢۴
  

 ! سخنی در مورد يک تن از نفوذی ھای اطالعات ايران
  

  

 ! خاستگاه يک اجنت

 غرض از آن پايان دادن به دولت دست نشانده اش به که ( نظامی- سوسيال امپرياليزم شوروی بنا بر مالحظات سياسی

مجموع نيروی ھای خاد داخلی را که متشکل از تبار ھا ، اقوام و ) ل آن بودو رويکار آوردن بدي)  خادديو (رھبری

ند و از جمله با (طور مخفيانه به باند ھای جھادی وابسته به امپرياليزم جھانیه قبايل و مليت ھای کشور می باشند ؛ ب

  .انتقال داد)  اين وابسته به اطالعات وزارت دفاع شوروی-به سرباندی احمد شاه مسعود "  نظارشورای "خودش ، يعنی

؛ و بخشھای متشکلۀ خاد از مليت ھزاره را به باند ... بخشھای پشتو زبانان را به باند ھای سياف و گلبدين و حقانی و

و باند جمعيت » شورای نظار«را به باند ) شيری ھا و ساير دری زبانانمثل پنج( زبانان وحدت مزاری و بخشھای دری

 . انتقال داد....  و بخشھای ازبک تبار آن را به دھارۀ رشيد دوستم و اسالمی ربانی 

از سالھا قبل اسناد و )  ھاشعله ئی (که در مورد شناسائی طيف چپ انقالبی[ خاد را ھمچنان نفوذی ھای تربيه شدۀ

د خان را در دسترس داشتند و ھمه را با دقت وداو» مصونيت ملی«شاه و »  ضبط احواالتست عمومیريا«اوراق 

به نھاد ھا و سازمان ھای ] افظ وار از بر کرده بودندھمين طورآثار کالسيک ھای مارکسيزم را ح مطالعه نموده بودند ،

» جمال سياه« مشھور به -الدين ولد شھاب الدين چپ انقالبی گسيل داشت ؛ که در ميان اين نفوذی ھا يک تن شان جمال 

اين جاسوس در . احمد شاه مسعود فرستاده شده بود» شورای نظار«شت که سالھا قبل توسط روسھا به  حضور دا-

ھم » زندانی«ا نفوذ کرد و با اعضای گرفتار شدۀ اين سازمان گوي) ساوو (درون سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی

که در  KGB اعضای(، طبق دستور خدايان اصلی خاد  که از زندان آزاد شد، زمانیز کمتر از دوسال بعد اوی. شد
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 سازمان در آنجا يک تن ازاعضای کميتۀ مرکزی. عازم پاکستان شد )  در خاد حضور داشتندقالب مشاوران نظامی

اکستان را ترک گفته عازم ايران ، پدوی که خودش را در خطر دي. بااليش شک کرد ) زنده ياد شريف محمودی(ساوو 

طور ه که ب( حزب توده در ايران ھم با استفاده از پيوند حزب تودۀ ايران با خاد افغانستان مورد حمايت اعضای. شد 

 . قرار گرفت و به اطالعات ايران معرفی شد) ردندک مخفی وعلنی برای رژيم منفور خمينی کار می

 خامنه ای و مزدوران جنايتکار و نژاد ستيزش برخورد ماورای - ت منفورخمينی درسرزمين آخوند خوردۀ ايران که دول

، خوانده و شنيده شده اين درندگان دھن خونين روز تا دهقسمی که ھزاران بار دي( پناھنده داشتند بربريت با افغان ھای

ر سرلوحۀ پارک ھايشان نوشته چنانی که د. روز بر شدت سبعيت و درنده خوئی شان عليه افغان ھای مظلوم می افزايند

صبرينا جان (ل دختر جمال  درس و تحصيۀمعلوم نيست کدام دستھای پرقدرت زمين) »!ورود افغان ھا ممنوع «: اند

سطح ليسانس زبان «ن خانم موفق شده تا که اي] ١[، !؟... را تدارک ديده وی را تا اين حد کمال رسانده اند ) اقبث

فارغ شود ، و زمانی که به کشورش افغانستان برمی گردد به » ھاي ايران ) ورستیييون (دانشگاهانگليسي ازيکی از 

اين طويلۀ ( دولت دست نشانده به درون شورای» منتخب مردم«ل به اصالح سھولت و سادگی بتواند به مثابۀ وکي

 .بخزد که خزيد) وراوباماتچھارپايان امپرا

 :می نويسد) ۵٨ و ۵٧صفحۀ(» خ ان در مسير تاريافغانست« دانشمند مبارز غبار در جلد دوم 

چون تاريخ مقيد با اسناد است ، نه با استدالل ، و ھم در چنين موارد ، دست يافتن به اسناد اگر ناممکن نباشد ھم بسيار  «

ًمثال يک ميرزای عادی محاسب دفعتا سفير کبير افغانستان در يکی ا« و به ادامه عالوه می کند » مشکل است  ز ً

ارگ " باشی"زار دوز و يا يک شاگرد پي)  در مسکوميرزا نو روز خان لوگری(د بزرگترين دول جھان می گردي

زين ( گرفت يک کمپودر دوافروشی بازار ناگھان عنوان داکتری و غوند مشرنظامی بخشش می. ... گرديد سلطنتی می

و يا يک ) انحافظ عبدال غفار خان معين مجلس اعي( شد يکنفر مال امام ھم نايب اول سنای کشور می) . ن خانالعابدي

ًو بعدا خانواده ) بدالرحمن خان پوپلميرزا ع(د رسي وزارت مختار افغانستان در عراق میه کاتب کور سواد لوگری ب

 . » اش در رأس امور کشور قرار می گرفت

شد ھمين تاريخ که خيلی ھا سخت گير است ، توان نوشت زمانی که اسناد کتبی در زمينه وجود نداشته با با صراحت می

، »کام« ، »اکسا «، »مصونيت ملی«، »ضبط احواالت«اشخاص وابسته به پيشروی ما پراتيک و عملگرد ھای چنين 

ايران و امثالشان را در ساير کشور ھا را قرار می دھد ، تا پژوھشگران تاريخ و » ساوامای « و » ساواک « ، » خاد«

بايد تأکيد نمود در . مه جانبه از پراتيک چنين اشخاص در روند کار و بار شان به حقايق دست يابند سياست با درک ھ

 شرايط نبود اسناد کتبی با گمان ھای مقرون به حقيقت که متکی به پراتيک و عملکرد ھای چنين اشخاص بوده ، يعنی

 . دست يابند» پراتيک معيار حقيقت است «

ر مساعد و متراکم افغان ھای پناھنده درايران ؛ زمينۀ بسيار مساعدی برای جلب و جذب از آن جائی که محيط بسيا

ايران بود ؛ در ) مثل ساواما (ِنيروی حاضر و آماده و بدون درد سر ودغدغۀ خاطر نھاد ھا و شبکه ھای جاسوسی

 اعم از زن و مرد و -افغان ھا ز ابه چه تعداد ) داند  کس چه می( اطالعات رژيم خون و خيانت و شکنجه و دار و مثله 

 را مزد بگير و جاسوس دستگاھھای امنيتی خود ساخته و آنان را وادار به فراگيری شيوه ھای کسب -پير و جوان 

 خامنه ای و نفوذ در ارگان - ھم اندازی اقوام و مليت ھا و تخريبات و تبليغات به نفع خمينی ه اطالعات و شگرد ھای ب

س و کليدی افغانستان ، مانند رياست امنيت ملی دولت دست نشاندۀ امپرياليزم جنايتکار و غارتگر ھای پايه ئی و حسا

اق پارلمان ، وزارت داخله ، وزارت دفاع ، وزارت خارجه ، سفارتخانه ھا و ساير نمايندگی ھای تامريکا ، ھردو ا

 . ده است رساناقبث صبرينا جانھمانند ... افغانستان در خارج ، وزارت معارف و
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پراتيک وعملکرد ھای اين خانم آموزش ديده درايران ؛ اين را دراذھان تداعی می کند که وی رمز و رموز اطالعات 

که زير نام ھای مختلف و عوام (ران وچگونگی خدمت به منافع ايران و خيانت به کشورش را در دستگاه اطالعاتی اي

 به افغانستان بر می گردد ، با دست ھای نامرئی به شورای دولت کرزی زمانی که. فرامی گيرد ) ر شده استفريبانه داي

شورای «خصوص ه ب(  و شماری از عوامل مخفی ايران ، راه پيدا می کند» مجلس«يا به اصطالح ايران پرست ھا 

لندش در اقب به خاطر محبوبيت وتحصيالت بثصبرينا جان « : تبليغ می نمايند که  ) KGBاين تشکل ساخته شدۀ» نظار

 ؟!» شورا غرض خدمت کردن به مردم انتخاب شده است 

، يعنی يونس قانونی دارد ، باری ديگر KGB حال اين خانم که چون پدر خادی اش جمال ، ارتباط مستقيم با عامل

 . نموده است» شورای شھر کابل«کانديد ] ٢[» آمنه رسولی « و نام جديد ) با تغييرماسک و مکياژ ( خودش را 

 : انندگان شايد لحظاتی با خود بگويندخو

آه که دشمنان رنگارنگ کشور از چه راه ھا وکدام کانال ھا و با چه طريقه ھائی جاسوسان خود را در درون  «

 !» رسانده اند) غ ( و ) ع (ارگانھای دولت 

---------------------------------------- 
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 افزار ايران، استاد آموزش زبان انگليسي و کمپيوتر در کابل ، سکرتر جنرال فدراسيون ]کمپيوتر[ رايانهۀمعاون مؤسس
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