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   : در افغانستان روي دست  گرفت )   خورشيدي1339 ( 1960پروژه هائي كه امريكا از سالهاي 

        

قبل از پيكره بندي اين پروژه ها ، بد نيست در رابطة عالقه گرفتن امريكا به دادن كمك به افغانستان ، 

  : مختصر توضيح بدهم 

دند و تا واپسين كه از طريق استعمار انگليس در افغانستان به قدرت رسي(        سردار داوود خالف خاندانش 

ماهيت  سياست امريكا و انگليس را يكي مي دانست ؛ مگر )  رمق نيز از خدمت به انگليس رو بر نتافتند

كاكايش شاه محمود خان كه مثل برادرش هاشم جالد و كالن فاميل نادر غدار نوكر خانه زاد  انگليس بود و 

 1946در سال [ داشت ، در ايام تصدي صدارت ) يكاامپرياليزم امر(چشم اميد به كمك هاي برادرتني انگليس 

وي با رهبران امريكا خواهان شخصاً براي به دست آوردن كمك عازم امريكا گرديد و در صحبت رويا ر) ] 1325(

در خواست كمك براي افغانستان از جانب بزرگ اين خانواده كه  به اعتالء و ترقي . براي افغانستان شد كمك 

، اين واقعيت را منعكس مي سازد كه خلق هاي افغانستان تا سرحد مرگ   نه عالقه اي  نداشتافغانستان هيچگو

ة غدار و توسط اين خانوادليارد ها دالر ثروت اين كشور به مي. براي استعمار و نماينده اش خون داده بودند 

بودجة . ل داده شده بود  وابستگان دور و نزديك آن و مجموع طبقات حاكمه  به خارج از كشور انتقاو عياش

 به عنوان  ،دولت قسم گذشته نمي توانست حوايج و مصارف گونه گون  دربار و دربار  زاده ها و رفتن به خارج

را .... و... گرانبهاء وهاي تداوي و يا استراحت و سفر هاي حسن نيت به كشور هاي دور و نزديك و اهداي تحفه 

 به  امريكا ظاهراً  .ايست به طرف برادر تني امپرياليزم انگليس دراز مي شدتأمين نمايد ، از اينرو دست تكدي ب

با آنكه نظر  (مدتي بعد .  خاطر حمايت افغانستان از پشتونستان در مورد كمك به افغانستان دلچسپي نشان نداد 

مريكا كدام اهميت  افغانستان براي ا  «:  در مورد افغانستان مبني بر اين بود ستراتيژيست هاي نظامي امريكا

 كمترين اهميت مي باشد ، موقعيت جغرافيائي آن توأم  با اعترافات كه داراي يا اين ،ستراتيژيك ندارد

ورد  كه هر وقتي كه  حالت آرهبران افغانستان در مورد توانائي و قدرت شوروي ، اين امكان را  به ميان مي 

 جنبش عدم انسالك ) » كنترول خود قرار خواهد دادبين المللي تقاضا كند ، شوروي آن كشور را تحت  

 درشهر باندونگ كنفرانس كشور هاي غير منسلك) 1340  (1961در سال . كشور هاي  بي طرف شكل گرفت 

جمال عبدالناصر از مصر، مارشال تيتو از يوگوسالويا، جواهر لعل نهرو از هند  ، و بلگراد يوگوسالويا داير گرديد كه 

   از اندونزيا ، داوود خان از افغانستان ، ملك فيصل از عربستان سعودي وبرخي ديگر از كشور ها در آن جنرال سكارنو

پيش آن امپرياليزم امريكا متوجه توانمندي اين جنبش و اثرمندي كشور هاي غربي درپيشا . اشتراك ورزيدند

ست  امپرياليستي اش گرديده ، در آن در سياست جهاني ، و كشاندن برخي از كشورهاي عضو آن  به چنبر سيا

جشن چهلمين سالگرد الزم به ياد آوري است كه  درهمين سال به خاطر . نتيجه به افغانستان نيز توجه  نمود 

 شمار زياد كشورها در اين جشن گرديد واه بين المللي در منطقة جشن دايراسترداد استقالل افغانستان نمايشگ

عالوه بر  . گرفت  معرض نمايش بازديد كنندگان قرار درچهل كشور جهاندي   كاال هاي تولي.اشتراك كردند 

 رسم گذشت "محصوالت صنعتي و زراعتي قطعه هائي از سربازان اين كشور ها  نيز به كابل آمده در روز 

 امريكا  در صحن چمن حضوري در دامنة تپة مرنجان  پردة.  از برابر ظاهر شاه تعظيم كنان گذشتند "عسكري 

بسيار بزرگ سينما را نصب و در آن فلم هاي تبليغاتي را به نمايش گذاشت ؛ همچنان سينماي سر پوشيده و 
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در حالت ايستاد  فلم هاي چهار ) من جمله اين قلم ( مدوري را  به سرعت اعمار كرد كه در آن تماشاگران 

  .د جهته را كه درآن وقت يك پديدة  جديد تكنالوژيك بود ؛ تماشا مي كردن

 كشور هاي امپرياليستي غرب  به "كمك كردن"به اصطالح در واقع  آغاز دلچسپي  ) 1339 = 1960(     سال

(  هاي اقتصادي امپرياليزم غرب و شرق "كمك"بلي ، افغانستان يك ميدان مساعد رقابت . افغانستان بود 

اي  فروش كاالي قيمت غرب و خريد مواد در واقع بازاري شد بر. گرديد  )  آنسوسيال امپرياليزم شوروي واقمار

دراز هنگفت و سود قرضه هاي  و استفاده هاي سرشار از "ه ماش نرخ كا"افغانستان به  ... زراعتي و معدني و

  .كشور هاي امپرياليستي .... و... مدت و

  ) .  مصرف  اعمار آن گرديد مليون دالر 10(  ساختمان ميدان هوائي كندهار- 1

  .ك كندهار كابلساختمان سر -2

  .  حفر كانال  براي آبياري...  هلمند و ارغنداب ة پروژ- 3

  .  بند برق كجكي و بند برق  نهر سراج-4

  ... .شفاخانة نــور در دالرامان كابل  - 5

 را پيش هيرمند كارپروژة آبياري وادي Canodson   و كمپني كنودسن  MORSESON كمپني موريسن  - 6

 بين  افغانستان وكمپني هيرمند م موافقتنامة ساختمان شبكة آبياري وادي 1946 مارچ 24به تاريخ . [مي برد

 سال تأخير در كار اين پروژه در چوكات اين 13تشريح علت . موريسن كنودسن امريكا  به امضاء رسيده بود 

  ].نگاشته نمي گنجد  

 در صد و مطبع 49  درصد و 51با سرماية مختلط  " د آريانا افغان هوائي شركت " تأسيس شركت -7

  ... فرنكلين و

 با فاصلة كمتر از " شوراي ملي"اين كليسا  باالتر از تعمير.  تأسيس كليسا در  جوار غربي سرك داراالمان -8

به سرعت عجيب و به منظور بدون اجازة قانوني دولت و تطميع برخي از مسؤولين دولتي (سفارت شوروي 

ن بود و در آبلند با اندام ورزيده و نابينا كه در گذشته حافظ قر ك جوان قدي) اعمار گرديد خفاءخاصي در

 در زمان داوود خان اين .رفت و آمد داشت  ، دراين كليسا مجالس فاتحه داري به تالوت قران مي پرداخت

) فيپرچمي مخ( در رأس آن داكتر شيرزي نطاق مشهور پشتوي راديو  به يك نهادي ارتباط داده شده كهكليسا

كليسا در اثر .  اعدام گرديد CIAدرهمان وقت ، اين جوان نابينا دستگير و به اتهام رابطه با سازمان . گمارده شد 

  . فشار سفارت شوروي بر دولت آن وقت تخريب گرديد 

 .  مؤسسة تعليم و تربية امريكائي پرورش كارمندان فرهنگي افغانستان را نسبتاً در اختيار داشت1334  در سال 

.  لماني در فاكولته اقتصاد آ " آن "استادان غربي در مراكز تعليمي تدريس مي كردند ؛ مانند پروفيسور 

بيشترين آنان در وزارت  معادن و .  در وزارت خانه ها تقسيم شدند "ملل متحد"امريكائي ها  زير نام  مشاورين 

  . صنايع  و وزارت پالن تمركز داشتند 

بعداً مدت يكسال در ( سال كارمند رياست احصائيه و پالن وزارت تجارت 16گاشته، مدت       نگارندة اين ن

 سال از 23رياست احصائيه مركزي و مدت پنج سال در رياست احصائيه و پالن وزارت تعليم و تربيه ؛ مجموعا 

 يك 1958يا 1957 در سال"ملل متحد"كامالً به خاطر دارد كه ) عمرش را فقط در رشتة احصائيه سپري نمود 

تن از استادان  پوهنتون كيمريج لندن را كه اهل مصر بود توظيف نمود تا تحت نظر شخص داوود خان در 
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به مصرف (وزارت پالن كار نمايد ؛ همچنان زير نظارت شيرزاد وزير تجارت احصائية تجارت خارجي افغانستان را 

فورمه .  بين المللي برگرداند ) شفر ( ، به سيستم كود  سال قبل از آن تاريخ  وبعد از آن 26 از ")ملل متحد"

 گمرك  كشور به مديريت عمومي احصائية وزارت تجارت مواصلت مي 29هاي اموال وارداتي و صادراتي كه از

تمام مندرجات اين فورمه ها توسط مأمورين آن ، از حروف دري وارقام هندسي به كود يا شفر بين . ورزيد 

 در اوايل به كلكته بعداً به مانيال "ملل متحد"بعداً ورق  هاي كود گذاري شده به مصرف . شد المللي تبديل مي 

 به خارجبعد از برگشت از .  ارسال مي گرديد، تا كمپيوترايز شده دوباره  به كابل برگردد و در اخير به تهران

در واقع انتشار كتب . مي شد چاپ ) واردات و صادرات  ( " احصائيه تجارت  خارجي افغانستان "شكل كتاب

احصائيه تجارت خارجي افغانستان در اتخاذ سياست اقتصادي كشور هائي كه تبادلة كاال با آنها صورت مي 

اولين  ... . پالن  پنجسالة اول و ساختن داشت ؛ همچنان نقش كليديي در  براي آنها گرفت ، نقش بس ارزنده اي

حالي كه امريكا نتايج  حاصله را در. بود ... هاي هند و پاكستان و كشورمشتري آن سفارت شوروي و بعداً سفارت

 كه درشعبة احصائيه وزارت تجارت داشت "ملل متحد" ين امريكائيتوسط مشاور ،خارج پيش از ارسال آن به 

 از حجم واردات كاال از كشور ها به افغانستان و حجم صادرات  كاال به آن كشورها به ترتيب[ بدست مي آورد 

؛ 16؛ المان15؛ انگلستان 14 ؛ امريكا 13؛ شوروي12؛ پاكستان11هندوستان با كود كمپيوتري : اين قرار بود 

   ] ... ؛ و19؛ چكوسلواكيا 18؛ چين 17جاپان 

وليت آن وزارت را نيز به عهده ؤ      پالن پنجسالة اول افغانستان در وزارت پالن كه صدراعظم داوود خان مس

 كه اكثراً امريكائي بودند  در سال "ملل متحد"مشاورين غربي . آغاز به كار كرد  1334 -1955ل در ساداشت ، 

  .  در وزارت پالن  شروع به كار كردند  1337 يا 1336

هر مشاور .  وارد كابل شده  به وزارت پالن مستقر گرديدند 1340 -  1961تيم پالن گذاري روسي از سال 

در رابطه )  و روسي امريكائي( اين دو تيم مشاورين . ترجمان با خود آورده بود روسي يك تاجيكي را به سمت 

به طور مثال متخصص امريكائي تبادلة . شكل دادن مقدمات كار پروژه ها ، همĤهنگي نشان نمي دادند با 

 و بعد ها  د اجناس به روبل را ، دركتاب احصائيه تجارت خارجي افغانستان كه در اوايل ، هرساله منتشر مي ش

 نجيب جالد كه آخرين صدراعظم دولت پوشالي [فضل الحق خالقيار .  نشان نمي داد ؛ بطور قطعهر شش ماهه 

با تيم  روس  KGB  فرزند يك عضو محمد خان جاللر و] از همان وقت رابطة مخفي با روسها برقرار كرده بود

 مي  نزديك به اين خانوادهري كه بعضي از آگاهانقرا. علي احمد خرم با تيم امريكائي ها . ها كار ميكردند 

(  يازنه اش را  مجبور شد علت قتل علي احمد خرم كودتاي نا موفقي بود كه در رابطة همان كودتا وي":  گفتند

 با خوراندن -  با كمك برادر و اعضاي فاميليش) كه يكي از پيلوت هاي جت جنگي و تحصيل يافتة  روسيه بود 

  ."سموم سازد م-اجباري زهر 
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   :ها در افغانسـتان   GO�در قالب  CIA فعاليت - 5

  

  : بپردازيم CIA ها ، چه بهتر كه با اشارة مختصر به سازمان GO�قبل از بحث 

اثر  ) "كانون توطئه هاي جهاني " (300كميته  سه ماه قبل بدينسو دوست عزيزي يك جلد كتاب  -       از دو 

) MI6( كه خود يكي از اعضاي پيشين سازمان جاسوسي ارتش انگلستان -بسيار ارزشمند داكتر جان كولمن را 

  . اميد فرصت دست دهد تا در مورد متن اين اثر  افشاءگر در آينده مطلب بنويسم .  به من اهداء كرد –بوده 

، )Central Intelligence Agency  (ركزيآژانس اطالعات م [ CIA      داكتر كولمن در مورد پيشينة 

  : چنين مي نويسد ] سازمان اطالعاتي آمريكاست 

 ادارة جنگ رواني بريتانيا ، از پژوهشهاي ريزي كه بر روي هشتاد هزار نفر از سربازان اسير، به عنوان «        

اده بود ،  استفادة گسترده اي خوك هاي آزمايشگاهي بعمل آورده و آنان را تحت آزامايش هاي گوناگون قرار د

دوم ه هاي جنگ همين روشهاي آزمايش شده تاويستاك دست آخر ،  پاي اياالت متحده را هم به جبه.  نمود

 ، كه پدر سازمان OSSسازماني را به نام  )   Dr. Kurt Lewin( جهاني كشاند و زير نظر داكتر كورت لوين 

   ؛ ».   ميباشد ، بوجوجود آورد CIAكنوني  

اياالت متحده در  ) Office of Naval Intelligence( يا )  I�O(  ادارة اطالعات نيروي دريائي «

   . » از آن تقليد شد  CIAكه  ] بود[ در واقع بعنوان نمونه اي ] قرار داشته [ باالترين سطح خدمات جاسوسي 

  سازمان MI6رفه يي هاي درسطح باالي  كه خود زماني ازحداكتر كولمن      بهتر خواهد بود آگاه شويم كه 

 –اقتصادي ( بعداً با انزجار ونفرت از مجموع سيستم هاي پنهاني جاسوسي وزارت دفاع انگستان بود و

امپرياليزم به نقد و افشاءگري  در خور توجهي پرداخته ؛ دراثرش از ساير سازمان هاي مخفي ) استخباراتي 

  : امريكا نام برده است 

همچنان به كار ادامه ] تقاعد[  كه پس از بازنشستگي MI6 عوامل سازمان جاسوسي بريتانيا  گروهي از«

را ) X Force ( " فورس اكس " يا توطئه گران نيروي پنهانمي دادند ، توانستند  سلسله مراتب 

  »   داراي يك سرويس جاسوسي بسيار پيشرفته است Xفورس آنان دريافتند  . شناسائي كنند 
سازمان اطالعاتي ، KGB سازمان توانست كه Xفورس  بعداً اضافه مي كند همين سازمان نويسنده

بخش  ، بخش جاسوسي ارتش اياالت متحده،  سازمان جاسوسي فرانسه ،CIAسازمان  ، واتيكان

 هم نام سازمان جاسوسي نيروي دريائي امريكاودر قسمـت ديگـر از [  جاسوسي وزارت خارجة امريكا

 "ادارة ملي باز شناسي "ين واحد جاسوسي اين كشور به نام پنهان تر حتا و ؛] برده 

)�ationalReconnaissance (  يعني در  اين سازمان ها رخنه كرده وتخريباتي را بار [ را به فساد بكشاند

  ]آورده است 

دازيم تا ببينيم ها در دوران جنگ مقاومت در پاكستان مي ان GO�       حال نگاهي هر چند  گذرابه فعاليت 

خدمات عام "امپرياليزم غرب در رأس امپرياليزم امريكا چگونه به يك سلسله فعاليت هاي ظاهراً صلح آميز  و 
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 ها را در شرايط اشغال كشور توسط GO�در پي آن بخشي از كاركرد هاي . زد  دست  براي مهاجران "المنفعه

  . ها  مورد بررسي قرار خواهيم داد GO�صاحبان 

 ها را ظاهراً به خاطر كمك هاي اقتصادي ، GO�     امپرياليزم غرب در دوران جنگ مقاومت كار و بار   

 و صالحيت رهبري آنها را در گام نخست به كساني  سپرد كه از .در پاكستان راه انداخت ... صحي ، تعليمي و 

 GO� تعداد 1994قبل از سال . تند تعليم ديده هاي كشور  هاي غربي بودند و يا تمايلي به آن كشورها داش

از آن تاريخ ببعد  بر اين تعداد افزايش بعمل . هائي كه در رأس آن افغان ها قرار  داشتند كمتر به نظر مي رسيد

 دست نشاندة شوروي پيروان وي با دولتاكثريت (  داشت GO�صدر الدين آقا خان هم در پاكستان  . آمد 

، داكترشير بلوچ ، داكتر سعادت شگيوال ، داكتر شير نسيم لودين ) .  دنددرافغانستان همدست و هموند بو

 ها GO�چند تن از رهبران اين .  بودند GO�  به اصطالح آن وقت  صاحب ،...زماني ، نسيم جواد، جاويد و 

يكي دو سه تن ازافغان هائي كه .  و افراد حزب اسالمي و خاد در پاكستان ترور شدند ISIتوسط عوامل 

 هايشان در راستاي خدمات عامه GO� ها را داشتند مي كوشيدند مفيديت هاي GO�مسؤوليت رهبري 

 ها GO�كارآئي و حركت داشته باشد و شماري هم وجود داشتند كه از صالحيت هاي تفويض شدة  شان در 

ح  چپ انقالبي  تبارز  كه مدتي در نقش به اصطال- د ؛ بگونة مثال داكتر شير زماني حد اكثر استفاده سوء نمودن

  . از زمرة چنين اشخاص بود - كرده بود 

فعاليت مي ) در ايام تسلط جهادي هاي وحشي و خود فروش (  ها در داخل افغانستان GO�       شماري از 

خارجيان قابل اعتماد  كشور هاي امپرياليستي به خاطري عدم تأمين  ها را GO�مسؤوليت اين . نمودند 

 ها را به  عوامل  افغاني مورد اعتمادشان  سپرده بودند GO�مي پذيرفتند و در عوض صالحيت امنيت  جاني ن

 ها را GO� ها با قومندان هاي باند هاي اسالمي جور آمده ، بودجة  نافذ شده GO�صالحيت داران چنين . 

ان فقط به  ها در زمان حكومت طالبGO�شمار . در خدمت حوائج و مصارف شخصي خود قرار مي دادند 

  . سازمان مي رسيد350

و محيط . دورة جنگ مقاومت عمل مي كردند ا به مثابه شاخك هاي اطالعاتي در هGO�       اساساً 

و جذب آنان به نهاد هاي اطالعاتي و استخباراتي ) افغاني ( مساعدي بودند براي نشو و نماي عناصرمعين بومي 

اين نهاد ها افرادي را كه مراحل جلب را سپري .  ها بودند GO�لي كه اين نهاد ها در واقع تمويل  كنندة اص

كرده بودند ، تحت پروژة جذب قرار مي دادند بعداً آنها را  زير پوشش تعليمات حرفه ئي به كشور هاي غربي 

 ها براي مدت دوسال به كشور GO�مانند داكتر احمد شير كه توسط يكي از اين . مي فرستادند ) خودي(

كه غرض فراگيري كارو بار مسلكي از طريق كميته اتريش به امريكا اعزام ( ... ) ان فرستاده شد و يا آقاي انگلست

  .  قرار داده شد " كميته اتريش "شد ، و بعداً در رأس 

       �GO ها يك قشر را در افغانستان به وجود آوردند كه با هر گونه تغيير ضد امپرياليستي شديداً به 

گوشه اي از اين قشر را . خاسته خواهان حضور نظامي ارتش متجاوز امريكا و شركا مي باشند مخالفت بر

اپورتونيست هاي  پشت كرده به  انديشه هاي واالي سوسياليزم علمي و رسيدن به جامعة بدون طبقه ؛ احراز 

ان يك امر حتمي  دانسته   حضور انجو ها رادر باز سازي افغانست" برهان" و " دليل"كرده اند و با هزار و يك 

 اين  اژدهاي چندين هزار) كه در نفس خود مرام هاي اطالعاتي نظامي  بوده ( در راستاي  مرامهاي اقتصادي 

  .دهان با سربلندي و ديده درائي گام بر مي دارند 
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انستان شبكه        بر اين نكته بايد اشاره كرد كه سوسيال امپرياليزم روس چند دهه پيش از تجاوزش به افغ

هائي از عوامل و جواسيس بومي و غير بومي اشرا در افغانستان  به وجود آورده بود ؛ مثل شماري از عوامل ازبك 

را در ميان ساير مهاجران از آنطرف آمودريا به افغانستان فرستاده و در راستاي اين ... و تاجيك و تركمن و

 گمارد ؛ مثل حافظ نور محمد خان "حضور شاهانه" و پيش گسيل داشتن ها شماري از آنها را ؛ حتا در دور

 بود و محمد خان KGBكهگدا سر منشي حضور شاهانه ، علي محمد خان دروازي كه خانم روسي وي عضو 

پدر عبدالرحيم غفورزي وزير خارجة دولت رباني كه ) محمدزائي( جاللر وزير ماليه و تجارت؛ هكذا غفور خان 

 ظاهراً نظامي از شوروي به وطن برگشت و يك راست به سمت ياور ظاهر شاه مقرر شد بعد از تحصيل در رشتة

در جريان كاركردهاي   CIA  ؛ اما سازمان را به ثمر رساند "حزب دموكراتيك خلق"؛ همچنان هسته 

   با شگرد هائي  كه در–كوتاه مدت نهاد هايش در افغانستان  عدة  معدودي از اتباع  اين مرزوبوم را 

  :  به طرف خود كشاند - زير  نشاني شده 

بخشي ازكساني را كه در خانه هاي كاركنان اين نهاد  به سمت آشپز و باغبان  و درايور و پيش خدمت كار  -)1(

 "ملل متحد" همچنان  تعدادي از خدمتگاراني كه در مؤسسات و نهادهاي امريكائي و شعبات -) 2(. ميكردند 

 تعدادي از -)4.( عده اي از كساني كه در امريكا تحصيل كرده بودند-)3. (اشتند به همچون كاري اشتغال د

 "ضبط احواالت"مأمورين دولت كه در وزارت خانه هاي مهم ، مثل  وزارت دفاع ، وزارت داخله ، وزارت پالن 

اختيار داشت  شمار معدودي را در "حزب دموكراتيك خلق " و در داخل - )5( كار مي كردند... وزارت خارجه و

تن  12  تعداد تقريبا CIA -)6(]  *. [  معين وزارت خارجة حفيظ اهللا امينداكتر درمانگر و خليل زمر؛ مثل 

اين ها  بعد از تجاوز شوروي [ ازكاركنان و مترجمان سفارت آن كشور در كابل را به همكاري با خود جلب نمود 

حاجي قدوس . سال حبس محكوم گرديدند  20هر يك به به كشور توسط عوامل خاد گرفتار و بعد از محكمه 

 امريكائي خود با افتخار ياد مي كرد كه هميشه از داماد[يك تن از كار كنان سفارت امريكا در كابل  قادري 

 محمد علي ( بنام  وي و رفيق ديگرنيز خبركشي ميكرد)  1362 منزل چهارم سال 3بالك (براي اطالعات زندان

   حزب دموكراتيك خلق "دانش عضو كميته مركزي ... همچنان برادر. "مدير صاحب " به  مشهور )پنجشيري

به حيث  - در پهلوي ساير كاركنان آن سفارت - كه در راديو تلويزيون رسماً از وي ) از فركسيون خلق("

  ش عامل شايد هم  آقاي دان ( نام برده شد و درشب بعد ، از متن اعالن نام وي را حذف كردند CIAجاسوس 

  

  

 تن بودند ، 120كه خود بر ضد اعضاي رهبري و شوراي انقالبي كه در حدود ( كليوال يكتن از اعضاي باند امين [ *] 

 يك صد و بيست تن از اعضاي رهبري و شوراي انقالبي امين ةبراي اطالعات زندان كار ميكرد وخودش نيز در جمل

به آواز بلند چنين گفت )  تخريب وي ( در رابطه به نقد از  داكتر شاوالي ، روزي در حضور چند زنداني )زنداني شده بود 

آمد در جريان صحبت در  ) "1بالك "پلچرخي ( در زندان  ءدر همان روزي كه داكترصاحب نجيب  براي ديدن رفقا« : 

چرا تو نمي فهميدي كه   ... ": حالي كه به طرف داكتر درمانگر مي ديد با قهر داكتر شاولي را مخاطب ساخته  ، گفت 

 در "نقل به قول مستقيم از كليوال خلقي» ... است رنگ درمانگر پريد سر خوده پائين انداخت CIAدرمانگر جاسوس 

  . زندان پلچرخي " 3منزل " سمت شرقي "1بالك
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 و  عده اي ازخلقي هاي لميده در طالبي – شماري از رهبران جهادي -)7() دستگيري ديگران بوده باشد

پاكستان را اگر موقتاً از نظر دور بداريم  مي شود  نوشت كه سيا با توانمندي دالر، موفق شد  بخشهائي از 

اگر در نظر نگيريم كه اين ها بنا به فرمان صاحب اصلي شان  ( شوراي نظار روسي شده را  متمايل به خود سازد 

FSB ر به افغانستان  تجاوز كرد ، جز به همين ها كه زماني كه  ارتش اين كشو) .   به جانب سيا متمايل شدند

 گام  افغانستان نداشت تا به اتكاي آنديگر در) اطالعاتي(در باال به آن اشاره شده  كدام پشتوانة  استخباراتي 

  امپرياليزم كهنه پيخ انگليس قرار داشته MI6 كه زير فرمان سازمان  ISI بخش هائي از( هاي استوارتر بردارد  

با در نظر داشت چنين خالئي انجو ها ) .  در منطقه شمرده مي شوند CIA از متحد طبيعي  ، اكنون دارندو هم

را در افغانستان حاكم بر سرنوشت مردم فقر زده و مستمند ما ساخت ؛ زيرا به درستي واقف بود كه از اين 

قسمي  كه تالفي سالهاي طوالني   افزوده مي شود ، CIAكانالها به زودترين وقت ممكنه بر شمار همكاران 

  .  عدم حضور در زمينة جلب و جذب افراد  تازه دم را كرده باشد 

 ها و نظرات برخي افراد  GO� راجع به) B B C (        حال به اخبار مهمترين راديوي امپرياليستي در جهان 

 شده از راديوي بي بي سي  صورت در زير توجه كنيم به اضافة اين نكته  كه هر گاه  تبصره بر  نظرات  پخش

   .     گيرد نوشته به درازا مي كشد ، اگر اين امر  به خوانندگان گرامي  محول  شود چه بهتر 
  

  ادامه دارد  


