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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

  ٢٠١٢جوالی ٢٢

   و سفرای برکنار شدۀ نظام مستعمراتی کابل کجا اند؟ءوزرا

  دور دوم تربيۀ جواسيس آغاز شده است
  

کشور ھای ھمسايه ھم با .  ان سرازير گرديدبعد از تجاوز امريکا و ناتو به افغانستان، خيل جواسيس به افغانست

در نتيجه، يک .  استفاده از فرصت، جواسيس خود را وارد ميدان کردند تا از ھمقطاران امريکا و ناتو عقب نمانند

  .  فيصد ارکان آن متشکل از جواسيس اجانب بوده است٩٨نظامی در افغانستان اشغال شده روی صحنه آمد که 

مين امنيت ظاھری و مقاصد استعماری طويل المدت، موجوديت جواسيس أ ناتو به منظور تاشغالگران امريکا و

روسيه، ايران و  پاکستان را ھم در دستگاه نظام مستعمراتی کابل پذيرفته و به اصطالح منافع اين کشور ھا را ھم 

 جانبه و چند جانبه مبدل که، يک تعداد جواسيس برای بقای خود به جاسوس دو دلچسپ اين.  برآورده ساخته اند

ھم جاسوس پاکستان و يا .  يعنی ھم جاسوس ايران اند و ھم در خدمات امريکا و برتانيه قرار دارند.  گشته اند

 سال اخير بار ھا ديده شده ٣٢اين بازی ھا باالخص در .  روسيه اند و ھم خود را به سی آی ای نزديک نموده اند

 جواسيس خود را در دور دنيا به ،ضی کشور ھا مانند شوروی سابق، بعد از سقوطناگفته نبايد گذاشت که بع. است

خريداران اول جواسيس شوروی سابق در افغانستان، کشور ھای .  شمول افغانستان در معرض مزايده قرار داد

باراتی وسيع اش امريکا مطمئن است که با حضور نظامی و دستگاه استخ.  ايران، امريکا، برتانيه  و پاکستان  بودند

  .   تواند فعاليت ھای جاسوسی ساير کشور ھا را تا حدی مھار نمايد در افغانستان، می

با اشغال افغانستان، تعداد کثيری از جواسيس و خاينان ملی از خارج رھسپار کشور شدند تا در غصب پست ھای 

شان پشتوانۀ جنگ ساالران و ين خفاايک عده از.  سياسی و چپاول و غارت گری ثروت کشور سھيم گردند

پست ھا در داخل و خارج بر .  دست آوردنده قومندانان محلی را ھم برای چانه زدن ھای سياسی و اتکای قومی ب

البته ھر جنگ .   اشغالگر بر ھمان شخص و منافع کشور ھای ھمسايه تقسيم شدیمبنای اعتماد سياسی نيرو ھا

که صالحيت داشتند، بازی نموده و پست ھا  ش خود را در مقرری ھا تا جائیساالر و فيودال سياسی و نظامی  ھم نق

  .  ناموس فروشی ھا ھم برای رسيدن به جاه و مقام نقش خود را داشته  است.  را ميان حاميان خود تقسيم کرده اند
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فغانستان اشغال در ا.   است و زود از ھم می پاشدددانيم ائتالف ھای تصنعی و مصلحتی بسيار شکنن که می طوری

و يا به خاطر  ر شرايط،  نارضايتی آمران محلیي و سفراء برحسب تغيءوزرا.  شود ين مثال ھا زياد ديده میاشده از

ديب قرار أکه مورد ت از ديد افتادن شان نزد مقامات استخباراتی نيرو ھای اشغالگر ، موقتاٌ کنار گذاشته شده و يا اين

مندی به ه استخدام کنندگان جواسيس به ھيچ وجه عالق. و با تجربه تر وارد صحنه شوندگرفته  تا در آينده مجرب تر 

درد بخور اند،  مورد استفاده ه که جواسيس بی اطاعتی نکرده و ب تا زمانی.  نگھداری دوامدار مزدوران خود ندارند

ه اسيس را مانند کاعذ تشناب ب جوۀکه زمان مصرف شان به پايان رسيد، استخدام کنند به مجردی.  باقی می مانند

ما اين مثال را به ارتباط افشای ھويت جواسيس کی جی بی در .  دور می اندازد و حتا ھويت آنھا را افشاء می نمايد

استخدام کنندۀ جواسيس يک تعداد جواسيس جوانتر را که از پست ھای خود برکنار شده .  افغانستان مشاھده کرديم

اين مزدوران .  آينده زير تربيه  گرفته و از آنھا انسان ھای بی وجدان تری به جامعۀ شان تقديم می کننداند، برای 

  ول اند وبس     خود مسؤفقط نزد  آمران اجنبی

 و سفرای برکنار شده از وظيفه که از افغانستان برآمده و يا از برگشت به افغانستان خودداری ورزيده ءاين وزرا

کيد من أت.  و چه می کنند؟  از جواسيس افغانی  سازمان ھای جاسوسی فرانسه و برتانيه اطالعی ندارماند، کجا اند 

شوند و معلوماتی ھم در مورد  صرف  بر جواسيس  سی آی ای است که کم وبيش دوباره درمجالس مختلف ديده می

سسات مشورتی جذب بعضی مؤر ی ده ئين خاينان ملی و خاک فروشان حرفايک قسمت از.  دست می آيده آنھا ب

سساتی مانند مرکز مطالعات ستراتژيک و بين المللی ، راند کورپوريشن،  انستيتوت جنگ و صلح و مؤ.  شده اند

انستيتوت مطالعات آسيای مرکزی مربوط به پوھنتون جان ھاپکنز مثال ھای عمده برای نگھداشت جواسيس آينده به 

  .روند شمار می

سسۀ  مشورتی در امريکا وجود دارد که به دولت امريکا در تمام ساحات به شمول مؤکه ھزار ھا   بايد يارآور شوم 

سسات افراد قابل جذب را  زير اين مؤ.  سسه نام بردم چھار مؤدھند که من صرف از مسايل استخباراتی مشوره می

سسات گاه گاھی برای ست که اين مؤکار طوری اترتيب .   موريت ھای بعدی آماده می نمايندأتربيه گرفته و برای م

اين افراد زمينۀ مصاحبات آنھا را با راديو ھا و تلويزيون ھای مھم مانند صدای امريکا، سی ان ان و يا فاکس آماده 

 ھمچنان اجنت ھای ديگری گماشته می.  ساخته تا بھتر و مثبت تر نسبت به گذشته  نزد مردم خويش معرفی گردند

تواند  م خود به نفع مزدوران اجنبی تبليغ نمايند که اين و يا آن شخص بسيار اليق است و میشوند که در ميان مرد

ما اين نوع  تبليغات ميان تھی را در انتخابات تصنعی .  که رئيس جمھور، صدراعظم و يا وزير و سفير شود

ه نحو افتضاح آميزی به  که سرانجام  به چنموديم در مورد علی احمد جاللی مشاھده ٢٠٠٩رياست جمھوری سال 

اين .   اين پھلوان پنبه چنان فرار را بر قرار ترجيح داد که حتا دھن حاميان پروپاقرص او ھم باز ماند.  پايان رسيد

سسات ھمچنان مزدوران خود را  به تحرير مضامين به اصطالح تحليلی پيرامون وضع افغانستان تشويق می کنند مؤ

چون اکثر اين ھا در امريکا درس خوانده و مدت طوالنی .  يسنده نيز معرفی گردندتا آنھا منحيث دانشمند و نو

که اين موج دوم جواسيس  خالصه اين. دريک کشور زندگی کرده اند، در تحرير و تکلم زبان انگيسی مشکل ندارند

 خارجی در   آھسته آھسته وارد صحنه خواھند شد و وظايف جديدی را از جانب استخبارات٢٠١۴بعد از سال 

  .  دوش خواھند گرفته افغانستان ب

ان خود خواھش می کنم که متوجه اين خاينان در داخل و خارج باشند که چطور استعمار اين نھميمن از ھم ٧

ين مزدوران که ھنوز ھم مصروف اديگری ازۀ ، عدسر از حاال.  مزدوران را بر خاک و مردم ما تحميل می کنند

 و بعد آمادگی می گيرند و به ھر در و ديواری می کوبند تا اگر بتوانند چند سال ٢٠١۴سال کار اند، برای جريانات 
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دور ه ما راه ديگری به جزء تداوم مبارزه برای آزادی ميھن و ب.  ديگر ھم در پست ھای مورد نظر باقی بمانند

  .   صدا در خواھد آوردسکوت، ناقوس مرگ تدريجی مردم ما را به .  افگندن مزدوران اجنبی نخواھيم داشت

  

  

      

 

 


