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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA  

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

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر
١/٢٢/٢٠١٠  

  
  جاسوس چوچهزور 

  
  

را  دارند کشور خود  اکثريت سفارت خانه ھا مامورين استخباراتی از طريق کتب، مجالت ومقاالت آموخته ام که

مامورين .  ندازندبيراه ه را در يک کشور متوقف فيھا ب ور متبوعه فعاليت ھای جاسوسی تا به نفع کش

نوعيت فعاليت و .  فتند زود بدام نيکهنمايند می آزادانه عمل ونيت ديپلماتيک زير پوشش مصاستخباراتی  

وی دريور، شوردر سفارت  خانه ھای .   ميگردديس مرتبط به نوع نظام کشور مربوطصالحيت و زور جواس

کی جی بی داشتند گفتار و کردار سفير و ساير اعضای سفارت را خانه سامان و يا آشپز سفارت که ارتباطات 

شايد چنين حالت در مورد جواسيس سی آی ای در سفارت خانه ھای امريکا ھم .  ميگرفتندًدقيقا زير نظارت 

  . صدق نمايد

 

 والی ءشنيده ايم که عطاھا بار .  ی و واليات مشاھده ميکنيم در افغانستان اين وضع را در سطح حکومت مرکز

تو صالحيت امر و نھی "د که وينگمی وی ه از اوامر کرزی سرباز زده و بواليت بلخ و دوستم جنگ ساالر شمال 

."  ن کرده استيرا تو را مقرر کرده، ما را ھم تعي) ھمان کشور(و حتا برطرفی ما را نداری زيرا ھمان کسيکه 

  . اصطالح سر جاسوس کالن ری نميزندهد و بن ھم زور دار ھای چوچهس می بينيم که جاسوسپ

  

قصه ازين .   ھم رخنه کرده استکرزیچوچه سر جاسوس کالن در حکومت مستعمراتی  ری نزدن جواسيس

، البته قصۀ واقعی، حينيکه ھفت جاسوس اول از شورای دست نشانده به حيث وزرای حکومت قرار است

در جريان جلسه، يک .  ی اعتماد گرفتند، به حضور جاسوس اعظم شرفياب شدندأمستعمراتی کابل به اصطالح ر

کالن اسوس از جبا  دماغ و تکبر که گويا شخص ملی و شريفی است، نام سيد مخدوم رھين ه  بجاسوس چوچه

به کالن   جاسوس ". معرفی کنداو را به وزارت اطالعات و فرھنگامروز "که نام حامد کرزی تقاضا کرد ه ب
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آقای رھين شما که ھنوز قسم نخورده و حلف وفاداری ياد نکرده ايد، چطور ميتوان " گفت که جاسوس چوچه

يکه راست به وزارت اطالعات  مجلس  ختمً ظاھرا چيزی نگفت، اما بعد ازجاسوس چوچه!" شما را معرفی کرد

 قسمی ،حواريون قبلی را دور خود جمع کرد و با حرکات جلف و کاکه منجانی مانندو فرھنگ رفت و چند تن از 

کالن به جاسوس .   برخوردار است  اجنبيانبه ديگران جلوه داد که وی بسيار زور دارد و از حمايت خاص

تو مرا مقرر نکردی و به  .   نيستم و سرت ری نميزنمن سيد مخدوم سابقمن ديگر آ"فھماند که ھم  "کرزی"

شخص .  نشان دادکالن  در واقعيت زور خود را به جاسوس جاسوس چوچه!"  دستت آزاد.  تو ھم کار نميکنم

فقط آرزو دارد .  قايل نيستو عزت روانی گرفتار است که برای خود ھم ارزش امراض در منجالب چنان رھين 

  .تمام شود) ؟" (شرافت اش"سر زبان ھا بوده  و مقامی داشته باشد ولو که به قيمت حيثيت و که 

  

اين است حالت افغانستان بدبخت که حتا جواسيس کوچک پروای جواسيس بزرگ را ندارند و حرمت کالن ھای 

  .نمی کنندحفظ د را خو

  

        


