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 Political  سياسی

  
  ميرعبدالرحيم عزيزداکتر

٠۴.٠٢.١٠  
  
  
  

  حاميان جواسيس
  شريف ھا عقده دارند

  
  

 قوای اشغالگر سوسيال امپرياليسم شوروی وقتيکه يک ضددر جريان جھاد و جنگ ھای آزاديبخش ملی 

 خاد و عمال دولت دست نشاندۀ مسکو دستگير می شد،  قومندان جبھه و يا يکی از اعضای با نفوذ يک جاسوس

من . و خالۀ من استاين نفر پسر کاکا، ماما، عمه "تنظيم به شفاعت ھمان جاسوس بر می خاست و می گفت که 

  . افتزات حتمی نجات ميمجاگرفتاری و ، آن  جاسوس از ه   بدين نحو".او را می شناسم و آدم خوب است

   

افرادی که به طرق مختلف به دام جواسيس افتاده .  از جواسيس به نسل فعلی ھم سرايت کرده استمرض حمايت 

به ) پسر و يا دختر کاکا، ماما، خاله و عمه(خاين خود ف سعی ميکنند  که از خويش و قوم اند به ذرايع مختل

و جاسوس نيستند،  عقده مند  ميگويند بدين معنی فردی که خاين و کسانی را که خاين . اصطالح دفاع نمايند

س در مقابل خويش و قوم ضد ملی اش عقده دارد که چرا خودش يسوااز نگاه پشتيبان ججاسوس نيست 

عجب دنيائی که جاسوسی فخر مياورد و خاين به وطن فخر می .   و در خدمت اجانب قرار نداردجاسوس نيست

: اينرا ميگويند.  کند افتخار عرضه ميۀ خود دختر کاکا، ماما، خاله و عم/س به خيانت پسرفروشد و حامی جاسو

  !دنيای عوضی

  

روش را در سه جواسيس  در بدام انداختن مردم و يافتن حامی،  جواسيس برای خود حاميان پيدا ميکنند؟  چطور

و کرکتر و نقاط قوی و رداشت شخصيت را با نظھا ھر يک اين روش .  تطميع، تھديد و توھين: پيش می گيرند

آسانترين طريق، تطميع است که ميتواند بھترين وسيله در جذب افراد .  کار می ببندنده جانب مقابل بضعيف 

ھا "  ان جی او"جواسيس با اعطای پول به يک شخص و يا موسسۀ مربوطه مانند .  دباشو فاسد ضعيف النفس 
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 .اندآنھا خويش و قوم آماج اولی . ورد نظر را برای ھميش بردۀ خود ميسازندافراد م  به بھانۀ کمک ھای انسانی

فاسقين افتاد، به جز اطاعت و سرسپردگی و يکبار که پول جواسيس و سازمان ھای ارتباطی شان در جيب اين 

بعد از بدام افتادن، اين .  تقرری و استخدام ھم ميتواند جزء روش تطميع باشد.  سرخمی ديگر راه گريز ندارند

آبی با دھن پراينجاست که بچۀ کاکا جان و دختر خاله گک .  گروه به  حاميان پروپاقرص جواسيس مبدل ميشوند

 مورد نظرش شخص خويش و قوم خود می افتد، در حاليکه از گذشتۀ سياه آن ن و چوچۀبه دفاع جواسيس کال

    .  خوب آگاه است

  

ًمقاومت را در دشمنان خود مشاھده کردند و دانستند که تسليم ناپذيرند، اول به تھديد و بعدا به وقتيکه جواسيس 

را با جواسيس و دستگاه ھای ارتباطی شان ندارند،  اند و تحمل مبارزه ناتوان افراديکه .  توھين آنھا می پردازند

بھتر است "نشوند و ھمچنان به ديگران ھم ميگويند که " بی آبرو"به عقيدۀ آنھا خود را کنار می کشند تا زود 

 ترسو در واقعيت تبر جواسيس را دسته ه اين گرو. نمی ارزد) ما(که از لچک ھا دوری جست، دنيا به آبروی من 

ف اين ترسو ھا پی برده اند که چطور ازين خالی روانی آنھا استفاده اسيس ھم خوب به نقطۀ ضعوميدھند و ج

  .نمايند

  

آی اس وسيلۀ عمال واواک ايران و سی آی ای و ه در گذشته توسط عمال کی جی بی و اکنون بھا   اين روش 

ده توطئه گری ھا بوو  انداختن ھا دامه ايالت ورجينيای امريکا شاھد چنين ب.  آی مورد استفاده قرار ميگيرد

درين ايالت که متصل واشنگتن دی سی پايتخت امريکاست، تعداد کثيری  از جواسيس افغانی نظام آخندی .  است

دخترک / تجمع پسرک.  سی آی ای ھم از باال ايشان را نظاره ميکند.  ايران و پاکستان فعاليت چشمگيری دارند

   .  ر ورجينيا زياد ديده ميشودکاکا، ماما، عمه و خاله ھم  د

  

و دامی که من فقط به خويش و قوم جواسيس گوشزد ميکنم  که از حمايت خائنين فاميلی دوری جويند و از کمند 

.   تاريخ خواھند شدهايروسملعون و در غير آن برای دايم مانند ھمان جواسيس .  در آن گير افتاده اند، فرار کنند

دختر کاکا، خاله، عمه و / ی، اليق و دستگير ميتواند درس ھای آموزنده برای پسرسرنوشت ببرک، نجيب، کرز

        . مامای جواسيس باشد

  

  

   

   

  

  

   


