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  پولھای  بوجی بخشی از
   برای برگرداندن سيد مخدوم رھين بود

  
  

  
  
  

 کابل در"  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد " پورتال ھواداران به يکی ازيک منبع موثق 
  :دھد چنين گزارش می

 بعد از آنکه شورای دولت مستعمراتی کابل از داکتر سيد مخدوم رھين وزير اطالعات 
ھيچ گاھی آرام نگرفت تا ) سازمان جاسوسی ايران(و کلتور سلب اعتماد نمود، واواک 

داکتر رھين بعد از سلب اعتماد و نظر .  او را دوباره در ھمان کرسی مورد نظر ننشاند
شايد نظر به ھدايت واواک .  سفير در ھند مقرر گرديدبه سفارش ظاھر شاه به حيث 

داکتر رھين روابط  تنگاتنگ  با ظاھر شاه برقرار کرده بود تا حمايت وی را ھم برای 
روز مبادا  با خود داشته باشد در حاليکه ظاھر شاه از بدگوئی ھای داکتر رھين در 

  .جريدۀ اميد خوب آگاه بود اما به رخ رھين نمی کشيد
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از  تقرر داکتر رھين در دھلی، واواک  خود را در کابل بازنده يافت  و متواتر بعد 
سعی می کرد که داکتر رھين را دوباره به حيث وزير اطالعات و کلتور نظام 

باوجودی که داکتر رھين خدمات استخباراتی خود را .  مستعمراتی کابل مقرر نمايد
 احسن انجام می داد و سلول ھای جاسوسی برای نظام آخندی و واواک در دھلی به وجه

را به نفع  واواک به راه انداخته بود، با آنھم واواک  قانع نبود تا او را به کابل 
  .برنگرداند

واواک بھترين وسيله را رشوت تشخيص داد تا کرزی و اعضای دفترش را با رشوه 
 دالر را  متواتر به ھمه می دانند  که واواک بوجی ھا.  ھای کالن مطيع و سرخم بسازد

اين داد .  کرزی می دھد که روش و پاليسی ارگ کابل را تحت تاثير خود داشته باشد
وستد صرف يک بار در جريان سفر کرزی به ايران افشاء شد که واواک چند بوجی 

که در داخل طياره با کرزی و ) آن وقت رئيس دفتر کرزی(دالر  را به عمر داوودزی 
منبع گزارش می .  منتظر پرواز به سوی افغانستان بودند، تحويل دادساير ھيأت معيتی 

دھد که يکی از بوجی ھای دالر مربوط می شد به تقرر دوبارۀ داکتر رھين به حيث 
برای آسانی کار، واواک ھمچنان .  وزير اطالعات و کلتور نظام مستعمراتی کابل

  . رھين رأی اعتماد بدھندوکالی شورای مستعمراتی را تطميع نمود که برای داکتر
سفارت افغانستان در دھلی از سفارت ھای درجه اول است که در نظام شاھی افراد 

نه .  نزديک به سلطنت را در آن جا مقرر می کردند که برای ھر کس ميسر نمی شد
داکتر رھين و نه واواک به فرستادن رھين به آنجا خوش بودند زيرا داکتر نمی توانست 

ه سياسی و استخباراتی از جانب واواک را به نفع نظام آخندی در دھلی وظايف محول
لذا، واواک تصميم می گيرد که داکتر رھين را به ھر قيمتی که است به .  انجام بدھد

پست وزارت اطالعات و کلتور دوباره مقرر نمايد و گوساله خرم را به جای ديگری 
ه ارتباط تقرر داکتر رھين به موفقيت واواک  در کودتای استخباراتی خود ب.  بفرستد

  .      بی نظيری دست يافت
 
  


