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 عشق بازی واواک و سی آی ای در کابل
 
 

، افغانستان در مجموع و کابل طور خاص مانند زوريخ، برلين، بيروت، طنجه و کازبالنکای دھه ھای گذشته

،  بی ان دی  ( MI-6) برتانيه۶، ام آی  (ISI) آی اس آی پاکستان.  مرکز فعاليت ھای جاسوسی جھان گشته است

و سی آی ای (VEVAK) ، واواک ايران DGSE) ( فرانسهدی جی اس ای،  (RAW)  راو ھند  ، (BND)آلمان

اين سازمان .  اشتغال دارند) نستانافغا (فعاليت ھای وسيع جاسوسی و ضد جاسوسی در کابل  به  (CIA)امريکا 

.  ھا يک ديگر را معاونت می کنند، خنثی می نمايند، در تقابل و کشمکش قرار می گيرند  و يا با ھم مدارا می کنند

سازمان (و سی آی ای ) خندی ايرانآسازمان جاسوسی نظام ( واواک ۀاين حالت را در فعاليت ھای گسترد

برخورد منافع بين واواک و  باوجود . مشاھده می کنيمدر کابل    اين دو سازمانغوشی آ  ھمو)  جاسوسی امريکا

اين دو سازمان جاسوسی، جواسيس يک ديگر را می   . سی آی ای، حداقل به ارتباط افغانستان شريک جرم اند

به افغانستان  از فعاليت ھای جاسوسی و خيانت شان  ًخرند، نوازش و ياری می دھند و با توافق يک ديگر مشترکا

امپرياليسم   .را در آستانۀ جنگ و نابودی قرار خواھد دادھم البته، برخورد منافع روزی ھر دو .  مستفيد می گردند

  ی با ملی گرايان و انقالبيون ممد يک ديگر اند در روياروئ) از ھر نوعی که باشد (و اخوانيت

  

سيس نظام مزدور فعلی، ايران ھم أغرض ت ٢٠٠١سمبر  در ماه ددر کنفرانس بن .  از حامد کرزی آغاز می کنيم

، اما کمترين مخالفتی در  است و ھم اجنت سی آی ایواواک ميدانست که حامد کرزی ھم پشتون . حضور داشت

واواک، سی آی ای و ساير .  ر نظام مزدور کابل  نکردمورد تقررش از جانب امريکا  به حيث رئيس جمھو

 بی شخصيت، فروخته شده  و يا افراد فردرای فعاليت ھای جاسوسی خود در افغانستان ی بتخباراتسازمان ھای اس

ھمچو .  تجلی يافته استو اعضای حکومتش  اين اوصاف در وجود حامد کرزی ۀ که ھمھند و فرومايه ميخوا
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 بھترين وسيلهند ميتوا)  خواه پشتون باشد يا تاجک، ھزاره باشد يا ازبک، سنی باشد يا شيعه( بی ھويت  ھایانسان

در تشکيل حکومت تحت رھبری حامد کرزی جواسيس .  دنشوو ديگران برای فعاليت ھای جاسوسی واواک 

واواک قسمت اعظم .   و از ھمديگر حمايت می نمايندگرفته واواک و جواسيس سی آی ای در پھلوی ھم قرار 

 .پولی ارگ می پردازدچای نام ه بدالر ماھانه يک ميليون  را)  دست پرودۀ امريکا(جيپ خرچی حامد کرزی 

 

ت معيتی اش بعد از ختم أحامد کرزی و ھيدر اواخر آگست، : "نوشت اکتوبر ٢٣اخبار نيويارک تايمز به تاريخ 

 داخل طيارۀ افغانی شده و در ديدار از ايران، عازم افغانستان بودند که فدا حسين مالکی سفير ايران در افغانستان

خريطۀ ... تحويل دادبه وی  يک خريطۀ بزرگ پول ايرو را ًت و بعداسی رئيس دفتر کرزی نشپھلوی عمر داودز

دست آوردن وفاداری ه  ببه منظور پول يک قسمت از جريان مخفی و متداوم ارسال پول نقد ايران است که 

و ساير خبر  CNNروز بعد  ..."  مين کندأدر قصر رياست جمھوری ترا  تا منافع ايران صورت گرفته داودزی 

حامد کرزی به دريافت پول از ايران اعتراف نموده و اظھار داشت که داود زی به " که ندگزاری ھا، گزارش داد

ازين برای من "حامد کرزی ھمچنان مانند جنگ و طعنۀ امباق ھا گفت ."  ھدايت وی از ايران پول گرفته است

  ." گپ نسازيد

  

کرزی با واواک ايران آگاه بوده است؟  بدون حامد ز تا اکنون از دادوستد ال اينجاست که آيا امريکا از آغاؤس

روز از   دولت مزدور کابل اماتقاز جريان رشوه دھی واواک به کرزی و ساير مترديد که امريکا و کمترين شک 

مخدوم رھين يکی  سيد کهامريکا ميداند .  دناول ميدانست و شايد ھم به تشويق امريکا به چنين اقدامی دست زده باش

ت حساس ساما سی آی ای در مورد تقررش در يک پ.  از عمال ھميشگی ساواک قديم و واواک امروزی بوده است

ه ورديامنافع فرھنگی و سياسی ايران را تبليغ می کند، خم به ابرو ناطالعات و کلتور که شب و روز وزارت 

رھين در پست وزارت اطالعات و کلتور نقش اساسی دست آمده، واواک در برگرداندن ه طبق معلومات ب.  است

رھين ھمچنان . ی اعتماد بدھندأ به سيد مخدوم رھين رتا شورا رشوت داد یبه وکالدالر داشته و بيش يک ميليون 

. ًلطفا به اين سايت مراجعه فرمائيد.   به توصيۀ واواک در خدمت سی آی ای درآمده استدو شاي

http://www.wsws.org/articles/2003/mar2003/karz-m08.shtml 

 

زلمی رسول يکی از عمال شورای .  نکرده استاعتراض   سول به حيث وزير خارجهر تقرر زلمی بهسی آی ای  

پس  می بينيم که چطور وطن برباد رفتۀ ما قربانی توطئه ھای .  نظار است که از جانب واواک حمايت می شود

  ." ھمی کرزی را چيزی نگوئيد"د و ھنوز ھم می گويند که اجانب و جواسيس داخلی آنھا می گرد

  

بعد از فروپاشی .  سی آی ای خوب ميداند که شورای نظار به کدام سازمان ھای جاسوسی متعلق بوده و است  

سی ای ای از رفت و آمد  .  ، شورای نظار و سازمان منافقين جمعيت اسالمی به واواک ايران تعلق گرفتندیوشور

ين وقت تماس ھای خود را با احمدشاه آگاه بود، اما در عً واواک نزد احمدشاه مسعود در کوالب کامال  ماموران
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مسعود و ساير عمال شورای نظار در خدمت آيا واواک نمی دانست که احمدشاه .  مسعود و يارانش تقويت بخشيد

سی آی ای ھم قرار داشته  و از آن سازمان  پول می گرفتند؟  به احتمال قوی که واواک از زمرۀ مشوقين نزديکی 

ميابيم که واشنگنتن در در رک قيوم کرزی و عبدهللا عبدهللاتما از فعاليت مش.  بودای شورای نظار با سی آی 

ه  حرفکاريک جنايتن يتعي.   بوده انديار و مددگار يک ديگرتا کدام اندازه ه ارتباط افغانستان واواک و سی آی ای ب

ئيد سی أقانونی به حيث رئيس شورای دورۀ گذشته و تقرر قسيم فھيم به حيث معاون رئيس جمھور تيونس نام ه ی بئ

.  استبوده ای سی ای ای بسيار زننده   در مجالس بر فھيميم قست و برخاستسآی ای را به ھمراه داشت ولو که نش

پاک کن سی آی ای شدند و در ئيد ايران را ھم داشت، گروه شورای نظار راه أدر تجاوز امريکا به افغانستان که ت

  واواک ايران ھم از تقرر رحيم وردک .دگرديدنبدل اين خدمت، عمال شورای نظار صاحب ثروت و جاه وجالل 

اگر يگان نشرات مزدوران ايران روی ملحوظات خاص قومی به رحيم .  شته استو انورالحق احدی شکوه ندا

 ر مبنای گاه نبوده  و يا  اينکه  بآد، شايد گردانندگان اين نشرات به عمق موضوع نوردک و يا احدی ناسزا می گوي

    .روش دوگانۀ واواک عمل می کنند

  

 محقق، لطيف پدرام، حفيظ منصور و سايرين به شورا راه در انتخابات امسال، تعداد زيادی از عمال واواک مانند

با ازدياد عمال ايران در شورا، ندای تجزيه طلبی بلند .  يافتند و مخالفين ايران را به يک نحوی از صحنه کشيدند

سی آی ای ھيچگونه عکس العملی از نفوذ روز . خواھد شد و فضای سياسی کشور بيشتر مکدر خواھد گرديد

مفکورۀ تجزيۀ افغانستان که توسط سفير اسبق امريکا در بعيد نيست که .  داده استناک در شورا نشان افزون واو

خراسانيان که منحيث ستون پنجم ايران عمل می کنند، از پيشنھاد .  ئيد واواک ھم باشدأھند پيش کشيده شد، مورد ت

  .سفير سابق امريکا در ھند حمايت نموده بودند

   

صعود سی آی ای .  داندنمی واواک  کی است که  يعنی ب وحدت به سازمان جاسوسی ايران از سر سپردگی حز

 و محقق ھم از زمرۀ ده معاون رئيس جمھور مقرر شخليلی .  فته استافراد حزب وحدت را با جبين کشاده پذير

تيز عقاب ھای سی ای ديد جايگزينی حزب الھی ھا در نواحی ھرات و کابل از .  گرديده استافراد با نفوذ شورا 

گور سر خود را در گل چشمان خود را کور نموده و ب وحدت زپنھان نمی ماند، اما سی آی ای به ارتباط حای 

 .کرده است

 

دو مرکز تبليغاتی برتانيه و امريکا يعنی پروگرام ھای دری بی بی سی و صدای امريکا در اختيار عمال واواک 

ًوگرام دری افغانستان را کال به نفع فارسی ايران لغو کرد و گويندگان سابق بی بی سی پر.  قرار داده شده است

پروگرام دری افغانستان که اکثريت شان پرچمی ھای ببرکی و ستميان بودند، حاال مبلغ نظرات فاشيستی نظام 

ی واواک در استخبارات انگليس با خوشی نظاره گر فعاليت ھا.  آخندی ايران اند و در خدمت واواک قرار دارند

 که  بايد ھمچنان خاطر نشان ساخت که يک تن از جواسيس چترالی انگليس مقيم ايالت ورجينيا. بی بی سی است

اعضای سابق  .  واواک فعاليت می نمايدنفعبه حاال  در خدمت شورای نظار درآمده و عاق پدر ھم شده بود
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جای خود را به ھواخواھان ه سوی تقاعد ميروند، بآھسته آھسته نظر به کبر سن پروگرام دری صدای امريکا که 

ه رنگ و رخ فارسی ايرانی بدر صدای امريکا فضای پروگرام دری .  واواک ايران خالی می کنندايران و عمال 

دری و پشتوی ھای پروگرام  اعضای تقرر و تبدل .  روز باالتر ميشوده  و دست عمال واواک روز بگرفته خود 

 و بدون اشارۀ مثبت استخبارات امريکا، کسی صورت می گيردو اف بی آی اق سی آی ای زير چنصدای امريکا 

 ارتباط افغانستان هبار ديگر ما عشق و عاشقی واواک و سی آی ای را ب.  ن شده نمی توانديبه چنين وظايف تعي

  . شاھده می نمائيم مامريکا حتی در داخل 

  

اتفاق می سينه چاک نعی و يا کشمکش ھای واقعی ميان عشاق  تصیشکر رنجی ھابازی ھای طفالنه و طوريکه 

چندی قبل، .  بازی ھای موش و پشک در کابل در جريان است ای امريکا ھم و سی آی ن افتد، بين واواک ايرا

مظاھرات ضد ايرانی به بھانۀ اعدام افغان ھا در ايران توسط عمال سی آی ای در بعضی قسمت ھای افغانستان 

وسيلۀ عمال خود مظاھرات ضد امريکائی را در  ه کار شده و به واواک به زود ترين فرصت دست ب.  ددامن زده ش

بعد از قيل و قال بيمورد افغان ھا در ھر دو .  راه انداختبه مردم بھانه کافر ساختن بعضی نواحی افغانستان به 

 چيان به امر واواک و همظاھر.   نکننداذيتبيشتر جناح، واواک و سی آی ای به توافق رسيدند که يک ديگر را 

در جای ديگر می بينيم که واواک به طالبان کمک می رساند و .   خود برگشتندیبه خانه ھاسرافگنده سی ای ای 

  .در حاليکه ھمين سی ای ای بود که خمينی را در رأس ھرم سياسی ايران نشاند.  مخالفين کرزی را تقويت می کند

  

.  واواک و سی آی ای در حق مردم فالکت زدۀ ما صورت می گيرد ا و زدوبند ھای تمام اين سيه کاری ھ

دوشادوش يک ديگر در کوبيدن و به زنجير کشيدن ملت افغان در ) خواه سنی باشد با شيعه(امپرياليسم و اخوانيت 

از شر نيرو ھای را ان يز نيرو ھای ملی و انقالبی است تا افغانست رستاخ،يگانه راه  نجات.  تبانی و ھمکاری اند

        .  اھريمنی نجات دھند و کشور را از زنجير غالمی برھانند

  

  

 

      
       


