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 فعالیت های تخریبی سازمان های استخباراتی خارجی
 

 در بی هویت ساختن افغانستان
 

 و آخر ومسقسمت 
 

و خاک فروشان مسلکی که برای خود هویت قایل نیستند، شب و روز تالش می ورزند که به چه نحوی خیانتی مرتکب  یک عده از نا خلفان
شوند و به افغانستان ضربه وارد نمایند. هم میهنان ما باید بدانند که در عقب گروه های ضد ملی و افراد خاین به کشور، دستگاه های 

 ویتان را رهنمائی می نمایند. استخباراتی خارجی استاده اند و بی ه
 "راو"ترکیه،  ."تی .آی .ام"امریکا،  ."ای .آی .سی"پاکستان،  ."آی .اس .آی"ایران،  "ِواواک"روسیه، ." بی .اس .اف"برتانیه، ." 6 .آی .ام"

 ."اس .ان .سی .اس"آلمان و  ."دی .ان .بی"فرانسه،   ."ای .اس .جی .دی" سعودی، نعربستا )ریاست استخبارات عامه( .دی .آی.جی"هند، 
 ور در روی کرۀ زمین باقی نماند. همه در صدد اند تا نام افغانستان و هویت مردم را مسخر نمایند تا نشانی ازین کشتاجیکستان 

 ها موجود است، صرف در قسمت نابودی افغانستان هدف مشترک دارند. های عمیقی که میان این کشورباوجود اختالفات و تضاد 
ه به بود کش نمی کنند که مردم همین سرزمین هرگز سرنوشت مرگبار خود را در افغانستان فراموانیه و روسیه )وارث شوروی سابق( تبر

نماید، به استقبال سرنوشت مصیبت بار انگلیس وش تجاوزکارانۀ خود تجدید نظر نامپراتوری های شان نقطۀ پایان گذاشت. امریکا اگر در ر
 هد شتافت. ایران دشمن عنعنوی کشوری به اسم افغانستان است. و شوروی سابق خوا

ارد نکرده ما و که افغانستان و افغان باشد، نظام آخندی در تخریب آن خواهد کوشید. پاکستان چه مصیبت هائی نیست که بر کشور تا زمانی
قرار داشته باشد. ترکیه آروز دارد با دوکتورین پان کشور یک پارچه در همسایگی این  و  رزو ندارد که افغانستان مستقلاست. پاکستان آ

تورانیسم و پان ترکیسم به سوی آسیای مرکزی پیشروی نموده که شمال افغانستان را در بر می یگیرد. عربستان سعودی با پخش وهابیت در 
یا اینکه دنباله رو یک کشور رهبر  ند وآروزی تغییر مذاهب ماست.  فرانسه، آلمان و تاجیکستان هر یک نقش مخرب خود را بازی می نمای

تا افغانستان را تخریب نموده و هویت آن را نابود  دهند های متذکره به عمال خود دستور میجاست دستگاه های استحباراتی کشورهستند.  این
  .سازند تا چیزی از "افغان" و "افغانستان" باقی نماند

شود، انعکاس تحریکات سیاسی  ه از حلقوم یک عده از ناخلفان و خاک فروشان خارج میهای ضد میهنی ک دانند که صدا هموطنان ما می
ها ثابت شده است که مزدوران بیگانه بدون حمایت مالی و سیاسی دستگاه های استخباراتی جاسوسی اجنبی است. بار یو تخریبی سازمان ها

قب این فعالیت های تخریبی عمال بیگانه صد در صد منافع سیاسی و توانند خود را تبارز دهند و جلوه گری نمایند. در ع بیگانه نمی
سال اخیر به ما می آموزاند که چطور دستگاه های استخباراتی  40ستراتیژیک بیگانگان دخیل است. اگر بسیار دور نرویم، حد اقل تاریخ 

 داشته اند.  کشورهای دخیل در قضیۀ افغانستان تا چه اندازه در ویرانی و انهدام کشور ما دست
 40از نور محمد تره کی تا اشرف غنی، کسی را نمی یابیم که از جانب بیگانگان تغذیه نشده باشد. اکثراً دیده شده که بیشترین خاینان درین 
پاره سال اخیر هم در جناح راست و هم در جناح چپ از طبقۀ به اصطالح "محروم" بوده اند که زمانی برای "خلق محروم" کشور حنجره 

کردند. دستگاه ها استحباراتی کشور دخیل در افغانستان از همین طبقۀ "محروم" هزار ها جاسوس ساخته اند تا مرام استعماری کشور  می
های استعمارگر و متجاوز را برآورده سازند. همین طبقۀ "محروم" جامعه اند که به هدایت آمران خارجی صدای تجزیه طلبی و تغییر نام 

شود تا مردم ما را از نعمت آزادی و داشتن یک افغانستان آزاد و واحد  لند می نمایند. میلیون ها دالر درین ساحه مصرف میکشور را ب
  .محروم سازند

 

 هندRAW) ")و را"

در سراسر RAW) ")و را"هند در خنثی ساختن نفوذ پاکستان در افغانستان فعال است. استخبارات خارجی هند یعنی 

پاکستان برخاسته است. سرمایه گزاری "راو" عالوه بر همکاری با دولت کابل،  ."آی .اس .آی"ابله با افغانستان در مق

بیشتر بر گروه های شورای نظار و جمعیت اسالمی متمرکز است تا بتوانند علیه سازمان های سیاسی و نظامی مورد 
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واقعیت، افغانستان به یک میدان نبرد حمایت پاکستان مانند تحریک طالبان و حزب اسالمی به مقابله برخیزند. در 

مبدل شده است. در جریان جنگ های داخلی و حاکمیت  ."آی .اس .آی" و   "و را"دیگری بین دو دستگاه استخباراتی 

"ائتالف شمال" که بر محور شورای نظار و جمعیت می پرخید، گسیل داشت. عمال  کمک زیادی به "و را"طالبان، 

و جهنمی چندین بار به حمالت علیه منافع هند و ساختمان سازمان مخوف  در افغانستان به هدایت این ."آی .اس .آی"

 ئی داشت. اگر هند موفق مالحظهت زده اند که تلفات انسانی قابل دسبه سفارت و یا قونسلگری های هند های مربوط 

روه هائی را و گکسان نقش پاکستان را در افغانستان تضعیف نماید، شاید در سیاست داخلی افغانستان جانب گردد که 

بگیرد که شعار تجزیه طلبانه میدهند و تظاهر به ضد پاکستانی بودن می نمایند.  افغانستان ناتوان و اشغال شده فقط و 

 .استخباراتی جهان در قملرو خود است و کار دیگری از دستش ساخته نیست قط تماشاگر زورآزمائی سازمان هایف

 

 عربستان سعودی   GID) امه)ریاست استخبارات ع ."دی .آی .جی"

از زمان  نی ریاست استخبارات عامۀ عربستانیعGeneral Intelligence Directorate) ) ."دی .آی .جی"نقش 

ی ا، یک عده در جریان جهاد ضد شوروی ."دی .آی .جی"جهاد ضد شوروی در سیاست افغانستان تشدید یافته است. 

در ا جران داخل شده و پناه گزینان رمان در کمپ های مهااز رهبران جهادی را تمویل می کرد. جواسیس این ساز

 .جی"در حالت کنونی، جواسیس هابیت را به آنها می قبوالندند. دادند و سلک و بدل پول شست و شوی مغزی می

نظام آخندی ایران در افغانستان خود را عیار ساخته اند. کارت  "ِوواک"در رویاروئی با فعالیت جاسوسی  ."دی .آی

از وسایل عمدۀ دستگاه استخباراتی عربستان است که با مصارف گزاف برای عربستان نفوذ و حامی می مذهب یکی 

ایران سراسر شرق میانه را فرا گرفته  "ِوواک"عربستان و  ."دی .آی .جی"ناگفته نباید گذاشت که مبارزۀ  خرد. 

نتخابات غیر مشروع منحصر به گروه های مذهبی نیست، بلکه با در نظرداشت ا ."دی .آی .جی"است. دست دراز 

فقانه در ؤرا حمایت پولی نمود تا آنها را م، افراد متعددی 2014ریاست جمهوری دولت مستعمراتی کابل در سال 

اریکۀ قدرت بنشاند. فعالیت استخباراتی عربستان سعودی بیشتر در بی هویت ساختن مذهبی افغانستان متمرکز شده 

 است. 

ایج مخربی در جامعۀ ما داشته باشد. جوامع افغانی در بیرون از کشور هم از گزند تزریق افکار "وهابی" می تواند نت

محفوظ نیستند و مبلغان مذهبی متعلق به سازمان جاسوسی عربستان تالش دارند که جوانان ما را  ."دی .آی .جی"

 .جی"میهنان ما،  اغواء نمایند و آنها را از دین و مذهب عنعنوی شان دور سازند.  برحسب اظهارات یک عده از هم

در انفجارات و حمالت خودکشانه علیه مساجد اهل تشیع در کابل که آنها را جایگاه تبلیغاتی نظام آخندی  ."دی .آی

 .دانند، دست داشته است ایران می

 

 فرانسه .D.G.S.E) – )ریاست عمومی برای امنیت خارجی ."ای .اس .جی .دی"

سازمان استخباراتی فرانسه کمتر ار امریکا و برتانیه، اما متدوام در افغانستان حضور داشته است. از زمان جهاد ضد 

ستد و خریداری سنگ های قیمتی آن  و در درۀ پنچشیر دیده شده و در داد ."ای .اس .جی .دی"شوروی، جواسیس 

احمد شاه مسعود نزد فرانسه از اعتبار خاصی منطقه نقش قابل توجه بازی کرده اند. روی همین دلیل است که شخص 
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بود که زمنیۀ سفر "مسعود" را به فرانسه آماده ساخت تا در اجتماع پارلمان  ."ای .اس .جی .دی"برخوردار بود. 

اروپائی سخنرانی کند. بعد از تجاوز امریکا و متحدین ناتو، فرانسه هم جزء تجاوزگران شد. عساکر متجاوز فرانسه 

م میهنان ه که از یک عده از مستقر شدند که از آنجا به آسانی به درۀ پنجشیر دسترسی داشتند. طوری در والیت کاپیسا

 در قالب جیولوچیست و باستان شناس مخفیانه به درۀ پنچشیر می  ."ای .اس .جی .دی"شود، جواسیس  شنیده می

 ا مخفیانه به فرانسه انتقال میری دست می زنند و مواد بدست آمده غیر قانونی سنگ های قیمتروند و به حفریات 

دهند. دولت دست نشاندۀ کابل اگر هم بداند، شهامت اعتراض را ندارد، زیرا خود از زمرۀ بی کفایت ترین و آلوده 

ای."  .آی .سی"در دستگاه دولت مستعمراتی کابل به اندازۀ  ."ای .اس .جی .دی"نفوذ  ترین نظام ها در جهان است. 

 این سازمان جاسوسی هم عمال خود را در داخل نظام کابل دارد. تصور میبرتانیه نیست، اما  ."6 .آی .ام"امریکا و 

اخیر سال  40شود که فرانسه از افراد تجزیه طلب شورای نظار و هم سلکان حمایت می کند. فرانسه قبل از بحران 

 .کرد نفوذ داشت اما محتاطانه عمل میوقت کشور  افغانستان، در میان طبقۀ حاکم آن

 

 نآلماBND) ." )دی .ان .بی"

شود، با آنهم تا منافع آلمان با امریکا  شناخته میای."  .آی .سی"زمرۀ اقمار اروپائی از  ."دی .ان .بی"که  وجودی با

ها شناخت تاریخی دارد. در جریان جنگ اول و  در تصادم واقع نشود، بعضاً مستقالنه عمل می نماید. آلمان با افغان

 قاره،  از طریقبرتانیه در نیم  با جواسیساراتی دوم جهانی، جواسیس آلمان قیصری و هتلری غرض نبرد استخب

ا ه قبل از کودتای عمال مسکو در افغانستان که تجاوز شوروی را به دنبال داشت، آلمانافغانستان رفت و آمد داشتند. 

باره به ودر تعلیم و تربیۀ پولیس افغانستان نقش اساسی داشتند. بعد از تجاوز امریکا و متحدین به افغانستان، المان د

و زیر لوای ناتو عمل می کنند. همراه با اعزام شده  افغانستان برگشت. عساکر متجاوز آلمان در نواحی قندوز مستقر

مان به ـود را از آلـای از عمال خ ن هم فعال شده و قادر گردیده است که عدهستگاه جاسوسی آلماعساکر آلمانی، د

وجود ندارد، ای."  .آی .سی"و  ."دی .ان .بی"ه جا گردند. رقابت خاصی بین افغانستان آورد تا در پست های مهم جا ب

خود را در صحنۀ سیاست جهانی بدست نیاورده و در مجموع تابع واشنگتن است،  یرا آلمان هنوز هم استقالل واقعیز

ن اانجام دادند. ناظران امور افغانستای."  .آی .سی"فعالیت تخریبی را برای  ."دی .ان .بی"عراق جواسیس  طوریکه در

حفظ منافع امریکا و آزادی کامل برخوردار نیست، بلکه در افغانستان از  ."دی .ان .بی"اظهار عقیده می نمایند که 

 .در افغانستان اهمیت اولی دارد ."دی .ان .بی"در جهت دادن فعالیت های ای."  .آی .سی"همکاری با 

 

 تاجیکستان.S.C.N.S) ." )اس .ان .سی .اس"

" روسیه در شمال .بی .اس .منحیث قائم مقام "اف ."اس .ان .سی .اس"خارجی تاجیکستان  استخبارات سازمان

ستد دارد. بعد از فروپاشی شوروی، کشور های  و کند و با یک عده از تجزیه طلبان هم کیش داد افغانستان فعالیت می

 ها پا برجاستا در واقعیت حاکمیت مسکو تا حال بر این کشورآسیای مرکزی ظاهراً آزاد و مستقل شناخته شدند، ام

و طبقۀ حاکم گذشته هنوز هم در اریکۀ قدرت باقی مانده اند. قوای روسیه در تاجیکستان فرمان می راند و به کمک 

 از افغانستان بگیرد و مانع نفوذ رات مخالفان دولت دست نشاندۀ روس قوای تاجیکستان می شتابد تا جلو حمال
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ا ازین طریق ب تاجیکستان و ."اس .ان .سی .اس"با  تانافغانس های تجزیه طلب"تروریست های اسالمی" گردد. نیرو

وسیه ر" .بی .اس ."افروسیه در تماس دایمی اند تا شک و تردید مردم نسبت به رابطۀ مستقیم آنها با " .بی .اس ."اف

  .کاهش یاید

 

 

 های مختلف که در کشور مسکین ما رخنه کرده و بدون مانع مائیم که سازمان های جاسوسی کشورما مشاهده می ن

د، همه به جان افغانستان افتاده تا توشه ئی از سرزمین ما نماینان مسلکی استفاده می میهن فروشعمل می نمایند و از 

را بکنند و کشور نگون بخت ما را به نابودی بکشانند. انگلیس و روسیه عقدۀ شکست را در افغانستان همیش با  خود 

ز ها ا کشور باقی نماند و خاطرۀ شکست شان از افغاننامی ازین  دارند و منتظر انتقام جوئی از افغانستان اند تا

 خاطره ها زدوده شود. 

امریکا هم اگر روزی به سرنوشت نکبت بار انگلیس و شوروی سابق برسد، افغانستان را به سوی بربادی خواهد 

تی از تان را ببینند و قمسکشاند. ایران و پاکستان دو دشمن عنعنوی افغانستان، هر لحظه منتظرند که تجزیۀ افغانس

ت به افغانستان ندارند. بسهای متجاوز و مداخله گر نیات نیک نضم خود سازند. هیچ یک ازین کشور خاک ما را

هی نخواهی در هر جامعه و شجاعت فطری مردم ما خار چشم همه تجاوزگران و مداخله گران گردیده است. خوا

نی نیست. سازمان های جاسوسی کشورهای فوق الذکر تان هم مستثخاک فروش موجود است و افغانس ن وئکشور خا

گذارند. مرحلۀ اجراء بشوند که به آسانی بتوانند ستراتیژی تجزیۀ افغانستان را به  نان مستفید میئاز وجود همین خا

زند و اخیکه با کمال شجاعت و مردانگی به پ بربادی کشور استدشمنان تجزیه و  میهن دوستان شریف واین وجیبۀ 

 عمال داخلی شان را عقیم سازند.  توطئه های اجانب و

هم میهنان شجاع ما باید بدانند که دولت دست نشاندۀ کابل نه شهامت دارد، نه حاکمیت و نه اعتبار ملی که از توطئه 

 های اجنبیان و عمال شان جلوگیری نماید. 

فاع از خاک و ناموس کشور به مبارزه برخیزند و علم این وظیفه به دوش مردم میهن دوست ما افتاده است که در د

 .افغانستان را همیش برافراشته نگهدارنداستقالل و بیرق کشور واحد 

 پایان 

 

 

 

 آتی مطالعه کنید:های این مطلب را با فشار بر لینک و دوم  قسمت اول 

 اولت قسم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/R_aziz_faaliyathay_takhribi_1.pdf 

 مودت قسم
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/R_aziz_faaliyathay_takhribi_2.pdf 
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