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 كه استعمار با گذر مختصر به تاريخ پر تموج چند دهه قبل كشور تخريب شده ي ما، مشاهده خواهد شد

و دراين راستا به كدام ترفند و حيل . و امپرياليزم براي در بند كشيدن خلق هاي جهان،  چگونه عمل ميكند
نويني كه ناشي از بررسي و مطالعه عميق در بافت مناسبات اقتصادي، اجتماعي، مذهبي، به ويژه سياسي كشور 

  .هاي عقب نگهداشته شده مي باشد؛ دست مي يازد
هنِ ـتعمار كـيطره اسـان آسيا، افريقا و امريكاي التين به سـي مردم بانهـ استقالل طلت هايـر نهضوــظه  

 شده ي اين قاره ها، نقطه ي پايان ِ مسرت آفرين غصبو » وحشي«، بر سر زمين هاي »متمدن «ايـاروپ
ست انداخت، و شكل عوض در راستاي اين دگرگوني ها، اژدهاي هزار دهان استعمار و امپرياليزم پو. گذاشت 

و براي تحرك نقشه هاي ). نيوكلونياليزم(باري دگر؛ امــا با شمايل و قواره ي نوين وآراسته پديدار گشت . كرد
كه غلبه و سيادت دوباره بر كشور ها و سرزمين هاي از دست رفته را، در ذهن متبادر _اهريمني و استراتيژيك

  :  بر شمار مي گردد؛ دست يازيده عمده ترين آنها و شيوه هاي نويني ك با َترفندو َتزوير ، ِشگرد _مي سازد

 در كشور ما، [ تخويف هيأت حاكمه كشور هاي تازه به پا خاسته، از شورش هاي سازمانيافته  امپرياليستي - 1
؛ و  به دست گرفتن رهبري شورش در »مالي لنگ« برهبري مال عبداهللا، مشهور به 1924شورش خوست در مارچ

امپرياليزم  انگليس اين جاسوس هندي تبارش را زير عنوان پسر امير محمد  _ جدران، توسط عبدالكريم خان
  ]» افغانستان در مسير تاريخ« جلد اول 808صفحه  _  نمود پكتيا يعقوب خان و مدعي سلطنت از هنــد داخل 

يه اجنت هاي بومي و گسيل آنان در  پرورش و ترب- 2 وجنبش هاي ليبرال و اصالح طلب، بر ضد هيئت حاكمه ؛
و در كشور ما، نمونه تيپيك آن نادر غدار و خانواده اش، و تكرار مسخره ي آن در (نقش نجات دهنده ي ملت 

 وعده كمك هاي مالي و نظامي در برابر تهاجم كشور هاي خارجي و -3؛ )شرايط كنوني يعني كرزي و شركا 

 تطميع هيأت حاكمه كشور هاي مورد نظر به خاطر قبول - 4 سركوب شورش هاو جنبش هاي فوق الذكر؛

  فروش تجهيزات و مهمات  نظامي و - 5عضويت آن كشور ها به پيمان هاي نظامي،  منطقه اي و جهاني؛  

  صدور سرمايه،  دادن قرضه هاي درازمدت با سود هاي غارتگرانه و عقد قرار داد هاي - 6 تكنولوژي جنگي؛ 

حزب دموكراتيك «دركشورما  سازماندهي ( سازماندهي مخفيانه احزاب -7 و فرهنگي؛  اسارت آور اقتصادي

 كانال سازي هاي - 8 و نهاد هاي سياسي، فرهنگي و مانند آنها؛ ) توسط سوسيال امپرياليسم شوروي» خلق

   افغانستان  شده گرفته  اسارت مردم ستمديده و به

 آيا به خاطر كشتن رباني  متأثرند ،

  فروخته ورسواي قلم به دست يا چند خود 

  ؟ به سوگ نشسته اند
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ت هاي مخفي در نهاد هاي اساسي و مهم دولتي، به خاطر انتقال سريع يا بطي عمال و جواسيس بومي و اجن
نادر : مثال تاريخي آن در كشور ما( خودي در قالب بومـي، به خصوص در تشكيالت اطالعاتي، نظامي و مذهبي 

مجـددي هـا، كه هم تاج  و  همينطور» ملتاني «هندوستاني و علي نواز خان » شاجي « ،خان غدار و برادرانش 
پرياليزم شوروي تعبيه مهمترين اجنت هايش، مثل ، هكذا از جانب ام... مي بخشيدند، و هم مدال ستر جنرالي و

اتحاد شوروي سوسيال ،  كه پدر ازبكش فرستاده »جال لر«و محمد خان»  ضبط احواالت «حسن شرق در مركز 
 ؛  )يار مهم دولتي ــب بســا  در  سلسله مراتــثال آنهـود،  و امـ ب.K.G.Bو ـانستان، و عضـ افغبه اليستيـامپري

قهرمان سازي و هويت پردازي عمال و اجنت هاي بومي به خاطرنصب آنان در رأس كودتا هاي مينطور  ه-  9
نمايشي،  و يا انتقال  آنان به حوزه ي كودتا هائي كه از جانب امپرياليزم رقيب سازمان يافته و به همين نهـج، 

دست نشانده، هرگاهي كه نصب آنان در رهبري جنبش خود ساخته اي كه در آينده بديلي باشد به جاي دولت 
چنين دولتي از ناحيه جنبش ها و نهضت هاي اصيل و مردم ساالر ويا باند  هاي  وابسته به امپرياليسم رقيب، در 
لب پرتگاه و سقوط حتمي قرار گيرد ،  دولت دست نشانده  بايست با جنبش كذايي و دست پرورده تعويض 

حزب جمعيت «به » حزب دموكراتيك خلق« در حال سقوطِ تعويض حاكميتِ : مثال آن در كشور ما( گردد 
 قبال پرورش يافته  سوسيال امپرياليزم ان اين اجنت- مسعود رباني-  به رهبري» شوراي نظار« ،  دررأس »اسالمي
  ) .روس 

 براي پيشگيري از توسعه روزافزون آن.  سرشاخ بود"شوروي"  زماني كه امپرياليزم امريكا، با يكتا حريفش 
راتيژي كمر است«ور، كه حيطه منفعت سرمايه غرب را  مورد تهديد جدي قرار داده بود، به طراحي سياست كش

جسد پـوسيده ي بنياد گرايي را از گـور اعصار بيـرون . ؛ پرداخت)اشاره به اسالم داردكه رنگ سبز(» بند سبز
 و "اخوان المسلمين" ، يعني " اخواني"اي در كشور ما باند ه(و اين نيروي تمدن بـراندا ز . آورد و جان بخشيد

شوروي و هم پيمانانش قرارداد،  تا مانع پيشروي رقيب خون »  كـفر«را در ظاهر زير عنوان تقابل با ) "طالبان"
  .آشامش؛ به ويژه در آسيـاگردد

ا رژيم       شوروي كه هيچگاه نمي توانست در همسايگي اش با افغانستان، رژيم بنيادگرايي اسالمي، ي
 26 را در اين كشور تحمل نمايد،  كالًً به همين سبب  با كودتاي قصري ضد سوسيال امپرياليستيكمونيستي 

با « و درپي آن بروفق پاليسي . د خان را بر اريكه ي قدرت رساندو  ، طرفدار مغرورش، يعني داو1352سرطان 
امريكايي،  »  اخوان المسلمين « هسته هاي اولي ، »اخوان روسي، بايست اخوان امريكايي را از درون تهي كرد 

كه به خاطر سرنگوني دولت مورد حمايتش به فعاليت مخفي وقسماً علني پرداخته بودند  را آماج يورشهاي  
ضبط «(» مصونيت ملي«نامرئي عناصر آموزش ديده ي شبكه هاي اطالعاتي؛ مثل استخبارات وزارت دفاع؛ 

  كه در درون- خصوص فركسيون پرچم به » حزب دموكراتيك خلق«سري ؛ رده هاي كامال ) »احواالت
،  عميقاً نفوذ نموده و پست هاي حساس و »ضبط احواالت « عمدتاً استخبارات وزارت دفاع ، وزارت داخله ،

  در افغانستان ، ؛ هكذا ساير فركسيونهاي استخبارتي آن كشور-كليدي  اين نهاد ها را به چنگ آورده بودند 
  .؛ قرارداد ، همچنان  اجنت هاي منفرد و مستقيم بومي  خويش» سازا«مانند 

بود كه در هم  ) K.G.B(كشور   و سازمان امنيت آن)  G R U (     اساساً اين سازمان اطال عات ارتش شوروي 
قبل در پـتـه كه مدتها  -   را از چهار تنظيم اسالمي» شوراي نظار«آهنگي و همكاري با خـاد،  نخسـتين هسته 

   . برگـزيد-  هاي بااليي  آن چهار تنظيم، افراد خـاد جابجا شده بودند
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 قسما خاد - »سازا«  اعضاي مهم و محيل .K.G.B، بايست اضافه نمود كه )  ثور 8  (بعد از آن تاريخ ننگين 
و از . جا كرده ب يك جا را در تشكيالت روابط خارجي دولت رباني ـ مسعود با كشور هايي داراي روابط ديپلمات- 

 غالم سخي غيرت _انجنير ايشان عريف، لطيف پدرام : به مثل(استفاده نمود ... ايشان به حيث سفير و سكرترو
   .) و امثا ل آنها_نماينده رسمي دولت در مسكو 

نامي كه قبل از تشكيل : » ستمي«[ »  ستمي«  از بدو تشكل  جمعيت اسالمي،  عناصر  KGBساساً ا
را كه با استاد رباني داراي عاليق مشترك منطقه اي و قومي ]  بدخشي اتالق ميشد)طاهر( به گروه» اساز«

اين عناصر ريوه گر و مكار كه در آتش  اشتياق تجزيه كشورمي سوختند و . بودند، در حول و حوش او قرار داد
حزب دموكراتيك «وروي، تجربه در فن تشكيل سازي، فركسيون بازي و گرد آوري اطالعات براي امپرياليزم ش

  . را  پشت سر گذاشته بودند؛  او را در كار و بار تحزب ياري نمودند» خلق
 از زماني كه  طوق برده گي استخباراتي روسها را زيب گردنش  ، نازك صدا، كرشمه گر و ناز طلباجنت

شامل  و در منطقه بطور اعم  ،خص پروژه  رهبر سازي اخوان روسي  براي آينده در افغانستان بطور ادر ،ساخت 
 پيشوند و در  االزهر به تحصيل در امور دين پرداخت تا در آينده   عازم مصر گرديد از همين سبب  ،ساخته شد

اين خاين ملي و قاتل هزاران . خود حمل نمايد و  مردم را بفريبد  زنه اي در پهلوي نامو به مثابه  را"پروفيسر"
براي تبليغ شخصيت خود به ، كرد تاد در فاكولته شرعيات تدريس مي  به سمت استن اهالي كابل زماني كه

 به معاون اداري  )در پوهنتون كابلدر زمان تصدي داكتر حيدر خان  ( نادار و ناچار ،مثابه يك فرد غير وابسته 
 درخواست  بار هاي مراجعه نموده  و با نوع كرنش و  بيچاره نماي–ميرزا محمد كاوياني رفيق  زنده ياد - آن 

 از يك مليارد اين شخص نهايت بي رحم و منافق پول هاي دالري و حال ، بنگريد كه . معاش پيشكي مي نمود
   ....بيشتر تخمين شده 

ت كه درج همه ي آن در اين  وي آنقدر  سنگين و ثقيل اس- ضد  منافع كشور -كار و كارنامه هاي 
مسايل و  خصلت استعمار در رابطه با كشور هاي عقب نگهداشته شده اگر با در نظر داشت. گنجد مختصر نمي 

 كافي است  از بررسي يكي دو شاخص رخداد هاي سياسي نظامي را با دقت و همه جانبه  به ارزيابي بگيريم ،
  :رسيم مي  به نتايج مطلوب ؛ در رأس قدرت يك كشور )مثل رباني  ( كارنامه هاي رهبران گمارده شده

قواي .   دامن  زد ) ابليسانه (دستور روسها در افغانستانراق في مابين مليت ها و اقوام برادر را بر طبق رباني افت
 كه بخش هاي زياد [به خلق زحمتكش هزاره  1371  سرطان5تاريخ ه ب) مسعود ( اجنت شناخته شده روس 

 حمله  در كابل]  ندچنگال خود داشت زير ) باند وحدت (وابسته به جمهوري اسالمي ايران  جنايتكاران راآنها 
كه دراين جنگ ها هزاران صورت گرفت  72 سرطان 4به خلق هزاره  ، به تاريخ  اين قاتل  حمله دومي. كرد 

 به خاطر كشتار روسها دستور . به طرز وحشيانه اي كشته شدند  اهالي كابلو ساير نفر از خلق ستمكش هزاره 
حمله متقابل و نهايت وحشيانه باند  [  به مسعود داده شد )رباني ( ردار شده از طريق همين ابليس م خلق هزاره

 كامالً جاسوس يك  اينكه بهاجنت مخفي مانده روس براياين  .]  كابل باشد به جايش فاعوحدت بر اهالي بي د
 به اصطالح  72 سرطان 12 آن جاني رهزن را در ، داده  باشد " اعتبار" ومصونيت) دوستم  ( آن كشورشناخته 

 به  بازهم، عازم تركيه شد و از طرف روسها وظيفه گرفت سرطان همان سال زماني كه 13و در  . پسر خواند
  وي در حق اين جاني و خاين به خلق هاي افغانستان نموده وي را وكيل  ا لطفاشاره باداران روسي خود

 72 دلو همان سال اضافه از 15است كه قابل ياد آوري [ قايمقام خود در رياست جمهوري اسالمي ساخت 
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 گپ  – به سرقت برده شد  مفسدفان سراي شهزاده در مركز كابل به دستور همين  شخصاميليون  دالر صر

همين جالد  صورت  نظر  كه زير با روسها " قهرمانمسعود" توسط   امضاء سند خيانت مليوگفت در رابطه با
  ي نا گفته  در كارنامه ها عطف طه نق ده ها عطف وطه نق سه –دو  همين  تذكربا] . به جايشگرفت  باشد 

ننگين اين انسان فاقد شرف و خود فروش  ، هرگاه روشنفكران متعهد و مبارز  پي به  ماهيت اصلي وي به مثابه 
 آنها براي مردم   سياسي  در افغانستان نبرند ، كاوش ها ، ارزيابي ها و رهنود هايKGBيك  اجنت مخفي 

   .اعتبار خود را از دست خواهد داد
كه طبق اوامر آن كشور بار ها به پاي رهبران [ مرگ اين جاسوس و نماينده منافع روسها  در افغانستان 

 زده و دست هاي كثيف وي به خون ده ها هزار هموطن ما  تسليم و غالمي  بوسهISIپاكستان و جنايتكاران  
  وي به نيكو ضد ملي و سخت ننگين وي فاتحه  دادن و از كارنامه هايرا شهادت خواندن و براي] آلوده است 

 مفهوم همطراز بودن وي را   به گونه اي ديگر  و براي ، ياد كردن و سه روز اعزاي ملي برايش  اعالم كردن  ئي
  . تداعي مي كند  ؛) ندارد  وجودي ترديد"سيا" درست مثل كرزي كه در عضويت اش به سازمان ( كشور ديگر
 قلم به دست و قدرت پرست كه در سوگ اين ، جنايتكار ، غارتگر ، ضد نفرين به تمام اجيران ذليلِ. ننگ 

   !زن و جاسوس روس ؛  مرثيه پردازند
 حق نداشت ، حق محاكمه كردن و حلق آويز  نمودن اين خاين ملي را از وي. قاتل وي هر كي باشد ، باشد

    ....مردم ما بگيرد 
شاد  و اخوان گزيده افغانستان همه با هم مرگ اين انسان پليد را يك به ديگر  ه مردم داغديد ،به هر  حال

 � . روس ؛ نفرين مي فرستم و جاسوس  مردم اين قاتل به و من هم  گفته اندباش


