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  نقش جواسيس در تخريب و تسخير نھاد ھا از درون
 سازمان ، ھا گروه ، محافل ھای فعاليت قبال در نشانده دست يا وابسته ھای دولت و حاکمه طبقات ھای واکنش از يکی

 ھمواره داری سرمايه ھای کشور و فئودالی نيمه و مستعمره نيمه ، مستعمره ھای کشور رتاريخد کمونيست احزاب و ھا

 مستحکم مبارزاتی ۀپاي مردم ميان در ، شده ياد باال در ھای نيروی نگذارند که بوده اين )تکامل به رو روز تا روز و(

 زبده ، خود )اطالعاتی(استخباراتی ھای نھاد و اھ شبکه در متذکره ھای دولت - رساتر بيان با - سبب ھمين به بگيرند؛

 تازه ھای نيروی درون در نفوذ به را آنان نموده وجو جست را ) »سياسی ھای پوليس « : بخوانيد ًلطفا( افراد ترين

   .کنند می خزيدن به امر کمونيستی گرفتۀ شکل

 دھندگان آموزش امپرياليستی ھای کشور که یزمان خصوصه ب[ ديده آموزش ًقبال ھای شيوه با که زمانی جواسيس اين

 با و ]دھند آموزش را شان استخبارتی مورانأم تا دارند می گسيل یئھا کشور چنين استخباراتی شعبات در را شان

 احزاب و ھا سازمان ، ھا گروه ، محافل اين ندگانسازماندھ سياسی پوليس شناخت نازل بسيار سطح از استفاده

 مغز و باالئی سطوح و ھا رده و ھا رگه به شده کشف تازه و جديد ھای شگرد با و ، نمايند می نفوذ ، کمونيست

  . خزند می کمونيستی تشکالت اين )رھبری( 

 از شماری تا ورزند می تالش و نمايند می شناسائی را ھا نھاد اين مخفی اعضای ھای نام مجموع نخست گام در اينان

 جانب از شده داده حرکی خط جھت در را )طبقاتی موقعيت و ايدئولوژيک - سياسی عموض از( شده شناخته اعضای اين

 نھاد مجموع که يابند دست آرمان اين به اطالعاتی ھای شيوه با نتوانستند گاه ھر . دھند قرار خود استخباراتی مرکز

 کمونيستی نھاد برآن ، نمايند تجريد را آن اصلی گانھندسازماند و قبلی رھبری و دھند قرار خود سمت در را کمونيستی

 ھا دولت استخباراتی ھای شبکه یئگرفتار ھای تيم آنگاه ، نيافتند دست شان آرمان به ھرگاه .نمايند می تحميل انشعاب

  . نمايند می کمونيستی ھای نھاد آن وصفوف رھبری اعضای دستگيری به آغاز شده عمل وارد

 به )افغانستان دولت جمله از ھا دولت استخبارات نفوذی عامالن( ياسیس پوليس عليه مبارزه در کوتاه ديد اين با

 رياست« برای فاکولته دورۀ در که » پوالد « مستعار نام با »سنا غفور«داکتر که نوشت و گفت بايد آشکارا و صراحت

 کودتای از بعد .بود هخزيد )ھا خلقی فرکسيون( خلق دموکراتيک حزب درون به ؛ کرد می کار »احواالت ضبط عمومی

 تجاوز از بعد و )»کام« و » اکسا «( امين استخبارات به آن دنبال به و کی تره استخبارت به ١٣٥٧ثور ٧ ننگين

 وی اش استخبارتی کارکرد وازمنظر شد داده انتقال نجيب دکتر خـــاد به افغانستان در شوروی امپرياليزم سوسيال
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 اخگرآمد رفقای سر بر چه ثور ننگين کودتای از بعد که ازاين . کرد رخنه )ادرشبر ز طريقا( اخگر تشکيل در نخست

 جاسوس اين که اين از طور ھمين و سرجايش باشدً ؛عجالتا داشتند آن در نقشی چه ....و برادرش و سنا غفور داکتر و

 و کشيد را خودش سازمان آن باالئی سطح تا و خزيد » افغانستان نجات برای پيکار سازمان « درون در چسان ئی حرفه

 روسی جنرال يک به ھرات در را سازمان اين جبھات از يکی چسان و نمود سازمان اين رھبری اعضای حق در ھا چه

 کرد تسليم ] زندان درون در خاد و پرچم و خلق مزدور دولت به »پيکار « وصفوف مرکزی اعضای نامۀ توبه از بعد [

 ھا باخادی استخباراتی ھای واديد و ديد چه خانه معاينه درآن و (نمود باز علنی خانۀ نهمعاي چگونه پاکستان پشاور در و

 جمله از کميته چند در ) خورده موريانه » پوالد« ( جاسوس اين که ناي از و ) شد می طراحی ھا توطئه نوع چه و

 ھای کشور برای جاسوسی وقط وچسان شد پذيرفته ]» سازی جاسوس کميتۀ « يا [ » ريشتا « معروف بسيار کميتۀ

  . جايش سر باشد ھم اينھا ....و انداخت خود )جاسوسی طوق داشتن به کرده عادت گردن( گردن به را غربی

 ٠٣/٠٣/٢٠١٩ دلسوز

  

  


