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  موسوی

 ٢٠١٧ می ٠۶
 

 !خانوادۀ امپرياليستی اشبه دامان " گلبدين"اعالم بازگشت 

  "هللا"منظور  -بازگشت ھمه به سوی اوست: قرآن

  "امپرياليزم" منظور - باز گشت ھمه به سوی اوست:  اسالم سياسی

که به مانند ھميشه يکی از راز ھای مگوی ادارۀ مستعمراتی و " امينی"نان خدمت ھمکار عزيز ما آقای با ابراز امت

ميدان ھوائی بگرام به " مھمانخانۀ"از مدتھا قبل در" گلبدين"مود که اربابانش را از پرده بيرون انداخت و افشاء ن

دوران جديد انجام دھد، به لغمان فرستاده شد، جای سر برده و بعد از تخليۀ اطالعاتی کامل و تدريس آنچه بايد در 

  .دارد اندکی به اين بازگشت، از بعد ديگری نيز نظر انداخته شود

آنھائی که به نوشته ھای اين قلم آشنائی دارند، شايد به خاطر داشته باشند که من باربار وقتی پای تعلق ارتباط 

با شوروی سابق و " پرچم- خلق"ن که از تعلقات آه است، ضمن نيروھای درگير در قضايای افغانستان به ميان آمد

يعنی نھادی " سازمان جوانان مسلمان"مناسبات نوکر منشانۀ آنھا با اشغالگران روسی صحبت نموده ام، از مناسبات 

در افغانستان داشته است با امپرياليزم در کل و " اسالم سياسی"پدری برای تمام تشکالت منوط به حيثيت که 

مطلقاً " اسالم سياسی"مپرياليزم جنايتگستر امريکا به صورت خاص نيز ياداوری نموده، تأکيد داشته ام که حيات ا

  .وابسته است به چگونگی ارتباط آن با امپرياليزم

بخواھد حياتش را تضمين و به مثابۀ کانديد قدرت عرض اندام نمايد، الزاماً می بايد " اسالم سياسی"يعنی مادامی که 

اين الزام از ماھيت ضد خلقی ھردو و از تقابل خونينی که با خلقھای . ز در مماشات و سازش با امپرياليزم پيش آيدا

  . آنھا را وادار می سازد تا در کنار ھم منافع شان را برآورده بسازند،جھان دارند برخاسته

م جنايتگستر امريکا حين تجاوز بر افغانستان  م، امپرياليزبودھمچنان آن دوستان شايد به خاطر داشته باشند که نوشته 

عظمی از نيروھائی که طی ساليان متوالی آنھا را پرورده  ملحوظات چندی، قادر نشد از بخش او اشغال آن، روی

ھا وفعاالن جديدی را از  به ھمين منظور سياست تربيت کادربود جھت تحکيم مواضعش در افغانستان استفاده نمايد و

به مثابۀ يکی از شاخه ھای جذب و جمع " انجوئی"روی دست گرفته، در حقيقت ھر واحد " ئيزمانجو"مجرای 

  .کمبود ناشی از فقدان کادرھای وابسته را پر نمايدتالش نمود، تا " سيا"

ھا در " انجو"اين را ھم شاھد بوديم که سال گذشته، قشری را که امپرياليزم با صرف مبالغ ھنگفتی از طريق 

ن پرورش داده بود، در صد قابل مالحظه ای از آنھا يا به صورت رسمی به بھانه ھای مختلف و يا ھم به افغانستا
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 يک نظر اجمالی به –. صورت غير رسمی، افغانستان را ترک نموده به يکی از کشور ھای اروپائی پناھنده شد

فغانستان را ترک نموده اند، مؤيد اين محتوای درخواست پناھندگی اکثريت قريب به اتفاق جوانانی که سال گذشته ا

لطه اش بر افغانستان کشيده بود، به صفر ضرب س  يعنی تمام زحماتی را که امپرياليزم برای دوام –ادعا می باشد

 ھيچ بعيد نيست يکی از داليل برخورد ھای ضد انسانی کشور ھای اروپائی با پناھجويان افغان، برخاسته از - زدند

   -ھمين دليل نباشد

در چنين حالتی است که امپرياليزم متوجه می شود از يک جانب قدرت ھای رقيب امپرياليستی چون روسيه و چين 

و قدرت ھای تماميتخواه منطقه چون پاکستان و ايران و قسماً ھند، تالش دارند تا احفاد ناراضی امپرياليزم را به 

 مثابۀ پياده نظام خود استفاده نمايد و از جانب ديگر،  و تعويض قالده ھای آنھا، از مجموع بهطرف خود کشانيده

ھم نتوانسته است، کادر ھا و نيروھای الزم را جھت استقرار و دوام سلطۀ " انجوئيزم"مکاتب جاسوس پروری 

که با تمام سروصداھايش در مواجھه با امپرياليزم سگ " گلبدين"امپرياليزم پرورش دھد، به ناگزير دست به دامان 

ی را مانند است، که به يک اشاره به دنبک زدن آغاز نموده، ليسيدن پای صاحبش را بزرگترين افتخار و ولگرد

شاخصترين عالمت تقرب خودش به ارباب می داند، دراز نموده نامبرده در ظاھر امر با دھل و نغاره مگر در 

  .اساس از طريق آماده سازی مخفيانۀ مجددش وارد صحنه نمايد

طرنج سياسی افغانستان، خالف تبليغاتی که ادارۀ مستعمراتی کابل به خصوص بر روی صحنۀ ش" گلبدين"آمدن 

به تأئيد از آن و آن را يک دستاورد بزرگ معرفی داشتن، به راه انداخته اند، به مثابۀ نقطۀ " غنی"بخش وابسته به 

 نبوده بلکه، آخرين پارچه ھائی را که شرمگاه آنھا را از انظار مخفی داشت، نيز برداشته، قوت ادارۀ مستعمراتی

  :ماھيت استعماری ادارۀ مستعمراتی کابل و ضعف ھای آن را آشکار ساخت؛ چنانچه

تر  بھ-که در خدمت امپرياليزم قرار دارد، توھمی را که نزد برخی از افراد ساده انديش" گلبدين" اعالم علنی -*

" احمدشاه مسعود"می تواند عليه امپرياليزم باشد و اگر " اسالم سياسی" وجود داشت که گويا -است نوشت احمق

زنده می بود، به ھيچ قيمتی حاضر نمی شد تا در رکاب امپرياليزم جانفشانی نمايد، مطلقاً از ميان برداشته، در عمل 

 زير ھر لباسی که خود را به نمايش بگذارد، جھت بقايش به به ھر شکل و در" اسالم سياسی"به اثبات رسانيد که 

  امپرياليزم نيازمند بوده، بدون آن نمی تواند زندگانی نمايد

 آن عده از به اصطالح چپ ھائی که ادعا داشتند که گويا امپرياليزم، فئوداليزم را زده و برای زدن فئوداليزم و -*

مستعمراتی و نھاد ھای آن اعم از مقننه، اجرائيه و قضائيه ھمکاری نموده و نماينده ھای سياسی آن می بايد، با ادارۀ 

 مثال زندۀ اين برخورد، -از حوالۀ ھيچ دشنامی دريغ نمی ورزيدندمنتقدان شان ت را تا جائی رسانده بودند که بردنائ

 آنھا را در پارلمان به فحاشی اعضاء و ھواداران سازمان رھائی افغانستان عليه اين قلم زمانی بود که من شرکت

 اميد بر مواضع خاينانۀ - مثابۀ تأئيد تجاوز و به رسميت شناختن ادارۀ مستعمراتی و در نتيجه خيانت ملی اعالم داشتم

ن اميد که خلق بداديروزشان تجديد نظر نموده، با انتقاد از خود صريح و آشکار و طرد وابستگی و انقياد ملی، 

  . برگردندطرف مردمايد، به عفو نمرا افغانستان آنھا 

از جانب امپرياليزم و جناحی از ادارۀ مستعمراتی، بيانگر آن که به اصطالح " گلبدين" به ميدان انداختن مھرۀ - * 

يعنی آنھا که . کانات مانور ھای سياسی تنگتر شده است امکفگير به ته ديگ رسيده و برای امپرياليزم زمينه ھا و

برای روزمبادا ذخيره نموده بودند، وقتی امروز را ساير امکانات، اين مھرۀ کثيف شان ديروز با برخورداری از 

دار وندار شان به ميدان تخوان شان رسيده باشد که چنين با دست به دامان وی دراز می نمايند، می بايد کارد به اس

  .می آيند
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شواريھائی را به وجود بياورد، زيرا ھمه می  د، ناتوالً که برای حريفان روسیااحتم" گلبدين" به ميدان آمدن - * 

و آنھا را به اساس روابط خونی و قومی در اختيار طالب " حدخا"، "خلق"دانيم که روسھا با سازماندھی مجدد جناح 

 به ميدان آمده، با" نديگلب"اينک که مھرۀ . قرار دادن، فشار زيادی را بر ادارۀ مستعمراتی وارد می ساخت

ط قبلی وی با خلقی ھا، احتمال اين که از طريق ايجاد انشعاب بين خلقی ھا، خشونت و جنگ را نظرداشت روابدر

  .در درون قوم پشتون دامن بزند، نمی تواند منتفی گردد

سرراھش پھن نموده است، در " غنی"و فرش قرمزی که ادارۀ مستعمراتی به خصوص جناح " گلبدين" با آمدن - * 

در طرف ديگر شدت يافته، آغاز " گلبدين"در يک طرف و باند "جمعيت- شورای نظاربين"عمل تضاد ھای ديرينه 

طور شورای نظاری روز گذشته به " عبدهللا"اين تقابل از طرف . درگيری ھای مسلحانه بين آنھا ھيچ بعيد نيست

خطاب " برادر" طالب که می بايد بعد از اين به" گلبدين"رسمی و علنی زمانی اعالم گرديد که وی در پاسخ به ندای 

ن جمله با آن ، اي"ران آقای حکمتيار خواھيم گفتادما بعد از اين به طالب، بر: "کرد، با صراحت کامل ابراز داشت

 به صورت درست آن درک نگرديد و يا ھم اجازه نداشتند، درک درست شان را از آن ابراز که از طرف رسانه ھا

ری و در نتيجه ادچيزی به نام برکه گذشته از آن ود که برای شورای نظار دارند، مگر در واقعيت امر، گويای آن ب

  . دارنده ایلب نيز حساب ھای تصفيه نشدا، بلکه با برادران طھمسوئی با طالب وجود ندارد

آنھم در شھر کابل و اعزاز از وی در واقعيت اعزاز و تکريم جنايت و لجن پاشی بر خون بيش " گلبدين" آمدن - * 

بوده، دھن کجی و اھانت آشکاری است عليه خلق افغانستان " مسعود-گلبدين"ھزار قربانی جنايات مشترک  ۶۵از 

  .در کل، به خصوص مردم رنجکشيده و ماتمدار کابل زمين به صورت خاص

و " وحدتی"، "سيافی"، "شورای نظاری"، "گلبدينی" بر ھمۀ ما الزم است به جای آن که به صلح و آرامش نوع - * 

ميدوار باشيم، اين حرکت جديد را به مثابۀ اکه چيزی به جز آرامش نوع گورستان نيست، دلخوش و يا " العمریم"

د بر آنھا بيفزائيم و نگذاريم در ھمسوئی ونقطۀ ضعف عريان امپرياليزم و ارتجاع دانسته، با تمام قواء بر حمالت خ

  .سازندبا يک ديگر آرامش نوع گورستانی را بر کشور ما مستولی ب

  


