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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٧ می ١٠
 

 ،»صلح«پيوستن گلبدين به پروسۀ 
  !کاران جھادیتکميل حلقۀ خبيثۀ جنايت

  
ی ويرانی حزب اسالمی گلبدين از سر سپرده ترين احزاب پشاوری که بيشترين کمک ھای خارجی ھا را برا

ش را قتل عام  شھری را ويران و مردمدريافت می کرد و حاضر بود به اشارۀ ارباب، » جھاد«افغانستان در دوران 

اين . نمايد، اينک با دھل و سرنا تحت لوای حکومتی تن به مصالحه داده است که تا ديروز عليه آن جھاد می کرد

 نمود و بھترين و صديق ترين فرزندان انقالبی افغانستان را حزب جنايتکار، گوش به فرمان سيا و آی اس آی عمل

  .  در قتلگاه پشاور سالخی کرد

احزاب جھادی که در نوکری با ھم رقابت داشتند، ھرگز نتوانستند به اندازۀ گلبدين دل باداران را به دست آورند، 

اين احزاب ساخت پاکستان و ايران با . چون سرسپردگی او در ليالم کردن خود بيشتر از ھمه ھويدا و برجسته بود

پول و تجھيزات ھمسايگان و غربی ھا تمام زيربناھای اقتصادی کشور را ويران کردند، در جريان جنگ ھای 

 قتل عام نمودند، بر فرق مردم ميخ ١٣٧٠ ھزار کابلی را در اوايل دھۀ ۶۵جنايتکارانۀ خود تنھا در کابل بيش از 

 نرھا زنده کباب کردند و صدھا جنايت ديگر که تاريخ از بازگو کردن آن شرم دارد؛ تا اينکوبيدند، مردم را در کانتي

که تاريِخ سرسپردگی اينان موقتاً در نزد سيا و آی اس آی به سر آمد و جنايتکاران ديگری به نام طالبان روی صحنه 

  .آمدند تا بساط جھادی ھا را برچينند

 ھای ھيليکوپتری از ميان رفت و حامد کرزی توسط ئسای نيروھای امريکاامارت اسالمی طالبان در حملۀ برق آ

ظاھری دور ھم جمع و دولت » اختالفات«سران جھادی و ويران کنندگان کابل با تمام . ی به کابل آورده شدئامريکا

 ۀن با اشارتمام جنايتکاران تنظيم ھای جھادی ساخت پاکستان و ايرا. پوشالی به نام جمھوری اسالمی را ساختند

باداران شان دور دسترخوان جديد چور و چپاول مردم جمع شدند، تعدادی از آنان با پکول و لنگی و ريش وداع 

ی پوش، دموکرات و مدافع حقوق بشر و زنان شدند و عدۀ ديگر با ھمان عبا و قبا، در خدمت ئکردند و يک شبه نکتا

  .استعمار قرار گرفتند

 کرزی و برگزاری مسخره ترين انتخابات جھان، حکومت دوسرۀ وحشت ملی توسط با ختم دورۀ رياست جمھوری

روی کار آمد و غنی و عبدهللا حلقۀ اسارت را بر گردن مردم ما ) وزير خارجۀ آن وقت اياالت متحده(جان ِکری 

افتاده بود راه ی بود که قبالً توسط کرزی به ئاز شگردھا» صلح«الح طپروسۀ به اص. بيشتر از پيش تنگ تر ساختند
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وسط غنی تکميل شده کاران را از محاکمه و مجازات معاف و در قدرت شريک نمايد، که اينک اين پروسه تتا جنايت

  .می پردازد» کفار«کاران تنظيمی دوِر دسترخوانی جمع شده اند که پول آن را و عمالً جنايت

، عده ای شادی »صلح« چھرۀ متبسم به پروسۀ با پيوستن گلبدين جنايتکار با موضع گيری ھای ظاھراً ماليم و

مرگک شده و می گويند که گلبدين از گذشته اش نادم است و ديگر دست از جنايت و خونخواری کشيده و نه قدرت 

که اين خون آشام با پول و امکانات اتحاديۀ اروپا و ديگر استعمارگران خود را با شرايط  اين! می خواھد و نه چوکی

زند، خيلی جالب نيست چون زمانه و  ده و از حقوق زنان و آزادی بيان و پلوراليزم حرف میغربی عيار کر

  .بادارانش چنين می خواھند

اين جنايتکار که تا ديروز بر روی زنان تيزاب می پاشيد و صدای شنيدن پای زنان را حرام می دانست، حال يکشبه 

آزادی بيان سخن می راند، چون ديگر افکار متعفن بنياد شده و در سخنرانی ھايش از حقوق زنان و » دموکرات«

اش نمی خورد و با سياست ھای پلوراليزم، جامعۀ مدنی، حقوق بشر و  ی او ظاھراً به درد باداران غربیئگرا

او اکنون می خواھد که با . ليون ھا دالر مصرف شده، ھمخوانی ندارديھا بااليش م دموکراسی که سال

  .  نمايدت پوشالی خود را عيار ساخته و آن را تقويی حکومت»دستاوردھا«

سران جھادی که در جنايت، وحشت و ترور دست کمی از يکديگر ندارند و تمام آنان در شانزده سال گذشته در 

قدرت دولتی شريک بوده اند، ھيچ دليلی وجود ندارد تا اين جانی در کنار ديگر ھمپاله ھايش در استخوان قدرت و 

 از يکجا به جای ديگر انتقال نيابد و با اعزاز و اکرام به ھيليکوپتريم نباشد، برايش خانه داده نشود، با امکانات سھ

ارگ برده نشود، چون غربی ھا می دانند که اين جانی ھنوز می تواند درين شرايط بيشتر از ديگر جھادی ھا منافع 

د که گاھی علم مخالفت با دولت پوشالی را بلند می کنند و آنان را تأمين کند و می تواند اھرم فشار باالی کسانی باش

  !!می خواھند حکومت ھای موازی بسازند و به کوه باال شوند

جانيان، ھيچ دردی از دردھای » صلحِ «سازمان انقالبی افغانستان به اين باور است که پيوستن گلبدين به پروسۀ 

ايت پيشه ای که اين جرثومۀ کثيف ارتجاع و امپرياليزم دارد، مردم را دوا نمی کند، بلکه بيش از پيش با سرشت جن

پيوستن او فقط حلقۀ خبيثۀ جنايتکاران دولت پوشالی را تکميل نمود و موازنۀ قدرت . به سالخی مردم خواھد پرداخت

يير را که عمدتاً در دستان جنايتکاران شورای نظاری و ديگر تنظيم ھای جھادی بود، به نفع تيم اشرف غنی تغ

  .خواھد داد

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩۶ ثور ٢٠

 

 

  

  

  

 

 


