
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 Political سياسی

  
 .ق. ا. د 

  ٢٠١٧ می ٢٧
 

 !!؟د ؟ش پيام آور صلح خواھد "گلبدين"آيا  
 

ميرعبدالرحيم « دانشمند محترم داکتر صاحب  ۀ مصاحب٠۵/٢٣/٢٠١٧ ۀرخؤاين قلم حسب تصادف روز سه شنبه  م

که به تحليل ھای داکتر صاحب گرامی  دارم الی ای نظر به عالقه متوجه شدم، افغان تيلويزيون پيام  را  در» عزيز

 بينندگان ۀ  داکتر صاحب  ، از جملۀال و جواب مصاحبؤتعقيب و مشاھده نمودم ، ولی در جريان سرا  برنامه ،ختم

ال ھای ؤمده  سآ به خشم از حقايق» اسالمی « وابستگان تروريست حزب » پيام افغان « مندان تلويزيون ه و عالق

درس جناب داکتر صاحب طرح می نمودند که داکتر صاحب گرامی به بسيار حوصله آ به انهخصمانه و عقده مند

و جريان  مصاحبه را دلچسپتر می نمود ، که با ارائه مندی و با تبحر علمی شان جوابات مستند ،  ضربه وار 

 داکتر صاحب صحه ۀتحليل ھای عالمانن  بر صحت و اھميت آ روشنی انداختن بر موضوعات  روز و پيامد ھای

 . يک ذره تحمل داشته باشند ۀن عقل سليم که از شنيدن حقايق به اندازآميگذاشت ولی کجا است 

شوب ھای چھار دھه کشتار و آدانم که اينھا در  ال می نمودند نمیؤ کينه آميز و تعصب سومتکه با خص کسانی

 زيست داشتنند ؟ ويرانی در کجای دنيا 

 حزب بنيادگرای اسالمی در تبانی با قوای اشغالگر و سازمانھای جاسوسی در دوران جنگ مقاومت و به ويژه بعد

 ؛ و به ھمين ملحوظ به صد ھا شيدک  مزدورانه دخيل و رکن اصلی ضد مردمی را يدک میروساوز قوای جاز ت

 .ن به گلوله بستند ا در کمپھای مھاجرامبارز شريف و وطنپرست را در داخل و خارج کشور حت

اخوانی ، خلقی و « اعم از نھا ؛ با برادران تنی شان  آکادر ھای حزب اسالمی  و وابستگان حزبی و فاميلی 

غاز اشغال با قوائی اشغالگر ھمنوا و ھمکار بوده اند ، و تنھا شخص گلبدين آبه خواست و امر گلبدين از » پرچمی

يفه بود و ھم با يک حرکت ظ داشت از حلقات علنی حزب نام نھاد  در خفا شامل انجام ونسبت وظائف مشخصی که

 . در لست سياه ثبت شده بود تکتيکی مُوقتاً 

تش تفرقه افگنی آيک مانور نظامی و » ضد تروريزم « جنگ ۀ  و جعلی در پروسھاليودیامدن گلبدين با تشريفات 

تش جنگ را در کشور زخمی و آلبدين نه تنھا پيام اور صلح نبوده بل مدن نحس و شوم گآرا شعله ور نموده ، که 

 گذشته با ۀدر چھار دھ» اسالمی « ناتوان ، شعله ورتر خواھد نمود اين زدوبند ھای ضد مردمی توسط حزب 

 .ست نآ هسوگند خوردنھا با جناح ھای متخاصم تکرار در تکرار بوده که ھمه مردم شرافتمند افغانستان و تاريخ گوا
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که  ال بايد گرد که گلبدين با کی صلح می نمايد ؟ در صورتیؤس» اسالمی «  و وابستگان حزب ءاکنون از اعضا

 . کلی و اساسی حکومت استعماری را تشکيل نموده ۀتمام اقوام ، وابستگان شخصی و کادر ھای حزبی اش بدن

يا اين دال بر آ را مردار نمود "سيدال سخندان"يکی از تروريستان حزبی ابراز نظر نمود که  خوب شد که گلبدين 

و قاتل قيام خونين مسلمانان شريف » خلقی « چطور شد که اکنون تنی . تروريست بودن گلبدين و حزبش نمی باشد 

 .ھرات را به آغوش می فشارد 

سيدال "دانيد که  یو م.  چه جنايتی را مرتکب شده بود به جز خدمت به مردم "سيدال"توانيد شرح دھيد که  يا میآ

 .لت و خواری ذ دنيای شرافت بود و تنی مملو از کثافات و بی شرافتی و "سخندان

تنھائی ، انزوا ،  پافشاری و ميانجيگری فرزندانش ، تحديد و ھراس از جانب طالبان مجبور به تسليمی  تحت حمايه 

ی به او نخواھد گذاشت و نه کدام نقش عطالب و ق. ورد آو پوشش قوای اشغاالگر صرف به يک زندگی علنی رو 

تش آکه قوای اشغالگر امپرياليستی  نجائیآوردن طالبان به ميز مذاکره بازی خواھند توانست ؛ از آمُوثری را در 

 .تنور جنگ را در منطقه خاموش و سرد نمی خواھد 

ی با امريکائۀ  مدل جديد ضد گلول سوار بر موتر ھای شيشه سياه"گلبدين" که د چشم بينا نداشتن"گلبدين"وابستگان 

و طبق . مده اند داخل شھر کابل شدند آنھا به ستوه آ و قصبات  شرقی کشور از ظلم ءاربکی ھای محلی که مردم قرا

 مبلغ بيست ميليون دالر تثبيت گرديده ، که از وی ۀ نشده برای مصارف ماھان ئیز رسانهخبر ھای ليک شده که ھنو

 .ن شده بود يمين و از قبل تعيأ صلح از طريق امريکا و ملل متحد  ت شورای عالی ضدۀبوديج

ً گاھی آ کسی  سوال شود اوالً "گلبدين"اگر از مردم کابل راجع به گردھمائی غازی استوديوم و سخنرانی   ندارد ، ثانيا

 .ينده می نمايند و صرف از طريق رسانه ھا نظاره گر ھستند آاحساس ترس و ھراس از اختناق 

 و دمده بودنآکه در استديوم جمع شده بودند  اکثراُ متعلمين و محصلين مکاتب بودند که جھت تماشای صحنه  کسانی

 . صحنه سازی شده بود تا نتايج فعاليت ھای شورای عالی نامنھاد صلح را پر رنگ سازند 

نھاد و امريکا تحت پوشش سيس لويه جرگه نامأ توسط حامد کرزی بعداز ت٢٠١٠ شورای عالی صلح در سال ۀپروژ

مليون دالردر کنفرانس لندن نھائی ) ٢٢١،٢٠۵،٢۵٢(اين پروژه  با داشتن بوديجه به مبلغ . سيس گرديد أملل متحد ت

 .گرديد 

جاپان ، جرمنی ، اسپانيا ، نيوزرلند ، ايتاليا ، دنمارک و کوريای جنوبی که از :  عبارت اند از کمک کنندهممالک 

 .دالر را  تضمين نموده اند ) ١٣١،٧۶۶،۴٨۵( فوق مبلغ  رقم بوديجهۀجمل

 با پرداخت معاشات الی بيست ھزار دالری در امتياز "گيالنی" تا "ربانی"غاز کار تا اکنون از آاين مبالغ ھنگفت از 

  جھادی ھای به حايشه رانده شدهۀھم. و ھيچ دستاوردی ھم ندارد . رسد  به مصرف می» تنظيمی « دھی به سران 

 .ل اين تشکل گردند  و از امتيازات مادی برخوردار شوند خ سعی دارند تا دانحوی از انحاءبه 

خاطر وند ه  که تحت ميانجيگری شورای عالی صلح به اصطالح با اين پروژه ملحق شده صرف ب"گلبدين"اکنون 

 . باداران بی بھره نماند ۀاز اين پول ھای باد آورداست تا گرفتن 

 "حامد کرزی" که دو حکومت موازی تحت دو رھبری متجانس يکی در ارگ و ديگری در قلعه در افغانستان

مد ھا در قلعه جديد آ حکومت موازی به مثلث قدرت تبديل شد و رفت و "گلبدين"مدن آحکمروائی دارند ، با 

سيس به أالمی و تبا گردھمائی ھای جمعيت اس.   از مھره ھای سوخته و مرتجع ھمه روزه جريان دارد "گلبدين"

قدرت شکل دھی نمايد ) چھار ضلعی( حزب که ھمه مسلح ھم ھستند ممکن مثلث قدرت را به مربع ۀاصطالح کنگر
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غرض سلطه جوئی قدرت خواھد انجاميد  که مردم کابل را سخت ه و پيامد آن انارشيزم و ھرج و مرج دولتی ب

 .استپريشان نموده 

ی بودن  ئ ال می نمودند از شعلهؤکه س هُ داکتر صاحب می باشد ، کسانیاگر به اصل موضوع برگردم که مصاحب

فراشته ازاديخواھی را بر آ ۀی ھا بودند و ھستند که ھميشه درفش مبارزئاشخاص سخت ھراس داشتند چون شعله 

 .بلند بدوش کشيده اند  

 .ولی کجا بود گوش شنوا اگرچه داکتر صاحب از داشتن موضع مستقالنه به مخاطبينش بار بار اعالم نمود 

ً منطقکه   رو شود ، زمانیه رسم روز طوری شده که ھر خائينی که با منقدش رو ب  ش کور و الجواب ماند فورٰا

و . ی ھا بايد افتخار داشته باشند که از نامش دشمن به ھراس می افتد ئشعله . زند  ش میی به مخاطبئبرچسپ شعله 

لت و خواری سر ذ اکنون ھيچ جرم و جنايتی را مرتکب نشده اند و به ھيچگونه ی ھا تائبايد تذکار داد که شعله 

 .اطاعت فرو نياورده  اند  

 .ی بودن افتخار است نه اتھام ئپس شعله 

مده بود از انضباط و آ به خشم "گلبدين"نام قاضی که از  تحليل ھای علمی داکتر صاحب در مورد ه کسی ھم ب

 .ار نظر نمود که در حقيقت تحليل ھای داکتر صاحب مورد نظرش قرار نگرفته بود اظھ» اسالمی « دسپلين حزب 

 .فکر می شود اين شخص از جريانات درونی جنگ مقاومت مردم قھرمان ما بيخبر می باشد 

وردن سالح و آدست ه ی ب برادکه موفق به تشکيل جبھه شده بودن ن بود ، کسانیآدر دوران جنگ مقاومت رسم بر 

گونه   که با يکی از احزاب ھفتگانه و يا ھم ھشتگانه پيوند تشکيالتی حاصل نمايد و ھيچندحربی مجبور بودمھمات 

پيوند  تشکيالتی  و سازماندھی منظم حزبی و سرتاسری وجود نداشت و حتی برنامه و اساسنامه حزبی در ھيچ يک 

 .نھا تدوين نشده بود آ

ن تنظيم می آجبھه با  بروز اندکترين اختالف با  امير حزب  مربوطه  ؛ از مر آثال اگر کدام قومندان و يا طور مه ب

در لندن زندگی می و » اسالمی « قاضی صاحب که از سمپاتھای حزب . شد  بريد و به يک تنظيم ديگر ملحق می

عمر ". د کند از موضعگيری قومی و نفرت قومی که دارد ھميشه به الفاظ رکيک بر مخالفينش تاخت و تاز می نماي

ال کنندگان ؤخوشبين بوده ،  به س» اسالمی «  اسالمی دارد و زيرکانه از برنامه ھای حزب ۀ ھم که مفکور"خطاب

 . سمپاشی نمايند وی صلح ۀو دفاع از پروس» اسالمی « داد تا عليه منقدين  حزب  اسالمی اش  وقتی بيشتر می

زاده  با شما ھم نظر و آ ھميشه دشمنکش بوده  ؛ روشنفکران ر صاحب گرامی قلمت برانتر و گفتمان سياسی شماتداک

 . ھمفکر و حامی شما می باشد 

 .د بين وطنپرستان و دشمنان مردم خط قرمز کشيد توان گاھی سياسی داشته باشد میآھر ھموطنی که کمی 

   

 .ق. ا. د

۵/٢۵/٢٠١٧ 

 

 

 


