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  موسوی

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٩

  

  "گلبدين"تمھيد جنگ قومی با تسليح 
، به اشغال يک ااين نکته را بار ھا نگاشته ام و چه بسا باز ھم بار بار بنويسم که وقتی امپرياليزم جنايتگستر امريک

اين . دست بردار نيستتحقق اھدافش از د، با تمام قواء و با رفتن تاپای تجزيه و نابودی طرف مقابل سرزمين دست ياز

را ھم نوشته ام که امپرياليزم جنايتگستر امريکا زمانی که در تحقق اھداف ستراتيژيکش احساس شکست نمايد، ھميشه 

جداگانه حد اقل شکستش را به اميد کمائی نمودن زمان بيشتر به تعويق بيندازد و کوشيده است با انتخاب دو خط حرکی 

يکی صدور بحران و گسترش ميدان جنگ از کشور مورد نظر به کشورھای ھمجوارش مانند مسألۀ حرکی آن دو خط 

 کشانيدن از ويتنام، کامبوج، الووس و اينک پاکستان است و ديگری کشور مورد نظر را به طرف تجزيه و انشقاق

نمونه ھای بزرگش را می توان در اعالم جمھوری فدرال . طريق ايجاد و دامن زده به تضاد ھای تابع و درجه چندم

  .مشاھده نمود... المان، تقسيم کوريا به دو کوريا، تقسيم ويتنام به دو ويتنام، مسألۀ سودان و 

 آن که به صورت بسيار خزنده و آرام خط حرکی اولی يعنی تا جائی که تطبيق اين خطوط به افغانستان بر می گردد، با

ق يتطبصدور بحران را در مورد پاکستان و به درجاتی در مورد ايران و تاجيکستان عملی نموده است؛ مگر به ارتباط 

 کار ،، امپرياليزم جنايتگستر امريکا در تمام اين مدتسير حوادث و وقايع بر می آيداز خط حرکی دوم، تا جائی که 

تنھا مشکلی که جھت تحقق آن بدان مواجه . برای تحقق آن خط حرکی را ياد نبرده و به شدت در راه آن کوشا بوده است

  .افغانستان را تجزيه نمايدحاضر باشد بوده عدم دسترسی به آن مھره ای که حاضر باشد، چنين ننگی را پذيرا گرديده، 

رمايه و روابط با امپرياليزم می توانست و ي وجود آن که از لحاظ سرشت و خمدر ھمين جا بالفاصله بايد افزود، طالب با

 جھت انجام چنين مأموريتی انتخاب گردد، مگر تماميت خواھی طالب، به اين نيرو چنين اجازه ای را بالقوهمی تواند 

م جنايتگستر  نتيجه امپرياليزنداده است که حين سازش با امپرياليزم، به چيزی کمتر از تمام افغانستان راضی گردد، در

  ننگی خم به ابرو نياورد، و آن کسيست کس و يا کسان ديگری را پيدا می نمود که از پذيرش چنين داغامريکا می با

به امپرياليزم و ارتجاع منطقه، " گلبدين"دليل چنين امری گذشته از وابستگی برده وار . و باندش می باشد" گلبدين"ًفعال 

 می ساخت و "تنی"، ھمان عشقی که گاھی او را متحد استار وی به کسب قدرت از ھر طريق ممکن عشق ديوانه و

" شورا" قاتل خلقھای اقوام مختلف افغانستان ،"دوستم" ھم با وقتی و باندش نرد عشق می باخت و "نجيب"زمانی با 

  :را به بقيۀ نوشته جلب می نمايمو اما اين که چنين روندی چگونه اجراء خواھد شد، توجه تان . تشکيل می داد
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در آستانه و حين آمدنش به قبل از آمدن خودش به کابل و " گلبدين "افراد متعلق بهکه را  ھمه به ياد داريم زمانی -* 

کابل، از پاکستان به افغانستان و محل ھای سکونت شان می رسيدند، خانواده ھا با الری ھای جنگله بند  و بدون کمترين 

خود را " گلبدين" آمدن باکه " ستانکزی"و " اتمر"و باندش در وجود " غنی" مالحظۀ امنيتی به کابل رسيدند، تالشی و

زب و حدت و جنبش از سوی ديگر، تا حدی سبکبال حاز قيد يکه تازی ھای شورای نظار و جمعيت از يک سو و 

با تمام تجھيزات " گلبدين"ه نيروھای وابسته به احساس می نمودند، آگاھانه فضای امنيتی را چنان سازماندھی نمودند ک

  .شان به محل رسيده، اسکان بيابند

ی از ئبه مناطق شان مانند ، کوھستان، بگرام، قره باغ کوھدامن، تگاب و بخش ھا" گلبدين" در دوام اسکان نيروھای -*

و چھاردره و از ھمه مھمتر رستاق در واليت تخار، نقاطی از واليت قندوز به خصوص ولسوالی ھای امام صاحب 

صلح و آرامش " گلبدين"وار می نمود که گويا با آمدن خش که ادارۀ مستعمراتی قبل از آن نواليت بغالن، خالف تبليغاتی

در مناطق " گلبدين"در آن مناطق تأمين خواھد شد، وضع امنيتی تمام اين مناطق بد تر شده متناسب با توانمندی افراد 

تشبث به جنگھای داخلی زير نقاب طالب و داعش ت ھم با ترور ھای مخفی، درگيری ھای علنی و متذکره، عدم امني

  .شدت گرفت

در ھمين مناطق محدود مانده جای ھای " گلبدين"بدان معنا نيست که تحريکات تخريبی فوق  تذکر ساحات و مناطق - * 

راد آمده از شمشتوی پاکستان در داخل مناطقی که ديگری را مورد تھاجم قرار نمی دھد، بلکه متناسب با رشد نفوذ اف

در مناطق ديگری مانند " گلبدين"اسکان يافته اند می توان به جرأت نوشت که می بايد منتظر عمليات تخريبی باند 

آغازش را رقم " عطا"و " مھمند" آنچه در بلخ از طريق جنگ -نجرو، غوربند، قسمت ھائی از ھرات و فارياب نيز بود

   -زد

 ادارۀ سمت شمال ،به نمايندگی از تمام باندش با صراحت اعالم می دارد، که ھرگاه دولت" گلبدين" در چنين فضائی - * 

از " گلبدين"وقتی .  ماه امنيت مطلق را در آن مناطق تأمين خواھد نمود۶بسپارد، ظرف مدت " گلبدين"افغانستان را به 

 اين را ھمه می دانند که چاقو ھيچ گاھی امنظورش مقابله با طالب نيست زيرتأمين امنيت درشمال ياد می نمايد، به يقين 

مراتی را از شر شورای نظار، جنبش و جمعيت اسالمی عدسته اش را نمی برد، بلکه منظورش آن است که ادارۀ مست

  .نجات خواھد داد

ار و به عالوۀ نيروھائی که در و باندش در شورای امنيت ادارۀ مستعمراتی تصميم می گيرند، که در کن" غنی "-*

،  اندچوکات و زارت داخله از جانب جمعيت، شورای نظار و جنبش، زير نام پوليس محلی سازماندھی و مسلح شده

 مناطق را بعد تا شونده ھای دفاع خودی سازماندھی و مسلح ت زير عنوان کمينيروھای ديگری از طرف وزارت دفاع

 به نمايندگی از که، نمايند داعش توسط اردو، به اين کميته ھای دفاع خودی تسليم از بيرون راندن نيروھای طالب و

  . امنيت را در منطقه تأمين نمايد-"غنی" بخوانيد باند - وزارت دفاع

ندارد، شب فردای " گلبدين"و " غنی" دست کمی از باند حريفانتوطئه گری و درک توطئه ھای در  طرف مقابل که -* 

بيون ھای دست داشتۀ شان اين عمل دولت را رشکيل کميته ھای جديد، گذشته از اين که  از طريق تاعالم دولت در ت

از وی خواست " عطا"شدت و حدت بيشتر بخشيده، از يک جانب " گلبدين"زير سؤال بردند، حمالت شان را بر شخص 

از موضع رئيس بالفعل و " سياف"ر ھائی که آمده است دوباره به ھمانجا برگردد و از جانب ديگ" غار"تا از ھمان 

حمله " گلبدين"به صورت علنی بر مواضع " مجاھد"با " قاعد"جائی ه ، تحت عنوان جاب"حراست و ثبات"بالقوۀ نھاد 

ًنيز بی پاسخ نمانده، ضمن سخنرانی رسما و علنا آنھائی را " گلبدين"نموده، تا تکفير وی پيش رفت، امری که از جانب  ً
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به  در اين تکفير متقابل جای خوشبختی اين است که يک ديگر شان را -. جاھد می نامند، تکفير نمودکه يک دزد را م

  -نگفته اند ھرچند ممکن است اين جنگ زبانی کار را به آنجا ھم بکشاند" شعله ئی"مانند گذشته ھا 

واقعيت امر   امنيتی آن اداره، درتشکيل دو و يا چند نيروی وابسته به ادارۀ مستعمراتی از طريق نھاد ھای مختلف -* 

 به بعد با تشويق، ترغيب و تشديد مناسبات تسليم ١٣۶٠پای ماندن جای پای باند ھای خلق و پرچم است که از سال 

طلبانه در روستا ھا، از طريق وزارت دفاع، خاد، وزارت داخله و قوای اشغالگر روس، باند ھای مربوط به خود را 

تشکالتی که بزرگترين نمونه ھايش را در وجود جنبش و . تأمين امنيت بر مردم حاکم ساختندپرورش داده، زير نام 

  تا حال شاھد ھستيم" جبار قھرمان"افراد 

 حرکی ھرچند ممکن است در کوتاه مدت، امنيت گورستانی از نوع طالب را در برخی از مناطق حاکم  اين خط-*

تخمگذاری برای جنگھای آيندۀ قومی و مذھبی گرديده باعث حرکيی، ط خسازد، مگر آنچه حتمی است نفس تعقيب چنين 

را بعد از آنھمه رجز خوانی به ھمين " گلبدين"و اين ھمان چيزيست که امپرياليزم جنايتگستر امريکا می خواھد و 

" گلبدين" مانند زيرا در مقطع کنونی، دربين قوم پشتون ھيچ فردی پيد ا نمی شود که به. منظور وارد ميدان نموده است

 رسوائی يکی از افرادش به نام تشتامری که ھمين امروز . حاضر به ميھنفروشی و تقطيع و تجزيۀ افغانستان باشد

  .در مقر مرکزی ادارۀ مستعمراتی کابل از بام افتاد" ښثواب الدين مخک"

  !خوانندگان نھايت عزيز

. ن ھستيد و به سرزمين مادری تان يعنی افغانستان تعلق داريدبه ھرقوم و مذھبی که تعلق داريد فراموش نکنيد که افغا

اين ھويت تان فقط تا زمانی می تواند وجود داشته باشد که افغانستان وجود دارد، در نبود افغانستان نه شما نه من و نه 

 توطئه ايستاده بل ايناقپس به خاطر حفظ ھويت خودتان در مھم ھيچ کس ديگری از اين ھويت برخوردار نخواھد بود، 

در يک جانب و باند ھای شورای " گلبدين"و " اتمر"و " غنی"شده، بی پروا آن را افشاء کنيد و نگذاريد که باندھای 

نظار، جمعيت اسالمی، حزب وحدت و جنبش در سمت ديگر، وطن ما را به سوی نابودی محتوم سوق دھند، فراموش 

 افراد بی تفاوت ،وندی، به تقويت دشمنان افغانستان ختم شده، لکۀ ننگ آننکنيد که سکوت و بی تفاوتی در قبال چنين ر

  .و ساکت را نيز رھا نخواھد کرد


