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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ نومبر ٢۴
  

  "گلبدين "تاپاداش جناي
  

قتل  آشنائی دارند شايد به خاطر داشته باشند، حينی که حدود سه سال قبل، به ارتباط قلم آنھائی که به نوشته ھای اين 

ند سطری نوشتم، يکی از سؤاالتی که مطرح نموده بودم، مسألۀ گرايش افراد به خصوص چ "فرخنده"فجيع و مظلومانۀ 

ھمان زمان در کنار ساير جوابھا، يکی ھم از ديد جامعه شناسانه برخورد نموده، . نسل جوان به توحش و خشونت بود

خشونت، به يک ارزشی مبدل گرديده که ھر فردی که خواسته باشد، نوشته بودم که با تأسف در افغانستان تقدير فرھنگ 

سان مگر با مقداری پذيرش خطر به جاه و جايدادی برسد، به عوض آن که سالھا پشت ميز نشسته شاگردی آزود و 

ال ، از طريق شرکت فعزحمت بکشدنموده مکتب و فاکولته بخواند و به اميد آن که شانس برايش ياری کند، شب و روز 

در يکی از باند ھای انسان کشی و غارتگری، می کوشد تا برای خود اسم و رسمی کمائی نموده، يکی خود را آدمخوار 

معرفی بدارد، ديگری سر بر، آن ديگری سوزاننده و يکی ديگر متجاوز جنسی و از طريق ايجاد خوف و وحشت بين از 

در پول امکان آن را فراھم سازد تا دانی را به سرعت طی نموده، خود و بيگانه، پله ھای ترقی و رسيدن به مقامات قومن

  .غلت بزند

 و ادارۀ امريکا و شرکاءيکی از بزرگترين نمونه ھای چنين روندی، احترام و حرمتيست که امپرياليزم جنايتگستر

  .قايل شده اند" گلبدين"مستعمراتی کابل، بعد از آنھمه جنايتی که انجام داد برای 

از نخستين روز ھائی که به اسالم سياسی روی آورده يکی از شقی ترين و بی رحمترين " گلبدين"يم که ما می دان

نمايندگان اسالم سياسی به شمار رفته، نه تنھا در آغاز با پاشيدن تيزاب بر روی دختران مکاتب و زنان بی حجاب شھر 

 وقتی به پاکستان فرار نمود و در آنجا به مثابۀ عامل  خود را به نمايش گذاشت، بلکهۀکابل قساوت و ددمنشی عقبگرايان

از افغانھائی تن  ١٠٠٠، حدود ١٣۵٩ الی ١٣۵٧دست به کار شد، تنھا بين سالھای " آی.اس. آی"دھشت افگنی و کشتار 

  .را که از مظالم وجنايات مزدوران روس و بعد ھا روسھا به پاکستان فرار نموده بودند، به قتل رسانيد

ًر جريان مقاومت ضد روسی، تقريبا در تمام جبھات نبرد مجاھدين و نيروھای جنبش آزاديبخش را از عقب اين که د

جنايات اين . خنجر زده و به ھزاران تن را در آن سالھا به کام مرگ فرستاد، امری نيست که برکسی پوشيده مانده باشد

در " نجيب"عد از سقوط آخرين دست نشاندۀ روس داکتر نوکر امپرياليزم به سالھای مقاومت ضد روسی محدود نمانده، ب

، جھت نداشتند" گلبدين"که در ھيچ مورد تمايزی با " ربانی -مسعود"رقابت ديوانه وار با جناح ديگر اسالم سياسی 
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غصب قدرت، با فير راکت ھای کور و بی ھدف به ھزاران تن از باشندگان کابل را به قتل رسانيده، بخش ھائی از شھر 

  . ًکابل را کامال به ويرانه مبدل نمود

وقتی برای چنين فردی با چنين سابقه و عملکردی، به جای آن که به پاسخگوئی کشانيده شده، جواب خونھائی را که 

ريختانده است بدھد، ادارۀ مستعمراتی کابل به دستور ارباب، در پيش پايش فرش قرمز پھن نموده، از وی چنان اعزار 

قاتل خلق نه بلکه يکی از منجيان بشريت است، واضح است که برای " گلبدين"ی به عمل آورد، توگوئی وی و اکرام

عده ای حيثيت سرمشق و پيشوای شخصيتی را پيدا نموده، تمام آنھائی که از وجدان ذره ای در وجود شان باقی نمانده، 

  .باشد" گلبدين"می خواھند 

  !خوانندگان نھايت عزيز

ی از مردم خبر نداشته باشند که ادارۀ مستعمراتی کابل به دستور ارباب، به اين تجسم ننگ و نفرت، ماھانه شايد بسيار

 تن از عساکری که زير نام  محافظان ٩٠به عالوۀ اين پول، حدود .  ھزار دالر امريکائی خرجی می دھد١٨٠در حدود 

از امتيازات ديگر حرفی . اظت وی معاش می گيرنداشخاص برجسته از طرف استعمار پرورش يافته اند، نيز جھت حف

 ٢٠٠ الی ١۵٠ ھمين اندازه ھم برای آنھائی که يک ماه جان می کنند مگر در آخر ماه ھضمبه ميان نمی آورم، زيرا 

  .دالر معاش می گيرند، کار ساده ای نيست

پرياليزم تمام نمی شود، افراد اين باند که در ايات سابقه و مزدوری فی الحال آنھا به امنو باندش تنھا به ج" گلبدين"قضيۀ 

 نداشته و ندارند، با وجود تمام اين تاريخچۀ ننگين و با وجود تسليم "ببرک شياد"ديده درائی و پرروئی ھيچ کمبودی از 

ه و سياست ھای تفرقه افگنانتعميل به امريکا و به مثابۀ يک مھرۀ وابسته به امپرياليزم در جھت " گلبدين"شدن شخص 

خاينانۀ امپرياليستی، وقتی دھن باز می نمايند، به عالم و آدم بد وبيراه گفته، ھر آنچه را خود مستحق آنند نثار ديگران 

در ھمين ھفتۀ قبل ضمن يک مطلب سراسر دروغ و " گلبدين"چنانچه يک تن از جيره خواران بی آزرم . می نمايند

و افراد وابسته به وی می تواند سر " گلبدين"فته، با پر روئی که فقط از بھتان عليه جنبش انقالبی افغانستان موضع گر

  .ه بودنمودمتھم  امپرياليزم ینوکربه را " مائوتسه دون"بزند، جنبش چپ افغانستان و پيروان انديشۀ 

چيز اخالق خوب "معروف می گفتند که وی گاھگاھی ديگران را به با گفتن " تاجور"در سابق مردم کابل راجع به 

فروشندۀ خدمات جنسی را به صد ھا " تاجور"به اخالق و خوشرفتاری ترغيب می نمود، مگر امروز جای آن " است

گرفته که به عالوۀ خدمت جنسی، ميھن فروشی و جاسوسی ھم می نمايند و با اين که می بينند و می خوانند " تاجوری"

 دالر در ماه خود را به امپرياليزم جنايتگستر امريکا  ھزار١٨٠در ازای گرفتن معاش ماھوار حدود " گلبدين"که 

 در عقب ديواری از انسان و آھن  از ترس خشم مردم کابل مخفی داشته است، باز ،  و در پناه حمايت امپرياليزمفروخته

  .ديگران را متھم به نوکری امپرياليزم می نمايند" تاجورگونه"ھم دھن باز نموده 

و ساير بخشھای اسالم سياسی " گلبدين"ه است و چرا افرادی از قماش جنايتکاران وابسته به واما اين که چرا چنين شد

"  دھدمینه سيری خورده و نه دھنش بوی "به خود جرأت می دھند تا عليه نيروھای انقالبی و جنبش چپ افغانستان که 

يکی ھم بسط و توسعۀ برخورد ارتجاعی چنين گستاخانه ياوه سرائی نمايند، در کنار ده ھا دليل خرد و بزرگ ديگر، 

ھرگاه محافظه کاری و جبنی از طرف نيروھای انقالبی نشان . منسوبين جنبش چپ در قبال چنين اشخاصی می باشد

داده نشود، و آحاد جنبش انقالبی با گردن افراشته، از مبارزات جانبازانۀ منسوبين جنبش به دفاع برخيزند، می توان 

 .بر آنھا نخواھند تاخت" گلبدين" افرادی از قماش سگھای وابسته به مطمئن بود که ديگر


