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پيشنھاد باند "گلبدين"
به ارتباط صحبت با روسيه ،چين و ايران
چھارشنبه ١٨ -ميزان  ١٣٩٧کابل :شايد شما ھم از طريق رسانه ھا مطلع شده باشيد که امروز به پيشنھاد به اصطالح
"شورای عالی صلح" ،احزاب و سازمانھای رسمی در دولت دست نشانده در يک جلسۀ فوق العاده با آن شورا شرکت
نموده ،ھر يک از آن شبه نھاد ھا نظرات شان را به ارتباط چگونگی و روند صلح با طالب بيان داشتند .اين جلسه به
نظر من از چند نکته حايز اھميت است:
 -١اين که دولت دست نشانده از تدوير چنين جلسه ای کدام اھدافی را دنبال می کند ،باشد سرجايش ،عاجلترين نتيجه ای
که از تدوير چنين جلساتی می توان گرفت ،اين است که دولت دست نشانده و بادارانش می خواھند به طالب بگويند که
ما يعنی دولت با شما مشکلی نداريم و حتا می توانيم تمام دم و دستگاه ما را به شما واگذار کنيم ،مشروط بر آن که شما
مشکل تان را با مجموع احزاب که ادعای نمايندگی از تمام ملت را می نمايند ،حل کنيد.
 -٢يعنی دولت دست نشانده و امپرياليست ھای اشغالگرناتوئی  ،می خواھند بعد از اينھمه جنايت و ويرانی ،خود لباس
ميانجی و مصلح بر تن نموده ،طالب را با بقيۀ اسالم سياسی مقابل سازد .سياستی که کشتی گرفتن دو نفر با ريفری
انتخاب شدن مال را تداعی می نمايد .در اينجا چه طالب ببازد چه احزاب ،امپرياليسم آمادۀ  ....است.
 -٣در جمع تمام افراد شرکت کننده ،با آن که ھريک از آنان حرفی زده و مطلبی را بيان داشتند که می تواند مورد بحث
قرار گيرد ،مگر صحبت "کريم خرم" نمايندۀ بر سر اقتدار و قدرتمند باند "گلبدين" که ھمين اکنون يکی از گردانندگان
اصلی فجايع "ارگ" است و بعد از استعفای "حنيف اتمر" می شود گفت مثلث "باند ارگ" مرکب از "غنی احمدزی" و
"معصوم ستانکزی" را کامل می سازد ،بيشتر از ساير شرکت کنندگان حايز اھميت می باشد" .کريم خرم" اعالم داشت
برای رسيدن به يک صلح واقعی و ھمه جانبه ،بايد کشور ھائی را که در امور افغانستان به "حاشيه رانده" شده اند مانند
"روسيه ،ايران و چين" نيز وارد ميدان نموده ،حقوق و اھداف آنھا را به مثابۀ ھمسايگان افغانستان و آنھائی که می
توانند در چگونگی روند قضايا در افغانستان نقش برجسته ای داشته باشند ،مراعات نمود.
 -۴اين موضعگيری که در ظاھر يک نوع واقع نگری را بازتاب می دھد ،زمانی فاقد محتوا می گردد که می بينيم
طراح آن يکی از افراديست که تالش دارد به جای اشغالگران را دشمن اصلی مردم افغانستان معرفی نمودن ،يک روز
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از يخن ايران بگيرد ،روزی از پاچۀ چين و زمانی ھم از نکتائی روس .و اما اين که چرا "کريم خرم" به نمايندگی از
باند "گلبدين" چنين می گويد می تواند ،برخاسته از داليل آتی باشد:
الف -احتمال اين که "گلبدين" احساس نموده است که "پقی" شده و از چشم امپرياليسم افتاده است ،می تواند يکی از
داليل آن باشد .آنھا می خواھند بدين وسيله ضمن تالش برای يافتن بادار ھای جديد ،به باداران قبلی بفھمانند که می
توانند برای شان درد ساز شوند.
ب -بدين بھانه خود را بين طرفداران آن سه کشور جای دادن و در مقطع الزم از پشت خنجر زدن به آنھا .ھمان طوری
که در مسألۀ وحدت احزاب عليه دولت دست نشانده و انتخابات کذائی" ،گلبدين" با عين روش ھمه را به دامن دولت
دست نشانده انداخت.
پ -آنھا واقعا ً ارباب مبدل نموده از امپرياليسم امريکا بنا به دستور پاکستان و به مانند پاکستان فاصله گرفته ،قالدۀ چينی
و روسی را بر گردن آويخته باشند.
ھموطنان گرامی!
اين که دولت دست نشانده و نمايندگان اسالم سياسی می خواھند با طالب چه معامله ای نمايند ،تصميمی است که آنھا می
گيرند ،اگر من و تو نمی خواھيم بازھم زن و دختر ما از ترس طالب در خانه زندانی شوند ،اگر نمی خواھيم از تمام
حقوق انسانی خود محروم بگرديم ،اگر نمی خواھيم کتاب حاضری ما باز ھم نزد مالی مسجد باشد ،اگر نمی خواھيم
باربار نماز بی وضو بخوانيم ،اگر نمی خواھيم باز ھم قاتالن فرزندان ،خانواده و فرھنگ ما بر ما حکم برانند ،بايد خود
مصمانه حضور خويش را در عرصۀ سياست با نفی دولت دست نشانده و بادارانش در عمل اعالم بداريم.
سرکھا ما را می طلبد!!
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