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  رھا.س
 ٢٠١٣ جون ٣٠

  مقام  و نبرد برسرچوکی و»گلم جم«حزب 
 

وعالم ) رھبری جنبش ملی(، بين دوستم)جنبش ملی اسالمی( ھا»م جمگل« بدينسو يخن پارگی ھا در درون از چند روز

واقع  پديدار گشته که ھريک ديگری را متھم به خيانت وجنايت کرده وخود را در) معاون جنبش و والی جوزجان(ساعی

  .کند گراين جنايات ھا قلم داد میءافشا

گونه اصطکاک را درمقابل چرخ جنايت واستبداد خود  خواند، ھيچ دوستم که خود را قدرت تکتاز سمت شمال می

حزب خودش کسی سربلند کرده ومقامش را به مخاطره ه واز طرف ديگر نمی خواھد که حتی از درون پذيرفته نتوانست

) مستعمره وپوشالی ۀادار(ندازد، باالی معاون جنبش حمله کرده وآن را سرکوب می کند که چرا با دولت مرکزیبي

که درخواستم مبنی برتشکيل جلسه  بنده بعد از اين"صدا راه انداخته که  و سر کاری دارد وبعد از وحشيگريھاھم

 ۀکه نزديک خان باساعی از طرف او رد شد، اين بار خواستم خودم پيش ساعی رفته وترتيب جلسه را بدھيم، بعد از اين

لدوری ودرمخالفت با قانون قرار قساعی رسيديم آنھا باالی ما فير کرده و افراد مرا زخمی ساخته است واين کار ساعی 

  ".عالم ساعی يک شخص بی پروا و دارای مفاسد اخالقی نيز می باشد: "ی افزايد، دوستم م"دارد

طور خود سرانه مردم سمت شمال ه دوستم ب"از طرف ديگر، عالم ساعی با رد اين ادعاھای دوستم، چره می پراگند که 

 برپاکنند که  شورش کنند وآشوب- خصوص من که والی جوزجان ھستمه  ب-خواھد عليه دولت را مسلح ساخته ومی

  ".خوشبختانه من جلوی اين کار دوستم را که درمغايرت باقانون وامنيت قرار دارد، گرفتم

ی ئخاطر تضعيف جانب مقابل به قدرت نماه برای جنايتکاران که ھيچ چيز جز چوکی ومقام شان، ارزش ندارند، ب

 و دربدل اعطای پول وبعضی ھا را ھم بازور در را به خيابان ھاکشانيدهه پرداخته وبازور وپول خود توده ھای در ب

مرگ "يا" مرگ بر ساعی"، دست به تظاھرات برده و شعارید تا به رسم حمايت از جانب خاصندار وتھديد وامی

 که بھترين سالح برای برانگيختن قھر توده ھا در دست جنايت کاران جھادی شمرده می را باالکنند وچيزی" بردوستم

 اما در اين قضيه چون ھردو جانب از يک مليت به شمار رفته . به تعصبات قومی ومليتی می باشدشود ھمانا دامن زدن

رھبری کنندگان، شعار می دادند که   ھمين کار صورت گرفت ودر روز تظاھرات،اً پس تغيير شعار الزم بود که دقيق

، توده ھای مظلوم که نمی "کند ی میکه عالم ساعی ازبک بوده واز قوم خود ماست اما به پشتون ھا نوکر باوجودی"

دھند که ھرطور طبق خواست وميل   يا متاع ديگر، به کی ھا اجازه میپول ی چيز نا چيزدست آوردنه دانند دربدل ب

شان از آنھا سوء استفاده کنند، بی محابا پيمان اسارت وبردگی خود را تمديد کرده و خود ھارا برای تبديل شدن به لقمه 

  .اران خونخوار آماد می کنندھای چرب کفت
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جنگ ھای زرگری بين جناح ھای مختلف جنايت کار وياھم در درون يک جناح واحد بين افراد شان، برای رسيدن به 

، امان هللا خان به بعد آفتابی گشته و از سی وپنج سال بدين طرف ه از دوران شاه آزاداً پول وشھرت،  تقريب جاه ومقام،

د گرفته است که قربانی اين جنگ ھای ناعادالنه و زرگری درطی ھمين سی وپنج سال ميليون شکل وحشيانه را به خو

خاطری نجات از گرسنگی و فقر به دام چنين بازی ھای ناروا گير مانده وخورد ه ھا خلق بی گناه و فقير ماشده اند که ب

  .قربانی خود را از ملت می گيرندچوکی ورسيدن به مقام باالتر،  دست آوردنه شدند، اين بار نيز ھوس ب

بعد از چند به اصطالح مظاھره ازطرف ھواداران دوستم، عالم ساعی مجبور به ترک جوزجان گشته ودرکابل سکنا 

  :گزيده است ودر اين اواخر گفته است

 نمی خورم بنده را تھديد می کند، من از کابل تکان  نورمال نشده است وخطرشمال کامالً که اوضاع سمت  تا زمانی"

ولی درمقابل، دوستم غرش وپارس کردن خود را " وپروای اين را ندارم که در اين مدت وظيفه ام را کی پيش می برد

ضد اشغال گران ه اين آقا آھنگ مبارزه ب"  وتنظيم نيرو پرداخته است که گويا ء به تجھيز قوانهکازير افزايش بخشيده و

ت کاران ناميمون ترين وناخوشايندترين ترين مبارزه تلقی شده و معادل است که درنظر اين جناي چيزی -را کرده است

ودر ضمن بدون کدام شرمی از فساد اخالقی معاونش که "  مقصود ۀتخريب کعب يا ھم با يورش بردن بر عرش اعلی و

، دوستم  شودوده بر میکنند که ھرآدم ولو ھرچه ساده باشنيدن اين فکاھيات از خنده ر حيثيت دم خودش را دارد، ياد می

ی را از ياد برده است که خودش به خاطراھدای دختران جوان وباکره به اربابان ترکی اش وتجاوز ئآن  زمان ھا

 عالم شده بود و آن مفاسد اخالقی خود را به ياد نمی آورد که باری، درسال ھای ۀبيرحمانه باالی زنان ودختران، شھر

طور دسته ه  يک ماه درپيش خود نگھداشته و باوحشی ترين وحيوانی ترين شکل بخون وخيانت، زنی را به زور مدت

ش لخت پيش تمام عساکر وقومندانان سگ صفتکه زن بيچاره ومظلوم را در  کردند و درحالی جمعی بااليش تجاوز می

  !)زھی بی ناموسی و وطن فروشی.(ميکرد، شراب را از ميان سينه ھايش می نوشيد

مھربان وخوش آمدنی می باشد،  دم سگ وجود ندارد وکسی نيست که بگويد دمب مار خالف سرش،تفاوت بين کله و

ی دوستم، ھيچ تفاوت بين ئسگ صفتی دوستم يعنی وحشيگری عالم ساعی و وحشيگری عالم ساعی يعنی درنده خو

ارد ، تفاوت صرف درنام وجود ند... ی، گالب زوی، گلبدين، شھنواز تنی وندوستم، ساعی، محقق، سياف، ربانی، قانو

شان وموقعيت جنايت شان بوده که يکی در شمال مشغول سالخی مردم بوده وديگری در جنوب وحشت آفرينی می کند، 

يکی در غرب کفتار صفتی کرده وديگری از شرق صدای خون وجنايت خود را باال می کند ودر اين ميان کسانی ھم از 

شوند که اين جنايت ھا را تئوريزه کرده ومحلول دل ناپذيری از آن می سازد  میقماش سپنتا، سيماثمر وديگران  يافت 

  "جنگ است وھرجنگ قربانی کار دارد" که

که از جنگ ھای عادالنه پشتيبانی کرده  کسی. جنگ تا جنگ است، جنگ عادالنه وناعادالنه!  آقای سپنتا وھمپالگان

د، شجاعت واز خود گذری کار دارد که شما از آن جنس نيستيد خيز ودرمقابل جنگ ھای ناعادالنه به مبارزه برمی

 ۀوبھتر است خپ وچپ به چوکی تان تکيه زده وبه فکر جيب تان باشيد چون تاريخ به درستی قضاوت خود را دربار

  ! ملی سرخک ھای ھالندی قضاوت خواھد کرد، نگران نباشيدۀشما ھم نموده است ھم چنانکه دربار

ن ميان درد آور است ھمانا مورد سوء استفاده قرار گرفتن توده ھای نا آگاه می باشند که به ناحق که در اي ولی چيزی

کنند ولی بازھم قضاوت تاريخ ونبردھای  چندصباح وپگاھی عمر درحال احتضار اين جنايت کاران را افزون می

ش شدت ولذت انتقامشد به ھمان اندازه گويند که به ھراندازه که دريک کشور ظلم بيشتر شده با عادالنه در تاريخ می

  .بيشتر است وآن روز با تحمل تمام درد ھای زايمان طوالنی اش، آمدنی است

  !مرگ بر امپرياليزم ونوکران ارتجاعی اش

 !زنده باد جنبش انقالبی کشور ومبارزات مردم ما


