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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٧
  

  "ديگ به ديکچه ميگه، رويت سياه"
١  

  
ه شده، خواند" اشرف غنی"وسگ پاسبان استعمار، " گلبدين"از زمانی که خطبۀ عقد مجدد بين عجوزۀ ھزار داماد يعنی 

نھا که بار بار از از آنجائی که شخص عروس تا ھنوز پای به حجله نگذاشته و آنھم به خاطری که داماد خيل و شرکای آ

ھد شکنی ھای تکراری وی بوده اند، اجازه نمی دھند تا نقاب از ع دل گرفته و شاھد بی وفائی ھا و عروس خانم کام

 اين عجوزه را دارند، به سينگار مبدلابسته به استعمار که وظيفۀ معرفی رخسار سينگار کرده اش بردارد، رسانه ھای و

ھايش دراز نموده زمانی با " پس آوردگی"ناگزير جھت معرفی وی ھراز گاھی دست به دامن فرزند آن عجوزه و يا ھم 

ه باشد تا مگر  ديگری مصاحبه کرده، می خواھد ھميشه نه تنھا اسم وی را برزبانھا جاری داشتايکی و گاھی ھم ب

تکرار نام حساسيت ھا عليه وی را کاھش دھد، به نحوی تالش می ورزند تا گذشته از اين که وی را مظلوم معرفی می 

گل نو رسته ای معرفی بدارند نودارند، تا جائی که امکان دارد و پرروئی آنھا اجازه می دھد، آن عجوزۀ ھزار داماد را 

  .يجاد لجن زار کنونی نداردکه گويا ھيچ مسؤوليتی در قبال ا

 در اين مختصر از مجموع .و تالش رسانه ھا در مورد معرفی وارونۀ وی به ھمگان است" گلبدين"بحث ما در مورد 

" امين کريم"و نمايندۀ با صالحيتش " حبيب الرحمان"تالشھای رسانه ھا، توجه خويش را به يک جمله از فرزندش 

  :را مراعات نموده باشم" نه اگر کس است، يک حرف بس استدرخا"معطوف می داريم، باشد اصل 

بود به قتل " گلبدين"که گويا نامزد دختر " عبيد هللا بارکزی"وقتی ماه قبل در واليت قندھار در اثر بمب گزاری، فرزند 

نيد  بخوا- حبيب الرحمان حکمتيار"رسيد، در جمع شرکت کنندگان در تشييع جنازۀ نامزد خواھر، خسربره يعنی 

نيز چند کلمه سخنرانی ايراد نمود، که طبق برنامه از طرف رسانه ھای وابسته به استعمار که ھيچ وظيفه ای " - ظلمتيار

به جز آراستن و پيراستن استعمار و ايادی اش ندارند، مورد استقبال قرار گرفته، ھريک به نوبۀ خود بر آن نبوغ دست 

  .تأئيد بلند نمودند

  ".طالبان از خوارج بد تر اند: "ه بودگفت" حبيب الرحمان"

در اينجا من به نوبۀ خود خواھم کوشيد تا اندکی بر اين جمله مکث نمايم، اما قبل از آن بر خود الزم می دانم تا به 

به خاطری تبريک بگويم که قادر . و ديگرانی که در تربيت فرزندش نقشی داشته اند، تبريک بگويم" گلبدين"شخص 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ندی تربيت و به جامعه تقديم نمايد که در تمام جھات جانشين بحق پدر بوده، نه در تحجر و عقب ماندگی شده است، فرز

  !باز ھم تبريک. از وی چيزی کمتر دارد و نه ھم در پر روئی، بی حيائی و خبث طينت

  :، از چند جھت قابل مکث می باشد"طالبان از خوارج بد تر اند"جمله ای که 

مت آن عده از دانشمندان تاريخ که به موضعگيری ھای رسمی مؤرخين قناعت ننموده، ضمن  با عرض پوزش خد-١

تالش مستقل جھت بررسی وقايع تاريخی، درايت و فھم آن را دارند تا از الی سطور متون تاريخ، نا نوشته ھای تاريخ 

اند که تاريخ رسمی اسالم از آنھا را بيرون بکشند و بر مبنای چنين تالشی می دانند که خوارج به غير از آن بوده 

بدگوئی نموده سالھا آنھا را در ھر حرکت اجتماعيی که از جانب توده ھا عليه حاکميت ھای فوق ارتجاعی خلفای اموی 

و عباسی صورت گرفته، بدون آن که به عمق و چرائی آن حرکت، خود را مشغول ساخته باشند، سنگ مالمت و 

 زمين به خصوص ساناخروص نقش آنھا يعنی خوارج را در جنبش ھای آزاديخواھانۀ شماتت بار نموده اند، به خص

 در اين مختصر به ارتباط خوارج، ھمان موضع رسمی را که گوينده ًخيزش ظفرمند صفاريان، مطلقا ناديده گرفته اند،

  . را ادامه می دھمم بحثنظر گرفته،با ھمان اعتقاد از آنھا نام می برد، مد

مقايسه می نمايد، در گام نخست چنين مقايسه ای مبين آن است که " خوارج"را با " طالب"، "گلبدين زاده" اين که -٢

 قرن ١۴زده و عقب مانده نمی داند که در طول اين  اين آدمک در جا.  قرن قبل زندگانی می نمايد١۴نامبرده در ھمان 

اکثريت داشته و به کشور ھای اسالمی موسوم اند، آنھا مسلمانان در که ئی ھاجوامع متمدن انسانی من جمله کشوربر 

خليفۀ چھارم مسلمين و " علی"چنان فجايع دھشتناک، ويرانگر و خونباری گذشته است که حرکت خوارج عليه 

گرديد، ھيچ اھميتی برای تذکار نمی يابد، وقايعی چون حمالت " علی"ر سلسلۀ اموی که منجر به قتل يانگذابن" معاويه"

 مغول، کشتار ھای ھالکو خان نواسۀ چنگيز که گويند رود فرات را به خون در آورده بود، جنايات ھيتلر، چنگيز خان

 و نزديکتر از جنايات امپرياليزم امريکا در تمام نيمۀ دوم قرن  تا اينک، جنايات سوسيال امپرياليزم روس در افغانستان

در رقابت خونين با " گلبدين"لۀ پدر جنايتکارش شخص  ھزار از باشندگان کابل به وسي۶۵ھمه قتل عام بيش از 

، رويداد ھائی اند که اگر کسی حد اقل بوئی از وجدان برده باشد، می بايد آنھا را به رسميت شناخته و " ربانی-مسعود"

  .حين مقايسه از آنھا نام ببرد، نه چند انسان مظلوم و تحت تعقيب

 خود نشان می دھد، که مقايسه کننده يا به مانند اصحاب کھف از خواب چند ساله برخاسته است چنين مقايسه ای در نفس

  .و يا اين که برای چنين شخصی تمام آن جنايات، جنايت شمرده نمی شود

حبيب "، يعنی "گلبدين"با خوارج نکتۀ ديگری را که بيان می کند، آبشخور مطالعاتی فرزند " طالب" مقايسۀ -٣

خوندی ايران اشراف دارند آ آنھائی که به فعاليت ھای مطبوعاتی و بحث ھای درونی ھيأت حاکمۀ . می باشد"الرحمان

به نيکوئی می دانند که آخوند ھا، جھت تحميق بيشتر توده ھای ميليونی ايران، ھر حرکت امروز شان را می خواھند با 

 به صورت مثال، .ان قرينه، بر مردم سوار باقی بمانندقرينه سازی ھای گذشته به خورد مردم داده با استفاده از ھم

جالد حرفی بزنند، " خمينی"ھر وقتی که می خواستند، عليه رفسنجانی و چند تن ديگر از ياران " خامنه ای"طرفداران 

" محمد"دو تن از ياران نزديک و اقارب " زبير"و " طلحه" از ياددھانیبه منظور فريب مردم شروع می کردند به 

 ردا بر حياتش، نقش آنھا را در جنگ جمل وزمانآنھا ضمن ياددھانی از عملکرد موافق نظر پيامبر در . يامبر اسالمپ

کسانی که به چنين سياست . کشی بين مسلمانان برجسته ساخته، بر ھمان مبنا آخرت آنھا را تباه شده اعالم می داشتند

 ورق را می پشتکه آنھائی ند آخوندی باالی منبر، تاريخ را ورق می زند، مگر  نداشتند، فکر می کردشنائیآ تبليغاتيی

از آن . و عاقبت تباه شدۀ وی اختصاص يافته است" رفسنجانی"خواندند، می دانستند که اين حرفھا ھمه به استقامت 
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 قضاوت بايد به ھمان دوران جوانی اش را در ايران آخوندی، گذرانيده است، مسلم است که حين" گلبدين"جائی که پسر 

  .سياست تبليغاتی تمسک بجويد

يکی دانستن، محتوای ديگری را که با خود حمل می نمايد، گوينده چه بخواھد و چه ھم " خوارج"را با " طالب "-۴

زيرا به استناد ھمان قرائت و حکم رسمی . نخواھد، سجده بر آستان ادارۀ مستعمراتی کابل و بحق دانستن آن می باشد

آنھا ھمه و بدون استثناء با حرکت و ضديت شان عليه خليفۀ بحق مسمانان يعنی " خوارج"خين اسالمی در مورد مؤر

نموده و به " بغی"، خليفۀ چھارم که نزد تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنی از مرتبت خاصی برخوردار است" علی"

  .مثابۀ باغی ھمه مباح الدم و واجب القتل می باشند

و تمام حزب پدرش راجع می گردد اين است که از چه زمان بدين سو، " حبيب الرحمان" از اين طرز ديد به سؤالی که

 يافته اند؟ آيا چنين - از منظر اسالم بحث می کنيم-خلفای راشدين" حقانيت"ادارۀ مستعمراتی کابل حقانيتی در نوع 

ه است؟ ھرگاه از قبل وجود داشته، به اصطالح عدم تمکين جايگاھی از قبل وجود داشته و يا اين که بعد ھا به وجود آمد

قرار می دھد و يا خير؟ و ھرگاه بعد " خوارج"و مبارزات ظاھری پدرش عليه اين حاکميت، آيا پدرش را نيز در جمع 

اعث دست يافته است، آن تغييراتی که ب" حقانيتی"تر يعنی بعد از امضای توافق با پدرش، ادارۀ مستعمراتی به چنين 

  چنين تحول بنياديی شده است، کدام ھا اند؟

حکم درستی نموده است، سؤالی که ھم " گلبدين"بوده و پسر " خوارج"ًاقعا بد تر از و" طالب" ھرگاه بپذيريم که -۵

و ھم تمام حزب پدرش می گردد، اين است که وقتی " حبيب الرحمان"متوجه شخص صادر کنندۀ چنين حکمی يعنی 

نه يک بار بلکه بار بار تابعيت و اطاعت مطلقش را از امارت اسالمی طالبان اعالم داشته و " گلبدين"ا چنان بوده، چر

 در قدرت سھيم گردانيده شود، تقاضای که ھميشه "طالب" سال، ھميشه خواستار بوده است، تا از جانب ٢۵در جريان 

 جنايات آن در صفوف خود جای کوھوارۀبا را  "گلبدين"رد شده و ھمان طالب حاضر نشده است، تا " طالب"از طرف 

  .بدھد

 ھجری شمسی گذاشته شده، با گذشت زمان، به خصوص با قبول نوکری مستقيم ۵٠کوھواره ای که بنيان آن در دھۀ 

پاکستان، ارتجاع عرب و امپرياليزم، در تمام دوران اشغال افغانستان به وسيلۀ روسھا، نه تنھا در داخل افغانستان، 

 نيروھای نظامی مربوط حزب اسالمی به مثابۀ پياده نظام نيروھای اشغالگر عمل کرده، فرزندان صديق و جبھات و

پاکباز ميھن را که می خواستند وطن شان را آزاد و مردم شان را در رفاه، آسايش و امنيت ببينند، جوقه جوقه نابود 

شتار، چه در ايران و چه ھم در پاکستان، نخبگان آزادۀ نمود، بلکه در خارج از کشور نيز، با به راه انداختن ماشين ک

را به " سعادت"گرفته تا زنده ياد " الفت"و از زنده ياد " قيوم رھبر"گرفته تا زنده ياد " مجروح"از زنده ياد ميھن ما 

از ھموطنان  ھزار ۶۵با کشتن بيش از " جنگھای داخلی"به اصطالح قتل رسانيد، و امتداد خونبار تر آن را در جريان 

  . نمودخي تارما صرف در شھر کابل، نامش را به مثابۀ يکی از جنايتکاران قرن ثبت کتيبۀ خارائين

 ادامه دارد


