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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١٧ جون ١١

  

  از ادارۀ مستعمراتی" شورای علماء"حمايت آشکار
  

 سال قبل امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء به بھانۀ مبارزه عليه تروريزم و خلع قدرت جبارانۀ طالب ١۵ وقتی 

ر کشيدند و مردمان کشور ما را به ھمان بھانه ھای به خاک و خون کشيدند، اين قلم يکی از معدود بر افغانستان لشک

کسانی بود که ضمن مبارزه عليه طالب، با استواری تمام درفش مبارزه عليه امپرياليزم امريکا و شرکا را نيز بر 

  :مبا صراحت تمام نوشت" آزمونی از نو يا رسالت ديگر"افراشته در رسالۀ 

 مبدل بگرديم، به ھمان سان می دنبالۀ تجاوزگرانبه ھمان سانی که نفرت به حق ما ازطالب، نبايد باعث گردد تا به "

بايد سخت متوجه و مراقب باشيم که نفرت و انزجار آزاديخواھانۀ ما عليه امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء، ما 

  مضمون نقل به - " طالبی گرفتار نسازدلقاتحرا در 

 بدين ميھن ما يعنی از تجاوز امپرياليزم امريکا و شرکاء ذشتۀگبرخورد آگاھانه و صادقانه به تاريخ اين برھه از 

، به وضاحت نشان می دھد که با تأسف گذشته از بخش ھای وسيعی از توده ھای نا آگاه، حتا مدعيان مبارزه و سو

دای مسؤوالنه توجه نموده، دامن شان را از لغزيدن به مرداب ھای انقالب نيز نتوانستند و يا ھم نخواستند به آن ن

  .تسليم طلبی طبقاتی و ملی منزه نگھدارند

 بر مبنای نفرتی که از اخوان و طالب داشتند، زير نام مبارزه د ھائی که با وجود گذشتۀ پر افتخارابودند و ھستند نھ

 و تجاوز مبدل گرديدند و عکس آن باز ھم بودند کسانی به با طالب به اردوی تجاوز لغزيده به کاسه ليس استعمار

  .بھانۀ مبارزه عليه تجاوز، بر شمشير خونچان طالب، بوسۀ تطھير زدند

اين نکته را بدان علت ننوشتم تا بادی به غبغب انداخته خود را بھتر از ديگران معرفی بدارم، بلکه بدان علت نگاشتم 

قرار گرفته، يعنی در يک طرف دولت دست نشانده با تمام طول بھی ضعيت مشاکه با تأسف کشور ما بارديگر در و

  .و عرض آن و در طرف ديگر جمعيت اسالمی و شورای نظار

 خدمت تان نگاشتم که تظاھرات روز جمعه تا حد زيادی خود جوش بوده، در آغاز ھيچ ربطی به بالً قاين نکته را 

به اساس گفتۀ . وز بخشی از حاکميت مستعمراتی را ساخته اند، نداشتجمعيت اسالمی و شورای نظار که خود تا ھن

ً سھم داشتند و از صبح الی ختم تظاھرات زنده باد و مرده باد گفته بودند، جمعيت  آنانی که در آن روند مستقيما
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نده به ، سايۀ شوم شان را زمانی بر تظاھرات خودجوش مردم پھن کردند، که دولت دستنشاارظناسالمی و شورای 

. خاک و خون کشانيدبه را آنھا دستور بادارانش در کاخ سفيد بر روی مظاھره چيان بی سالح فير نموده تعدادی از 

ً بعد از ختم  ديدن چنين وضعيتی تنی چند از افراد شورای نظار و ساير خاينان به ملت را جرأت داده، تقريبا

  . شعار ھای مظاھره چيان و خود را مطرح نمودنتيراندازی پای به ميدان گذاشته، شروع کردند به تحريف

با آن که اين مسأله تا ھنوز روشن نيست که آيا واقعاً شورای نظار و جمعيت می خواھند از وضع موجود برای شان 

چيزی به دست بياورند و يا اين که در اساس جمعيت و شورای نظار به مثابۀ کبوتران بال قيچی دولت دست نشانده، 

اشغالگران خود را داخل معرکه نموده، تا از راديکاليزه شدن حرکت جلو گيری  و آن را در مرداب به دستور 

سازش با ادارۀ مستعمراتی کابل بکشانند، باز ھم ديده می شود که تعدادی از افراد، به اساس نفرت به حقی که نسبت 

 از ادارۀ مستعمراتی در عمل در کنار امپرياليزم به جمعيت و شورای نظار دارند، آگاھانه و يا ھم ناآگاھانه با حمايت

  .و دولت دست نشاندۀ آنھا قرار می گيرند

بدون آن که ماھيت دولت دست نشانده را در نظر بگيرند، بدون آنھا چه خطاب نمايم، به اين عده افراد که نمی دانم 

يک از اقوام کشور ما نداشته، ابزاريست  اين نکته را در نظر بگيرند که ادارۀ مستعمراتی ھيچ ربطی به ھيچ آن که

 اقل خود را زحمت بدھند حدکه آن در دست امپرياليزم جھت تحقق اھداف کوتاه مدت و دراز مدت امپرياليزم، بدون 

که وقتی در يک سمت شورای نظار و جمعيت اسالمی را می بينند در سمت ديگر تشکيالت بازسازی شدۀ بخش 

سيد  مھمتر گلبدين جنايتکار و باندش را ببينند، بدون آن که به خود زحمت دھند باند و از ھمه کامھائی از اکسا و 

منصور نادری را با گذشتۀ آلوده و جنايتکارانه اش و نقشی که ھمين اکنون در حمايت از ادارۀ مستعمراتی به عھده 

 و پيکار آگاھانه از دستبرد دارند، توجه آنھا را جلب نمايد، تظاھرات خود جوش مردم را به جای آن که با کار

شورای نظار و جمعيت اسالمی و ساير کالھبرداران سياسی حفاظت نمايند، خوشحال از اين اند که گويا عليه 

گامی که بر می دارند، به ن افرادی ھيچ متوجه نيستند با ھربا تأسف چني. شورای نظار و جمعيت مبارزه می کنند

  .مستعمراتی مشغول ھستندتقويت ميھنفروش ترين جناح حاکميت 

وقتی انسان . چنين افرادی که آگاھانه و يا ھم نا آگاھانه در خدمت دشمنان خلق ما قلم می زنند، با تأسف تنھا نيستند

در " شورای علمای افغانستان"از طريق رسانه ھای تا مغز استخوان وابسته به امپرياليزم می شنود که به اصطالح 

و حرام معرفی نموده، دولت را در سرکوب آنھا ذی ب و خيمه زنی را ضد اسالمی يک جلسۀ اضطراری، اعتصا

عقب تمام اين سياست  برخوردار باشد بايد بداند که درمعرفی می دارد، اگر فردی از ظرفيت ھوش يک االغ ھمحق 

شورای علمائی که تا آن حد از وجدان انسانی بی خبر است که با وجود " اصطالحھا اشغالگران قرار دارند ورنه به

که آنھا از کشته ھا پشته ساخته اند و با وجودی که تمام جنايات طالب و داعش در جريان ھمه سالھا و با وجود آن 

 ھای خود اشغالگران،  تاکنون به اعتراف احصائيه٢٠٠٢در جريان اين ھمه سال يعنی از اشغال افغانستان در سال 

 ھزار افغان بيگناه به دست تجاوزگران امريکائی و شرکاء مظلومانه به قتل رسيده اند، اين دين ٣٠٠بيش از 

 ده چندمگر وقتی .  فروشان يک بار جرأت نکرده اند تا اعمال آنھا را زير سؤال برده محکوم نموده حرام بدانند

 می ريزند و از آنھا صرف امنيت می خواھند و به يابانھاخبه آن  حاميان وه نشاندھزار نفر در مقابله با دولت دست 

جای امنيت با گلوله ھای آتشين سينه ھای شان سوراخ می گردد و آنھا يا به اساس تفتين جمعيت و شورای نظار و يا 

ند و راه بندان به ھم به اساس احتراز از قربانی بيشتر، مبارزۀ شان را با شکل دنی تری ادامه داده خيمه می زن

  .وجود می آورند به يک باره دين فروشان از خواب غفلت بيدار شده به ياد چماق تکفير می افتند
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از خوان نعمت استعمار ارتزاق می " شورای علماء"من نه حاال و نه ھم ھيچ گاھی از مشتی دين فروشی که به نام 

نخواھم داشت تا عليه خالقان و زارقان شان فتوائی صادر نمايند انتظار شرافت و وجدان نداشته و در آينده نيز 

 از مردم، انسانيت، مبارزه و حتا انقالب می زنند ھيچ گاھی انتظار نداشتم تا چشم بسته دمکه آنھائی نمايند، اما از 

ن اين سفاک ترين دشم" گلبدين"ايستاده در معيت تازه داماد حجلۀ ميھن فروشان يعنی " اتمر"و " غنی"در کنار 

، حرکت مردم را به دليل و يا به بھانۀ حضور جمعيت اسالمی و شورای نظار خلق به خصوص نيروھای انقالبی 

  .محکوم نمايند

  !خوانندگان نھايت عزيز

چه به گفتۀ ھمکار عزيز . است و نه ھم مقايسۀ آنھادر ميان در اينجا نه پای حمايت از جمعيت و شورای نظار 

چه برای آنھائی که از منظر دافع از . دم سگ ھم سگ است و سر آن ھم" مان ھستیسيد موسی عث"پورتال آقای 

حق و " نظار به مانند حزب ورایشحريت و استقالل افغانستان و آزادی مردم آن به قضيه می نگرند، جمعيت و 

و خودش، " بدينگل"و به مانند باند " سيد منصور نادری"و به مانند تشکل مافيائی " حنيف اتمر"مربوط " عدالت

  . ھمه دشمنان مردم اند که حمايت از ھريک از آنھا وجدان و شرافت خود را به حراج گذاشتن است

در اينجا بحث روی اين است که آيا مردم افغانستان در کليت آن، حق دارند عليه ادارۀ مستعمراتی کابل دست به 

  تظاھرات و يا اشکال ديگری از مبارزه بزنند و يا خير؟

اه حق دارند آيا اين حق مشروط است و يا مطلق؟ آيا مشروط به اين است که در اول جمعيت و حزب و يا کدام ھرگ

نھاد ديگری را از صفوف شان بزدايند بعداً به مبارزه روی آورند و يا عکس آن آنھا وظيفه دارند ھمزمان با پيشبرد 

شورای نظار و ساير طيف ھای ارتجاع ھار مذھبی و مبارزۀ شان عليه اشغالگران و ايادی آن در قالب جمعيت و 

  کليت اسالم سياسی، صفوف خويش را به منظور تضمين رسيدن به ھدف از وجود خاينان منزه نگھدارند؟

گذشته از آن در چنين حالتی، برای آنھائی که دم از مردم می زنند وظيفه چيست؟ در گوشۀ تاريکی نشستن و مردم 

ن و از دور روضۀ پسران مسلم و سربريدۀ حسين بن علی را خواندن که گويا جمعيت و را در صحنه تنھا گذاشت

 نظار در تظاھرات حصه دارند لذا چنان تظاھراتی محکوم است و يا عکس آن، شجاعانه در ميدان وارد شورای

  ؟؟ تصفيۀ صفوف شان از ايادی دشمن ياری نمودندررا مردم  و شدن

  !خوانندگان نھايت عزيز

 حتماً شنيده ايد که تاريخ به نيت افراد قضاوت نمی کند بلکه نتيجۀ عملکرد آنھا را معيار قضاوت خود قرار اين را

اگر مسأله چنين است که است، ھر کس به ھر بھانه ای که خواسته باشد حرکت مردم عليه حاکميت مزدور . می دھد

جايگاھش را انتخاب " غنی"ھا و " گلبدين"نھايت در کنار  نمايد، بايد اين را بداند که در هئتبرو جنايتکار کنونی را 

  .نموده است

ايادی و جيره خواران ادارۀ مستعمراتی کابل در تمام خيمه شب بازی ھای رسانه ئی خود می کوشند از طريق 

ک باشد، ھراسان ساخته می خواھند عليه مظاھره چی ھا تحري" چه"نباشد پس " دولت" مردم ما که اگر اين تخويف

و  کسی نيست از آنھا بپرسد، تا حال که اين يک مشت دزد و وطنفروش بوده اند چه گلی بر سر مردم زده اند. نمايند

  . اشک آلود شونداشک از چشم کدام طفل يتمی زدوده اند که در نبودن آنھا سر بی گل باقی مانده چشمان 

 ١۵رد صدق می کند وقتی در موجوديت آنھا طی اين که گفته اند باالتر از سياھی رنگی نيست درست در ھمين مو

  . ھزار قربانی داشته ايم به يقين درنبودن آنھا روز ما بدتر از اين نخواھد شد٣٠٠سال بيش از 

  : سال قبلم١۵ می گردم به ھمان حکم رب
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اتالق  نبايد ما را در دام دولت دست نشانده انداخته و در ب نظارشورای که نفرت ما از جمعيت اسالمی و اننھمچ

تسليم طلبی ملی غرق نمايد، به ھمان سان ضديت ما با دولت دست نشانده نبايد ما را به حمايت علنی و يا مخفی باند 

ھای و ابسته به اسالم سياسی من جمله جمعيت اسالمی و شورای نظار انداخته، ما را با ھويت مبارزاتی ما بيگانه 

  .بسازد

فه داريم تا در کنار مردم خود ايستاده، ضمن مبارزه با دولت دست نشانده و به نظر من در چنين حالتی ھمۀ ما وظي

  حزبحاميان آن، مردم را بادادن آگاھی انقالبی از گزند خطرات ساير نيروھای ارتجاعی من جمله جمعيت و

  .نيز حراست نمائيماسالمی 

  


