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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 نومبر ٣٠
  

  "فاطميون"و لشکر " محمد محقق"
  

  :به جای پيشگفتار

  :وقتی خرد بوديم و افسانه گوش می داديم، يکی از افسانه ھا چنين بود

 حمام کنندگانخالف صبح ھای ديگر در حمام قيل و قال زياد و . ين که صبح شده، راھی حمام شدمردی شبی به فکر ا

 ھای پرسشگر ه با نگااست ، مرد که ھيچ نمی دانست قضيه از چه قراربود جای نشستن باقی نگذاشته بيرون از شمار

ن ھمين نظر اندازی ھا، چشمش به پای در جريا. اينطرف و آنطرف را نظر می انداخت تا اگر جائی برای نشستن بيابد

چند تن از حمام کنندگان افتاد، ديد که پای ھای آنھا خالف انسانھا گرد است، ديدن آن چند پای گرد وی را وادار نمود تا 

 ،دارندبه پای ھای ديگران نيز نظر اندازد، حاصل نظر اندازی، چيزی نبود مگر اين که ديد ھمۀ حمام کنندگان پای گرد 

بيرون آمده نزد حمامی رفت و جريان را گفت، حمامی که خود نيز پای گرد داشت، برای حمام  اندکی ترس از صحن با

  : بيرون نمودن وی از تعجب، پايش را نشانداده پرسيد

  !!پای ھای آنھا ھمين شکل بود؟؟

*****  

  !خوانندگان نھايت عزيز

که می شود آن را پاسخی دانست از جانب ايران برای " بيداری اسالمی"در جريان جلسۀ " محقق"از زمانی که 

منوط سپاه " قدس"قومندان عمومی قوای " قاسم سليمانی" و حاکميت شيخ ھای عرب، به ستايش از عربستان سعودی

پاسداران ايران که دستانش به مانند ساير جنايتکاران اسالمی تا مرفق به خون خلق ايران و خلقھای منطقه خونين است، 

، " پاکستان-زينبيون"، "  افغانستان-لشکر فاطميون"ش مانند فرمانه و از نقش ايران و لشکر ھای زير سخن دادداد

در سوريه و عراق، سخنانی چند " داعش"و سايرين  در جريان سرکوب "  لبنان-حزب هللا " عراق، -حشد الشعبی"

ت که به اصطالح زبان داشته باشد و دھن به مذمت بحق ابراز داشت، تا اينک که اين مختصر را می نگارم، کسی نيس

درخت را ديدن "ًنموده باشد، آنچه در اين ميان مطلقا ھيچ ديده نمی شود، به ياد داشتن  ضرب المثل نباز " محمد محقق"

  .است" و جنگل را فراموش کردن
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شته را با افسانۀ جن و پری آغاز نمودم تا به ھمين اساس و برای آن که قلم زنان را متوجه مسؤوليت شان نموده باشم، نو

کسانی که می خواھند در مسأله ابراز نظر نمايند، در حمامی که ھمه من جمله حمامی آن پای گرد است، چرا تنھا توجه 

  !شان را معطوف به شاگرد حمامی که در مناصب رسمی ھم فرد درجه ھشتم می باشد، ساخته اند؟

  !خوانندگان نھايت عزيز

يخن پاره " محقق"امداران دولت دست نشانده کدام يکی جاسوس و مزدور نيست که اينھمه به خاطر وطنفروشی از زم

نبود که با " B52" شده به وسيلۀ ديسانتدلقک " اشرف غنی" مگر در دولت دست نشانده برای بار اول اين !می کنند؟

ناھی به جز اين که موقعيت گ  و در بند يمن که ھيچ اعالم پشتيبانی از تجاوز ضد بشری عربستان سعودی بر مردم فقير

ً بدان وسيله عمال آمادگی دولتش را در يک  و کشور شان چشم قدرت ھای منطقه و جھان را به خود خيره ساخته ندارند

در جريان تجاوزات وحشيانۀ ناتو بر يوگوسالويا که " گلبدين"راز داشت؟ مگر قبل از آن ببرادر کشی نوع اسالمی ا

مگر قبل از آن در ! جنايات ضد بشری آن وجدان ھر انسان آزاده ای را معذب می سازد، به اين کار دست نزده بود؟

 افغان را در ٣٠٠به تعداد " مجاھدين کرام" وقتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا برعراق بار اول لشکر کشيد، ٩١سال 

ديگر از رھبران تن  و چند "خالص"يره ھای پولی مولوی که گويا ذخ" صدام"تحت قيادت ناتو، جھت سرکوب دولت 

مگر ساالنه چه قبل از آن تاريخ و چه بعد از آن به ھزاران ! ، نفرستادند؟ بودهمصادره نمودجھاد را در بانکھای کويت 

حت جوان ھموطن ما در کشمير در تقابل با دولت ھندوستان، در چيچن با روسھا، در تاجيکستان و حتا ھم اکنون در ت

به وسيلۀ و بادارانش يعنی عربستان سعودی، امارات، امريکا و اسرائيل در عراق، سوريه و يمن " داعش"قيادت 

  !فرستاده نشده اند؟" گلبدين"

صدا ھا آنقدر بلند شده که نياز " محقق"چه شد که در تمام موارد ھمه سکوت مرگ اختيار نموده اند، مگر در رابطه با 

  . به بلند گو در آن احساس نمی شود

  !نان عزيزھموط

اين که فرزند ميھن ما يکی در سوريه و در زير لوای ايران و روسيه کشته می شود و آن ديگری در يمن، عراق و يا 

جائی ديگر در زير لوای عربستان، اسرائيل و امريکا به خون می تپد، ھمه برخاسته از حاکميت خونبار و ضد انسانی 

 ھا فرزندان ميھن را در "محقق" نوع شيعی آن است که "الم سياسیاس"اين . در افغانستان است" اسالم سياسی"

ھا، " گلبدين"است که " اسالم سياسی"فرستند، نقطۀ مقابل آن باز ھم ھمان می  سوی مرگ به "خامنه ای"قربانگاه 

می " نياھونيتا"و " ملک سلمان"، "ترمپ" فرزندان ميھن ما را به کشتارگاه ھای ،ھا و ديگران" ستانکزی"ھا، " غنی"

در افغانستان حاکميت دارد، در ھر کجائی از جھان که منافع " اسالم سياسی"اين را مطمئن باشيد تا زمانی که . فرستند

در وجود ايران و عربستان ايجاب نمايد، به صد ھا " شاه"و " شيخ"مپرياليستی دور و يا نزديک و ارتجاع ا یقدرت ھا

به قربانگاه " ابراھيم"سرمه شده به پيروی از افسانۀ يک انسان بی رحمی به نام و ھزاران فرزند اين ميھن با چشمان 

دشمنان انسان و انسانيت بريزد، در دفاع از فرستاده خواھند شد، لذا اگر نمی خواھيد خون فرزندان اين ميھن در جھت 

" پای گردکان" زبان فرو بلعيد که خود در جمع روشن نمائيد، در غير آن" اسالم سياسی" را با نگام نخست، مناسبات تا

  .به شمار نيائيد

  بدين کاری دست يازيد؟" محقق"واما چرا 

 سابقه دار در امر سياست و خود فروشی است که می دانست، شرکتش در آن کنفرانس به يکی از آن کفتار ھای" محقق"

نه تنھا از انظار پوشيده نمی ماند بلکه " اليت جھلو"خصوص سخنرانی و تأئيداتش از سياست ھای رژيم دار و تازيانۀ 

در کنار فرزندان راستين اين د و در نتيجه نده ای به گوش آدم و عالم می رساز طرف مخالفانش با بوق وسرنای کر کن
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ا  گردی پای خودشان عمل وی را تقبيح خواھند نمود، بندر افغانستان وجود دارد برای کتما" پای گردک"ھر چه ميھن، 

 دست می زند، می بايد عقل را به کار انداخت و به کنه داليل ریآگاھی به چنين عکس العملی وقتی باز ھم به چنان کا

به نظر من داليل اين کار . اتخاذ چنان تصميمی انديشيد، نه اين که با رديف کردن چند دشنام، خود را راضی ساخت

  :محقق می تواند نکات آتی باشد

  :ی داندخوب م" محقق " -١

 در افغانستان کنونی اعتبار ھر کس نزد اشغالگران، ادارۀ مستعمراتی و حتا برخی از مردم کشور که بيشتر به فکر -*

 ھمان ۀ وسيلی از وی حمايت نموده و يا بهارتفنگيست که  بتواند در مواقع اضطخود اند تا فکر کشور و مردم، ميزان 

  .بوالندتفنگ، اھداف و اميالش را بر ديگران بق

به دست آوردن منافع شخصی   به مانند گذشته ھای دور و نزديک که طبقۀ حاکمۀ اقليت ھای قومی جھت حفظ و يا-*

خودشان، بر تمام سوگند ھای قومپرستانه پشت پای زده، نردبان ترقی و سلطۀ حاکميت ھا گرديده اند، اين بار ھم 

 و ده ھای ديگر از ھمين سنخ و قماش، با زير پای نمودن تمام ھا" سعادتی"ھا، " ناطقی"ھا، " دانش"ھا، " خليلی"

" عبدهللا"و " اتمر-غنی"باند ھای  به سوگند ھا و تعھد ھا، در مقابل رنگ سبز دالر تاب نياورده، خود و ايمان شان را

  .ند اگذاشتهتنھا با خيال پردازيھايش  رافروخته، در واقع وی 

 ١٠٠را نمودند، بعد از به خون خفتن بيش از " جنبش روشنائی"داعيۀ پيوستن به  تعدادی از نسل جوان ھزاره که -* 

ديگر ھيچ نوع اعتمادی " محقق"ھمرزم بيخبر آنھا و مشاھدۀ صريح و علنی سازشکاران قومی در آن زمينه، من جمله 

 رفته، به خاطر حفظ منافع آنھا به آنھا نداشته، شواھد نشان می دھند، که ديگر به ھيچ قيمت حاضر نيستند، به دنبال آنھا

  .سينه ھای شان را سپر گلوله ھای دشمن و يا رقيب نمايند

" محقق"که ھم از لحاظ مقام بر" دوستم"ا  ب،"عبدهللا"در بطن سکوت تأئيد آميز باند "  اتمر-غنی" برخوردی که باند -*

مقايسه نيست، انجام داد، زنگ خطريست برای قابل " محقق"زلحاظ نفوذ قومی و نظامی با برتری داشته و دارد و ھم ا

تمام مخالفان باند ارگ، که بدون توانمندی کافی نظامی و يا حمايت فعال خارجی، دير يا زود با ماشين تصفيۀ باند ارگ 

من سرش می را عار نمی داند با ھزار" غنی"ی از ھمين ترس ضمن آن که بوت پاک" عبدهللا "-مواجه خواھند گرديد

  .- ھندوستان و حتا امريکا نيز بچسپاندهود را بخواھد خ

ه لوي"و باندش در صدد تدوير " کرزی"وی، بر تشنج اوضاع افزوده در شرايطی که  که حمله برمی داند" محقق "-*

چند کوچک ھم باشد، ارگ نشينان را وادار به اتخاذ مواضع نرمتر در قبال وی خواھد اند، تشديد تضاد ھر" جرگۀ سنتی

  .نمود

در يک طرف و ايران و روسيه در جانب ديگر، در حالی " مثلث مرگ" تشديد تضاد بين عربستان سعودی و کليت -* 

که به دوستی و چاکری عربستان از که تا مه ادارۀ مستعمراتی افتخار می فروشند در مقطع کنونی جانبداری از ايران، 

  .نوشدارو را داردبرای آنھا حکم 

ھا بوده، ھيچ کسی از آن جمع نمی تواند وی را از آن بابت " پای گردک"دون استثناء ھمه در جمع  تمام زمامداران ب-* 

  .مالمت و شماتت نمايد

انجام داده و تمام جھان حد اقل به ظاھر ھم که شده، عليه آن بسيج گرديده است، ھيچ وجدان " داعش" با جناياتی که -*

  .را تقبيح نمايد" داعش "سالمی به خود اجازه نمی دھد تا عمل سرکوب

شرکت و آن سخنرانی غراء را ايراد " بيداری اسالمی "آگاھانه در مجلس" محقق"تمام اين دانستنی ھا، باعث گرديد که 

  .نمايد
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  :نمی داند و يا نمی خواھد بداند" محقق" آنچه را - ٢

   می سازد اين برخورد چاکر منشانه، نفرت مردم افغانستان را باز ھم از وی بيشتر-* 

با نھاد ھای ساخت خودشان ھمه مؤيد آن است که ھا  تاريخ روابط ايران و حزب وحدت و ھمچنين برخورد ايرانی -*

 را به  نفری ھزار٣٠ الی ٢٠ اعتماد ننموده، و فرماندھی يک ارتش کار آزمودۀ یايرانی ھا ھيچ گاھی بر چنين متحدان

ھا و " کامران"،  ھا"قاسم سليمانی"د، بلکه در مواقع الزم خود زير نظر نداده و نخواھند دا" محقق"افرادی از قماش 

  .ساير افراد خود شان اھدافشان را پی خواھند گرفت

 چندين ھزار نفری به وجود می آورد، اين یً وقتی ايران تقريبا از مردم شيعۀ در تمام کشور ھای ھمسايه ارتش ھا-* 

انجام نداده، بلکه تمام آنھا در واقع ابزاری اند که از طرف " محقق" قامت کار را به خاطر گل روی افرادی در قد و

  .ايران در مواقع الزم و يا معامالت سياسی مورد استفاده قرار خواھد گرفت

را نه تنھا منتفی نمی سازد، بلکه افزايش ھم " کون را ببازد و ھم کرک"ھم " محقق"اين نادانی ھا، احتمال اين را که 

  .می دھد


