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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٢۵
  

  ًروزش حتما می رسد، اما چه وقت؟؟
در جريان " دافغانستانآزا- افغانستان آزاد" در چند روز اخير از طريق نشرات پورتال : کابل١٣٩٧ جدی ٢۴ -دوشنبه

روند قضايا در سودان قرار گرفتم، بی توجھی و سکوت نسبی رسانه ھای رسمی که بيانگر مواضع حاکم در سطح 

ايادی خود را در درون خيزش خلق سودان عليه  ًجھانی است، کامال قابل فھم است، زيرا آنھا تا کنون نتوانسته اند

ی کثيفی که در ھمسوئی با امپرياليسم و صھيونيسم و دست دراز عربستان اخوان" گلبدين"برادر سکۀ " عمرالبشير"

سعودی خون خلق سودان را به شيشه کرده است بيابند در نتيجه می خواھند با توطئۀ سکوت نسبت به خيزش خلق 

ر سودان آغاز نموده و به کشوايران و به اجازۀ شما ھموطنان گرامی يادداشت امروزم را از . سودان برخورد نمايند

  :خود ما ختم خواھم نمود

و باند ھای مافيائی آخوندی دور و برش در " خمينی" سرقت دست آورد خلق ايران به کمک امپرياليستھا توسط -١

احيای مذھب در ايران  از ثبت تاريخ گرديد، گذشته " انقالب اسالمی"، که به نام ١٩٧٩مبارزه عليه شاه ايران در سال 

اد ھای منوط به اسالم سياسی که می توانند با ارتقای درجۀ فريبکاری و آموختن رمز و در واقع نويدی بود به تمام نھ

 تا در ربع چھارم قرن بيستم، مھر سازندبقادر خود را رموز سواری کردن بر گردۀ مردم از خمينی جالد و باندش، 

  .اسالم سياسی را به مثابۀ لکۀ ننگی بر جبن کشور ھای زيادی حک نمايند

 در ١٩٨٩رھبر اخوان در سودان، در آستانۀ کودتای " یحسن تراب"در پيوند با " عمر البشير"ين را می دانيم که ا -٢

آن کشور، ھر دو با الھام گيری از به اصطالح انقالب اسالمی ايران و پيروزی ھای خلق افغانستان در تقابل با شوروی 

 از اعتقادات مذھبی مردم و فساد و ضعف ھای دولت وقت که در جھان به نام اخوان ثبت می شد، با سوء استفاده

  .ندسودان، دست به کودتا زده، قدم به قدم حاکميت اسالم سياسی  را در آن کشور  تحکيم نمود

 بعد از سقوط دولت دست نشاندۀ روسھا در افغانستان  و آمدن و رفتن جھادی ھا و طالب و اينک امپرياليست ھای -٣

ًلق با اسالم سياسی، ھرچند  فعال حاکميت در افغانستان تنھا به وسيلۀ داعيان اسالم سياسی اشغالگر در ھمسوئی مط

ب خود را بديل و مستحق درجه اول ھر نوع حاکميتی در نمايندگی نمی گردد مگر داعيان اسالم سياسی از يک جان

افغانستان می دانند و از جانب ديگر، تا ھنوز شعار ھای اسالم پناھی و اسالم نمائی ، اسالم سياسی علی رغم تمام 

يعنی داعيان و مناديان اسالم سياسی ھنوز . دناز بين نرفته ارنگ نباخته ًجناياتی که طی اين مدت انجام داده اند، کامال 

  .ھم قادر ھستند با تکيه برعقبماندگی مردم و سوءاستفاده از اعتقادات آنھا، دم از حمايت و داشتن پايگاه مردمی بزنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

*****  

حاکميت جبارانه، ضد انسانی و ارتجاعی داعيان اسالم سياسی در ھر سه کشور که به جز فقر، مرض، بيسوادی، جنگ 

  :ست، تاو گرسنگی ارمغان ديگری نداشته موجب شده ا

، خلق  در ايران که اسالم سياسی اولتر از ديگر مناطق در آن به حاکميت دولتی رسيده است، چھل سال حاکميت-١

ايران را به جائی رسانده که نه تنھا از طبقۀ حاکم ملبس به لباس روحانيت منزجر و متنفر می باشند و در مبارزات ھمه 

 عليه خود ، بلکه ضديت با اسالم سياسی، آھسته آھسته مگر استوارانه بر آنھا را سر می دھندرگمروزۀ شان شعار 

حرکتی که در صورت تداوم .  حرفی برای گفتن ندارد، حرکتش را تکامل داده است٢١اسالم به مثابۀ دينی که در قرن 

 سال قبل، ۴٠ و پيروزی، نه تنھا شاخه ھای ديگر اسالم سياسی، نمی توانند به مثابۀ بديل مطرح گردند بلکه خالف

  .نخستين گام در جھت تثبيت يک ھويت انقالبی می بايد از نفی دين آغاز بيابد

 و دو دھۀ اخير، انتساب به حزب کمونيست گذشته از ٩٠ وضعيت کنونی سودان که زمانی يعنی در تمام دھۀ -٢

شان فراھم می ساخت، بر مبنای مجازاتھای حکومتی، در برخی موارد زمينه ھای تجريد افراد را حتا از خانواده ھای 

ًجناياتی که داعيان اسالم سياسی طی مدت حاکميت شان انجام دادند، مجددا اعتبار و افتخار گذشته اش را يافته، تمام 

مردم سودان به خصوص در پايتخت به دور حزب کمونيست آن کشور که حامل ده ھا مشکل تيوريک نيز ھستند، حلقه 

  . کمونيستھا ھيچ نيروی ديگری توان رھائی خلق از چنگالھای خونين اسالم سياسی را نداردزده، می دانند که به جز

 با در نظر داشت دو کشور فوق می توان با قاطعيت حکم نمود که بريدن خلق افغانستان نيز از اسالم سياسی -  ٣

ا چه حدی به وظايف شان عمل  نيروھای انقالبی ته اين کهبًامريست حتمی؛ اما اين که چه وقت، کامال ارتباط می گيرد 

نموده به جای اين که دنباله رو نيروھای امپرياليستی بگردند، با شعار ھای رھائيبخش، انسانی و ترقيخواھانۀ خودشان 

  .  ميدان نبرد با ھويت مستقل خود بگردندوارد

به  پيکار انقالبی خود، اين طليعه را طليعۀ بريدن از اسالم سياسی در ايران و سودان آغاز يافته، ما بايد بکوشيم با کار و

  کامل سازيمدر کشور خود ما طلوع آفتاب تابان انقالب ملی دموکراتيک 

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


