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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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 Human rights بشر حقوق

  
  موسوی

  ٢٠١۵ مارچ ٢۴
  

  پيوند داعش و شاه دوشمشيره
  و

   کابل*با باشندگانچند سخنی 
  

 ١ -:پيوند داعش و شاه دو شمشيره

جھت عيادت که ، نت در پوھنځی ادبيات و علوم بشری  به کار آغاز نموده بودمتازه پوھنتون را ختم و به مثابۀ اسيستا

يکی از اقارب نزديک ما که عمری را در معارف افغانستان در خدمت اوالد وطن سپری نموده بود، در شفاخانۀ وزير 

ند تن از ھمکاران بيمار که دقايق چندی از رسيدنم به آنجا نگذشته بود، که درب اتاق باز شده و چ. اکبر خان رفته بودم

 که تحمل رنج و استاد قرار داشت، داخل اتاق شده جويای احوال و سالمتی - پغمانی-»پروانه« در پيشاپيش آنھا زنده ياد

روی حفظ نزاکت خواستم ھمکاران را با . درد بيماری از خطوط چھرۀ تکيده اش به وضاحت آشکار بود، گرديدند

وقتی استاد متوجه اراده ام گرديد، به عوض موافقت به . محضر استاد بيمار رخصت شوميکديدگر تنھا گذاشته، از 

  .رفتن، از من خواست دقايقی صبر نمايم تا موضوع مھمی را حل نمايد

 در زمان حاکميت -» پروانه«زنده ياد . نموده، خواست من را معرفی بدارد» پروانه«آنگاه روی به طرف زنده ياد

افغانستان بدون محکمه سر به و فرزند صديق ديگر  خلق و پرچم دستگير و به مانند ھزاران خادم مزدوران روس يعنی

که اين قلم را از طريق عضويت فعال در جنبش دموکراتيک نوين به خوبی می شناخت، با لحن آرام مگر  -نيست گرديد

  .ه من ھم از احترام متقابل ياد نمودمحترامش نيز ياددھانی نمود کاجدی ھميشگی اش، ضمن بيان شناختش از من از 

ھر . ونفر ما را مخاطب ساخته افزوداسيم، با ھمان صدای دردآلود، ھردوقتی استاد متوجه شد که ما ھمديگر را می شن

درس دارم، اينک که بيمار » شپی ليسه«در » حق الزحمه«دو می دانيد که من ھفتۀ چند ساعت درسی، به صورت 

 مدير آن - » پروانه« رسيد تا از آقای مه چه زمانی از بستر مريضی برخواھم خاست، به فکرھستم و معلوم نيست ک

 کاکايم که ھم مسلکم می باشد، به حيث معلم کار بگيرد، تا ديده ۀ بخواھم که تا آمدن دوباره ام به وظيفه، از نواس-ليسه

  - بر زمين نيندازد کاکايم صدايم راۀسا البته اگر نو-.شود در آينده چه رخ خواھد داد

 سخن ۀرشت» پروانه«را در تنگنا قرار دھم، زنده ياد » پروانه«قبل از آن که من به سخن آغاز نموده و با حرفم، زنده ياد

شنھاد، ھمکاری و جذب يک اسيستانت جوان را در آن ليسه، باعث را به دست گرفته، ضمن ابراز شادمانی از اين پي

  .نستاعتبار و افتخار آن ليسه دا
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ًبا آن که تمام آن روند برايم غير منتظره بود و اصوال ھيچ نوع آمادگی ذھنی برای طرح و يا قبول چنان پيشنھادی 

، به مثابۀ تجربۀ جديد و بستر کار »شپی ليسه«ًنداشتم، عمدتا تحت تأثير ھمان فضاء، اشتغال چند ساعت از ھفته را در 

  .م را در اجرای کار الی صحت يابی، استاد اعالم داشتمتازه ای در ذھنم ارزيابی نموده، موافقت

  .برای صنوف ده، يازده و دوازده» شپی ليسه«بدين شکل از آغاز ھفتۀ جديد، من شدم معلم تاريخ و جغرافيه در 

 دارم ساخت که ا تعريف ھائی که از من نمود، منتب» پروانه«از مراسم معرفی به شاگردان که طی آن زنده ياد 

  . شاگرد داشت٣٠ الی ٢۵، صنوف متذکره ھريک به صورت اوسط بين بگذريم

تفاوت کلی بين آن شاگردان .  سال داشتم، بودند٢۴شاگردان در کل مسنتر از من و حتا برخی ھا دوچند عمر من که تازه 

چه در حالی . ودبا محصالنی که در پوھنتون با آنھا در تماس بودم، گذشته از مقتضيات سنی در انگيزۀ ادامۀ تحصيل ب

در » شپی ليسه«که محصالن پوھنتون فکر می کردند بايد درسھای شان را تمام نمايند تا به کاری آغاز نمايند، شاگردان 

کل بدان می انديشيدند که با ادامۀ تحصيل و کسب اسناد رسمی، بی عدالتی ھائی را که به نسبت نداشتن سند فراغت در 

ھمين تفاوت انگيزه توأم با خستگی روزانۀ برخی از شاگردان، آنھا را تا .  سازندمرفوعحق آنھا صورت می گرفت، 

حدی کم حوصله ساخته، بيشتر از آن که، درس را به خاطر فراگيری و آن را رھنمای عمل خود دانستن، فرا گيرند، 

نين برداشتی باعث می گرديد که مسلم است که چ. بيشتر به منظور گذشتاندن امتحان و اخذ سند، به آن اعتبار قايل بودند

استادان زياد خوششان » روده درازی«معتقد ساخته،  به اصطالح » کلوخ گذاشتن و از آب گذشتن«بيشتر شان را به 

  .نيايد

 يعنی »مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد«وقتی در تحت چنان شرايطی آغاز به کار نمودم، توجه به نقطۀ مقابل 

که صاحب سخن بايد در ھر کلمۀ خود مستمع را ترغيب به شنيدن کلمه و کلمات بعدی نمايد از يک حرکت از اين نقطه 

 ديگر ی در صد شاگردان منسوب و يا متعلق به آحاد جنبش دموکراتيک نوين از سو۵٠ًسو و موجوديت تقريبا بيش از 

يس، باعث گرديد تا در اندک زمانی و شايد ھم مھمتر از ھمه تسلط نسبی اين قلم در موضوع و فن سخنرانی و تدر

به خصوص شاگردان صنوف يازده و .  از آنچه توقع می رفت، از طرف تمام شاگردان مورد قبول قرار گيرمزودتر

دوازده، که موضوعات درسی آنھا به صورت عمده در مضمون تاريخ به اصطالح قرون معاصر را احتوا می نمود، 

  .ًکامال راضی بودند

در اين صنف که از . تنھا مشکلی که بعد از چند ساعت درسی خود را متبارز ساخت، در صنف دھم بوددر اين ميان 

 فزيکی اوھام و خرافات برخاسته از ديانت يھود را که از طريق اسالم ۀجانبی در مضمون جغرافيه، بحث جغرافي

ثبات می رسانيد و از جانب ديگر در مضمون دراذھان شاگردان ته نشين شده بود، به مبارزه طلبيده، بطالن آنھا را به ا

مطالبی بودند که طرح درست تاريخ، تاريخ اسالم از پيدايش آن گرفته تا بسط و نفوذ آن در افغانستان را شامل می شد، 

نام داشت و به راستی فکر می نمود که » ضياءالدين«و علمی آنھا به مذاق دو تن مال به خصوص يکی از آنھا که 

ما به کسی اجازۀ توھين «ه ای بر دين است، خوش نيامده؛ گاھی با سؤال و زمانی ھم با قيافه گرفتنھا و تھديد روشنی تاز

شده، از تعميق بحث ھا جلو گيری » خط خوانی«و امثال اين حرفھا می خواستند، جمالت کتاب » به اسالم را نمی دھيم

  .قق نمی يافتنمايند، تالشی که ھيچ گاھی در صنوف درسی من امکان، تح

که » ليسۀ نجات«در تعمير قديم » شپی ليسه«قبل از اين که به اصل موضوع بپردازم، بايد يادآور شوم که در آن زمان 

ًداده بود و دقيقا به سمت غرب پل شاه دو شمشيره موقعيت داشت و درب درآمد آن، » عايشۀ درانی«جايش را به ليسۀ 

  .ت داشترو به دريای کابل باز می شد، موقعي

در جريان يکی از روز ھا که ھجوم اعراب بر افغانستان را تدريس می نمودم و از جناياتی که در حق مردم آزادۀ 

شندگان دلير، آزادمنش و فداکار کابل از طرف سرداران جنايتکار و خونريز عرب به افغانستان آنروزی به خصوص با
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 از موضع اعتراض به روال درس دست بلند نموده، از من راجع به »مال ضياءالدين«درشتی ياد می کردم، به يک باره 

سؤال نموده، خواست بدان وسيله به نحوی من را به عقب نشينی از » شاه دوشمشرۀ ولی« به گفتۀ وی» شاه دوشمشيره«

  .مواضعم وادار سازد

 با افرادی برخورد ننموده بود که ًکه فکر می کنم نه تنھا من را به درستی نشناخته بود بلکه اصوال» مال ضياء الدين«

و زدن صد دردصد گل به شمار می رود و در انتظار آن » پنالتی«طرح چنان سؤاالتی برای آنھا به مثابۀ گرفتن يک 

بود تا از سخن زدن مانده، شرف و وجدانم را در پای تقديس يک جنايتکار عرب بريزم، ھيچ انتظار نداشت، تا من آن 

، ساعت درسی را به محاکمۀ تاريخی جھانکشايان » ليث بن قيس«ته، با بيان سجل و سوانح نکبتبار سؤال را بھانه ساخ

  .مايعرب که فقط با تکيه برشمشير خونچکان شان در صدد گسترش نفوذ شان بودند، مبدل نم

ًيانا اگر ح و ااز آن جائی که تا آن زمان کسی با چنان صراحتی سرداران متجاوز عرب را به باد مذمت نگرفته بود

 ياد نمايند، جھت بيان تاريخ و در عين حال گريز از شمشير سته بودند از آن خونريزی ھاکسانی ھم تا پيش از آن خوا

خونچکان اسالم، آن را در جمع افتخارات و رشادت ھای  مسلمانان تبليغ نموده بودند، آن تشريح به مانند يک گرز گران 

  :گفتن، باز ھم پرسيد» اعوذ با«ير نموده، با لحن عصبی و تأث» مال ضياء الدين«بر فرق 

  »يعنی شما مخالف شاه دوشمشيره ولی ھستيد و کار او را تقبيح می کنيد؟«

  :ًپاسخ من ھم کامال روشن و واضح بود و آن اين که

 يک آزاديخواه  و دست شان را بر- که نمی شوند-ليث بن قيس که سرجايش، اگر محمد و چھاريارش ھم زنده شوند«

گران تر از گرز اين پاسخ » بلند کنند، آن دست را در صورت توان قطع خواھم کرداعم از مرد و يا زن افغان ھموطنم 

  . ، به طرف اداره رفتاثر نموده در حالت خشم و حتا زير لبی دشنام، صنف را ترک نموده» مال ضياء الدين«قبلی بر

که صراحت لھجه ام بيشتر از آن بوده که معارف افغانستان ظرفيت آن را داشت، وقتی قضيه بدينجا رسيد، متوجه شدم 

گفته بودم، بر روی تخته نوشته و از تمام » مال ضياءالدين«در نتيجه نخست جھت محکم کاری جمله ای را که در پاسخ 

در صورت بيخ پيدا کردن قضيه و ھدفم از آن کار اين بود تا . شاگردان خواستم تا آن را در کتابچۀ شان يادداشت نمايند

حرف به قضاء و محکمه کشيدن، مجبور نباشم در مقابل اتھامات پاسخگو باشم، بلکه از ھمان جمله ای دفاع نمايم که 

  :بدان اعتقاد داشته و دارم، بعد از ختم نوشتن به دوام پاسخ قبلی افزودم

ھروزی مردمش است، اگر دست من می بود، به  که وطنش را دوست دارد و عاشق آزادی و بازموضع يک افغان«

ی جای اين که تعمير فعلی را به مثابۀ زيارتگاه اختصاص بدھم تا مشتی مفتخور از آن به عيش و نوش برسند بر باال

  :دروازۀ درآمد آن می نوشتم

د و قامت اين از سرنوشت ليث بن قيس درس گرفته، پايت را داخل کشور ما نکن ورنه ھرگاه در ق! اجنبی متجاوز"

  »جالد ھم باشی، سرانجام افغانستان گورستانت خواھد گرديد

  !خوانندگان نھايت عزيز

 پرچمی که توان روياروئی از موضع - و چند تن خلقی» مال ضياء الدين«اين که بعد از آن چه اتفاق افتاد و کار من با 

ست جداگانه  ھان می داشتند، سرگذشتینر ريش اخوان پ من نداشتند و به ناگزير خود را به مانند امروز در زيباخود را 

به دست آيد، اما اصل قضيه و ھدف از نوشتن اين بخش از زندگينامه ام، اشاره به قبر آن که اميد زمانی فرصت نگارش 

  . می باشد» ليث بن قيس«

سلطۀ فرھنگی آن تا مسخ  سياسی اعراب بر افغانستان در درازنای بيش از يک ھزار سال که اينک به - سلطۀ نظامی 

می » ليث بن قيس«کامل ھويت ملی مردم ما منجرگرديده است، باعث شده است تا مردم ما با ھر باری که به مقبرۀ 

توھين و اھانتی است استخوان ، »بوسه زدن بر شمشير خونچکان«و » تقديس خشونت«نا آگاھانه ضمن عمل شان روند 
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ه از جان شان گذشتند و با ايثار خون شان در وجب به وجب اين سرزمين، تا زنده  آزاديخواھانی که شجاعانتمامبرسوز 

 نفسی به آرامی بکشند تا چه رسد بودند نگذاشتند تا لشکر متجاوز عرب، مغول، انگليس، روس و اينک امريکا و شرکاء

  .به آن که بر آن سلطه يابند

، يعنی »شاه دوشمشيره« ، چرا باز ھم در  فرخنده سوختاندنو اما اين که چنين واقعه ای يعنی جنايت ھولناک کشتن و

در جائی که خشونت در آن مقدس گرديده اتفاق می افتد و نه در جای ديگری، گذشته از تمام حدسيات و تبصره ھا، بدان 

  . ارداعالم می ددر جوار آن جالد عرب موجوديتش را در داخل افغانستان، در قلب شھر کابل » داعش«خاطر است که 

دھی خبری آنھا توجه صورت می گيرد، ديده می شود که ادارۀ  پوششوقتی به رسانه ھای داخل کشور و طرز

مستعمراتی کابل و رسانه ھای تا مغز استخوان اسالمزده و وابسته به استعمار، به شکلی از اشکال در صدد تقديس 

  :چنانچه. مجدد خشونت می باشند

  

  :عمراتیموقف نخست مقامات ادارۀ مست

تا قبل از آن که مردم به تقبيح اين جنايت فجيع بپردازند، کسانی که در اساس حق و وظيفه داشتند تا به نمايندگی از دولت 

  :در زمينه ابراز نظر نمايند، چنين بيان داشتد

  :مين حسن زاده معين آن وزارتيدر غياب وزير اطالعات و فرھنگ س

مان پاسداری خواھيم  با جان و دل از باورھای دينی. مردم مان تاب مقاومت نداردھيچ نيرويی در برابر ايمان راسخ "

  ."نمود

  :حشمت استانگزی سخنگوی پوليس کابل

دست  فکر کرده بود مانند چند تن مرتد ديگر با اين نوع عمل و توھين، تابعيت آمريکا و اروپا را به) فرخنده(اين ھم "

  ".گويم به دوستدارانش تسليت می. جان خود را از دست دادآورد اما قبل از رسيدن به ھدف،  می

  : مجلس سناتزلمی زابلی، رئيس کميسيون شکايا

ھا  اين ھمان چھره وحشتناک کسی است که امروز ھموطنان ما او را به سزای اعمالش رساندند و ثابت کردند که افغان" 

  "توانند تحمل کنند سوسان را نمیاستعمار، ارتداد و جا. تنھا خواھان کشورخود و اسالم ھستند

  :مال نيازی خطيب مسجد وزير اکبر خان

ترين معتقد  وقتی که به مقدس... عدلی و قضايی اين است که با دقت حرکت کنند) نھادھای(خواھش من از ارگانھای "

. اجور استاعصابش جور است يا ن] متھم[اھانت صورت بگيرد، مردم مکلف نيستند که بپرسند اين ] قرآن[مردم 

جمع کردن اين . زنيد به دستگيری مردم، شايد اين مردم قيام کنند فکرتان باشد که اين اشتباه بزرگ است و اگر دست می

  ."مردم باز بسيار مشکل است، فکرته بگير

  : شرف بغالنی

 از طريق فيس بوک» زن بيدين«افتخار به کشتن و سوختاندن يک 

حال که نظرات رسمی مقامات، تھديد روحانيت به منظور ممانعت از تعقيب قضيه و موضعگيری يک داعشی را ديديم، 

  :موارد مکث نمائيمتمام آن الزم است اندکی در 

موضعگيری ابتدائی مقامات ادارۀ مستعمراتی کابل ھمين بود که ديديم، اما وقتی مردم افغانستان به وسايل مختلف 

 و صدا ھا بلند و بلند تر گرديد، نمايندۀ مستقيم امپرياليزم امريکا در ن را از اين حرکت به نمايش گذاشتندانزجار شا

از ترس » عبدهللا« و نمايندۀ مستقيم ارتجاع مذھبی شورای نظاری در آن اداره يعنی» غنی«ادارۀ مستعمراتی يعنی 
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، با تعيين يک کميسيون تحقيق مرکب از دشمنان خلق خيزش مردم خواستند مواضع اعالم شده را فردی تلقی نموده

  .افغانستان به چشم مردم خاک بپاشند

مگر اساس مسأله در آن است که ھرگاه نظرات قبلی شخصی است و ھيچ ارتباطی با موقف گويندگانش به حاکميت 

ين مبشران ترور و اشاعۀ ًندارد، در صورتی که حاکميت واقعا اين جنايت را تقبيح می دارد، بايد نخست از ھمه ا

  .فرھنگ طالب و داعش را از کار ھايشان برکنار نموده، به جرم تحريک مردم به خشونت مورد باز خواست قرار بدھد

بخشی از روحانيتی که اشک تمساح ريخته با مردم فريبی می خواھند، باز ھم مردم را در جالھای بردگی شان اسير 

تا قاتالن فرخنده را با آن به » تحريف و بھتان به قرآن«، کجاست حکم شان در موردًسازند، اگر واقعا اين طور نيست

می بينيم که ھيچ يک از اين حرفھا نيست، بلکه تمام اشکھای تمساح گونه، فقط به غرض آرام ساختن   . محاکمه بکشند

  .مردم و زمانزده ساختن قضيه است

  

  :موضع رسانه ھا

ت دھشتناک و ضد انسانی صورت گرفت، رسانه ھای داخل کشور و حتا برخی از از نخستين لحظاتی که اين جناي

  : در تالش آنند تا ثابت نمايند کهرسانه ھا و سايتھای خارج از کشور

ً فرخنده از سالمت روانی کامل برخوردار نبوده تا عقال و شرعا پاسخگوی اعمالش باشد-١ ً.  

  .با فراغت از دارالعلوم شرعی، خود مبلغ و مبشر ديانت اسالم بوده است مسلمان، متدين و محجبه بوده، حتا ه فرخند-٢

  . در محل مورد نظر ھيچ گونه عالمت و يا نشانه ای از قرآن سوخته وجود ندارد-٣

در ظاھر امر اين تبليغات که دال بر بی گناھی فرخنده و محکوميت قاتالن وی می نمايد و بدون وقفه از طرف رسانه 

، اما در واقعيت امر اين تبليغات بد تر از ندير رسمی به خورد ھمگان داده می شود، چيزی بدی نيستھای رسمی و غ

  .کشتن فرخنده بوده و به صورت غير مستقيم جواز کشتار دگر انديشان را در خود پنھان دارد

ؤوليت اعمالش را به دوش به عبارت ديگر وقتی رسانه ھا ادعا می دارند که گويا فرخنده عقل سليم نداشته تا خود مس

 سوخته از  نبوده است و يا ھم اين که اوراقگيرد و يا ھم فرد مسلمان و معتقدی بوده که بروز چنان امری از وی ممکن

ه دست نيامده لذا مظلوم واقع شده کشته شدنش غير اسالمی بوده؛ ھيچ از خود پرسيده ايد که چنين دفاعی رآن در آنجا بق

توأم با صدور حکم کشتن وحشيانه برای آنھائيست که عاقل باشند، معتقد به اسالم نباشند و يا قرآن را درواقع اعالم جرم 

  آتش زده باشند؟؟

  !خوانندگان عزيز

، در ضمن مخالفت با کشتن فرخنده، می خواھد وابسته به امپرياليزمھار متوجه ظرافت و باريکی قضيه باشيد، ارتجاع 

ارتجاع وابسته به امپرياليزم در وجود اشرف . ن سوز را صادر نمايدآافر و آن ديگر قرجواز قتل توی ھوشيار، من ک

غنی اين دلقک جديد استعمار که حتا در کنترول حرکات عادی اش ناتوان است و نمی داند که چه وقت و متناسب با کدام 

ظاری که دستان خودش در ھمسوئی و کلمه لبخند بزند و کدام زمانی پيشانی ترش نمايد و عبدهللا عبدهللا شورای ن

کوھدامن، کاپيسا، کوه صافی، قندوز، ھمآھنگی با مسعود جنايتکار تا مرفق در کشتار و سوختاندن دگر انديشان 

ن زدن به چنين تبليغاتی می خواھند به تمام باند ھای جنايتکار شان چراغ انداراب، بدخشان و تخار سرخ است، با دام

نبايد به مردم اين اجازه را بدھيد تا حرفی . و قرآن سوز بکشيد نيد، ھوشيار بکشيد، نامسلمان بکشيدسبز بدھند که می توا

عليه حاکميت بزنند، ھرگاه در چنان مواردی حرفی از دھن شان بيرون شد، می توانيد آنھا را جوقه جوقه سربه نيست 

آن را بسوزانيد تا سندی در دست باشد، کسانی را بيابيد بل از کشتن، چند ورق از قرر نبايد فراموش کنيد که قنمائيد، مگ

فرخنده، توسط اين آن چيزيست که از نخستين لحظات قتل فجيع .  شھادت بدھندانتا بر نا مسلمان بودن و ھوشياری آن
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م صدا می نشده، با آنھا ھھا ی ف مردم نيز متوجه چنين زمينه چين بدون وقفه تبليغ می گردد که با تأس تيکه داران دين

  :دنگرد

  !خوانندگان عزيز

مسأله اين نيست که فرخنده چنين و يا چنان کاری را انجام نداده، بلکه اساس مسأله آن است که ھيچ کسی حق ندارد کس 

اين که يک .  به جرم اعتقادش بگويد، که از اينجا برخيز و به آنجا بنشين تا چه رسد که بر او دست بلند نمايداديگری ر

تقاد دارد و يا ندارد، مسلمان است و يا نيست، قرآن را تکريم می دارد و يا به مثابۀ بخشی از مالکيت خود، فردی اع

  . چيزی که برای ابتياع آن پول پرداخته است، می سوزاند به ھيچ کسی ارتباط ندارد

لق می گيرد نه به کس  تعوی و خدااگر خدا را قبول ندارد، در صورتی که خدائی وجود داشته باشد قضيه فقط به 

ديگری که خود را وارث خدا دانسته در زير نام حمايت و دفاع از خدا، دست بر روی يک انسان ديگر بلند نمايد، ھرگاه 

کسی قرآنی را که از جيب خود پول قيمتش را پرداخته و به حکم ھمان قرآن بخشی از مالکيت شخصی اش به شمار می 

  . آتش بزند به کسی ديگری ھيچ ربطی نداردرود، می خواھد نگه دارد و يا 

  !خوانندگان عزيز

اين که توی نوعی مسلمان ھستی و به قرآن به مثابۀ کتاب آسمانی نه تنھا ايمان داری بلکه آن را مقدس می دانی و آن 

 بحث و انتقاد ديگر نوعی به انجيل، تورات، اوستا، تری پاتکه و يا اپانيشاد، ايمان دارند و آن را مقدس می شمارند،

پس بايد . جای خودش، ھيچ کسی شما را وادار نساخته و حق ندارد وادار سازد تا شما ھم به آن کتب احترام داشته باشيد

به خود ھم حق ندھيد تا از تمام آنھائی که به کتاب تان گذشته از باور نداشتن، آن را يک مشت خرافات و قصه ھای 

  .م داشته  مقدس شمارندکھنه و بی پايه می دانند، احترا

  !خوانندگان عزيز

بيائيد اين را بياموزيم که به چيزی احترام داشته در حفظ آن کوشا باشيم که به درد ما خورده، گرھی از گره ھای 

  .، نه اين که کور گره ديگری بر آن گره ھا بيفزايددشوار زندگانی ما را باز می نمايد

  

  :وجودعملکرد پوليس به استناد ويديوھای م

با کمال . فجيع فرخنده، انتقادات زيادی را متوجه پوليس ضد ملی افغانستان نموده استتاجائی که ديده می شود، قتل 

 و وظيفۀ آنھا چيست؟ اندتأسف دوستان منتقد فراموش می نمايند و يا نمی خواھند به ياد بياورند که با کدام پوليس طرف 

 آنھا به خصوص برخی از بزرگورانی که در پورتال ھم قلم می زنند، بايد به به ھمين لحاظ با عرض پوزش خدمت تمام

  :صراحت بنويسم که انتقاد آنھا بر پوليس وارد نيست زيرا

پوليس به مثابۀ بخشی از ماشين سرکوب قوۀ قھريه، در ھر کجائی که باشد فقط حافظ منافع آنھائيست که آن را به وجود 

تی از اين منظر به پوليس ضد ملی افغانستان نظر می اندازيم می بينيم که پوليس افغانستان وق. دنآورده و تمويل می نماي

 جنايتکار آنھا ايجاد و تمويل می دارد، لذا وظيفۀ چنين پوليسی ھایرا امپرياليزم از درون ارتجاع سياه مذھبی و باند

  .ان و مال مردم استعمار و ارتجاع است نه، حفظ منافع مردم و يا ھم حفظ جعحفظ مناف

، نه متوقعفرد از پوليس ادارۀ مستعمراتی کابل، بر می گردد به مشکل شناخت به مردم و يا حفظ جان آنھا توقع خدمت 

 عبدهللا را - ارتجاعی غنی - زيرا در کشوری مانند افغانستان که پوليس بخشی از حاکميت استعماری . به عملکرد پوليس

تا در گام نخست از منافع استعمار دفاع نمايد و در گام بعدی از منافع ارتجاع سياه می سازد، وظيفۀ پوليس آن است 

  . کاری که در جريان کشتن بيرحمانۀ فرخنده، بدرستی از طرف پوليس انجام يافته است. مذھبی
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 باشد فقط لنين را خوانده» دولت و انقالب«اقل حدً که انسان حتما و الزام نداردبرای ديدن و دانستن چنين حکمی 

مين حسن زاده، استانگزی ، زلمی زابلی و مالنيازی گوش داد تا فھميد که پوليس يکافيست، يک بار ديگر به سخنان س

  .ضد ملی افغانستان وظايفش را به نحو احسن انجام داده و نبايد از وی توقع ديگری داشت

  

  :ريشۀ چنين افکاری در کجاست

ًآيندۀ افغانستان، چندی بعد در دوام مطالب پيشين روشنی خواھم انداخت، مختصرا در » داعش«با آن که به ارتباط نقش 

  .بايد بنگارم که آنچه اينک و با قتل فرخنده اتفاق افتاده، مبين دو نکته می باشد

تئوری ترس و زمينۀ گسترش و مؤثريت  امپرياليزم و ارتجاع با قتل فجيعانه و آتش زدن فرخنده، می خواھند تا -١

  . مه را به مثابۀ پيشقراول آمدن طالب و داعش در افغانستان مھيا بسازندواھ

آنھائی که با قرآن آشنائی دارند به نيگوئی می دانند که قرآن در مواجھۀ مسلمانھا با غير مسمانان، به اساس حکم آيت 

 - نان حکم می نمايدجھت رسيدن به اھدافش، ستراتيژی تخويف و ايجاد رعب و وحشت را بين دشم سورۀ انفال ۶٠

بھترين پيرو قرآن به » تمام گزينه ھا روی ميز است«کاری که در ھمين زمينه امپرياليزم جنايتگستر امريکا با جملۀ 

  . شمار می رود

  : سورۀ انفال چنين می خوانيم۶٠در آيت 

ِوأعدوا هلم ما استطعتم من قـوة ومن رباط اخليل تـره ُْ ِ َْ ْ ِ َِّ ُِ َِ ٍََّ ِّ ُْ َْ َُ ْ َّ َ ُّ م ال تـعلمونـهم الله يـعلمهم وما تنفقوا من شيء يف َ ِبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دو ٍ ْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َِ َِِ َ َُ ُ ُ َ َْ ْ ُْ َُ َْ ُْ ّ ُّ َ ََّ ُ َُّ َ ِ َ ُ َ َْ ِ َ

َسبيل الله يـوف إليكم وأنتم ال تظلمون  ُ ََْ ُُ َ ْ ُْ َ َْ ِّ َّ َُ ِ ِ ِ سيج كنيد تا با اين  و ھر چه در توان داريد از نيرو و اسبھاى آماده ب: ترمجه-﴾۶۰﴿َ

شناسد  شناسيدشان و خدا آنان را مى ديگرى را جز ايشان كه شما نمى] دشمنان[دشمن خدا و دشمن خودتان و ] تداركات[

  )۶٠(شود و بر شما ستم نخواھد رفت   و ھر چيزى در راه خدا خرج كنيد پاداشش به خود شما بازگردانيده مىبترسانيد

  !خوانندگان عزيز

ی تکيه زده بر قدرت ، در نظر دارند تا جھت حفظ و بقای خود و ادامۀ سلطۀ باداران باند ھان می دھند که شواھد نشا

ًامپرياليستی شان، با دشمان و قاتالن مردم يعنی در گام نخست با طالب و بعد تر با داعش کنار آمده، مجددا افغانستان را 

تيجه جنايت سازمانيافتۀ کنونی که قربانی آن فرخنده گرديد، برای در ن، رگردانندبقبل  سال ١۴٠٠از لحاظ فرھنگی به 

د و برای اين که مقاومت مردم را ن به دست آورده اند، دوباره از ايشان بگير مدتآن است تا آنچه را مردم طی اين

  . دند، به اين اعمال دست می زننتضعيف و سقف توقعات آنھا را پائين نگھدار

 دھيم، نه اين که آنھا به چنين کاری دست نخواھند زد، اين را بايد هاعمالی ھراسی به خود رامگر ما نبايد از چنين 

بپذيريم که دشمنان مردم ما در وجود امپرياليزم و ارتجاع ھار مذھبی آماده اند تا به ھر جنايتی دست يازند، بلکه بدان 

وقتی قرار است زندگی ام از من گرفته . ار و يا آتشعلت نبايد بترسيم که مردن، مردن است چه با گلوله و چه ھم با د

  . شود برايم ھيچ فرقی نمی کند به کدام طريق

 نکتۀ دوم از چنين حرکتی، درسگيری ارتجاع ھار مذھبی افغانستان، از نيروھای ارتجاعی مشابه مانند پاکستان و به -٢

يروھای چماقدار، خود سر، اوباش معترض و تاريخ سه دھۀ اخير در ايران نشان می دھد که ن. خصوص ايران است

 مخفی و نيمه مخفی به حاکميت بسته اند، ده ھا بار و به مراتب بھتر از نيروھای قھريۀ دولت با ھایمتعرض که با تار

 دھه به ده ھا بار تظاھرات آرام مردم را به خاک و خون ٣آنھا در جريان اين . لباس رسمی می توانند مؤثر واقع گردند

 اند ه تجاوزات شان عبور دادبه زير افگنده اند، ھم موتر را بر اجساد قربانيانبلند نيده، ھم کشته اند، ھم از پل ھای کشا

و ھم اجساد آنھا را آتش زده اند، يعنی تمام کار ھائی را که با لباس رسمی نمی توانند، توسط لباس شخصی ھا، و 

  . اندحرکات به ظاھر خود جوش گويا مردم انجام داده
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  .اين عمل ھم بخشی از ھمان ايجاد خوف است که در قرآن ذکر شده و ادارۀ مستمعراتی کابل بدان عمل می نمايد

  

  :ھمسوئی فرھنگ امپرياليزم و ارتجاع

د آشنائی دارند، به يقين تا حال به ده ھا بار مشاھده نموده اند که يک نوع از مھيج ترين وبا سينمای ھاليوکه  خوانندگانی

 فلم ھا، فلم ھائيست که در آن کشتن بدون محکمۀ افراد توسط به ظاھر مردم عادی اما در اصل جنايتکاران و آنھائی آن

با شرکت کلينت ايستوود، را بتوان » باالتر بياويز« شايد فلم . که چيزی برای پنھان کردن دارند، اتفاق افتاده است

  .نه معرفی داشتد در ھمان زميوبرجسته ترين نمونۀ سينمای ھاليو

وقتی اينک امپرياليزم جنايتگستر امريکا، سوار بردوش ارتجاع ھار مذھبی و اخوان بر افغانستان لشکر کشيده و دالر 

از محتوا تھی می را  فرھنگ پربار کشور ما ،در ساير بخشھای حيات اجتماعیکه مصرف می دارد، به ھمان سانی 

در نتيجه می توان گفت، کشتن فرخنده، به مثابۀ . جامعه گسترش ندھدرا نيز در » لنچ«سازد، نمی تواند فرھنگ

 که به وسيلۀ ارتجاع ھار مذھبی عملی گرديده بارزترين نمود سلطۀ فرھنگ استعماری بربخشی از حيات ما می باشد

  .است

  ادامه دارد

  

  

  

 


