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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

 
  رھا.س
 ٢٠١۴ اپريل ٢٨

  حذف جنايت آفرينی از واليت فقيه،

 ! مرگ واليت فقيه است
 وطن به امپرياليزم پيشکش نمودن مادر پرچمی و -اين روزھا مصادف است با کودتای منحوس وطن فروشان خلقی

از جانب دگر، رسيدن برادران ھم مسلک خمينی جالد  تبديل شدن وطن به قربانگاھی برای وطن پرستان ما و روس و

ھفت (  آخر وطن ما نه تنھا که اين دو روز شومۀتاريخ سراسر سياه چندين دھ. به قدرت و ايجاد يک واليت فقيه دگر

قساوتی که در بطن ومتن اين دو روز و آن چه که  خيانت و لکه آن ھمه جنايت ورا فراموش نخواھد کرد، ب) وھشت ثور

وبه ياری رزمندگان   خارائينش به ثبت خواھد رساندۀنيز به ياد داشته ودر کتيبرا در طولش تا امروز ادامه دارد، 

را از گور شان بيرون  انقالبی اش، انتظاری روزی را می کشد که تکه تکه استخوان متعفن خدايگان اين جنايت ھا

  .کشيده وانقالبی، به دار تاريخ آونگ سازند

پرچمی چنان بدبخت ورو سياه تاريخ شده اند که دگر ننگ افغان بودن که ھيچ، ننگ انسان بودن  ميھن فروشان خلقی و

  . داشتھم يخن شان را رھا نخواھد کرد ودر اين غايله، برادران وحشت آفرين جھادی شان سھم کمتری نخواھند

تا تاريخ باقی است، اين نقطه ھای سياه تاريخ وننگ تاريخ نيز باقی خواھد ماند وطوق خيانت وجنايت شان، ھمچنان 

 !بردوش

...  

 کارگر وتحکيم دولت سوسياليستی اين طبقه برمی دارم، درآن جھت نباشد که ۀاگر ھرگامی که من در راه اعتالی طبق«

  )ستالين(» .ھبود بخشد، در آن صورت زندگی خود را بيھوده خواھم دانست کارگر را تحکيم کند وبۀوضع طبق

 طيف ھای گوناگون بداند که شاگرد وفادار ستالين شدن ۀمدرک فوق را از بايگانی تاريخ از آن رو آوردم که خوانند

  !وبرآن بنياد، وفادارای به خلق، چه مشکل است وناکسان را چنين طبعی نشايد

چی آرزوئی می تواند براين چيرگی داشته باشد که آدم ھميشه از مردم خود وبرای مردم خود برای يک کمونيست، 

  سخن گويد وبرای مردم خود کارکند وبرای مردم خود بميرد؟

  !برای من، مقدس تر از اين امر، چيز دگری وجود داشته نمی تواند واين نعمتی است، بس سترگ وناياب

به صورت موقتی از اين امر مقدس دور داشته اند، به ھيچ وجه نمی  ن قلم را اندکی ومعاذير چندی که مدتی شده است اي

من نشوند وبر اين اساس است که در اين شب وروز ھا، وجود خود را بيھوده می  توانند باعث ايجاد تنفر از خود، در

  . برطرف خواھد شدبا شتاب  ابری است که ۀپندارم؛ اما، اين روال، ساي
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اگر به خطا ... صحی داکتران مبنی بر نخواندن مجالت، گوش ندادن به راديو وۀنه بودم وعلی رغم توصيمن درشفاخا

 جاسوسی بی بی ۀلفون سری به الني شب، با استفاده از راديوی تۀ بج٨:٣٠ حمل بود که ساعت ٢٩نگفته باشم، تاريخ 

خود وارباب سرمايه اش پشت سرھم قطار می  خبرھای راست ودروغی که اين النه در جھت منافع ۀدر حاشي. سی زدم

کند، موضوعی را بيان کرد که ھرچند برای بار اول ودوم نبود که ماھيتاً چنين مطلبی را می شنيدم، با آن ھم، گوشه ھا 

  .ونکته ھائی داشت که باشنيدن شان، برخود لرزيدم

 شوم، در گوشه ای ۀان جا به عنوان يک خاطراين کوتاه نبشته برگرفته شده از ياد داشت دست نويسی است که در ھم[

  ]از يک روزنامه نوشته بودم

» .امروز درتھران، پس از نماز جمعه، شش نفر شھروند افغان به جرم قاچاق مواد مخدر، اعدام شدند«: بی بی سی گفت

  )نقل به مفھوم(

) خصوصاً جلد دوم(کتابشدر بار، آن ھارا باشنيدن اين جمله، بی اختيار به ياد وقايع دردانگيزی افتادم که زنده ياد غ

محمد ولی خان، وکيل شاه امان هللا خان که برای تحکيم استقالل کشور،  «ۀ محاکمۀآن جا که غبار قضي. نوشته است

  :، در دوران نادر غدار را به کتابت در آورده است، می خوانيم».خدمات سياسی زيادی انجام داده بود

 با  آرام وسنگين ھميشگی خودرا داشت وۀاو، ھمان چھر. ابل ميز رئيس جای داده شدمحمد ولی خان احضار ومق«

چون جواب ھای کتبی خودش اتھامات متناقض ھيأت را به .  ابتدائی را شنيدتخون سردی قرائت اوراق تحقيقا متانت و

مير غالم محمد (» .ت نمايدوضاحت ترديد وابطال نموده بود، منتظر بود رئيس مجلس اتھامات حکومت را عليه او ثاب

  )٩۶٩غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلداول ودوم، ص 

از ھمه اول تر احمد علی خان «: مدعی اثبات جرم، چه واليت فقيه گونه شواھد ساختگی وخريدگی را پيش می کند

برای   سقا افشاء کرده وۀ را بابچشھادت داد که محمد ولی خان راز عدم تھعد شاه امان هللا خان» اشھد هللا«لودين به لفظ 

وزمانی که ) ھمان جا(» .حبيب هللا وسيد حسين احوال داده است تاباالی حکومت بدگمان شده وبنای شرارت را گذاشتند

دندان شکنانه از خود به دفاع برمی خيزد، در مقابل، وحشی گری به نھايت درجه رسيده  به اصطالح مظنون جانانه و

ھمان، ص (» .وهللا خاين استی، باهللا خاين استی«: ھد ساختگی، به محمد ولی خان گفته می شودواز جانب ھمان شا

به جز دفاع از وطن واستقاللش در برابر تھاجم استعمار (با وجود روشن بودن قضيه وبی گناھی محمد ولی خان). ٩٧٠

) ؟(به ظن غالب«: چنين نتيجه گيری می کند) ؟(!اصطالح محکمه ، اين به ...)نادر و: ودست پروردگان استعمار، چون

حکم نموديم به خيانت ومسؤوليت، ھمين محمد ولی خان مدعی عليه که به جامعه، ملت ودولت و وطن افغانستان، خيانت 

آن کرده وموجب تعزير آن، مفوض به رأی  اعليحضرت محمد نادرشاه غازی است که ھرچه الزم بدانند، در اجرای 

مجلس «: وجالد وحشی، به اين گونه فيصله را نھائی می سازد) ٩٧١ھمان، ص (» .مختار است)ازمن است-؟؟(شرعاً 

به حبس او ) ؟(در مورد محمد ولی، به احترام آراء. به اتفاق آراء، اعدام محمود سامی را خواست، پس او اعدام شود

  )٩٧٢ ھمان، ص!! (».اکتفاء شود ومدت حبس ھشت سال خواھد بود

 عبدالرحمان خان ۀبسا قضايای اين چنينی که در اين تاريخ گران سنگ، به تصوير کشيده شده است؛ از اعدام ھتلرگون و

  . تا اعدام عبدالخالق) ١.پيداشدن بوتل شراب در خانه اش، اعدام می شود که به جرم الحاد و( لودين گرفته -لودی

 بس وحشيانه را سر دراز است، به درازای عمر ننگين ۀاين رشت.  انجامشاين، نه آغاز فاجعه است وبه يقين ھم که نه

  .فقط به برچيده شدن بساط خون و وحشت اين نظام است که اين غايله، ختم تواند شد. »فقلر«واليت دکتاتور

                                                 
که اساساً چنين ترکيباتی برای » ھتلر«و» فقيه«اين واژه ترکيبی است از (» فقلر«ادر قربانگاه واليت اين، شباھت عجيبی با اعدام ھم وطنان م 1

کلمه : بار اول فکر می کنم از جانب شاملو در مورد نوشته ھای طنزآميز پرويزشاپورشوھر فروغ فرخزاد به کار برده شد، يعنی
  !اب ازحق حيات محروم می شود ودگری به اتھام ساختگی قاچاق مواد مخدريکی به جرم نوشيدن شر- دارد) کاريکلماتور=وکاريکاتور
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مينی در ومحافظ آيت هللا خ) ازمن است-؟؟(جعفر شفيع زاده، فرمانده پشين واحد مخصوص انقالب اسالمی ايران«مگر 

به زبان خود، ده ھا نه بلکه ھزاران از اين نوع وحشی ) در پشت پرده ھای انقالب(در اعترافات » نوفل لوشاتو وتھران

 ھمان انسان ستيزی ھای بنيانگذار ۀ چيزی بوده نمی توانند جز ادام»فقلری«گری ھارا ثبت نکرده است؟ اين اعدام ھای 

  :گاه که به زبان خود اقرار می کندجعفر شفيع زاده آن ! اين وحشت ودھشت

ھمين االن دادگاه شرعی انقالب را تشکيل می دھی وبراساس موازين شرعی حکم : خمينی خطاب به خلخالی گفت «

تاخون نريزد انقالب پا نمی ! امشب آفتاب غروب نکرده بايد اولين احکامی را که صادر می کنيم، ببينم. صادر می کنی

  )رھا است .، تأکيد از س١٨٧ده، در پشت پرده ھای انقالب، ص جعفر شفيع زا(» .گيرد

  :بان خمينی جالد می گويدزواندکی بعد اين تواب سرچپه، از 

 ۀ انقالب اسالمی زير نظر شيخ صادق از امروز مشغول به کار می شود، شما بازوی من ھستيد بايد يک جوخۀمحکم«

 ء اسالمی را در مورد مرتدين ومحاربين با خدا ورسول خدا اجراورزيده از بچه ھای خودتان ترتيب بدھيد که احکام

  )١٨٧ھمان، ص ( » .کند

وحشت ودھشت آفرينی آن گاه به آخرين پله اش می رسد که چنين جالدانی، از آن ھمه خونريزی وانسان کشی، لذت می 

 می کند، تاريخ پرفراز وفرود چيزی را که شفيع زاده اعتراف. برند ودر اين کارشان، خواھان توفيق بيشترمی شوند

ش سايه مينی ودر واقع، برادران ھم مسلکجوامع کم تر در خود ديده است، به جز در آن قربان گاه ھائی که افراد شبيه خ

  :افگنده اند

 علوی، ھرچھار نفر که به راستی مرگ را مسخره گرفته بودند، مقابل ۀبه اين ترتيب، آن شب روی پشت بام مدرس«

خالف .  تشکيل شده بودند، ايستادند وبا فرمان آتش ، غرق در خون به زمين افتادنداام که از چريک ھای ليبي اعدۀجوخ

 اول ۀآن که نوشته اند خمينی بعد از اعدام برای ديدن جنازه ھا آمد، او، سيد احمد ودور وبری ھايش، از ھمان لحظ

ھمان، ص (» .م خمينی ھمان جا، نماز شکر به جای آوردپس از اطمينان از کشته شدن آنھا ھروی پشت بام بودند، و

  )رھا است. تأکيد از س– ١٨٨ –

؟ وبا اين وجود، مگر »فقلر«آه، چنين وحشی گريئی را در کجا می توان سراغ کرد، به جز کوره ھای آدم کشی واليت 

 ده ھا ھم وطن مظلوم کارگر ۀانتظار انسانيت ھم از چنين اشخاصی می توان داشت؟ وبا اين وضع، مگر اعدام روزان

  ومھاجر ما از طرف چنين وحشی ھائی، چيز جديدی بوده می تواند؟

آن روز ھا، خمينی شبانگاھان به چنين انسان ستيزی ھا و وحشت آفرينی ھايش متبادر می شد و بعدھم سجده ونماز 

ختم نماز جمعه دست به اين امر پس از  شکر به جای می آورد؛ واين روز ھا، ادامه دھنگان خلفش روزھای جمعه و

  !!اجر وپاداش بيشتری به ايشان مرحمت فرمايد) ؟؟(ميراث پدری شان می زنند، تا خداوند مھربان وعادل مقدس و

 جالد وھمپالگان جالدش، برسرير قدرت، آغاز گرديده وتا آن وقتی که ئیاين ماجرا، از ھمان روز اول رسيدن خمن

 جانبه از ميان برداشته نشده وبه عوض آن، ھمان طبقه ای که قبل از آن سرنوشتی جز چنين نظامی به طور کلی وھمه

چه، انتظار ترحم از ُگرگ گرسنه، نه . اعدام وگرسنگی نداشت، قدرت وحکومت را به دست نگيرد، ادامه خواھد داشت

  !تنھا ساده انگاری، بل مضحک خواھد بود

 

 


