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  ارسالی علی محمدی

 ٢٠١۵ جوالی ١٠
       

  اينجا کابل و بلخ است نه تھران و نه قم؛

  

  

  

  

  

  جمھوری سکوت

اما . ، اعتقاد و تقوای دينی و مذھبی ھزاره ھا اندشکی وجود ندارد که مؤمن ترين شيعيان جھان از منظر صداقت

متأسفانه که ايادی جمھوری اسالمی ايران به بھانۀ مراسم مختلف مذھبی و دينی از اين باور و تقوا بھره برداری سوء 

اور مردم يکی از اين بھره برداری ھا از ب. سياسی و استفادۀ ابزاری نموده و آن را به ضد خود ھزاره ھا تبديل می کنند

است که وابستگان و نوکران جمھوری اسالمی ايران با دراماتيک ساختن اين روز، تالش می نمايند " روز قدس"ھزاره 

تا جمعی از ھزاره ھا را در زير عکس ھای خمينی و شعار ھای ضد امريکائی و اسرائيلی، جمع نموده و از حلقوم آنھا 

 از ھمان نخستين دستور خمينی و نامگذاری آخرين جمعۀ ماه مبارک شعار ھائی که. اين شعارھا را فرياد بکشند

به کشورھای " روز سياسی"بسيار زود اين .  رمضان به نام روز قدس در زبان پيروان شان در ايران جاری گرديد

و می ًديگر صادر گرديد که قطعا تاوان تبعات اين شعار پراگنی ھارا ملت ايران و ملت ھای مصاب به آن پرداخته 

  .پردازند

است که جمھوری اسالمی ايران با گسترانيدن بساط آن در " سياسی"، يک روز "روز قدس"جامعۀ ھزاره بايد بداند که 

ميان ھزاره ھا توسط عوامل مزدور خويش، نيت دارد تا اين جامعه را به ضد جامعۀ جھانی قرار دھد و از اين طريق 

اسالمی ايران می خواھد به جامعۀ جھانی نشان دھد که نفوذ مذھبی ما در جمھوری . ماھی مراد خويش را صيد نمايد

ميان شيعيان افغانستان که کتله بزرگ آن را ھزاره ھا تشکيل می دھد، بسيار عميق و ريشه دار است، و ما در 

 شعار ضد موجوديت شما، ھم ارتحال امام خود را با بلند کردن عکس ھای وی، برگزار می کنيم و ھم در روز قدس،

با نشان دادن اين مانور ھای سياسی، ايران می خواھد . شما و متحدان جھانی شما را از حلقوم افغان ھا بيرون می دھيم

آنھم توسط ھزاره . به غرب بگويد که اگر خواسته باشيم می توانيم شما را در افغانستان به سادگی به مشکل دچار سازيم
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 شان در ايران، پيوسته با کتک و اھانت ما ھمراه بوده، اما اين مردم بدون آن که  سال مھاجرت٣۵ھائی که در طی اين 

خود را روی دوش ھای شان قرار می دھيم و به ضد شما از " رھبر"از شالق ما عبرت بگيرند، در عين حال عکس 

  !زبان آنھا شعار ھم می دھيم

" موضع شما در مورد فلسطينيان چگونه است؟: " کهزمانی خبر نگاری از رھبر شھيد، استاد عبدالعلی مزاری پرسيد

حال ھم ھزاره . " ًما آنقدر مشغله و گرفتاری داريم که اصال به فلسطين فکر کرده نمی توانيم: "رھبر شھيد پاسخ داد که

نه تنھا مشکل شان را " روز سياسی قدس "ھا در زمان و موقعيت ديگر، دھھا مشکل و گرفتاری دارند که برگزاری 

ما ھزاره ھا در موقعيتی قرار نداريم که ضد جامعۀ جھانی . ل نمی کند، بلکه گره تازه ای به مشکالت شان می افزايدح

 سال حضور جامعۀ جھانی را در کشور خود به داليل زيادی که در تأريخ با آن ١۴ما ھزاره ھا در اين . شعار بدھيم

شيخ محسنی قندھاری، سيد حسينی مزاری، سيد ھادی :  درباری چوناکنون نبايد تشيع. مواجه بوده ايم، استقبال کرديم

لنگ، سيد جاويد و ساير مزدوران معاش بگير واليت فقيھی، در اين جمعه، به نام روز قدس، شعار ھائی را از حلقوم 

ست بيگانه ھا قرار گذشته آز آن، ما نبايد بازيچۀ سيا.  ما فرياد کنند، که کل جامعۀ ھزاره تاوان سنگين آن را بپردازند

  .بگيريم چون اينجا کابل و بلخ است نه تھران و نه قم

. بگوئيم" نه " لذا بيائيد که مشارکت در روز قدس را تحريم نمائيم و به اين راھپيمائی وھمسوئی با سياست ھای ايران 

اکنون ما کمتر از فلسطين دچار . کنداين عمل نه از وجاھت دينی ما می کاھد و نه ھم به عقايد مذھبی ما لطمه وارد می 

بايد نخست قلب ما برای خود ما بتپد و بسوزد، نه فلسطينی که ھزاران . ستم، کشتار، اجحاف و گروگان گيری نيستيم

: گفته اند. شايد فلسطينيان از موجوديت ما ھزاره ھا در افغانستان آگاھی ھم نداشته باشند. کيلومتر از ما دور است

  . "ر خانه بسوزد مسجد را صبر استچراغی که د"

  تاريخ انتشار

  ٠٨/٠٧/٢٠١۵ - سرطان١۶سه شنبه  ١٣٩۴ 
  

  :يادداشت

را مورد تأئيد قرار می دھيم، " واليت فقيه"ما ضمن آن که موضع استقالل طلبانۀ نويسندۀ مطلب عليه دخالت ھای رژيم 
  : تا نکات آتی را تذکر ندھيم  مانع از آن نمی گردد،ابراز عقيدهبيان و احترام ما به آزادی 

بگردد، بلکه ھر افغان » واليت فقيه« از نظر ما موضعگيری استقالل طلبانه، نبايد محدود به نفی دخالت ھای رژيم -١
 آخوندی ايران، مداخالت آشکار و پنھان قدرت ھای ممکلفيت دارد تا در کنار و حتا مقدمتر از تقبيح دخالت ھای نظا

را نيز محکوم ... ش، پاکستان و ديک، به خصوص تجاوز جنايتکارانۀ امپرياليزم امريکا و شرکاياستعماری دور و نز
  .طعيت و استواری تمام عليه آن مبارزه نمايدانموده، با ق

، با محدود می شودھزاره ھا به » واليت فقيه«خالف طرز ديد نويسندۀ مطلب که فکر می کند بستر نفوذ رژيم  -٢
ترده تر از آن بوده، نه تنھا شورای نظار و جمعيت اسالمی در کل، مجری سياست ھای ضد انسانی تأسف اين بستر گس

در افغانستان است، بلکه نفوذ آن رژيم در بين ساير احزاب با منشاء ھای مختلف » واليت فقيه« فرقه افگنانۀ رژيمتو 
  .قومی نيز قابل يادآوری می باشد

دانستن، نمی تواند به " جامعۀ جھانی"نايتکار امريکا و اسرائيل اشغالگر را مساوی با ً اوال امپرياليزم ج، مااز ديد -٣
حق تمام خلقھای تنھا ھيچ صورتی قابل باشد، در ثانی مبارزه عليه امپرياليزم امريکا و اسرائيل اشغالگر و جنايتکار، نه 

 نوع مبارزه ای جھت به زير کشيدن ھر کار بردن آزادۀ جھان است، بلکه وظيفۀ آنھاست تا عليه آنھا قيام نموده، از به
» واليت فقيه« نيروھای انقالبی و خلقھای آزادۀ جھان ، وظيفه دارند تا با دريدن نقاب وابستگی رژيم .دنآنھا دريغ نورز

سنگر را از اين » واليت فقيه«به امپرياليزم جھانی در رأس امپرياليزم جنايتکار امريکا و اسرائيل اشغالگر، رژيم 
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مقدس مبارزاتی به دور افگنده، ماھيت وابستۀ آن رژيم را با حمايت قاطع شان از مبارزات شکوھمند خلق فلسطين و 
  . ساير خلقھای جھان، افشاء نمايند

» حزب وحدت اسالمی افغانستان«رھبر معدوم » عبدالعلی مزاری«،  "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد" از ديد پورتال -۴
نه تنھا شھيد نيست تا از وی به نيکوئی در افغانستان بود، » واليت فقيه«ان حياتش مجری سياستھای رژيم که در زم

جنايتکارانی است که به مانند احمد شاه مسعود، برھان الدين ربانی، گلبدين جمع ياددھانی صورت گيرد، بلکه از 
 اعم از مال عمر و شيخ محسنی و متباقی دين فروشانحکمتيار، عبدالرب رسول سياف، دوستم، فھيم، عبدهللا عبدهللا، 

آغشته بوده، می بايد زنده و ده ھا ھزار ديگر ھزار ھموطن کابلی  ۶٠، دست شان تا مرفق به خون بيش از سايرافرادش
  .و مردۀ آنھا در پيشگاه تاريخ محاکمه، و به سزای اعمال شنيع شان رسانده شوند

که بھره جوئی مشتی از طبقات حاکمه و جنگ ساالر مليت ھزاره به مانند عين طيف  ما به وضاحت ابراز می داريم -۵
به خصوص زحمتکشان آن  به ھيچ وجه به معنای رفاه و خوشبختی تمام مليت ھزاره ،مليت ھا راو در ساير اقوام 

م بر دامن تمام مليت ھا و ندانسته، تبانی و خيانت اين طيف را به وحدت کشور با استقبال از تجاوز، لکۀ ننگی می داني
  .اينان و جنايتکاران، پاک شودو با به چھار ميخ کشيدن آن خاقوام که فقط می تواند با ايثار خون 

 AA-AAادارۀ پورتال


