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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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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ اگست ٠٧
  

  "مزاری" و "مسعود"حاتم بخشی حين ياددھانی از 
  "مال عمر"و مخالفت عليه تدوير مجلس ترحيم برای 

  

د، آنھائی که با من چه از لحاظ شخصی و  ی ببرن ويتم پ مستقيم شناخت دارند و يا ھم از طريق نوشته ھايم می توانند به ھ

  :می دانند

ردم اسالم گذشته از آن که عدم اعتقادم به اسالم را مخفی نداشته و -١ ه حال کشور و م ستان ب  را در شرايط کنونی افغان

سيزمما مضر و ويرانگر معرفی داشته و در آينده نيز معرفی خواھم نمود،  ه مارک اد راسخم ب ه از اعتق دين مقال  -طی چن

زم ستان و -لنيني ا افغان ه راه نجات کشور م ه يگان ته ام ک راز داش ه صراحت اب وده و ب اد نم ز ي سه دون ني ائو ت شه م  اندي

و در  -بھروزی و سعادت مردم آن، در تطبيق خالق ھمان انديشه و به پيروزی رسانيدن انقالب ملی  راز ن دموکراتيک ت

  .فغانستان می باشدا

، مدفن ده ھا نسل  کابل از لحاظ تعلق قومی، متعلق به قوميت تاجيک بوده و گورستانھای شھدای صالحين و باال جوی-٢

  .از اسالفم می باشند

 -مسعود  سياه و جبارانۀ، ھایدر تمام دوران سال با من در يک کوچه زيسته اند ٢٠بيش از  به شھادت ھمسايگانی که -٣

يچ مال عمر، ربانی ای داخل ھ ادت پ ا يک روز جھت عب اليزم حاکميت دارد، حت  و اکنون که زير روپوش اسالم، امپري

  .مسجدی نگذاشته ام

  .گاھی از تعذيب و اذيت دار ودسته ھای اسالمی نھراسيده، کمترين چشم داشتی ھم از آنھا ندارم  ھيچ-۴

ی"ليستی غرب ھيچ گاھی  مواضع سياسی باند طالب را در قبال تجاوز امپريا-۵ د " حرکت مل ر تأئي ر آن مھ سته و ب ندان

  .نگذاشته ام

ی خردی،  ا ب ر و ي ی خب سان ب ی را مطرح می دارم، ان اين نکات را بدان منظور نوشتم که وقتی در سطور بعدی مطلب

ا سياس ومی و ي م از لحاظ ق دئولوژيک و چه ھ د ندھدعجوالنه قضاوت ننموده، من را به طالب چه از لحاظ اي  و .ی پيون

  :اما

ر  د عم شای مرگ مال محم د از اف ه بع دم ک ع ش ا ھموطن ديگر مطل از طريق رسانه ھای جمعی من ھم به مانند ميليونھ

ی در مربوطات واليت  شورما، وقت ست و يک در ک رن بي ل ق ست و اواي آخندزاده يکی از جنايتکاران بنام اواخر قرن بي

 نمايند، با مخالفت نيروھای دولت االر می خواستند، برايش مجلس ترحيم برگزارران و پيروان آن جنايت ساغزنی ھواد
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ا . نش به قتل رسيده و عده ای ھم زخمی شدندا تن از ھوادار۵ مواجه شده، دست نشانده پخش اين خبر از طريق رسانه ھ

  .شيف تلويزيون طلوع يافت مطلبيست که می شود اکنون ھم آن را حد اقل در آرو مصاحبه با معاون والی واليت غزنی

ود را  ه خ ا در زمين ود ت ن را وادار نم ه م ا آنچ ده ای از ب اليزم و ع ه امپري سته ب وکرمنش واب ای ن انه ھ ياه رس شک س پ

م، تأئيد تلويحی و سکوت ننگين ھر دو طيف در سی و حقوق بشر در يک جوال بيندازمدعيان کذائی به اصطالح دموکرا

ت دست  کار دول اوز آش ال تج شور استقب ن ک ندگان اي ردی و دموکراتيک باش ای ف وق و آزاديھ ه حق شانده ب اوز . ن تج

رحيم ان برای نزديکان و يا ھم رھبرانشانآشکاری که به باشندگان اين کشور حق نمی دھد تا مطابق به اعتقادش  مجلس ت

ين ن آنھا می خواھد و به عوض و با زور تفنگ و با به خون کشيدن افراد، ازنو يا بزرگداشت برگزار نماي دوير چن ا ت د ت

درت و از طرفمحافلی را به تأئيد مواضع آنھا  دۀ شريک در ق ل، اخوان دھن دري ستعمراتی کاب  دولت دست نشانده و م

  .اين يعنی زير پای کردن آزادی ھای دموکراتيک و حقوق مسلم افراد. نيروھای اشغالگر پيشه نمايند

  !ھموطنان عزيز

دعتبه اين کار ندارم که  ا ب ر شرعی است و ي رآن ام ن تدوير مراسم فاتحه خوانی، چھل و يا ختم ق ه اي  و نمی خواھم ب

يدۀ  ام و پوس ار خ ه ت دم، بحث من اسالمبحثی که به من مربوط نيست دخالت نموده و عملکرد خود و يا ديگران را ب  ببن

 که خود خواسته باشند محفل بزرگداشت، ترحيم و ًآنجاست که بدانم اصوال آيا افراد جامعه حق دارند تا آزادنه برای کسی

ياددھانی داير نمايند ويا اين که تدوير چنان محافلی بستگی به تأئيد دولت دست نشانده، باند ھای سياه و تاريخزدۀ شريک 

  در قدرت و نيروھای اشغالگر دارد؟ 

ان در چنين موردی وقتی پای مخالفت مسلحانه و به قتل رسانيدن آشکار افراد  شانده در مي ادی دولت دست ن يلۀ اي ه وس ب

د و نيا دولت دست نشانده و يا ھم جامعه جھت برگزاری چنين محافلی، معيار ھای معين، قانونی و قابل قبولی دارآاست، 

  يا خير؟

سانی صدق می نماي سانی د و چه ناگر معيارھای قانونيی وجود دارد، آن معيار ھا کدام اند تا ديده شود در مورد چه ک ک

  از دايرۀ آن بيرون می مانند؟

ند  ته باش ه برخاس ه از درون جامع ی ک ه و يک دولت ايم،  جامع نتر صحبت نم ردمی خواھم روش ا ف د ت ن حق را دارن  اي

جنايتکار، قاتل و وطنفروشی را به مثابۀ دشمن يک خلق مشخص ساخته، عليه برگزاری محافلی که به نفع وی تمام شده 

ه است، چنانچه در . بگيرندتصميم و  در واقع به تقديس  جنايت، خيانت و وطنفروشی بينجامد،  سلم يک جامع اين حق م

د ان، ت د الم ه وی يکی از پيشرفته ترين جوامع کنونی مانن راد نزديک ب ر و اف ه خاطر ھيتل انی و بزرگداشت ب وير ياددھ

ائی . ممنوع است ات و خيانت ھ ه آن جناي در واقع چنين ممانعتی گذشته از اين که مستند به حکم قانون است، مبارزه علي

  .نيز می باشد که فرد مرتکب آن شده است

ه وجود اگر ھمين اصل را بخواھيم در افغانستان خود ما تطبيق بدار انونی در زمين دام ق ا اينک ک ه ت ن ک يم، گذشته از اي

ه و  ا من جمل رو ھ ندارد که حدود و ثغور برگزاری چنان محافلی را پوشش قانونی بدھد، در غياب قانون ھيچ يک از ني

وده، یيقه ئی و گزينش دولت دست نشانده حق ندارد، تا سلبه خصوص ا عين خصوصيت برخورد نم راد مختلفی ب ه اف  ب

  .دنبرخورد دو و يا چندگانه داشته باش

  !خوانندگان عزيز

ما می دانيم که مال محمد عمر آخند زاده ، جنايتکار، قاتل و وطنفروش بود، او در تمام دورانی که صاحب اسم و رسمی 

ستان تخبارات نظامی پاک شه دست دراز اس ستان رنگين و ھمي اه افغان ی گن ردم ب ی گرديد، دستانش ھميشه به خون م  يعن

ه " آی. اس. آی" ن است ک ردد اي در افغانستان بود، سؤالی که با مطالعۀ شخصيت آن جرثومۀ فساد و تباھی مطرح می گ

ره کی ،  وده است؟ مگر ت ايثی ب ان خب ه چن آيا در جريان و بستر زمانی چھار دھۀ اخير اويگانه فردی بوده که متصف ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ی از خون دارا امين، ببرک، نجيب، مسعود، ربانی و مزاری ی عين خصوصيات نبوده و ھريک از آنھا در قفای شان تل

سلخ ؟و خاکستر به جای نگذاشته اند ذبح و م ا و م  مگر تره کی، امين و ببرک گوشه گوشۀ افغانستان را به قتلگاه مردم م

ر ن٨٠ مبدل ننموده بودند؟ مگر بقايای خون و استعماراستبداد  اد، خون  ھزار زندانی که در زمان سلطۀ داکت ر خ جيب ب

ام ؟شان ريخته ھنوز ھم بر ديوار ھای آن شکنجه گاه ھا قابل رؤيت نيست يش از  مگر قتل ع ردم ٧٠ب زار از  م ل  ھ کاب

ينۀ -که از رقابت افسار گسيختۀ دو نوکر بی مقدار اخوانيت يعنی گلبدين و مسعود   ربانی مايه می گرفت، می تواند از س

ابودی، رقص مرگ و تاريخ کشور پاک گردد؟ مگر جن شتن، ن ا سياف در ک ا ب ون آس زاری در رقابت جن ه م اياتی را ک

  يغمای دار وندار مردم در بند کشور انجام داده، می شود فراموش گردد؟

رو زدور و جنايت پ تان م  آن در وجود رچه شد که دولت دست نشانده و ايادی آن چه در لباس نظامی و چه ھم قلم به دس

ای تکريم و از پردازان اکثريت نزديک به اتفاق تمام رسانه ھا اعم نويسندگان و قلم  ی پ نوشتاری و شنيدنی و ديدنی؛ وقت

وده است، ھريک  ان ب بزرگداشت افرادی از قماش ربانی، مسعود، مزاری و ھزاران جنايتکار و جنايتسالر ديگر در مي

ا کوشيده ديگری را زير پای نموده، قلم و قدم مزدور و ضد منافع مل افلی ب ه گردش در آورده، مح ا ب ع آنھ ی اش را به نف

د اماھزينه ھای نجومی برگزار نمايند؛  ر آخن د عم ا مال محم زاد و ھمکردار آنھ  وقتی پای تدوير مجلس ترحيم برای ھم

ا آن ب، ب روش رقي زدور و وطنف ادی م شانده و اي راد دولت دست ن هزاده در ميان است اف زار  ب ته، برگ  مخالفت برخاس

  ندگان را به خاک و خون می کشند؟کن

  !خوانندگان عزيز

ر برخورد منفعالنه به چنين جنايتی گذشته از آن که حک نمودن داغ اجنبی پرستیو می دانيد سکوت  ی را ب اد طلب  و انقي

شانده ھا پيشنانی فرد فرد تأئيد کننده  حک می نمايد، در عمل صحه گذاشتن به يک حرکت ضد دموکراتيک دولت دست ن

  . نيز بوده در نھايت می تواند به مثابۀ بزرگترين مانع در جھت حرکت به سمت حاکميت مردم بينجامد

انع -حرکتی را که اينک تنی چند از افراد وحدتی ه و م ه راه انداخت  شورائی نظاری ملبس به البسۀ حاکميت مستعمراتی ب

ئ د، مطم د زاده گردي ر آخن سته برگزاری مجلس ترحيم برای مال محمد عم ه طور شاي ه آن ب ه علي يد در صورتی ک ن باش

م از آن  ن قل ه اي ی ک ر، از طيف ان مال عم ه خصوص از طرف دشمنان و مخالف مبارزه صورت نپذيرد و با تمام قدرت ب

زار  رحيم برگ رای مال عمر مجلس ت برخاسته است، محکوم نگردد و در عمل جھت احقاق حق آنھائی که می خواستند ب

ر ديگری کنند، پافشاری ال سترۀ عمل ب ا، گ اح ھ شتر ھريک از جن ری بي درت گي ا ق ا ب ه تنھ ردا ن رد، ف زم صورت نگي

ليقه ھای  ين س انی چن ه قرب سانی ک ين ک ل، اول ستعمراتی کاب ه ھای ادارۀ م شتر پاي يم بي ا تحک محدود خواھد گرديد بلکه ب

  . کشور خواھد بودکمونيستیجنبش خواھد گرديد مرده وزندۀ نيروھای انقالبی و به صورت اخص 

  !خوانندگان عزيز

انع - جنايتکارانی از قماش مسعودای بر کهبايد بپذيريم مادامی دارد م  مزاری محافلی برگزار می گردد، ھيچ کسی حق ن

 .مجلس ترحيم برای مال محمد عمر بگردد


