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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  موسوی

 ٢٠١۶ اگست ٢٩

  
  ت ھاسالم سياسی در ايجاد شقاق بين ملھمسوئی امپرياليزم و ا

مطالبی به " تش آزاديبخش شيعهار"ھرچند از طريق رسانه ھای جمعی جسته و گريخته  به ارتباط تشکيل به اصطالح 

چشمم خورده بود، مگرمشغوليت روزمره مانع از آن شده بود، تا به عمق فاجعه ای که در آينده ھای دور و نزديک 

بھرام "مبسوط ھمکار گرامی ما آقای برم، ليک مطالعۀ نوشتۀ تحقيقی و احتمال وقوع آن در افغانستان وجود دارد، پی ب

زمينۀ آشنائی بيشترم را با برنامه ھای استعماری فراھم نموده، باعث گرديد تا اين مختصر را به در آن مورد، " رحمانی

تقاضائی که از شما خوانندگان عزيز دارم به عالوۀ . مثابۀ ھوشداری در زمينه خدمت شما خوانندگان گرامی تقديم دارم

اين شما و اينھم . ن اين توطئۀ استعماری می باشداصالح و رفع کمبود ھای اين نوشته، تالش مستقل تان در خنثا ساخت

  :تذکرات مختصری در زمينه

 کشور عزيز ما افغانستان، بنا بر موقعيت جغرافيائی خاصی که دارد، در درازنای تاريخ اگر از يک سو، راه -١

. ختلف بوده استل شمال و جنوب بوده، از جانب ديگر محراق تقاطع فرھنگھا، و اديان مانزديکی شرق و غرب و اتص

ضرورت ھای زندگانی باھمی با ھمسايگان در ھمان بستر زمان و نيازمنديھای متقابل با ھر يک از فرھنگھا و معتقدان 

مذاھب گوناگون، حالتی را در کشور ما به وجود آورده بود، که بزرگترين شاخصۀ آن تحمل عقيدتی عقايد مختلف و 

  .اديان و مذاھب بوده استتأمين ھمزيستی مسالمت آميز بين تمام 

 بر مبنای ھمين تحمل عقيدتی بود که در گذشته ھای دور در کنار معابد بودائی، آتشکده ھای زردشتی و به ھمين -٢

فضائی که اگر حق داشته باشيم مفاھيم . سان معابد شيوائی و برھمنی بدون مزاحمت در کناريک ديگر قرار داشته اند

در مقياس ھمان روز، در يگانه محل کرۀ " آزادی مذاھب"کار بريم به جرأت گفته می توانيم، امروز را در مورد آنھا به 

گواه ما آثار به جای مانده از بلخ، شيوه کی و بگرامی  کابل، ھدۀ جالل آباد و . زمين، در افغانستان سابقه داشته است

  .ساير آبدات تاريخی افغانستان می باشد

 جھان کشائی ھای اعراب که به صورت عمده اساس آن تحرکات را اشغال اين مناطق و  در تمام سالھا، ھرگاه از-٣

 مذھبی، بگذريم حد اقل از ايجاد اولين سلسله ھای مستقل خراسانی به -غارت منابع آن تشکيل می داد، تا جنگ عقيدتی

قالل عليه انگليسھا در و آستانۀ نبرد است" سلطان محمود غزنوی"بعد به غير از يک جرقۀ جنگ مذھبی در عصر 

قندھار، ديگر در تمام ھزارۀ گذشته، ھيچ گونه درگيری مذھبی در داخل افغانستان در سينۀ بی کينۀ تاريخ قيد و ثبت 

  .نگرديده است
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 وقتی سلجوقيان در خراسان حکمروائی داشتند، آنھا با برخورد ھای تعصب آميز و تقابل خونينی که با پيروان مذھب -۴

داشتند، سخت تالش نمودند، تا مردم را عليه آنھا تحريک نموده، جنگ حاکميت سلجوقی عليه پيروان " اسماعليه"

 را به جنک مردم با آنھا مبدل نمايند، مگر ھوشياری مردم، مانع از تحقق چنان توطئه ای گرديده، سلجوقی "ليهعاسما"

  .ھا قادر نشدند تا خواست شان را تحقق بخشند

، امير عبدالرحمان خان، اين خاين به تمام ملت افغانستان، استخوان شکنی ھای ١٩ه در اواخر قرن  به دنبال آن ک-۵

چندی را به تحريک انگليس بين اقوام، مليت ھا و مذاھب مختلف کشور به وجود آورد، بعد از مرگش موجوديت ھمان 

 و بعد تر ١٣۵٧بيست تا قبل از فاجعۀ ثور ًروحيۀ تحمل عقيدتی مجددا جان گرفته، ھمه شاھد ھستيم که در تمام قرن 

اشغال افغانستان به وسيلۀ سوسيال امپرياليزم شوروی، در بين تمام ھمسايه ھای افغانستان، کشور ما نمونۀ تحمل 

  .عقيدتی به شمار می رفت

ًجالل آباد، کامال ھا در کابل، قندھار و ھای ھندو" درمسال"وئيزم در وجود اين تحمل عقيدتی نه تنھا بين اسالم و ھند

مشخص بود، بلکه به حساب تفاوت ھای مذھبی در درون اعتقادات اسالمی نيز متبارز بوده، موجوديت تکيه خانه ھای 

پيروان مذھب تشيع در قلب مناطق سنی نشينی مانند، جالل آباد، قندھار، کندوز، پغمان، مزار و ساير واليات در کنار 

بز "، "عيسی به دين خود، موسی به دين خود"انستان، خود گواه برآن بود، که اصل مناطق مرکزی و کابل پايتخت افغ

ًآنقدر عميق بين مردم ريشه دوانيده بود، که کامال حيثيت ضراب المثل " از پای خود آويزان است، گوسفند از پای خود

  .ھمگانی را به خود گرفته بود

 در زير ضربات ظفرنمون خلق ھزاره، شکست ھای ۵٨ال بر ھمين مبنا بود که وقتی مزدوران روس در اوايل س

افتضاح آميزی را تجربه می نمود و به مشورۀ ارباب امپرياليستی شان، دست کمک به طرف مردم وردک که ھمه 

را سرکوب " ھزاره ھای شيعه مذھب"پشتون و سنی مذھب بودند، دراز کرده و از آنھا خواستند تا در بدل پول و سالح، 

شان عرق ملی شان از دولت و مال شان را خود تصاحب نمايند، مردم وردک يعنی پشتون ھای سنی مذھب، نموده سر

را زير پای ننموده، با سالحی که از مزدوران روس گرفته بودند، بر خود شان فير نموده، به اثبات رسانيدند که مردم 

ھمين . ند خونی منعقد نموده که با آسانی کسستنی نيست بين آنھا پيو،افغانستان، با ھمديگر جنگ ندارند و تاريخ مشترک

ًحالت تقريبا در تمام دوران مقاومت ضد روسی ادامه داشت، بدان معنا که با وجود صد ھا و ھزاران درگيری و کشت و 

 سال حاکميت مزدوران روس، اسالم سياسی منشعب به شيعه و سنی قادر نشد، جنگ ١۴کشتار بين تنظيمی، ظرف 

  .را بين مردم به وجود بياوردمذھبی 

 ايران و پاکستان ِ مگر وقتی حاکميت وابسته به روسھا در تبانی با اسالم سياسی، قدرت را به احزاب اسالمی ساخت-۶

سپرد، بذر نفاق و شقاق مذھبی، قومی و نژاديی که در کشتزار ھای پليدی اسالم سياسی و رويزيونيزم خروسچفی 

خ و خونين خود را بار آورده، مردم نا آگاه  و بی خبر ما از سياست ھای جھانی و منطقه ئی پاشيده شده بود، حاصل تل

  .به وجود آمدمام خون کابل حبرده وار به دنبال رھبران خاين و وطنفروش شان به راه افتاده، در نخستين گام 

می که در عصر حاکميت اسالم در ھمين جا بی مناسبت نيست تذکر داده شود که تمام کشت و کشتار و قتل ھای عا

سياسی اعم از جھادی و طالبی رخ داد، خالف ادعا ھای جناح ھای رقيب و رسانه ھای وابسته به امپرياليزم جھانی ھيچ 

.  بود،ًربطی به مذھب و نژاد نداشته، تماما به خاطر رسيدن به حاکميت و بھره بردن از خوان يغمای به وجود آمده

، می ندبه خون ديگری تشنه بودھر يک ما در اين ادعا، ترکيب درونی نيروھای درگير نبرد، که بزرگترين سند و گواه 

 "گلبدين" جنايتکاردست وحدت به "مزاری"به عبارت ديگر، ھرگاه مسألۀ قوميت و مذھب در ميان می بود، نه . باشد
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ً که مطلقا از شيعه مذھبان " محسنیآصف" جنايت پيشه، با حرکت اسالمی شيخ "سياف"سنی و پشتون می داد و نه ھم 

  .تشکيل يافته بود، متحدانه بر مواضع حزب وحدت حمله می نمودھا و قزلباش 

ھای متخاصم به وضاحت نشان می دھد، که آنچه در جريان حمام خون کابل اتفاق افتاد، ھيچ نفس دقت در ترکيب نيرو

، که از مذھب استفادۀ ابزاری ندربطی به مذھب، نژاد و زبان نداشت، بلکه طرفين دعوا، معتقدان به اسالم سياسی بود

  .نموده، کشتار، بی ناموسی و قتل و غارت شان را توجيه مذھبی می نمودند

 الی اشغال کشور به وسيلۀ ناتو به سردمداری "داکتر نجيب"کميت اسالم سياسی در تمام اشکالش، از سقوط جالد خاد حا

، تا مغز استخوان خود به قدرت ندامپرياليزم جنايتگستر امريکا، گذشته از آن که در صدد تحقق آزمنديھای خودشان بود

قه نيز وابسته بوده، آنھا به ھمان اندازه که در غارت و کشتار ھای خارجی و نمايندگان اسالم سياسی در عرصۀ منط

مردم انگيزۀ تصاحب قدرت برای خويش را داشتند، اسالم سياسی منطقه نيز آنھا را به برادر کشی ترغيب و تشويق می 

  .نمود

ان نموده، در صدد افغانست"  سازیامريکائی"وقتی امپرياليزم جنايت گستر امريکا، افغانستان را اشغال و شروع به 

تطبيق ارزش ھای استعماری خود برآمد، اسالم سياسی در کليتش به ھر مذھب، قوم و مليتی که تعلق داشتند، متوجه 

 از وفاداران به خود را در وجود ھزاران انجو و تکنوکرات داخل افغانستان نموده، یشدند که امپرياليزم با خود لشکر

، در نھايت ميدان را به رقيب تازه نفس بردارند تفنگ بر روی ھمديگر تيغ و - ياسی شعب مختلف اسالم س-ھرگاه آنھا 

 محقق، دو -خليلی"عبدهللا، قانونی، فھيم، عطاء، سياف"و جمعيت در کل اعم ازد باخت، اينجا بود که شورای نظارنخواھ

ه ھم باختند، تو گوئی ناف ھردو را قطب مخالفی که بيشترين نقش را در ايجاد حمام خون کابل داشتند، چنان نرد عشق ب

  .به نام يک ديگر بريده و آنھا عشاق ازلی می باشند

 سال حاکميت کرزی را می توان در کل، دوران ماه عسل جناح ھای مختلف ١٣ با وجود فراز و نشيب ھای چندی، -٧

يت کردند، حرمسرا ھا به وجود ً آنھا مشترکا تا توانستند، دزدی کردند، زمين غصب نمودند، جنام سياسی ناميداسال

  . آوردند و وطن را دو دستی به دشمنان وطن پيشکش نمودند

 امپرياليزم جنايتگستر امريکا، که فکر می کرد ادارۀ افغانستان به اندازۀ اشغال آن آسان خواھد بود، وقتی متوجه شد -٨

 فکر می هکی اعم از سنی و شيعۀ آن، آنطور که در کنار از گوربرخاستگان تاريخ يعنی طالب، جناح ديگر اسالم سياس

نھم به آن اندازه، که حاضر نيستند چيز زيادی به آخواھان سھم بيشتر برای خودش است، ه شد کم اشتھا نبوده و ھمه روز

يکی از مھره ھای " اشرف غنی"انجو بازان وتکنوکراتھای آمده از غرب بدھند، در ضمن تقلب در انتخابات تقلبی، 

به امپرياليزم را بر سر کار آورده، به وسيلۀ وی شروع نمود به تعقيب سياست ايجاد تفرقه بين جناح ھای مختلف فادار و

  .اسالم سياسی

، اعالم پشتيبانی وی از تجاوز خونبار عربستان "اشرف غنی"بارز ترين نمونۀ اين حرکت تفرقه افگنانه از جانب 

ئی از عرق ملی و منافع مردم افغانستان به دماغش نرسيده، در واقع اين دلقک استعمار که بو. سعودی بر يمن بود

می سازد، بدون کمترين توجھی " ای. یآ. سی"وجدان سياسی اش را فعاليت در بانک جھانی، صدوق بين المللی پول و 

ه تجاوز  درصد نفوس افغانستان را، پيروان مذھب تشيع تشکيل می دھد، يعنی آنھائی ک٢۵ الی ٢٠به اين که بين 

 اعالم داشت، اعالمی یخونبارعربستان بر يمن را ضد انسانی و ضد اسالمی می دانند، حمايتش را از عربستان سعود

 پاسخ گرفته، به اين دلقک و امريکا نشان داد، که وقتی قرار باشد به تضاد ھا دامن زده "محقق"که فردايش از طرف 

  .می ماندشود، ھيچ جناح اسالم سياسی، از ديگری عقب ن
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نيز بعد از سالھا، دال و " گلبدين" ھمزمان با اعالم حمايت دلقک استعمار از عربستان سعودی، ھمه شاھد بوديم که -٩

، آواز خود را بلند نموده، با صراحت اعالم داشت که نه تنھا پيروانش "آی. اس. آی "چپاتی خوردن، در خانه ھای امن 

ھا را " اردوی بين المللی سنی"ايتکار عربستان سعودی که آھسته آھسته، شکل در يمن در تحت فرماندھی ارتش جنرا 

  . به خود می گرفت، قرار می دھد، بلکه در جنگ سوريه نيز عليه نيروھای بشار اسد، شرکت فعال خواھد نمود

ه و وی را در قدرت را ناديده گرفت" گلبدين"به نظر من يکی از داليلی که امپرياليزم امريکا، می خواھد گستاخی ھای 

حاکمه، بھتر است گفت در کشتار خلق ما سھيم سازد، ھمين موضعگيری اخيرش در حمايت از عربستان سعودی که 

  - به اين بحث جداگانه خواھم پرداخت-. می باشد،متحد اسرائيل است

 از سالھا بدان ءدر خفا در چنين حالتيست که رژيم جنايتکار واليت فقيه، آنچه را نمی خواست علنی سازد اما -١٠

 يعنی شيعه مذھبان  افغانستان، پاکستان، عراق و ھند را در جنگ سوريه فرستادن، به صورت علنی ،اشتغال داشت

  .اسم گذاشت" ارتش آزاديبخش شيعه"اعالم داشته، آن را 

از ناچاری و دربه " فقيهواليت "خير، اين بار اول نيست که رژيم ضد انسانی ا دھۀ ۴با تأسف بايد افزود، در جريان 

دری افغانھای پناھنده سوءاستفاده نموده، آنھا را در خدمت اھداف ضد انسانی اش استخدام و به جنگ اين و آن می 

  .فرستد

عملی شد در نتيجه ھزاران تن از " جنگ ايران و عراق"بار اول اين سياست ضد انسانی رژيم واليت فقيه، در بحبوحۀ 

غان و آنھائی که از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی فرار نموده بودند، جانھای شان را در جھت ھموطنان بيخانمان اف

  .آزمندی ھای جالد جماران فدا نمودند

اينک دومين بار است که رژيم واليت فقيه باز ھم از درماندگی و غربت افغانھا در ايران سوءاستفاده نموده آنھا را به 

  . که در لباس داعش و امثال آن سازماندھی شده اند، می فرستدجنگ عليه پياده نظام ناتو

به ھمان سانی که ديروز دولت دست نشاندۀ وابسته به روس در قبال چنين جنايتی سکوت اختيار نمود، ادارۀ مستعمراتی 

وذ تيکه داران کابل نيز از عين سياست پيروی نموده، در ظاھر اگر قوانينی ھم عليه آن وضع نمايد، در عمل بنا بر نف

  .مذھب در ھر دوجناح شيعه و سنی، ھيچ چيزی انجام داده نمی تواند

وقتی " سنی"و " شيعه" دھۀ اخيربر می آيد، ھمه شاھد بوديم که ارتش ھای۴تا جائی که از دقت به رويداد ھا و فجايع 

 کابل، مزار، ھایا در شھربعد از سقوط مزدوران روس بر افغانستان حاکم شدند، در چه مقياسی حمام ھای خون ر

امری  -ھرگاه از لحاظ سياسی برخورد مسؤوالنه در زمينه صورت نگيرد. دايکندی و ساير نقاط کشور به وجود آوردند

 عين خطر امروز باز ھم وجود داشته، امکان اين -که ادارۀ مستعمراتی نه ارادۀ انجام آن را دارد و نه ھم توان آن را 

ستان قربانی آزمندی ھای طماعان منطقه ئی و سياست ھای جھان کشايانۀ امپرياليستی گردند، بعيد که باز ھم مردم افغان

  .به نظر نمی خورد

و " شيعه"از ھمين رو بر فرد فرد فرزندان راستين افغانستان است، تا تمام جناح ھائی را که در صدد ايجاد لشکر ھای 

به خصوص سخنگويان آشکار اين افتراق . نھا به مبارزه برخيزندھستند، افشاء نموده با قاطعيت عليه آ" سنی"يا 

  . را می بايد زير ضربات پيھم قرار داد،"محمد محقق"و "  گلبدين-اشرف غنی"جنايتکارانه، 

 
 


