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  ١٣٨٩ جدی ٢١مراد مشعل 

١٢/٠١/١١ 
   

  شاده به وزير صاحب امور داخلهنامه سرک
  آقای بسم هللا خان

   
  !برادر محترم جناب وزير صاحب آقای بسم هللا خان، سالم

 يک مسلمان متقی و بشردوست از دوستی که سمبول تقوا و انساندوستی می باشد، شنيدم، که وزير من منحيث

از . صاحب داخله انسانيست متقی و خادم مردم و خلق خدا و جز خدا تسليم ھيچ زورگوی و تفنگ ساالر نمی باشد

ه ھر حال خوشحال شدم، به ب. تشنيدن اين حرف فکر کردم در کشور مقھور ستم ما آفتاب از مشرق سر برآورده اس

امنيتی را در حال بی پرنسيبی گرفتار ۀ خصوص وقتی شنيدم، که وزير صاحب انسانيست فعال و سران چند حوز

  .نموده و لت و کوب و رسوای شان کرده است

  !جناب وزير صاحب

يم قابل قبول واقع شد آندوست خود انسان راستگو و صاحب ترحم اسالمی و انسانی است، به ھمين خاطر حرفش برا

ی را که من در جريان آنھا قرار گرفته ام و ستم و ئچرا که واقعيت ھا. و مجبور شدم اين نامه را خدمت شما بنويسم

وقوع می پيوندد و شما باالدست آن ستمگران جفاکار ھستيد، با گفتار آن ه جور فجيعی که در دواير زير دست شما ب

ا فکر کردم، که شما حتماً انسان شريف و نجيب و با ترحمی خواھيد بود، ولی شايد عزيز متقی جور نمی آيد، فلھذ

  .شما در جريان اين ھمه جرم و جنايت قرار نداريد

  !جناب وزير صاحب

و شما . ی موجوديت حکومت در درون حکومت می باشدتمام جرم، جنايت و زورگوئشما ميدانيد، که علت العلل 

ی جنايت را برداريد، که به حکومت جنايت م محکوم به زورگوئ و جفا بر خلق خدا و مردزمانی ميتوانيد، گليم جور

ه عنوان نمونه يکی از حکومت من ب. کاران و زورگويان در داخل حکومت جمھوری اسالمی افغانستان خاتمه بدھيد

 امنيتی که زيردستان پنجمۀ ببينيد، در حوز. ی را که در حکومت شما موجود است، ترسيم و برجسته می سازمھائ

. شما در انجا مقررند، از حکومت شما پيروی نکرده، اصالً احکام حکومت شما برای آنھا پشيزی ھم ارزش ندارد

 زمين، مواد مخدر، اختطاف مردم و غصب و ئیاين حوزه از باندی که در حوالی آن فعال است و به کارھای مافيا

اعضای اين باند عبارت اند از صبور سبز، .  است، حکم ميگيرندفروش زمين ھای دولتی و اھالی ملکی مشغول

دولت شما شاکی ميشوند و از ه انسانھای زيادی مورد ستم اين باند قرار ميگيرند و وقتی ب. طال، ميرويس و امثالھم
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ميبرند، نامبرده ۀ دست می آورند و جلب را به حوزه گر جلب دستگيری اعضای اين باند را بڅارنوالی و مقامات دي

دنبال ه کارمندان حوزه جلب را به تمسخر می گيرند و در صورتی که اگر از جانب کدام مقامی مجبور به رفتن ب

مدن از حوزه به اعضای اين باند احوال ميدھند، تا از خانه و مقام آيکی از اعضای اين باند ميشوند، آنھا قبل از بر

ات بلند گفته بتوانند، که آنھا به تعقيب جانيان اين باند ميروند، اما موفق بود و باش خود فرار نمايند، تا آنھا به مقام

اعضای اين باند مسلح اند و در حدود حاکميت اين حوزه آزادانه گشت و . نمی شوند، تا آنھا را دستگير کرده بتوانند

ب اعضای اين باند مورد عکس عارضين از جانبه گذار می کنند، اما کسی نيست، که آنھا را گرفتار نمايد، بلکه 

  .تھديد، فحش و ناسزا قرار ميگيرند

 زيادی که مردم محل دارند، من آنھا را در اينجا مطرح می کنم، اميد است، که ؤاالتحال وزير صاحب محترم س

  .مورد غور شما قرار گرفته و جواب آن را به مردم مظلوم و مقھور جنايت کاران بدھيد

حتی بسياری از  حکومت شما نه بلکه حکومت اين باند می باشد، ، حکومت اصلی منطقه مردم معتقدند که– ١      

ال مردم از شما ؤس. پنجم از جانب اين باند و بر اثر فشار اين باند تقرر يافته اندۀ مردم اعتقاد دارند، که سران حوز

  :اينست، که

  گر نيستيد، چرا؟مت خود مطلع ھستيد؟ ا آيا شما از موجوديت اين حکومت جنايت کار در داخل حکو– ٢      

گر شما اطالع داريد، شما برای از بين بردن اين حکومت جانی در داخل حکومت خود تا به حال چه  ا– ٣      

  از بين بردان آنرا داريد؟ۀ اقدامی کرده ايد؟ آيا اصالً اراد

  يا شما در جريان ھستيد؟ اگر نه، چرا؟ از حوزه ھای ديگر شما نيز به ھمين فساد ملوث اند، آی بعض– ۴      

 و اگر ھستيد، بازھم در اين رابطه چه اقدامی کرده ايد؟ آيا پالن نابودی و محو اين حکومت ھا در بين – ۵      

  آنرا داريد؟ۀ حکومت خويش را داريد؟ آيا اصالً در اين رابطه اراد

که اگر شما از جريانات فوق بی اطالع ھستيد، در االتی که برای اين جانب مطرح ميشود، اينست، ؤ س– ۶      

آنصورت آيا بی انصافی خواھد بود، که گفته شود، که شما از کفايت کامل برخوردار نيستيد؟ و اگر شما از 

موجوديت حکومت ھای جنايت کار در داخل حکومت خودتان مطلع ھستيد، آيا درست نخواھد بود، که بگويم، که آن 

ه مثابه فرد متقی و مسلمان و با ايمان برای اينجانب قصه کرده است، برداشتش از جناب شما دوستی که از شما ب

  ينصورت اگر شما را شريک جرم بدانند، بی انصافی خواھد بود؟انادرست است؟ در

  !جناب محترم وزير صاحب

اطاعت ) ج(يعنی از خدا" نکم الرسول و اولی االمر مو هللا و اطيعواطيع: "قران مجيد چھارده صد سال قبل ميفرمايد

مرين واقعاً از جانب مردم آکنيد و از رسول او اطاعت کنيد و از آمرينی اطاعت کنيد، که از جانب شما باشد، يعنی 

فضل هللا المجاھدين علی القاعدين : "و در آيت شريف ديگر نيز آمده است. باشند) مردم(انتخاب و خادم مخلوق خدا 

که در نتيجه انقالب  یقانون اساسي. ستگان با اجر عظيميعنی خداوند فضيلت داد مجاھدين را بر نش". اجراً عظيما

  : خود مينويسد٢۵ۀ  نيز در مادوجود آمده بود،ه فرانسه ب

 وقتی که حکومت حقوق ملت را نقض می کند، انقالب برای ملت و برای ھر دسته ای از ملت مقدس ترين و  "

، شما که خود تان را مجاھد ميدانيد، وقتی اين ھمه جنايت را  حال وزير صاحب محترم".گزير ترين وظايف استنا

ابل مردم مسلمان وطن ما می بينيد و ميشنويد، آيا شما خود تان را بنا بر امر پنجم و ساير حوزه ھا در مقۀ از حوز

ن موظف به جھاد عليه آن نمی دانيد؟ و درصورت عمل نکردن عليه آن در مخالفت آشکار در برابر أقران عظيم الش
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يگ کردن از نظر با سر زير ر"قرار نمی گيريد؟ البته بنابر ضرب المثل مردم ما وزير صاحب ) ج(امر خداوند 

  !"، رخ تان را معلوم نمائيد)که ھرگز پنھان نمی شويد) ج(از نظر خداوند (مردم پنھان نمی شويد 

  والسالم                                                                                                                     

  

  :يادداشت
از ارسال نامه و خير مقدم مجدد خدمت ھمکار گرامی ما که از مدتھا خبری از ايشان نداشتيم، ضمن ابراز امتنان 

بايد بنگاريم که ھرچند ما با برخی از تحليل ھای شان که در ذيل نشانی خواھند شد، موافق نيستيم مگر نشر افکار 
ده نيز با ارسال مطالب شان به اين ھمکاری اميد است در آين. شان را به مثابه يک حق پاس داشته بدان اقدام ورزيديم

  :برما منت گذارندداده ادامه 
  :مطالب اساسيی که ما نمی توانيم با آن موافق باشيم

 آن اداره سمت وزارت را "وزارت داخلۀ" شخصی که امروز در ادارۀ مستعمراتی کابل در مقام به اصطالح -١
چ گاھی فرد متقی، پرھيزگار و انسان شريفی نبوده بلکه به مثابه يک نه تنھا ھي" جنرال بسم هللا خان"يعنی داراست، 

تن از اعضای فعال شورای نظار و باند زمرد فروشان، يک تن از جنايتکاران و جنگ ساالرانی است که تا مرفق 
  .دستان شان به خون مردم به خصوص مردم کابل رنگين می باشد

باشد تعبير نمائيم فرديکه در خدمت دشمنان " ترس از خدا"صلی آن که گذشته از آن، اگر تقوا را به ھمان معنای ا
وزارت دفاع ادارۀ مستعمراتی سالھا در ھمسوئی و " لوی درستيز"ميھن و اشغالگران قرار داشته و از موضع 

ز و  فرزندان اين مرز وبوم را به خاک و خون کشانيده باشد، فکر می کنيم حتا به مثابه طنچاکری با اشغالگران
  .کلمات را با آلودگی ھائی ھمچو اشخاص ملوث بسازيمآن کنايه نيز نبايد دامن 

کومتی در درون حکومت و يا فغانستان خالف نظر شما، موجوديت ح از نظر ما علت العلل، بدبختی ھای فعلی ا-٢
شور، حالت اشغال شده بلکه اساس و علت اصلی تمام بدبختی ھا در ک. حتا باالتر از آن دولتی در درون دولت نيست

ه بر مشتی از مزدوران و خود کيو مستعمراتی کشور ماست که کشور ھای اشغالگر در تمام عرصه ھا با ت
فروختگانی از قماش کرزی ھا ، بسم هللا ھا، خليلی ھا ، فھيم ھا و ساير نوکران ريز و درشت آنھا ، به خود حق می 

  .اشندگان آن مبدل بنمايندد تا کشور ما را به جھنمی سوزان برای بندھ
می بدون در نظرداشت حالت مستعمراتی کشور، " حکومت در درون حکومت" است که طرح آنما را عقيده بر

که اميد است در مورد شما ھمکار . فقط عده ای را نشانه بگيرد و اصل مستعمراتی کشور را از انظار بپوشاندتواند 
 به وسيلۀ ھرکسی که بخواھد نمايندگی و اداره شود می خواھد از قديس از نظر ما اين اداره. گرامی چنين نباشد

 تغييری به وجود نيامده، هصدر اسالم باشد و يا از انقالبيون طراز اول قرن بيست، در ماھيت آن اداره ھيچ گون
  .کر اجنبی که فعالً است باقی خواھد ماندوھمان ادارۀ مستعمراتی و ن

 نقض حقوق ملت، انقالب را به وظايف مقدس ۀکبير فرانسه ياد نموده ايد وقتی مسأل ھمان طوری که از انقالب -٣
آن مبدل می سازد نبايد فراموش نمود که زير پای نمودن حاکميت ملی در يک کشور و تمام آن کشور را به يک 

ليه اشغالگران و زندان و مستعمرۀ مقھور مبدل نمودن، باز ھم به ھمان ملت حکم می نمايد تا حرکت و مبارزه ع
ايادی آن را به مثابه مقدس ترين وظيفه شناخته، تا زمانيکه لوث وجود استعمار و اشغالگران را از سرزمين خويش 

  .دنند خود را در مقابل محاکمۀ وجدان و تاريخ برائت دھن، نمی تواندپاک ننموده ا
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ن، گذشته از تفسير ھای متفاوت و حتا متضادی چه کسی را در آن مقام شناختاين که و " اولی االمر" به ارتباط -۴
که از طرف مفسرين در آن باره صورت گرفته، برای ما کسی که در خدمت اجنبی و به زور و قوت اجنبی زمام 

را بر " ولی امر مسلمين"امور را در دست داشته و در زير سايه ھزاران ميل تفنگ با مضحکه ھای انتخاباتی ردای 
مشروعيت و قانونيت نداشته، مبارزه عليه ھمچو اشخاصی بزرگترين و مقدس ترين وظيفۀ يک تن کند، ھيچ گونه 

  .آيدمی مبارز راه آزادی و اعتالی کشور به شمار 
اميد است با در نظرداشت آن .  تذکر نکات فشردۀ باال توضيحی بود کوتاه از خط مشی پورتال و ديدگاه ھای آن

  .ھای خويش ادامه دھيمبتوانيم در آينده نيز به ھمکاری 
                                                            با کمال محبت

 AA-AA پورتال                                                      اداره

 
  


