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 Political  سياسی 

  
  موسوی

  
  

  اسالم سياسی وعدالت استعماری
  

ۀ ايی ھای دجال جمھوری اسالمیوقتی در آغاز دھ وه نم ه جواب جل ونی ب ی (  کن يس جمھور قبل اتمی رئ د خ يد محم س
ران ا ب) اي غ غرب ب ه تبلي رنا ب سبيت فرھنگی" وق وس اه " ن ون آگ ده ای محدودی از انقالبي ر از ع ه غي ود، ب شروع نم

ی  ستی پ ه عمق اھداف کشور ھای امپريالي ه ب ومعدود تر از آن عناصر روشن بين کشور ھای عقب نگھداشته شده ، ک
ا ين مناطق به اميال اقلم به دستان وروشنفکران ابرده بودند، متباقی اکثريت  ر خی ھ مپرياليستی خوش بينی نشان داده، ب

ه دست  ه مثاب را ب ه ، آن به صورت علنی وتنی چند نيز در لفافه ھای پر زرق وبرق تيوريک اين اقدام غرب را لبيک گفت
  .آورد قرن به خورد ديگران دادند

ذيرش اصل  سبيت فرھنگی"به حساب اين آقايان پ ه" ن ن از جانب کشور ھای صنعتی وانکشاف يافت ی، تمکين اي  غرب
دنيت ھای شرقی کشور ھا به مدنيت ھای غير اروپايی معرفی شده آنرا   گام مثبتی دانستند در جھت احترام متقابل بين م

ذيرش خالف اين بخش از روشنفکران ، آنعدۀ محدود ومعدود، سر وصدا ھ. غربیو  سبيت فرھنگی" ای پ ه را از " ن پاي
دۀ شرقی رد نموده با صراحت اعالم داشتند، ار وعقب مان داران جب ناختن حکم ه رسميت ش ه غرض ب  که اين سياست ب

قالب بندی شده ، توده ھای مليونی کشور ھای عقب نگھداشته شده را با دستان  بسته به مسلخ استبداد شرقی پيشکش می 
  .نمايد

ده می کوشند  ه اصطالح به عبارت ديگروقتی حکمداران کشور ھای امپرياليستی با ظاھر بس فريبن ل ب خودرا در مقاب
ا را از نظر  سانی آنھ فرھنگ غنی شرق مجاب نشان دھند، نبايد به ظاھر قضايا دلخوش نموده اھداف ارتجاعی وضد ان

دۀ رچه آنھا در عقب عبارت ھای ف. دور داشت ه يبن وط ب سبيت فرھنگی"مرب ر عقب " ن ی ب در حقيقت جنايت ھای مبتن
ردم خود شان از آزادی .  بخشندماندگی ھای اجتماعی را رسميت می رای م يعنی خالف آنچه در کشور ھای خودی وب

مطبوعات، آزادی عقيده و مذھب، آزادی اجتماعات، تساوی حقوق بين زن ومرد وساير آزادی ھای دموکراتيک صحبت 
ۀبه عمل می آورند ر سلطه اسالم سياسی ، حاکميت جباران د وزي داران آن ، در رابطه با مردمان کشور ھای دربن  حکم

ازع  ونی، حاکميت بالمن وده ھای ملي ر ت را ب ی وسعودی آن وع ايران دی از ن ياه آخن تبداد س انش، اس ر مردم کشورھا را ب
ه ر اجحافات اجتماعی را بخشی از فرھمردان را بر زنان وساي نگ آن کشور ھا معرفی نموده ؛ انقياد وتسليم مقابل آنرا ب

  .به رسميت دادن  معيار ھای دوگانه پوشش می دھد" ت فرھنگینسبي"بدين سان . رسميت می شناسند
ستعمراتی  ستان، ودر اداره م د در کشور اشغال شدۀ افغان ن طرز دي رھن اي ارز ومب وارد ب دات " کرزی"يکی از م تعھ

  . امپرياليستی در قبال خواستھا وسياست ھای اسالم سياسی می باشد
شته می قدرت ھای امپرياليستی اشغالگر در افغانستا ا پ شته ھ ن ، در عين زمانيکه برای حفظ منافع استعماری خود از ک

از ردم نس ر م ی آورد وب رود م ش ف ارانی از آت ستان ب د افغان اه ودربن ی گن ست دنب تا حاضر ني ين راس ر ندودر ھم ا ب  حت
ردم ودر د، دست باند ھای جنايتکار مدافعان اسالم سياسی را در قلنمزدوران خويش نيز گوشۀ چشمی نشان دھ ع وقمع م

امال " شريعت غرای محمدی"تطبيق  ز ک ۀ شان را ني ا ھای دروغين اولي ان ادع ًچنان باز گذاشته ومی گذارند که حتا ھم
  .ياد دھانی نمود" کامبخش" در ھمين راستا می توان از محکمۀ نمايشی . دنزير سؤال قرار ميدھ

ه ھر در حالی که ، سياف، ربانی، برادران مسعود، فھيم، دوس ومی، گالب زوی وصدھا جنايتکار ديگرک تم، خليلی، عل
ۀ قواي از خويکی دريايی وتر ضد گلول ای استعمار وم اه تانکھ ه ودرپن  وحمايت صدھا اشغالگرن در قفايش دارد، آزادان

ه اغ وحش اداراباديگارد از پول خون مردم افغانستان در ب يھن از ت ت استعماری خوش می چرند وبر ريش کشته ھای م
داری چون " شاھانه"دل می خندند، در حالی که متجاوزين جنسی بر کودکان معصوم از الطاف ی مق يک غالم رسوا وب

 می يابند، در حالی که مغازله با طالب وگلبدين اين دو تجسم ارتجاع ، عقب بازنبه استمرار جنايات شان دستا" کرزی"
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وم د، يک جوان مظل اء می ياب ا خوش ماندگی وتوحش اسالم سياسی به معانقه ورو بوسی ھای آن چنانی ارتق اه ام ، بيگن
ت باوررا که فريب نواله خواران دموکراسی امريکايی خورده بود با زنجير وزوالنه به محکمه می کشانند که چرا چند آي

  .  داده استسترس ديگران قراراز کتاب مقدس شانرا ترجه ودر د
ه يک " جمھوری اسالمی"به اصطالحبه عبارت ديگر تبليغ اسالم در  ه مثاب وکر استعمار ب را جرم اعالم داشته يک ن

  .قاضی وی را برای مدت بيست سال به پشت ديوار ھای زندان می فرستد
  !خوانندگان گرامی

ستعمراتی را در ت ازی اداره م ه شب ب سخره وخيم ايش م ايد نم روز ش ما ام ۀ ش امبخش"دوير محکم يد واز " ک ده باش دي
ه  ا از دست شما گرفت يھن م ان در فقيرستان م ه ن جريان آن مطلع باشيد،ھر گاه اين فرصت را تالش برای يافتن يک لقم

ه  امبخش"باشد بايد بدانيد ک ه " ک ه مرافع تيناف"از طرف محکم د"اس ه بيست حبس محکوم گردي ا .  ب قاضی مربوطه ب
وۀ اعالم وابستگی غليظ خويش به اسالم سياسی وتالش مذبوحانه به خاطر حفظ نظام،خيانت ھای صدور اين حکم به عال

  :آتی را نيز مرتکب گرديد
وان در سيمايش  ه می ت ــ قاضی باصدور حکم خود بعد از شنيدن گفته ھای شھود و به استناد گزارش يک اخوان بچه ک

د، در عمدر آيک گلبدين، سياف وربانی را  ان ينده دي ه مسلک خويش وھم رآن"ل ب را دارد، " ق روی از آن ه ادعای پي ک
رآن " وقتی بين مردم به حکميت پرداختيد، عادالنه حکم نمائيد"چه خالف آنچه قران می گويد. پشت نمود نصی صريح ق

مودن شھادت  وزير پا ناستناد به شھادت يک تن ، را زير پا نموده با تدوير يک محکمه نمايشی ، انتخاب گزينيشی شھود
  .سايرين در عمل به دين وباور خويش پشت نموده ، ثابت نمود که اسالم سياسی ھيچ ربطی به عقيده ومذھب مردم ندارد

ستان"به اصطالح ــ قاضی گماشته شده در ا محکوم نمودن  "جمھوری اسالمی افغان امبخش"ب ه جرم پخش اوراق " ک ب
انون اساسی"ته، خالف به اصطالح قرآن در عمل تبليغ وترويج اسالم را جرم دانس غ " ق ه تبلي ستعمراتی ک اسالم اداره م

  . رای خويش را صادر نمودرا مجاز وحتا وظيفه دانسته؛
رای 20ــ قاضی با تعيين حکم  امبخش" سال زندان ب ستعمراتی کشور "ک ه استمرار حالت م اور خويش را ب  در عمل ب

ستان اھانت روا داش ردم افغان ستان دوام استعمار را . تابراز داشته به م ردم افغان ه م ر آن است ک اور ب چه قاضی را ب
  . سال ديگر نيز تحمل می نمايند20برای 

  :به اين قاضی وساير نگھبانان خورد وبزرگ اداره مستعمراتی بايد به وضاحت وصراحت کامل تذکر داد
ه به گنراشما می توانيد به ھر مدتی که می خواھيد فرزندان اين مرز وبوم  دان روان ه پشت پنجره ھای زن ان نگرده ب اھ

ستی  داريد، مگر اين نکته را به خاطر داشته باشيد ر ھای اسارت امپريالي که وقتی مردم آزادۀ کشور ما موفق شود زنجي
ود د نم ام شما اگر از .را از ھم بدرند، درب ھای زندان ھای شما را نيز باز نموده وفرزندان خويش آزاد خواھ ن احک  اي

ه اعالم جرم يک ه مثاب  سو مبين ميزان وابستگی تان به اسالم سياسی، اداره مستعمراتی ونيروھای اشغالگر است فردا ب
  .عليه خودتان به کار خواھد رفت

رۀ  ه ، ک شما نيز بايد مطمئن باشيد که دير يا زود دريای خروشان خشم مردم دامن شما را نيز مانند مزدوران روس گرفت
ستم استعمارزمين را برايتان  از کشور را به اندازۀ يک زندان کوچک خواھد نمود، شما نيز بايد بدانيد که وقتی مردم سي
    . نيز راھی زباله دان تاريخ خواھد نمودند امثال شما رامان جاروب نماي


