
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ اگست ٠٧
  

  ؟!داعش بازوی اجرائی حاکميت ھا
  

 "قلعۀ شاده"خير در يادداشت امروز را به بحث در مورد جناياتی که در طی دو روز ا : کابل-  ١۴٠١ اسد ١۵ -شنبه 

ص می دھم و زخمی و کشته شدند، اختصااز ھموطنان ما  صورت گرفت و در اثر آن بيش از صد تن "یدشت برچ"و 

خون افراد به جای آن که  ھرگاه با حاکميت ھا سرجنگ دارد " داعش"باز ھم اين سؤال را مطرح می نمايم که چرا 

ما نيات و آرزوھای  کشتار خلق بيدفاع ابعمل نموده ھا به مثابۀ بازوی اجرائی حاکميت وابسته به حاکميت را بريزاند، 

  ؟دتحقق می بخشرا حاکميت ھا 

؛ نبايد و يا بداست  سال قبل کشته شده خوب ١۴٠٠ًاين که عزاداری برای فردی که دقيقا :  در گام نخست بايد بنويسم-١

ف نظر از اين که کسی مسلمان است يعنی صر. برما چنان اثر بگذارد که با آزادی عقيده و وجدان در تقابل قرار بگيريم

؛ وقتی ادعای آزادی عقيده و وجدان را می نمايد و داشتن و يا نداشتن عقيده را از جملۀ و يا کافر، شيعه است و يا سنی

 ھا می داند، بايد اين شھامت را داشته باشد که علی رغم انتقاد از نفس اعتقاد، به انسان تخطی ناپذيردموکراتيک حقوق 

  . حق آزادی عقيدۀ معتقد پرداخته ھر نوع اعمال فشار بر يک فرد را به خاطر عقيده اش محکوم نمايددفاع از

دينی و اعياد روز ھای ماتم و ًبا اين مقدمه خواستم روشن نمايم که شخصا علی رغم تاريخزده دانستن عاشورا و جمله 

دانسته، نفی آن را مصداق کامل زير يان و مذاھب عزاداری و تبرک از روز ھای معين را حق مسلم معتقدان اد، مذھبی

  .پای نمودن آزادی عقيده می دانم

 تن از ١٠٠ز فاق افتاد و در اثر آن بيش ا ات و دور و بر آن"قلعۀ شاده " درامروزديروز و و اما در مورد آنچه  -٢

مسؤوليت انجام آن را بر دوش " داعش"ھموطنان ما کشته و زخمی شده، ده ھا خانواده را به سوگ و ماتم نشاند و گويا 

  . سؤال قبلی تکرار می کردد، باز ھم گرفت

 مخالف حاکميت ديروز و امروز بوده و است، چرا به جای "داعش" وجود دارد و آن "داعشی"ًسؤالی که ھرگاه واقعا 

تضعيف گردد، ميدان عملش را نقاط و مراکزی انتخاب نمايد که حاکميت از ضربت خوردن آن آسيب ببيند و آن که 

 هبزرگترين نمونۀ اين واقع. ھميشه مناطق و حرکاتی را مورد تھاجم قرار می دھد که حاکميت از آن بھره می برد

در دھمزنگ کابل صورت گرفت و در " جنبش روشنائی"موسوم به کشتاريست که در حق معترضان انتقال لين برق 

زخمی  دو صد ھا تن ديگر را تن از گل ھای سر سبد جامعۀ ھزاره را به خاک و خون کشاني١٠٠يک ضربت بيش از 

  .نمود
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، نمی دانم مگر مسلم است که حاکميت دست نشانده و ردکاين که داعش خود از اين عمل به جز نفرت مردم چه کمائی 

جنش "در وجود وسيعترين و پر قدرت ترين مخالفان سياست ھای شان " شر"از "  عبدهللا- غنی احمدزی"پوشالی 

ًآن حرکت تھديد می شدند، مجددا بر مردم حاکم  ازھزاره نيز که تيکه داران قومی  هنجات يافتند و به عالو" روشنائی

  .شدند

ًو عمال مخالفت  و يا ديروز و امروز، در حالی که نظام مالساالر رخصتی سنتی روز عاشورا را از ميان بر می دارد

اھدای خون به زخميان ھر دو از اعالم می دارد و حتا کار را به جائی می رساند که خود را با اين تجليل و عزاداری 

 جلوگيری می نمايد و با سرنيزه و کيبل خانواده ھا را از دادن و رساندن خون به فاميل و اعضای خانوادۀ شان انفجار

  . می آيد ھمين ھا را مورد حمله قرار می دھد"داعش"ممانعت می نمايد، 

  !ھموطنان گرامی

 که مظاھره چيان طرفدار حاکميت را نمی بيند و چشمش فقط چند ھزاره و شيعه را می پالد تا با کشتار "داعشی"اين 

و . ت قرار دارد، يا کور است و يا در پيوند تنگاتنگ با حاکميبيدريغ آنھا، موجوديت ننگينش را بار ديگر به اثبات رساند

 .خواست مفرط، روی ملحوظاتی چند انجام نمی دھدآرزو و فقط ھمان کاری را انجام می دھد که حاکميت خود در عين 

 اگر وجود ھم داشته باشد، يا اين اعمال به آنھا مربوط نيست و يا ھم خود "داعش"به عبارت ساده تر، چيزی به نام 

  .بخشی از حاکميت می باشد

ما را  پيدا می شود و دست به کشتار مردم ما می زند، مقطع زمانی "داعش" چنين مقطعی، باز ھم و اما اين که چرا در

يعنی بعد از افتضاحی که نظام مالساالر در کشته شدن .  واقعی"داعش"بيشتر به طرف نظام مالساالر می کشاند تا 

جرأت نکردند تا تجاوز عريان م مند  به عالوۀ فرار بزرگان شبکۀ حقانی از کابل، نظااز خود نشان داد" الظواھری"

امپرياليسم امريکا بر کشور ما را تقبيح و محکوم نمايند و حتا وزرائی که مسؤوليت امنيتی دارند، نامی از آن نبردند؛ 

  . را از سر خط اخبار به عقب و عقبتر برانند"ظواھری"کشته شدن خود دست بدين جنايات زدند تا بحث 

  !و اما سخنی ھم با عزاداران حسينی

ضمن آن که حق تان ھموطنان عزيز، اين که انسان از مظلوميت کس و کسانی متأثر شود و برای فقدانش عزا بگيرد، 

که طی يک سال گذشته در قندھار را است، خودش می تواند يک عکس العمل انسانی باشد، اما اين که انسان جناياتی 

ًخيرا در بلخاب صورت گرفت، تمام اينھا را صورت گرفت، در پنجشير صورت گرفت، در انداراب صورت گرفت و ا

، به نظر من چنين عزدارانی ھيچ  قرن قبل بگريد١۴نبيند و قابل عزاداری و حمايت فعال نداند و بيايد بر کشته ھای 

  .ندارد" يزيد"و " ابن زياد"، "ابن سعد"تمايزی با لشکر و شخص 

جائی پيش برود تا اگر ھم رنجيده باشيد، اميد است رنجش تان اميدوارم از اين حرفم نرنجيده باشيد،  !ھموطنان گرامی

که به تفکر وادارتان ساخته، به جای لعن به يزيد و جد و آبايش و ھمين قسم شمر و بقيه افسران و فرماندھان لشکر 

زيد و بيامو" اخالص عمل"ھستيد، از حسين " حسينی"ً؛ لعن نظام مالساالر را ورد زبان تان ساخته، اگر واقعا يزيد

 به نظر من فقط آنھائی را . می نمايند به پا خيزيد پاهعليه يزيد ھای زمان که ھمه روزه در اقصی نقاط کشور عاشورا ب

ناميد که شجاعانه عليه حاکميت استبدادی، ضد ملی، ضد " مدرسۀ حسين"می توان حسينی ناميد و تکايای شان را 

  .خيزندبه پا انسانی و ضد اسالمی طالب و نظام مال ساالر 

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء الينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل
   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما


