
 
 

 

www.goftaman.com

1

  تورنتو  –پيکار پامير 

15-12-2011 

 وهابيت نيز خون می ریزد

اخيرًا، اخبار و گزارش های غمناک ناشی از انفجار های خونين و ُپر تلفات در شهر های کابل، مزار 

این بار ، انفجار عمدی و انتحاری که توسط گروه یا گروه های خاین .  و قندهار  بگوش های ما رسيد

ت بجان رسيده ی آن انجام داده شد،  تعداد بزرگی از زنان و مردان و کودکان ميهن به افغانستان و مل

ما را در حالی هدف قرار داد که همه ی آنها، با دلهای داغدار و آرزو های گم شده ی انسانی شان ، 

بمناسبت تجليل از روز عاشورا، به زیارتگاه ها رجوع کرده بودند تا از یکطرف یاد ی از شهدای 

بال بعمل آورند و از سوی دیگر، مراتب عرض و نياز شان را با نثار سرشک گرم  التجا  و کر

. استدعا از دیده ها، فریاد کنند  

چنانکه همه بياد داریم ، تجليل و یاد بود از عاشورای حسينی درميهن ما ، از ساليان دراز، با تجمعات 

 های اهل تشيع ، توأم با  ایراد سخنرانی ها مردم متدین ما در مراکز معين ، بخصوص در تکيه خانه

، تقدیم نذرانه و خيرات و موجی از شور ارادت و صفا و صداقت، معمول و مروج بوده و در طول 

سالها و سده های متعدد، هيچ رویداد کين توزانه ، دشمنانه و خاینانه ی تروریستی عليه جان و مال 

غ فراوان که با پرو بال کشيدن  وهابيت عربستان سعودی ولی با درد ودری.  مردم ما به چشم نخورد

بسوی سر زمين های انسان پرور ما و با سر بر آوردن هيوالی خون آشام تروریسم در منطقه و 

جهان و همچنان، با سياسی شدن دین و مذهب ؛ بخصوص در خاک فتنه خيز و شيطنت پرور 

خواهد ماند، نه شهروندان پاک طينت و متدین پاکستان، دیگر نه عاشورای حسينی بدون کشتارجمعی 

ما مصوونيت جانی و مالی خواهند داشت و نه آن صفا و ساده گی و صله ی رحم و مراسم صلح آميز 

این نکته را نيز باید عالوه کنيم .  دینی و مذهبی ما بدون نگرانی و تشویش به نمایش در خواهند آمد

 دشمن سر سخت مذهب شيعه و شيعيان هستند، بلکه مخالف که وهابی های سعودی، از اساس، نه تنها

، عزا داری ها و نيز، دشمن حقوق مدنی زنان و مظاهر ترقی " توغ" زیارتگاه ها، موجودیت قبور و 

. و پيشرفت هم  ميباشند  

آنچه تا امروز بعنوان ارمغان خونين و ننگين ضد انسان و انسانيت از خاک استعماری وجهالت پرور 

ان، توسط رهبران سياه دل  تنظيمی و حکومتی آن کشور به سوی افغانستان فرستاده شده، جز پاکست

اندیشه های انحرافی ، عقب گرایانه و ضد صلح و ترقی  و جز افراد و عناصر  تروریستی ، 
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        .                                             انتحاری و جنونزده ی تبهکار چيز دیگری نبوده است 

                

جنرال ضيا الحق ریيس جمهور کودتاچی پاکستان کسی بود که برای نخستين بار، با پشتيبانی و 

حمایت آشکار از تشکيالت تندرو و رجعت گرای مذهبی و با تأسيس و ترویج مدرسه های ظاهراً 

ان سعودی،  افکار و اندیشه دینی و دیوبندی  و با پذیرش و استقبال از وهابيت خانه خرابکن  عربست

های ضد ارزشهای سنتی و اخالقی و انسانی را پرو بال بخشيد و حتا چنين اندیشه های تند روانه ی 

همچنان، جنرال ضيا .  ضد انسانی و ضد اجتماعی را در ميان افراد ارتش آن کشور نيز رسوخ داد

 تا روزیکه زنده بود آنرا توسط عمال کسی بود که استراتژی خطرناک  ضد افغانستان را تدوین کرد و

 افغانی ، پاکستانی  و عربی  خود باالی مردم ما تطبيق نمود و پس از مرگ انتباه آميزش تا حال ، 

ميراث داران و ميراث خواران نظامی موصوف عين استراتژی خصمانه  و ویرانگرانه را بر ضد 

.                                                   ندهستی و موجودیت افغانستان و مردم آن به پيش برده ا

                         

حال، با اطمينان کامل باید گفت که مردم ما هيچگاه و به هيچ صورت عمل انتحاری، آنهم برضد مردم 

اعتقادات  دینی مردم . خودشان  در محافل دینی و مذهبی و  تاریخی  را انجام نداده و نميدهند

تنها گناه کبيره افغانستان چنين بوده و هست که آنها، عمل انتحار و کشتار دسته جمعی بيگناهان را نه 

پس چنين اعمال نا روا، جنایتکارانه و ضد . ميدانند، بلکه آنرا  یک جنایت نا بخشودنی هم می پندارند

انسانی عليه مردم عزیز و اما غم دار ما را جز عناصر بيگانه و دشمن کيش  و جز منابع و تشکالت 

                                            .           تروریستی همسایه ها، هيچ کس دیگری انجام نميدهد

    

دشمنان انسانيت ، قبًال در پاکستان و عراق و جا های دیگر، اقدامات خونين ضد شيعه و ضد عزا 

حال . داری های آنان را با بيشرمی و وقاحت تمام انجام داده و صدها تن را بخاک و خون کشيد ه اند

الف همه گونه موازین بشری را در افغانستان نيز پياده کنند و به ميخواهند عين اقدامات ننگين و خ

این ترتيب،  آرزو دارند انفجارها ی انتحاری این هفته را آغاز چنين یک نا روایی تاریخی و بی مانند 

!در خاک افغانستان  اعالم کنند که هرگزچنين مباد  

ن ميدهند که یکی از سخنگویان تشکيل گزارشها یی که از طریق بعضی رسانه ها به نشر رسيدند، نشا

که با گروه طالبان ، القاعده ، لشکر طيبه و سایر "  لشکر جنگوی" تروریستی پاکستان بنام 

آی است، از طریق یکی از . اس . تروریستها ارتباط عميق داشته و جلو اش محکم بدست جنرال آی 
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.                                   رفته است رادیو های پاکستان، مسووليت این جنایت بزرگ را بعهده گ

   

تشکالت تروریستی ، خونریز ضد بشری و بخصوص ضد اهل تشيع در پاکستان، مستقيمًا از سوی 

آی پاکستان، وظيفه ی آموزش، حمایت و . اس . رژیم عربستان سعودی تمویل ميشوند و  آی 

ه ها ی این اقدام جنایتکارانه ی اخير، عالوه از نمایش البته یکی از انگيز.  رهنمایی آنها را بعهده دارد

جنگ سياسی ميان ایران و عربستان سعود ی درخاک افغانستان است ، بلکه بمنظور ایجاد ترس، 

. دلهره ، افتراق و  نوميدی در ميان مردم ما  و مغشوش ساختن بيشتر افکار عامه در کشور هم است 

          

م تروریستی و کشتار بيباکانه ی دسته جمعی  بی مانند در ميهن عزیز ما ن را ما، درحاليکه این اقدا

ننگ بشریت ميدانيم ، از تمام مردم افغانستان تقاضا ميکنيم تا هشياری، وحدت و یکپارچه گی شان را 

هرچه بيشتر تقویت نموده در شناسایی بيشتر دشمنان سو گند خورده ی شان و نگهداری و حراست از 

.                       ی ملی، تاریخی، ميهنی و اعتقادی شان دقيق تر و مصمم ترازپيش گردندارزشها

   

وظيفه ی حکومت افغانستان است تا در روشنایی اسناد و شواهد دست داشته، با صدوراعالميه های 

کستان به احتجاجی، مراجعه به سازمان ملل، به راه اندازی تظاهرات اعتراضی، فرا خواندن سفير پا

وزارت امورخارجه، به نمایش گذاشتن صحنه های خونين و المناک ناشی از این اقدام تروریستی به 

کار و اقدامی که ملت افغانستان هرگز توقع .  جهانيان ، حکومت پاکستان را شدیدًا زیر فشارقرار دهد

.       غير مردمی نداردآنرا از حامد کرزی بمثابه ی ریيس جمهور نمایشی ، بی اراده ، نوکرمنش و

    

به اميد فرا رسيدن روزی که مردم افغانستان رهبر یا رهبران حقيقی ، مردمی ، مّدبر ، آزاده ، 

)                                                            پایان. (ميهندوست  و با شهامت خود را در یابند

    

 

    

 


