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  !شيخ آصف محسنی اعتراف می کند

در مورد سال های ) تمدن(لويزيون خود شيخ آصف محسنی به تاريخ پنجم جدی سال روان در جريان وعظ هايش در ت 

اين ها را بايد اقرار کنيم، جنگ های داخلی ضربۀ : و قبل از آن، چنين اعتراف کرد) ١٣٧٥ تا ١٣٧١(خون و خيانت 

ما امکانات را عليه روس ها به کار نبرديم که عليه خود به کار برديم، مجاهدين در بين جنگ ها آن . بسيار بزرگ بود

، احزاب پيشروی نمی توانستند چون می ترسيدند که احزاب ديگر جای ....دند که از اندازه خارج بودقدر مصرف کر

شان را نگيرد، جنگ های داخلی در تاريخ جهاد افغانستان لکۀ سياه 

  ...بزرگ بود و

او با اين . اعتراف جانانه از يکی از جنايتکاران و خاينان تاريخ افغانستان

تنظيم ها در قبال مخصوصًا جنايات دهۀ هفتاد اقرارش می پذيرد که 

پرداخته می شود، تنها به جنايات " مجاهدين"وقتی به کارنامۀ . مسوول اند

مجاهدين در جنگ های تباهکن دهۀ هفتاد خورشيدی اشاره می شود، 

به وضاحت بيان داشته است که ) محسنی(درحالی که اين رهبر جهادی 

ها به کار نبرده، بلکه عليه خود به کار بردند و احزاب از ترس يورش احزاب ديگر مجاهدين امکانات را عليه روس 

اين حرف ها به خوبی نشان می دهد که کارنامه های تنظيم های جهادی از آوان مقاومت عليه ... پيشروی نمی توانستند

 که در مقابل متجاوزان به مادر اشغالگران شوروی سياه و تاريک نوشته شده است و اين تنظيم های خاين جهادی نبودند

جنگ . ميهن ايستادگی نمودند، بلکه تهيدست ترين و فقيرترين افراد جامعه بودند که نه دالر داشتند، نه تومان و نه کلدار

  .های تباهکن ميان جمعيت و حزب اسالمی و وحدت و حرکت و تنظيم های ديگر را حتمًا همه به ياد دارند

بيش از سيزده مليون دالر، مدرسۀ خاتم النبين را برای توليد القاعده در غرب کابل اعمار شيخ آصف محسنی با خرج 

نموده است و برای اينکه حساب و کتاب پول های بادآورده و افسانوی را پاک نموده باشد، با گستاخی تمام اعالم نموده 

تلويزيون تمدن را کی برايش با مليون ها . پذيريمخوب، می ! است که اين پول ها از دوران جهاد نزدش باقی مانده بود

دالر ديگر به راه انداخته است؟ نکند اين همه پول برای تطبيق شريعت غرای محمدی و ترويج و تبليغ واليت فقيه از 

آسمان با دست فرشتگان بصورت چک برايش فرستاده می شود؟ وقتی ضعيف ترين و کم حمايت ترين تنظيم جهادی که 

مورد کم مهری دولت ايران قرار داشت، اين همه پول داشته باشد، مقدار پول های تنظيم های ديگر را تصور همواره 

  .کنيد

اعتراف تان باالی چشم ها، اما واضح نساخته ايد که کی ها بايد بخاطر قتل، بی ناموسی، تجاوز، چور و ! آقای محسنی

ن، رقص بسمل، در کانتينرها کباب کردن، ادرار خوراندن، چشم چپاول، ويرانی، ميخ بر سر کوبيدن، گوش و بينی بريد
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کشيدن، سينه بريدن، به تماشای والدت ها نشستن و ده ها جنايت ديگر محاکمه شوند؟ کی ها بايد حساب پول های 

 ٦٥الن بادآورده را پس بدهند؟ کی ها بايد بخاطر ويرانی شهر کابل به پای ميز محاکمه کشانده شوند؟ کی ها بايد قات

و تا زمانی که تمامی . هزار کابلی شمرده شوند؟ تنها با اقرار نمی شود وجدان خود را راحت نمود، بايد حساب پس داد

جنايتکاران و به ويژه تنظيم های خاين جهادی که زير نام استفاده از مقدسات مردم به سالخی مردم پرداخته اند، به 

  .ا رها نخواهند کردجزای اعمال شان نرسند، مردم يخن شان ر

   

 

                                                                             

 

 


