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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١٣
  

  چه کسانی را بايد سرسالمتی داد؟؟" صبغةهللا مجددی"بابت مرگ 
 يک تن "صبغةهللا مجددی"بين المللی مطلع شديم که  از طريق رسانه ھای داخلی و : کابل-١٣٩٧ دلو ٢٣ -سه شنبه 

 ءايفا" آی اس آی"از رھبران جھادی مقيم پاکستان که نقش محلل را بين بازماندگان نوکران روس و ايادی خود فروختۀ 

يادداشت امروزم را به مشوره و کمک يکی از استادانم به دادن سرسالمتی به . افتي سالگی وفات ٩٣نمود، به عمر 

ص می دھم که مستقيم و يا غير مستقيم از مرگ اين تجسم کامل ارتجاع ھار مذھبی و پيوند نامقدس اانی اختصکس

  :ًارتجاع و امپرياليسم متأثر و احتماال خساره مند می گردند

صدر اعظم انگستان و " ترزامی" نخستين کس و نھادی را که می بايد به نمايندگی از دولتش تسليت گفت، -١

مرگ ديرھنگام اين جاسوس کھنه کار با آن که فرصت زمانی کافی برای . می باشد" MI6"ات خارجی انگليس استخبار

استعمار انگليس و استخبارات آن کشور فراھم نمود تا جانشينان اليق و سرسپرده ای را در خدمت پادشاھی انگلستان 

 احساس نگردد، مگر به حساب سابقۀ خدمت به ًممکن است از لحاظ عملی کمبود وی اصالحتا   تا جائی که دن دارربيتت

استخبارات انگليس، وفاداری مطلق به حفظ منافع انگليس و ايجاد يک شبکۀ وسيع از جواسيس در خدمت انگليس، 

ماتمی که اگر برای امپرياتوری خدعه و جنايت انگليس در اساس . مرگ وی برای دولت انگلستان ماتميست بس بزرگ

ًد، مطمئنا کس و يا نبرای يک مزدور و نوکر حيثيت برگزاری و يا شرکت در مراسم تدفين انجام دھاجازت می بود تا 

  .در مراسم تدفين وی شرکت می نمود" دولت فخيمۀ انگليس"کسانی از جانب 

و شان را تسليت گفت، اخوان بين المللی " بی پدر شدن" و ی"بی برادر" به دومين مرجعی که می بايد از صميم قلب -٢

در " صبغةهللا مجددی"چه به استناد و به گواھی تاريخ معاصر افغانستان، . نوچه ھای اخوانی آنھا در افغانستان است

عصر حاضر در افغانستان نخستين کسی بود که با استفادۀ ابزاری از اسالم سنگ تھداب اسالم سياسی و اخوانيت را در 

صبغةهللا "ا مرگ ب. ً ميالدی آن را رسما اعالم داشت١٩۵۴نستان در به افغا" خروسچف"افغانستان گذاشته، حين آمدن 

شورای نظار از دھه ھا /و دارودستۀ جمعيت " گلبدين"، ھرچند در افغانستان دنباله روانش مانند دارودستۀ "مجددی

از وی پيشی نيز گرفته اند، مگر در سطح بدين سو در شقاوت و عقب گرائی نه تنھا جای وی را اشغال نموده اند بلکه 

  .ًکمبود وی کامکال محسوس باقی خواھد ماند" جھان اخوانيت"بين المللی و اعتبار جھانی در 

امنيتی پاکستان از جنراالن اردوی آن -  طيف ديگری که می بايد به آنھا تسليت گفت، شعبات مختلف استخباراتی-٣

نظر محبت و عالقه ای که " صبغةهللا مجددی. "ھوری اسالمی پاکستان استکشور گرفته تا ترافيک روی سرک در جم
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به پاکستان و پاکستانی داشت با سخاوت بی نظير از ھر آنچه عرب و عجم برای پناھندگان افغان در پاکستان در 

 بيمار ببيند مگر اختيارش قرار می دادند، ده چند به براداران پاکستانی پرداخته، ھميشه حاضر بود افغان را گرسنه و

استخباراتی -دران پاکستانی اش به خصوص اگر در خدمت يک نھاد امنيتی اقلب مھربانش به وی اجازه نمی داد تا بر

  .د می داشتند، مشکلی را احساس نمايقرار

گوش به استخباراتی امپرياليسم امريکا، آدرس ديگريست که می بايد مرگ اين نوکر -و ساير نھاد ھای امنيتی" سيا" -۴

فقنامۀ ازيرا اگر تا قبل از انعقاد لويه جرگۀ اخير به ارتباط تأئيد تو. فرمان، وقيح و خودفروخته را به آنھا تسليت گفت

و پست آن قدر وقيح " صبغةهللا مجددی"ستراتيژيک با امريکا، نزد کسی شک و شبھه ای ھم وجود داشت که که شايد 

 که اگر "کرزی"انقياد طلبی مھر تأئيد بگذارد، جريانان آنروز و تھديد نباشد که از پشت تربيون و به صورت علنی، بر 

امضاء نکند از افغانستان خواھد رفت، تمام شبھات را برطرف نموده، به ھمه ثابت ساخت که بی آزرمترين و وقيح 

  .می باشد" صبغةهللا مجددی"ترين جاسوس شخص 

شان با استعمار در استخباراتی  ديگری که مستحق اند انسان به ايشان تسليت بگويد، آنھائی اند که روابط  کسان-۵

 اسرع وقت از تصاميم استعمار در مورد خودشان رد تندس و نمی توانتقرار داش" مجددیصبغةهللا "سطوح پائينتر از 

زير را وی نيز ارادۀ استعمار . ی جستنداز اين جاسوس کھنه کار مدد م" استخاره"مطلع گردند و از ھمين رو زير نام 

می کرد و تنظيم را زد، ھم روابط استعماری نام استخاره به طرف انتقال می داد و به اصطالح با يک تير دو نشان می 

  . مزخرفات محکمتر می بستيسمانر ابرا ھم مردم 

نمانده، بلکه قشر وسيع ديگری را نيز شامل می گردد که در  طيف باال محدود ۴به " صبغةهللا مجددی"غم شريکھای -۶

ادبيات فعلی افغانستان به جنگساالران، خاينان به کشور و مردم، انقياد طالبان علنی و مخفی، جواسيس، دزدان، قطاع 

ن دارائی ھای عامه خالصۀ کالم ھرچه انسان پست و بيشرف است، از مرگ وی االطريقان، رشوتخوران و مختلس

  .خساره مند گرديده، جای دارد به ھمۀ آنھا از صميم قلب تسليت عرض کرد

  !ھموطنان گرامی

ھرچند از اين که اين جرثومۀ فساد و تجسم ننگ بدون محاکمه و پاسخگوئی در پيشگاه مردم به مرگ طبيعی، مرده 

را به نيروی کار افشاگرانه مبدل نموده به  که تأثر و ماتم تان ماست، متأثر ھستيد و حق ھم داريد با آنھم پيشنھاد می نماي

  . تناسب شدت تأثر، جنايات و خيانت ھای اين کتلۀ فساد را افشاء نمائيد

  !با افشای جنايات و خيانت ھای تمام دشمنان مردم، وظايف ما را در پيشگاه تاريخ انجام بدھيم


