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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١۴
  

  شرکت نکرد؟؟" صبغةهللا مجددی"در تشييع جنازۀ " گلبدين"چرا 
اوج گرفته بود، گفته " صبغةهللا مجددی"د مريضی  از چندی بدين سو که خبر تشدي: کابل- ١٣٩٧ دلو ٢۴ - چھارشنبه

بعد از سالھا تحمل خباثت ھای نامبرده، ضمن آن که خود سوگند خورده بود که در مراسم تشييع " گلبدين"می شد که 

جنازه اش به حيث يک مسلمان شرکت نورزد، حکم فقھی نيز داده بود که برای مسلمانان شرکت در مراسم تشييع جنازۀ 

بپردازم، نخست " گلبدين"قبل از آن که به چرائی صدور چنين فتوائی از جانب . مجوز شرعی ندارد" هللا مجددیصبغة"

  :توجه تان را به اين دو عکس از مراسم تشييع جنازۀ نامبرده جلب می نمايم
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 کينه توزی آنھا نسبت به برمی آيد، اختالفات، کدورت و" گلبدين"و " صبغةهللا مجددی"تا جائی که از سابقۀ روابط  -١

سازمان "يک ديگر مسألۀ يک روز دو روز نيست، بلکه به نخستين روزھا و ھفته ھای تولد ناميمون شجرۀ خبيثۀ 

زيرا به اساس گفتۀ شھودی که تا ھنوز در قيد حيات . بر می گردد" اخوان بين المللی"در پيوند با " جوانان مسلمان

پای به عرصۀ وجود گذاشت، يکی از در افغانستان يا اولين نھاد اخوانی " لمانسازمان جوانان مس"ھستند، وقتی 

سؤاالتی که مقابلش مطرح شد، چگونگی برخورد نسبت به خاندان ھای مشھور مذھبی از قماش، مجددی ھا، افندی ھا و 

  .ميا ھا بود

ين ربانی، رحيم دغالم محمد نيازی، رسول سياف، برھان ال"در ھمان زمان خالف رھبران آشکار سازمان از قماش 

که حد اقل برای حفظ ظاھر و احتراز از تجريد مردمی، خواستار نوعی برخورد مبتنی بر مماشات با اين " نيازی

به خصوص آنھائی که به مانند " حبيب الرحمان، سيف الدين"خاندانھای مشھور مذھبی بودند، جوانک ھائی مانند 

ه بودند، زير فشار افکار عامۀ نسل جوان و مواضع فوق ارتجاعی سازمان پيوستآن از دامن خلق و پرچم به " گلبدين"

به عالوۀ آن که نمی خواستند در حرکت اسالم سياسی آن زمان آنھا نقشی داشته باشند، در اين خاندانھای مشھور مذھبی، 

  .دھر فرصت مساعدی حرمت شکنی نيز نموده، بر آن خاندانھا حمالتی از موضع اسالم سياسی نيز می نمودن

از ھمان آغاز به خصوص بعد از آن که در زمان داوود به پاکستان فرار نموده حلقۀ بردگی و " گلبدين" برای -٢

به مثابۀ يک مانع در جھت ايجاد روابط انحصاری با " صبغةهللا مجددی"استخباراتی پاکستان را بر گردن آويخت، 

ۀ خاستگاه طبقاتی اش و ارتباطات اين خاستگاه با استخبارات به عالو" صبغةهللا مجددی"بود زيرا " اخوان بين المللی"

مصر، چنان روابط مسؤوالنه ونزديکی با تشکل اخوانيت نيز داشت که " االزھر"انگليس، سوابق تحصيلی اش در 

  .ًنمی توانست بدون کسب تأئيد از جانب وی، مستقيما به کاری دست يازد" گلبدين"

ھرچند در مجامع اخوانيت " گلبدين" و ارج يابی اخوان در کل نزد نھاد ھای استخباراتی، ١٣۵٧ثور  ٧ با کودتای -٣

نخست سخت تالش نمود با ، "ISI"از اعتبار الزم برخوردار نبود مگر به اساس تعلقاتش به استخبارات نظامی پاکستان 

در عرصۀ رقابت با خودش گردد، "  مجددیصبغةهللا"در انحصار درآوردن اسالم سياسی، مانع ورود رقباء من جمله 

" صبغةهللا مجددی"مگر ستراتيژی کالن غرب در روياروئی با سوسيال امپرياليسم شوروی و نفوذ بيش از حد شخص 
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در عربستان سعودی، باعث شد تا " مجددی"در بين تشکالت اخوانی و حضور مؤثر چند تن از اعضای خانوادۀ 

  . پاکستان بگرددهب" ددیجصبغةهللا م "نتواند مانع ورود" گلبدين"

قادر شد دشواريھائی " ISI"بر مبنای روابطش با " گلبدين"در پاکستان، ھرچند در آغاز " صبغةهللا مجددی" با ورود -۴

نسبت به وی بدبين ساخته، در پرداخت جيره و ريشن " باندشاه"را بر نامبرده تحميل نمايد و پاکستان را نيز زير عنوان 

 خودش و افرادش مشکالتی ايجاد نمايد و حتا يکی دو برنامۀ ترور نسبت به خودش و فرزندانش را نيز در برای

عربستان " المخابرات العامۀ"و " MI6"با " صبغةهللا مجددی"، مگر سرانجام تعلقات استخباراتی کندپاکستان عملی 

و " صبغةهللا مجددی"ه و مواجب الزم برای را وادار ساختند تا ضمن پرداخت جير" ISI"سعودی به بار نشسته، 

  .اطرافيانش، امنيت وی را نيز تضمين نمايند

د نبی مولوی محم"و " پيرسيداحمدگيالنی"موفق می گردد در پيوند " صبغةهللا مجددی" اين تاريخ زمانيست که -۵

، حتا در برخی از "مولوی نبی"ھای را ساخته، در پناه نيرو" اتحاد سه گانه"و متحدينش " گلبدين"در تقابل با " محمدی

اوج اين دوره . را وادار به فرار و پناه بردن به دولت و روسھا نمايد" گلبدين"جبھات جنگ، نيروھای مربوط به 

وب و فرمانی از و فتح پايگاه آنھا به مکت" لبدينگ"در فرزه، بعد از درھم شکستن جبھۀ " ساما"زمانيست که نيروھای 

دستور داده بود تا جھت بقای شان ضمن احتراز از " گلبدين"نوانی افرادش دست می يابند که در آن ع" گلبدين"جانب 

  . جنگ با نيروھای دولت و روسھا، عنداللزوم به روسھا پناه برده از آنھا عليه مخالفان کمک بگيرند

دادند تا " مجددی"نيروھای به  را جھت استفادۀ تبليغی و افشاگرانۀ الزم از آن دستورالعمل ، مکتوب" ساما"نيروھای 

را ھر چه بيشتر نھادينه " گلبدين"و " مجددی"، نفرت و انزجار بين "مجددی"نشر اين مکتوب از جانب . منتشر بسازند

  .ساخت

  ادامه دارد 

   


