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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ فبروری ١۵
  

  شرکت نکرد؟؟" صبغةهللا مجددی"در تشييع جنازۀ " گلبدين"چرا 

٢  

   : کابل-١٣٩٧ دلو ٢۵- شنبهپنج

از لحاظ نظامی و اعتبار سياسی در داخل و خارج افغانستان، " اتحادسه گانه"ن  به تناسب رشد قدرت و توا-۶

نيز جلو زبان خود را رھا نموده، طبق گفتۀ يکی از ياران " محمدی"و " گيالنی"خالف دو متحدش " صبغةهللا مجددی"

" تمرين صوبه داری"پشاور در " گلبدين"که آن زمان در پاکستان و در جمع ساير افراد منسوب به " باندگلبدين"سابق 

در پشت سرش نيز " دامن پنگ زدۀ گلبدين"پشاور، از " محبت خان"می نمودند، در يکی از سخنرانی ھايش در مسجد 

  .ياد نمود

موجب گرديد که جنايات مخفيانۀ وی در يک حرکت جمعی " گلبدين"ھمين برخورد ھای خشن و افشاگرانه عليه 

امری . رت تمام روشنفکران و چيز فھمان جامعه در داخل و خارج از کشور قرار گيردافشاءشده، در محراق کينه و نف

  .نسبت داده تنفرش از وی فزونی می يافت" صبغةهللا مجددی"درست و يا غلط آن را به " گلبدين"که 

ن آو فشار  ليسدر پناه حمايت استخبارات انگ" صبغةهللا مجددی"شکار آ فعاليتھای افشاگرانه و مخالفتھای صريح و -٧

باالی استخبارات پاکستان، باعث شد تا حين انتقال قدرت از نوکران روس به نوکران پاکستان، خالف تمام انتظاراتی که 

قرار داده شود، " صبغةهللا مجددی"داشتند، گذشته از اين که برای دوماه اول در رأس قدرت " گلبدين"پاکستان و شخص 

اين دو حرکت که . بود، سپرده شود" گلبدين"که دشمن خونی ديگر " برھان الدين ربانی" ماه بعدی نيز نوبت به ۴برای 

با " گلبدين"، زخم ناسوری گرديد که بعد از آن ندقرار داشت" صبغةهللا مجددی"در عقب آن نھاد ھای اسختباراتی حامی 

  . بدانددوست خودرا " صبغةهللا مجددی"آن که گاھگاھی ظاھرسازی می نمود، ھيچ گاھی نتوانست 

در يک " گلبدين" ھجری شمسی جنگھای خونين بين باند ھای رقيب در کابل اوج گرفت، ھرچند ٧٠ وقتی در دھۀ -٨

و يک شبه سمبول " دوستم"به عالوۀ سازش با " مسعود-ربانی"جھت تضعيف باند "ISI"حرکت حساب شده از جانب 

اعالم " شورای تفاھم"نيز کنار آمده، نھادی را به نام " مجددیصبغةهللا "کفر و الحاد را برادر مسلمان اعالم داشتن، با 

از وی استفادۀ ، مگر در واقعيت امر "صبغةهللا مجددی"نمود و در ظاھر شروع کرد به اعزاز و تکريم سالوسانۀ 

قصد قتل وی را " گلبدين"بعد ھا اعالم داشت که گويا " صبغةهللا مجددی"ابزاری نموده، کار را به جائی رسانيد که 

  .داشته است
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که تا " گلبدين"و " صبغةهللا مجددی" با تجاوز امپرياليسم امريکا و شرکاء بر افغانستان و اشغال خونباراين کشور، -٩

اداران شان و دادن فرصت به طالب، خودرا کنار کشيده اولی در دنمارک و دومی در ايران به آنزمان به دستور ب

از موضع " صبغةهللا مجددی"که خوشگزارانی مصروف بودند، باز ھم در تقابل با يک ديگر قرار گرفتند؛ چه در حالی 

به دستور پاکستان بازھم بنای " لبدينگ"قربانی نمود، " عموسام"انقياد طلبانه آبروی نداشتۀ خود و خاندانش را در پای 

مان است که ھر دو نفر، يعنی دو نمايندۀ اسالم سياسی در افغانستان بعد از يک عمر در اينز. عربده کشی را گذاشت

تکفير عناصر چپ و انقالبی، اسلحۀ تکفير را به طرف يک ديگر برگردانده، ھر يکی ديگری را کافر و محارب با خدا 

  .عالم نمودو رسول خدا ا

در شھر کابل فرش سرخ پھن نمود و " گلبدين" وقتی دولت دست نشاندۀ کابل طبق برنامه ھای بادارانش برای -١٠

به کابل آمد خالف تعداد زيادی از مخالفان " گلبدين" و وقتی ردکساالنه مييلونھا دالر خرج دسترخوان برايش منظور 

، ھردو کمترين تغيير مثبتی ننموده" گلبدين"و " صبغةهللا مجددی"مناسبات که با وی نزديکی اعالم نمودند، " گلبدين"

  .ًغيابا عليه يک ديگر چنگ و دندان نشان می دادند

جانشينش در دستگاه استخبارات " حنيف اتمر"از تکت انتخاباتی " صبغةهللا مجددی" اعالم حمايت علنی و رسمی -١١

از وی افزوده، در " گلبدين"ت به رقبای انتخاباتی اش، بر نفرت قبلی خارجی انگليس و برتری قايل شدن به وی نسب

گری، خارج از دايرۀ يجمع دوستان و ھوادارانش وی را ھم از لحاظ مواضع سياسی و ھم تعلقات اجدادی اش به صوف

  .اسالم معرفی نموده، شرکت در مراسم تشييع جنازه اش را غير مشروع اعالم داشت

  ! گرامیھموطنان

ھمان طوری که خوانديد ". صبغةهللا مجددی"از شرکت در مراسم تدفين " گلبدين"ود بيان مختصر علل امتناع اين ب

. مواضع اتخاذ شده از ھر دو جانب صرف به دستور امپرياليسم و ارتجاع و حفظ منافع امپرياليسم و ارتجاع بوده است

، وابسته و مزدور بين خودشان است و ھيچ رابطی به دشمنی آنھا با يک ديگر بازتاب تضاد درونی طبقات استثمارگر

  .مردم افغانستان ندارد

برای مردم افغانستان شرکت در جنازۀ اين دو جرثومۀ فساد، خيانت و جنايت يک حکم را داشته، ھيچ زمانی نمی تواند 

  .موجه باشد

  !!سرکھا ما را می طلبد

   


