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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ مارچ ٢۶
  

   و کجاست"گلبدين"
  چرا در مراسم تشييع جنازۀ يارغارش شرکت نکرد؟؟

  
، غيبت وی در مراسم "گلبدين"به " عبيدهللا بارکزی"صی  بنا بر تعلقات سياسی و شخ: کابل- ١٣٩٨ حمل ٠۵ -دوشنبه

، سؤاالتی را در ذھن تعدادی از ھموطنان خلق "گلبدين"تشييع جنازه و حتا اجتناب از صدور يک اعالميه به وسيلۀ 

  :زيرا. نموده، که پرداختن به آن سؤاالت موضوع يادداشت امروز می باشد

بعد از ھمکاری " اسالم سياسی"ورودش را در دنيای سياست از منظر " بارکزیعبيدهللا " اين را ھمه می دانيم که -١

 از طريق عضويت به باند ١٣۶١مزدوران روس، در سال  "خادنظامی"و بخش " کام"و " اکسا"ھای طوالنی با 

، به اين پيوند وفادار مانده به سرسپردگی به ا ھمين اواخرتاز ھمان زمان تا آخرين روز ًظاھرا آغاز نموده، " گلبدين"

  .افتخار می نمود" گلبدين"
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تر رفته، گذشته از اين از تعالقات حزبی و سياسی فرا " گلبدين"با " عبيدهللا بارکزی" اين را ھم می دانيم که مناسبات -٢

به امور قاچاق مواد مخدر نيز اشتغال داشت، روابط شخصی و " گلبدين"، به نيابت از "لوی قندھار "ۀکه در حوز

  .بود" گلبدين" نموده، يکی از پسرانش نامزد دختر مکی نيز با يک ديگر قايخانوادگی خيلی نزدي

به دولت دست نشانده، از وی به نيکوئی ياد می نمود، بلکه " گلبدين" اين را ھم می دانيم که نه تنھا قبل از تسليم شدن -٣

می رفت و ھم عدۀ ديگری " گلبدين " معدود افرادی بود که ھم خود گاه و بيگاه به دستبوسیزابعد از تسليم شدنش يکی 

  .را با خود بدانجا می برد

خود را و به دستور وی " گلبدين"در پيوند با " عبيدهللا بارکزی" اين را ھم می دانيم که در انتخابات اخير پارلمانی، -۴

  .از کابل کانديد نمود

، چيزی "گلبدين"و " عبيدهللا بارکزی"تمام نکاتی که در باال تذکار يافت، ھمه دال و گواه بر آن است که مناسبات بين 

کدام " گلبدين"حال با وجود چنان مناسباتی چه شد که نه تنھا از جانب . کمتر از يک روح در دو قالب نبوده است

پخش نگرديد، بلکه در نماز جنازه و مراسم تدفين وی نيز شرکت اعالميه ای به مناسبت کشته شدن اين يار ديرينش 

  .نورزيد

دستور داده بود که به غير از خودش به ھيچ يک از " غنی احمدزی"به ارتباط مراسم تشييع جنازه و تدفين می گويند که 

مراسم را به کمپاين تا نکند آنھا نيز به مانند وی . کانديد ھای رياست جمھوری اجازۀ شرکت در مراسم داده نشود

  :نمايند، مگر در مورد صدور اعالميه و ابراز غم شريکی، در کل دو نظر وجود داردانتخاباتی اش تبديل 

خراب شده، قتلش نيز به " گلبدين"در انتخابات اخير مناسبات نامبرده با " بارکزی" برخی ھا گويند که بعد از شکست -١

ع برای خانوادۀ وچون اين موض. روشندگان مواد مخدر صورت گرفته است از ف تنو به وسيلۀ چند" گلبدين"دستور 

  .بگويد یجرأت ننموده در مسأله چيز" گلبدين"ًو فرزندانش کامال روشن است، از ھمين رو " عبيدهللا بارکزی"

 مثابۀ مار نامبرده را به" غنی احمدزی"در رسانه ھا، ادعا دارند که " گلبدين" چندروزۀ تبنای غيب عدۀ ديگر بر م-٢

  .آستين تشخيص نموده، امکان ھر نوع تحرک و تبارز سياسی را از وی گرفته است

  !ھموطنان گرامی

اين افراد ھمه نوکر و مزدور استعمار اند و از جانب ديگر ارتجاع مذھبی در وجود آنھا تجسم يافته که از آن جائی 

 برماست تا کوچکترين حرکات آنھا .آنھا صدق نمايداست، می شود گفت ھر چيز بدی که وجود دارد می تواند در مورد 

  .ندھيمبه آنھا را از نظر دور نداشته، با افشاگری ھای بی وقفه، فرصت تمديد قواء 

 !!سرکھا ما را می طلبد

  


