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 Social اجتماعی

  
   مونشن-خالق داد پغمانی 

  ٢٠١۵ جوالی ٣٠
  

  عرض تسليت خدمت
 بابت مرگ مالعمر آخندزاده" ھاشميان"آقای 

 
زاده دار فانی را وداع گفته و به دار باقی آخندعمر  مطلع شدم که بيچاره مال محمد جمعیوقتی از طريق رسانه ھای 

غاز آکته مثل برق از ذھنم گذشت و نتوانستم با وجود درد انگشتان، به نوشتن نشتافته است، از شما چه پنھان چند 

يب مايم؛ اين که نتيجۀ چنين تالشی چه خواھد آمد از قبل نمی دانم، اميد عجله که کار شيطان رجيم است، باعث تخرنن

  :و اينھم آن نکات.کار داد خالق نگردد

نخستين نکته ای که در ذھنم جوالن آغاز کرد، يکی از مقاالت محقق برجستۀ جھان اسالم ھمکار عزيز پورتال  -١

وقتی مسألۀ تسليت دھی در ذھنم شکل گرفت، به اين فکر . به ارتباط سنت بودن ابراز تسليت بود" الحاج سعيدی"آقای 

 زاده مال محمد عمر به دارالبقاء می شتابد، به چه کس و يا آخندب وقتی فردی در قد و قامت امير المؤمنين افتادم که خو

به پاکستان، به طالب ھا، به شورای نظار، به باند ھای ھوادار طالب که اينک در . کسانی می توان و بايد تسليت گفت

 ميليون دالر برای سرش جايزه تعيين کرده بودند و يا ٢۵ دولت دست نشانده، شريک قدرت ھستند، به امريکائی ھا که

  . مالعمر به نان و نوائی رسيده بودند و يا ھم اميد رسيدن به آن را داشتندھم برای آنانی که از برکت وجود ذيجود

ق کسی وقتی چنين طيف وسيعی را مقابل خود ديدم، به ناگزير اصل قضيه را نزد خود سبک و سنگين نمودم، تا نکند ح

  .تلف بگردد

  :ابراز تسليت به پاکستان از چند جھت منطقی به نظر نمی رسيد

نباشد و آنھا " آی. اس. آی"پاکستان و سر ً از کجا معلوم که واقعا مال عمر مرده باشد و تمام اين ماجرا زير :الف

ًو از جانب ديگر الزاما می بايست با دولت دست نشانده می روند !! نخواسته باشند اکنون که از جانبی خود پای مصالحه

امپرياليزم امريکا بيشترکه از اعتبار " البغدادی" جای رھبری جنبش اسالمی و امارت برخاسته از آن را برای خليفه

برخوردار و به صورت مستقيم زير نظر آنھا تربيت يافته است، خالی می کردند و چه بسا جھت حفظ حياتش وی را 

  . با ابراز تسليت خود را در تير رس ريشخند پاکستان قرار بدھممرده انداخته باشند، 

ة را بعد از آن که تاريخ مصرف وی سپری شد، به خردنيا و اآل الةھمچنين از کجا معلوم که خود پاکستان، آن خسار

 به پاکستان از دست خود به ديار عدم نفرستاده باشد و به جای تسليت در انتظار شاد باش نباشد، بدين منظور تسليت دھی

  .قلم افتاد

 طالب ھا که از برکت اسم پربرکت وی به يک باره در تمام جھان مشھور و معروف گرديده و ھر يک در زير سايۀ :ب

وی خود را صاحب اختياراتی می دانستند که رشک سربازان شاشوک امريکائی بود، دومين طيفی بود که جھت تسليت 
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نھا نيز نبايد از وی چندان دل خوشی داشته آتی نيک دقت نمودم بدين نتيجه رسيدم که مگر وق. دھی در ذھنم مجسم گرديد

  .گوار بگردند و نيازمند تسليت دھی باشندو سشباشند تا درغم مرگ

، کردنوازش می با آن زاده که گاھگاھی طالب بچه ھا را آخنددشنام و اتکه و پتکۀ مال عمر و زيرا گذشته از يگان دو 

نخست از شر حسابدھی وی خالص شدن و . به شادی مبدل می سازدنزد آنھا ر نيز غم فقدان مال عمر را دو نکتۀ ديگ

 و در ثانی اميد رسيدن خودشان به ودن است و با آن امرار حيات نمنھرکس ھرچه را از وی گرفته است از خود دانست

  . زادهآخندمقام مال عمر 

جنبش دوستم و متباقی شرکای پيدا و پنھان آنھا، ھر چند در ظاھر  شورای نظار، جمعيت اسالمی، حزب وحدت، :پ

ر مسلمان و از آن ھم باالتراز رونق افتادن متاع ادممکن خود را خوشحال نشان دھند، مگر ترس از مرگ يک بر

اب تأثر گزير از اھميت آنھا نيز کاسته می شود؛ نمی تواند اسباخودشان که با از بين رفتن رقيبی چون مال عمر به ن

يا می شود و می بايد به آنھا تسليت گفت، سؤاليست که آخاطر آنھا را فراھم ننمايد، اين که درجۀ تأثر در چه حديست و 

  .ًبعدا جواب خود را خواھد يافت

ھن نيست، آنھائی اند که از يک سو زير سايۀ مالعمر ذ يکی از کسان ديگری که احتمال تسليت گفتن به آنھا دور از :ت

 رشد نموده و اکنون از برکت وی در دولت دست نشانده صاحب جای و مقامی اند که برجسته ترين نمونۀ آن  زادهآخند

وزير " باری جھانی"را می توان در خلقی دوآتشه و مزدور روس پريروز، طالب ديروز و جاسوس فعلی امريکا 

  .ر عمل حامل خط و طرز فکر طالبی می باشنداطالعات و فرھنگ دولت دست نشانده مشخص نمود؛ و از جانب ديگرد

 ،ھست و نيست خود را مرھون اميرالمؤمنين مال عمر اند، مگر وقتی نيک نگريسته شودکه ن آاين طيف ھم با وجود 

 برخورد ھای غير قابل پيشبينی شخص مال و ريسمانی که به گردن ازير. نمی توانند زياد از مرگ وی ماتمدار باشند

اکستان بسته شده بود، ھميشه به مانند شمشر داموکلس برگردن اين طيف آويزان بود و می ترسيدند که وی از جانب پ

  .بمانند از نان و نوا دور آنھانکند مال کاری کند که 

 ميليون دالر مفاد می کنند که با در نظرداشت مصارف ٢۵ امريکائی ھا با آن که ھرگاه مرگ مال عمر درست باشد، :ث

نھا آ خالی شان پول کمی نيست، مگر عدم موجوديت بھانۀ مال عمر و مبارزه عليه آن، باعث افشای بيشتر گزاف و جيب

به دار باقی شتافته اند، تو ديگر در اين خطه چه دو ، وقتی بن الدن و مالعمر ھر گرديده خرد و بزرگ می تواند بپرسد

  .اندازی باال گشته، جوی خون به راه می  وگوه می خوری که ھنوز ته

در بين تمام طيفھائی که می بايد به آنھا بابت آن مرگ تسليت گفت، بيشتر از ھمه حال آنھائی زار و خراب است، که  :ج

بيچاره ھا تمام تخمھای شان را در سبد مالعمر گذاشته با پيمودن ده ھا ھزار کيلومتر از زمين و فضاء خود را به دربار 

وقتی مال عمر می ميرد در .  تا مگر گوشۀ چشمی به طرف آنھا نظاره نمايد،يده اندبی مانند آن امير خون آشام رسان

 مليت ھای وواقع شيشۀ اميد آنھا نيز شکسته می شود، شيشۀ اميد نابودی تمام زنھای افغان، نابودی تمام اقوام، قبايل 

لذا به نظر من مستحق تر . خ افغانستانافغانستان به غير از مشتی چند پيرو آن مالی جاھل، نابودی علم، فرھنگ و تاري

ينده از دود آاز ھر کسی جھت تسليت دھی، ھمين طيف است که گويا از آش آن به قدر کافی نخورده اند، مگر ممکن در 

  .آن کور شوند

.  مستحقی تسليت دھی، چه کسی را از آن جمع می شناسیرد دومين نکته اين بود که خوب و قتی قرار است به ف-٢

زاده آخندذھنم را زياد به خود مشغول نساخت، زيرا از يک جانب طيف آنھائی را که با مال عمر  ختانه اين سؤالخوشب

 در "ھاشميان"داشته باشم زياد نبود و در ثانی موقعيت ممتاز آقای می توانستم در تماس بودند و من از ايشان شناختی 

  .، که ھيچ فردی نمی توانست با آن رقابت نمايدبود زاده چنان برازنده آخندچاکری و چشم بوسی مالعمر 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ًبه ھمين اساس اولين کسی را که جھت تسليت دھی مستحق دانسته و رسما به ايشان تسليت عرض می دارم، آقای 

اميدوارم جناب شان لطف نموده اين .  می باشد"ۀ افغانستانآئين"چلپسنامۀ   يازتمدير مسؤول و صاحب ام" ھاشميان"

 که دست شان از دامان امير المؤمنين کوتاه گرديده، کسان کھمچنين آرزو دارم اين. ليت مخلصانه ام را بپذيرندابراز تس

  .گزارده بتوانندوی ديگری را بيابند تا بوسۀ تکريم بر بخشی از بدن 

روسۀ صلح دولت دست د مقدمۀ بيرون کشيدن پای مال عمر از پن نبايد فراموش نمود، که تمام اين پروپاگند ھا می توان-٣

  .نشانده و طالب به وسيلۀ پاکستان باشد

 زاده به دار آخنددر نتيجه ضمن آن که مردم ما می توانند از شنيدن چنين خبری که جناب اميرالمؤمنين مال محمد عمر 

  :الحساب شتافته و ديگر ضرری از جانب وی متوجه کسی نيست، نبايد دو نکته را از ياد ببرند

 ممکن است تمام اين سروصدا ھا دروغ باشد و آن قاتل ملت، اکنون در جائی خوش لميده و به ريش يکی اين که

  :باورمندان خبر مرگش بخندد و دوم

تا زمانی که دين به مثابۀ ابزار رسيدن به قدرت در دست مدعيان اسالم سياسی و امپرياليزم قرار دارد، ھر لحظه امکان 

ۀ پيگير  و نبايد به مرگ اين يا آن جالد خوش شده، از آينده و مبارزو البغدادی وجود داردتولد ھزاران مالعمر، بن الدن 

  .غافل شدو مذھب در کل  عليه اسالم سياسی و ھدفمند

  


