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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  رھا .س
 ٢٠١۴ فبروری ٢۶

  !!»فرانکفورت«سپنتا؛ از اعتقاد به مکتب 

   تا معتقد به عبوديت سوپر جنايتکاران

 
ای محترم پورتال را ٱرزو داشته وقلم وقدم شان را در راه خواننده ھ پيروزی متصديان و در نخست موفقيت و: تذکر[ 

در قدم دوم؛ از اين که به دليل بعضی . آزادی ميھن از چنگال اختاپوس استعمار واستبداد، ھرچند مؤثر تر خواھانم

 شان مشکالت، يکی دو نوشته ای را که جھت نشر در پورتال تھيه ديده بودم، طی چند روز گذشته نتوانستم در انجام

پوزش می » آزاد افغانستان-افغانستان آزاد«موفق باشم، از دست اندرکاران پرتالش وخواننده ھای پورتال با شھامت 

  .مطلب حاضر نيز در حدود دو ونيم ھفته قبل نگاشته شده بود که مشکالت دامن گيرش شده واز ارسال بازماند. خواھم

  ]»رھا.س«

  

 ما نيز زندانی آن است، خوش باوری شان ۀسطح به اصطالح روشنفکران جامعيکی از بدبختی ھای بس موحشی که تا 

ارزش ھای انسانی، مسؤوليت ھای انسانی، خود آگاھی وآگاه بودن از درد . به دغل بازی ھای شياطين روزگار ماست

تگيری از مظلوم ن موقعيت طبقاتی در اجتماع، دسييھای جامعه، تاريخ گذشته، عصيان در برابر کاخ ظلم وجنايات، تع

پائين ترين نقطه ای از مفھوم خود  و حضيضچنان در...وشوريدن در مقابل ظالم، خود برسرنوشت خود حاکم بودن و

اين سقوط ننگين ومبتذل تا آن جا ! قرار گرفته اند که با مفاھيم ومقوله ھای متضاد خود در يک کاسه جای داده می شوند

 ايرانی ۀد وبه گفتنمی تواند با آن ساعت تيری کن» سپنتا«ھائی چون » اخوانی« وپيش رفته است که امروز جنايتکاران

  !»َور برود«: ھا

کی است که در افغانستان زندگی کرده باشد وسگ جنگی ھای تنظيمی ھا وغير تنظيمی ھای گرگ مانند وکفتار منش به 

 اين ميان کسی را می توان يافت که از اين وحشی واز. آن آسيبی نرسانده باشد؟ به يقين که چنين کسی را نمی توان يافت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

گری ھا ودرنده خوئی ھای اين جنايتکاران زخم وزخم ھائی بر بدن وبر زندگی داشته باشد، اما يکی از منفور ترين 

 باشد وفعالً در مقام به اصطالح» دادفر سپنتا« اين مزدوران وانسان ستيزان را که عبارت از ه ھایومزدور ترين مھر

سپنتا يکی از ستراتيژيست ھای استعمار وطراح : که در واقع بايد گفت -مزدور دولت دست نشانده و» شاور امنيتیم«

می کند، به خوبی نشناسد؟ بازھم جواب اين سؤال بر !! ايفای وظيفه -چگونگی مزدوری به امريکابه شمار می رود

  .حقيقت ممتنع است

ت ھای جنايتکارانه اش به سوی کمونيزم لبخند می زد ونام پرافتخار سپنتای خائن ومزدور، زمانی به خاطر مصلح

. را کسب کرده بود، به زودی در ھمان بستری غلتيد که سرشت مزدور منشی اش آن را اقتضاء می کرد» شعله ئی«

ی اين گر اين که ازقبل، براھيچ کمونيست انقالبی به آرمان ھای انقالبی وايدئولوژی دوران سازش پشت نمی کند م

اشته ودل را در ھمان بستر ارتجاعی اوليه اش گرو مانده باشد وباھرقدم رفتن به جلو، پلی را در ذش راھی را بازگرجعت

  !»يک گام به پيش دو گام به پس«: پشت سرش نيز ايجاد کرده باشد واين يعنی

مبارزه   شورش ویط وتشکيالتی، بنای، سياستی، دوستی، مناسبتی وارتبائايدئولوژزمانی که انسانی، در مقابل امری، 

آن : وعصيان ومقابله دارد، ھيچ زمانی اين امر شورش وعصيانش را تبديل به ضدش نمی کند، مگر اين که؛ اول

که در اين صورت، اين . باشد» رنجيدن وقھر کردن«وارتجاعی وظاھری و» خاکی« شورش وعصيانش از نوع

 ايمان و گر اين امر دقيق است که آن انسان ھرگز با خواست واراده وشورش بيان پشت کردن به مبارزه و برگشت و

 نان خوردن به نرخ روز ھا و  نشده بلکه روی بعضی مصلحت جوئی ھا ومرتکبش چنين شورشی را  امنافع طبقاتی

 ۀزی به سوی آن شورش ومبارسطرح ھا ونقشه ھای پليد جنايتکارانه ومزدوری وجاسو ھا و» بساز تا باتو بسازد«

مزدور منشانه اش را از راه ديگری   شوم وۀمترصد فرصت است تا اين نقش دروغين وظاھری دست دراز کرده است و

ری در مناسبات، رنگ اين مزدور پليد نيز متغير وھمرنگ طبيعت ييتعقيب کند وھمين است که بالفاصله بعد از اندک تغ

ر چھره به صورت خوبتر وبھتر دنبال کند واز يير مناسبات وتغييغ خائنانه اش را با اين تۀمی شود تا از يک سو آن نقش

  !!بايد شد» ھمرنگ جماعت«، »رسوا نشدن«طرف ديگر ثابت سازد که برای به اصطالح 

، غيرت خنثا ورنگ شده، »وجدان کاذب«حامل اين شورش وعصيان از نوع انسان ھای بی شرف، دارای :  دوم

 چه در گذشته ھايش انجام داده وھرآن امری که حاال به آن دست يازيده، ھيچ يک فرمايشی ودستوری می باشد که ھرآن

اوامری بوده که ديگران از پشت برج وبارو ھای  ھمه دساتير و قبوليت خودش نبوده بلکه ھمه و به خواست واراده و

وش کالم وخوش خ» ميرزابنويس« جاسوسی ومزدوری شان به اين شخص صادر کرده واين گالدياتور بی اراده و

بی  قدم به قدم مجبور ومکلف به اجرای آن دستور ھا وامر ھا بوده وتا سقوط در عمق لجنزار بی ايمانی و!! لباس

  .شرافتی وخود باختگی وخرد باختگی مشغول انجام دادن دستور ھای اربابی می باشد

ليل وعلت دست کشيدن شخص از مبارزه در صورتی که ھيچ يکی از اين دو حالت فوق صادق نباشد، پس يگانه د:  سوم

وشورش، حل شدن موضوع مورد شورش است، يعنی آن چيز يا کسی که آن انسان در مقابلش طغيان کرده بود، حاال 

  .ديگر خنثا شده است وکارائی ندارد وعمدگی وتسلطش به اضمحالل گرائيده است

ی که روزگارانی ايدئولوژی ھائن وسياه ترين لکه حاال با اين پيش فرض خود می رويم به سراغ يکی از ننگين تري

 سوسياليستی حرافی می کرد، ۀدرباب انقالب طبقاتی وبرقراری جامع دوران ساز کمونيزم را با خود يدک می کشيد و

چندان دور وغريب کشورما، خود را بالباس چپ مزين کرده بود ی، سپنتا کسی است که در تاريخ نسپنتای خائن، بل

 شھر ھا از طريق ۀمحاصر «ۀمی جويد وشکل مبارز» انقالب سوسياليستی«و» قالب دموکراتيک نوينان«وساجق 

  .مبارزاتی را تعبير خواب ھايش می دانست»  طوالنی-ئیه  تود پيمائی راه«وطی کردن » دھات
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 جاسوسی چنان چه در باال متذکر گرديدم، زمانی که مبارزه وشورش يک انسان در مقابل امری به خاطر اھداف

نيز » نان خوردن به نرخ روزگار«ونوکری نباشد واستخبارات کشورھای امپرياليستی آن را رھبری نکند وُدم خروس 

از پشت اين مبارزه اش معلوم نگردد، البد بايد امری که به خاطر آن مبارزه می کرد، را حل کرده باشد، يعنی انقالبش 

 آخری قرين به صحت نباشد، پس ناگزير بايد ماھيت مبارزه ۀاين جملودر صورتی که . را به پيروزی رسانده باشد

در آن زمان ھائی که » جنبش دموکراتيک نوين«جنبش چپ در افغانستان، . وشورش شخص، محلی از اعراب پيداکند

 وبرای کشور تحت قيادت واشغال متجاوزين بيگانه است، در قدم اول تيغ تيز مبارزاتی اش را متوجه اشغالگران ساخته

  تالش می ورزند» دموکراتيک - ملی«انقالب  رھائی وطن از چنگال استعمار ماشه می چکاند وبرای به پيروزی رسيدن

و به مثابۀ   شان عليه اشغالگران و طرد نيروھای اشغالگر می باشدبدان معنا که به صورت عمده آماج حمالت انقالبی

 داخلی را نشانه رفته وکشور را از لوث جنايتکاران داخلی ومستبدين استبداد  شان ارتجاع وۀ مبارزتابع اين پروسه

تالش برای  ن انقالب سوسياليستی ويپاکسازی می کند وراه خارائ - ولی مزدور وجاسوس ونوکر بيگانه - داخل کشور

شغال اما زمانی که کشور تحت ا.  عاری از ظلم وستم وطبقات وتضاد طبقاتی را در پيش می گيردۀبرقراری جامع

طبق منافع خود رقم نزند، اولويت  بيگانگان ومتجاوزين استعمار نباشد وامپرياليزم سرنوشت کشور را با دستان خود و

 –دموکراتيک «عبارت از آغاز وانجام انقالب } مائوتسه دون انديشه ھا-لنينيست- مارکسيست{مبارزاتی چپ کشور

صورت عمده يافته طرد عناصر و مناسبات  ارتجاع داخلی دموکراتيک نوين وبراندازیيا ھمان ترم آشنای » ملی

 ۀحرکت به سوی جامع برقراری دموکراسی نوين و با وحيثيت تابع را به خود گرفته ) کمپرادوريزم(وابسته به استعمار

نوکر وجاسوس امپرياليست، ايدئولوژی  زمانی که سپنتای خائن و. روند تکاملی خود را ادامه می دھدسوسياليستی 

کمونيستی را بايورو ودالر امپرياليزم مبادله کرد، نه وطن از تحت اشغال سيستماتيک بيگانگان رھائی يافته بود ونه ھم 

 رسمی تر ۀارتجاع داخلی از بين رفته بود، تسلط اين دو دشمن نه تنھا که کمرنگ نشده بود، بلکه باگذشت ھر روز صبغ

پس نيک مبرھن است که اين جاسوس ونوکر بيگانه، يا روزی به . توجانکاه تر وطاقت فرساتر را به خود می گرف

ر داده ييخاطر اھداف شومش به طرف مبارزه وانقالب پھلو می زد که با به دست آوردن فرصت، اين شغلش را تغ

رياليزم وطوق نوکری اجنبی را به گردن انداخت، يا اين که از ھمان ابتداء دستان جنايتبار وانسان ستيز بيگانگان وامپ

  .از اين يکی دو حالت، سپنتا را جدائی نيست. در آستين اين خائن جای داشته بوده

اين خائن ونوکر بيگانه، با چرب تر ديدن لقمه در ھر دسترخوانی، بی شرمانه به ھمان طرف لوليده است وبا چه اکت 

 سپنتا در مورد باور ھا وايدئولوژی اش چند سال قبل زمانی که در يکی از پرسش وپاسخ ھای فرمايشی از. واداھائی ھم

  ؟؟!!».من حاال معتقد به مکتب فرانکفورت ھستم«: پرسيده می شود، جواب می دھد که

  چه رذالتی بيشتر از اين؟! آه

 اول قرن بيست بنابر طرز تفکر ھا وباورھای سازش کارانه ۀمکتب به ظاھر سياسئی است که در نيم» فرانکفورت«

جامعه ھای امپرياليستی غربی وغير غربی از آن جائی که سازش ناپذير . به اين نام تشھير گرديدوجاسوس مآبانه اش 

ترين وخطرناک ترين دشمن شان را در وجود مارکسيزم می بينند واز راھی که جنبش مارکسيستی در پيش گرفته است 

، می کوشند تا باتخدير اذھان مردم که به سقوط ناگزير امپرياليزم ختم می شود، بی نھايت ترس ولرز وضعف دارند

وايجاد انواع جريان ھای چپ نما وحتا مارکسيست نما، جريان خروشان مارکسيزم را به زعم خود ھدف ومقصد 

درست يکی ازاين نوع جريان ھای ساخته شده . ديگری بخشيده وآفتاب برلب بام خود را از دم غروب حتم نجات دھند

حقيقت ھا چه زود وناشيانه مسخ می «. فرانکفورت ودکترين ھای فرانکفورتی می باشدتوسط امپرياليزم، ھمين مکتب 

کرنا صدا سر می دھند که مکتب و امروز می بينيم که جمع کثيری از ايدئولوگ ھای امپرياليزم با بوق » شوند

» واپسين دم استعمار «اما در عجب می شويم از کسانی که اين ناله ھای. فرانکفورت يکی از شاخه ھای مارکسيزم است
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اين ھا به ھمان زودی . را ھمچون مبانی کتاب ھای مذھبی شان درست برشمرده وحق تحقيق را به خود نمی دھند

اندک تحقيق وتفحص . چون ازفالنی شنيده اند که بسمدانی آن را گفته است» علی آباد شھر است«باورشان می شود که 

رين ارتباطی با مارکسيزم نداشته ونه تنھا که ھيچ وجه مشترکی با جريان نشان می دھد که مکتب فرانکفورت کوچکت

از پيش کسوتان يا نظريه پردازان اين مکتب می توانيم . ھای مارکسيستی ندارد، بلکه دقيقاً در ضدش گام بر داشته است

آيا کسی می تواند بگويد . نام برد...ماکس ھورکھايمر، تئودور آدورنو، ھربرت مارکوزه واريک فروم، : اشخاصی چون

 با تعويذ متوسل نشده و و به يقين که اگر کسی به دعا!! که کجای گفته ھا يا آثار اين اشخاص بامارکسيزم شباھت دارد؟؟

به ھرصورت، ما در . باشدتحقيق ومطالعه سروکار داشته باشد، جواب اين سؤال را منفی می داند، زيرا که بايد منفی 

 اين جا غرض تشريح مبانی ومفاھيم اين مکتب را نداريم، بلکه با گفتن فقط يک جمله از سر اين مکتب دست برمی

اما چيزی که در اين جا حرف . ش با مارکسيزم، زمين تا آسمان فاصله استجھاتمکتب فرانکفورت را از تمام : داريم

ت، رذالت، بی وجدانی ونوکری يک جاسوس بود که از اعتقاد به اين مکتب حرف می اين مکتب را به ميان کشيد، حماق

  : را در چرائی اين افتراء مھم برمی شمريماساسیدو دليل . زند

از آن جائی که مکتب فرانکفورت يک مکتبی با انديشه ھای مشخص سياسی وفلسفی واقتصادی زياد شناخته شده : يک

 کم تر کسانی با نام اين مکتب آشنا باشد، برسر زبان آوردن وحرافی از اعتقاد به اين نيست وحتا در افغانستان شايد

وارتجاع وجنايتکاران را زياد برنمی انگيزد وآن را انديشه } افغانستان{مکتب، خشم امپرياليزم متجاوز در اين کشور

يا سوء غرضی را متوجه خود !! رای در مقابل جنايت ھای شان محسوب نمی دارند در تحليل نھائی، از جھت آن خط

 ئی چون سپنتا اکت وادای روشنفکریی ھاپس از يک جانب به خاطر اين که جنايتکار واخوان. واھداف شان نمی بينند

را در آورده باشد وبه ديگران نشان دھد که حتا با مکتب فرانکفورت نيزآشنائی دارد، واز جانب ديگر به خاطر آن 

وحاال جھت اين که خود را غسل تعميد دھد، معتقد !! ورھای قبلی اش در پيش آنھا شرمنده استکسانی که سپنتا بابت با

  !!اين رذالت واقعاً به فکاھی می ماند. به اساسات مکتب فرانکفورت می خواند

ھبی که عبارت از جنايتکاران مذ -زمانی که مشکل امپرياليزم از اعتماد باالی اين جاسوس حل شد وارتجاع داخلی: دو

ھای وفادار وانقالبی » کمونيست «ۀنيز اين جنايت کار مزدور را از ھمکيشان خود پذيرفت، می ماند مسأل -باشد

چون ھمان قسمی که ياد دھانی .  خود را با آن ھا نيز حل شده می داندۀکه با اين الطائالت، جناب سپنتا مسأل. ومبارز

، به »مکتب فرانکفورت، شاخه ای از مارکسيزم«عبالتی از نوع زخگرديد، بلندگوھای امپرياليزم روزمره افواھات و

خورد مردم می دھند وبيان می دارند که اين مکتب به دليل اشتباھات ودگم انديشی ھائی که مارکسيزم ارتدوکس داشت، 

وفق داد، » مانمقتضيات ز«، خود را از آن ورطه بيرون کشيد ومارکسيزم را با »انتقاد گرايانه«با برخورد وجمع بندی 

به عرصه ظھور کرده است وتحجر ودگم انديشی » تحليل مشخص از اوضاع مشخص«يعنی مکتب فرانکفورت با

 يک جريان ۀعمل می کند وآن چيز ھائی که قلب مبارز!! مارکسيزم کالسيک را دور انداخته است وروشنفکرانه

برای از بين بردن امپرياليزم وارتجاع مذھبی وغير مبارزه طبقاتی، تالش : مارکسيستی را تشکيل می دادند از قبيل

 سوسياليستی، اين مکتب با آن ھا وداع کرده است واز جنگ وخونريزی دست شسته است ۀمذھبی وبرپائی جامع

سپنتای مزدور نيز !!  باالتر وتکاملی تر وعصری تر ومترقی تر وروشنفکرانه تر را طی کرده استۀودرنھايت، يک پل

ن دھد که گويا وی نه به خاطر اين که مزدور وجاسوس شده است واز آنرو با مارکسيزم خداحافظی کرده می خواھد نشا

ھای انقالبی ومبارز به آن باور مند ھستند، حاال ديگر کھنه شده است وبه » کمونيست«است، بلکه آن مارکسيزمی که 

وضوعات جھان امروز دارد، ديگر با تئوری  عميق از مۀدرد مسائل امروزی نمی خورد وھرکسی که تحقيقات ومطالع

ھای مارکس وانگلس ولنين وستالين ومائوتسه دون وديگران نمی تواند به مصاف مسائل امروزی رود ودر مقابل آنھا 

وچون مکتب فرانکفورت با تئوری ھای جديد تر ودقيق تر ودرخور مشکالت امروزی کشور ھا . ن موقعيت کندييتع
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زيرا نمی !! انتخاب کردم!!  خودۀاس دقت ومطالعات زيادی که داشتم، اين مکتب را برای مبارزمجھز است، ومن به اس

  ؟؟!!بيست زندگی کنم يک، با تفکر قرن نوزده وو توانستم در قرن بيست 

  !نفرين وننگ براين بی شرافتی وبی وجدانی

ضوعات کدام ھا اند که با تئوری ھای پرسيده شود که آيا؛ آن مسائل ومو!! يک کافيست از اين متفکر قرن بيست و

   مائوتسه دون نمی توان آن ھا را شناخت وبا آن ھامبارزه کرد؟؟ۀانديش-لنيننيزم- مارکسيزم

 ابزاری از ۀر کرده است؟ آيا استعمار وتجاوز از بين برداشته شده است؟ آيا استمثار واستفادييآيا خصلت امپرياليزم تغ

 ديگر ارزش اضافه ای وجود ندارد؟ آيا ارتجاع مذھبی وغير مذھبی از ھم متالشی شده انسان ھا از بين رفته است؟ آيا

ر کرده يياست؟ آيا طبقات ازبين رفته اند؟ آيا وضعيت طبقات زير دست جامعه بھبود يافته است؟ آيا حتا شکل اين ھا تغ

  است؟؟

سپنتا، «مفصلی را تحت عنوان ۀ مقال» )راوا(جمعيت انقالبی زنان افغانستان«ارگان تئوريک » پيام زن«زمانی، 

ھمراه با نقدھای الزم ونه کافی، در مورد اين خائن وچگونگی ترھاتش در » نيلوفری در لجن زار، يا مرتد دنبل دار؟

من  - آن را به خاطر ندارمۀوبنابر سر دست نبودن آن نشريه، شمار - مورد اعتقاد به مکتب فرانکفورت سخن گفته بود

. يک مزدور وجاسوس، سپنتا، با آن مکتب، تمرکز نمی کنمۀ  دور مکتب فرانکفورت وارتباط جنايتکارانديگر زياد به

 کرده وعمق رذالت وپستی وحقارت وزبونی يک جاسوس زير عنوان در نخستين صفحه نظرکافيست که به تصوير 

 به سياست ھای آن معتقد است، واز روی آن دانست که اين مکتب فرانکفورتی که جناب سپنتا. ومزدور را درک کرد

  !چگونه مکتبی بايد باشد

کار و وحشی در افغانستان به شمار تنظيمی ھای تباھصبغت هللا مجددی که يکی از ناموس باخته ترين وجنايتکار ترين 

» .آی . اس.آی« تاريخ به خوبی منعکس است، کسی است که نه از جاسوسی به ۀني اين جنايتکار نيز در آئۀگذشت رفته و

ھم می داند، نه خاطر !!، بلکه افتخار می داندشبه حساب مرگ وذلت» . ا. آی.سی«ننگ دارد ونه مزدوری اش را به 

تباھی و ويرانئی را که . می رنجاندھا را از خود »  العامهالمخابرات«را از خود آزرده می کند ونه » . بی. جی.کی«

ر افغانستان ھمراه با برادران اخوانی وغير اخوانی اش سبب شده است، اين سياه ترين ومتعفن ترين لکه در تاريخ معاص

مجددی ھمانند ديگر ھمپالگانش با وحشی گری وانسان . باھيچ پيمانه ای قابل پيمايش نبوده وحد ومرزی نمی شناسد

نطقه به خود ديده ستيزی ومزدوری شان آنقدر ملت افغانستان را به روز سياه نشاندند که تاريخ کمتر ھمانندش را در م

  .است

جھت سپردن تام مادر وطن به اغيار وبه روز سياه نشاندن مردم ما »  مشورتیۀلويه جرگ«چندی قبل که به اصطالح 

در کابل برگزار گرديده بود تا استعمار را از راه مثالً قانونی وبه خواست عامه باالی اين وطن ھارتر سازد وگوديگک 

فروشی خوش می خنديدند، تادر تکه تکه شدن افغانستان ومردمش، با استعمار تشريک ھائی که در اين نماد مادر 

 بس طوالنی در خيانت، رذيالنه در مقابل ھم کيش مزدورش ۀدارای سابق مساعی به ھم برسانند، ھمين مزدور پرکار و

تا [» . وبه خارج می روماگر موافقت نامه را ھرچه زود تر امضاء نکنی، من کشور را ترک کرده«: سرنا سر داد که

 ديگری برای ۀاين بار خودم جھت تباھی وبه خاک وخون کشيده شدن اين مردم وسرزمين شان دست به کار شده و چار

جنايت کاری ھای !!]. به يغما رفتن مادر وطن سنجيده وباشندگانش را دو دسته تحويل زندان استعمار واستبداد بدھم

 امانيه که يکی از درخشان ۀدور.  رسيده است،ست که از نياکانش به اين داغ لعنتصبغت هللا مجددی، ميراث شومی ا

 نسبتاً درخشان تاريخ معاصر وطن ما به شمار می ۀھا دورلکه تنب ترين دوره ھای تاريخی در تاريخ معاصر وطن ما و

دقت قابل وصف، وجدان بيدار مير غالم محمد غبار با. ون نمانده است دست اين نفرين شده ھای تاريخ مصرود، نيز از

افغانستان در مسير «وچشمان باز، زمانی که اغتشاشات نوکران انگليس را عليه دولت امانی در اثر درخشان خود، 
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به بررسی می گيرد، دشمنان آزادی اين وطن را يکايک افشاء ساخته وپرده از روی جنايت ھای شان برداشته » تاريخ

يکی از کسانی بوده که گاھی اوقات به طرف دموکراسی وآزادی پھلو می زده، ) ايخنور المش(فضل عمر مجددی. است

افغانستان در مسير «زنده ياد غبار در جلد اول .  به خوبی ادا کرده استوی ۀزنده ياد غبار حق تاريخی اش را دربار

حضرت (المشايخ مجددیبود که امان هللا باالی نور) ١٣٠٣يا ١٩٢۴(درھمين سال«:  می نويسد٨١٧ ۀصفح» تاريخ

مشتبه شد وخواست او را محبوس نمايد، ولی شمس المشايخ مجددی که مرد مجاھد وضد استعمار وھم ) فضل عمر

پس شاه نظر به احترامی که به اين روحانی داشت، . طرفدار آزادی سرحدات از نفوذ انگليس بود، نگذاشت چنين شود

اما چند صفحه بعد، از يک مجمع . ». که از افغانستان خارج شوداز حبس نورالمشايخ منصرف شد، مشروط به اين

اولين حرکتی که قبل از «:  مجددی ھا تشکيل شده بودۀمنظم مخالف دولت امانی سخن می گويد که عمدتاً از خانواد

رار  سپاه اغتشاش به عمل آمد، ھمانا فۀظھور اغتشاشات واليت ننگرھار وکاپيسا وپروان، در کابل به شکل طليع

 مخصوص حضرات ۀگفته می شد که يکی از حلقه ھای مخفی ومنظم کابل حلق. روحانيون بزرگ کابل در پکتيا بود

زنده ياد غبار در مقام سازماندھی اين ). ٨٢٧و٨٢۶افغانستان در مسير تاريخ، جلد اول، ص (» ...مجددی به شمول

حضرت «، »)برادر شمس المشايخ مجددی(جددی صادق م«:  مجددی، از اين اشخاص نام می بردۀحرکت از خانواد

زنده ياد غبار در جلد دوم اثرش نيز ). (ھمان صفحه ھا(وديگران» پسر شمس المشايخ مشھور(محمد معصوم مجددی

اين چيزی است که قلم به دستان مزدور وخود فروخته، با مباھات وافتخار، .) تماس ھائی به اين موضوع داشته است

نخستين بار مال عبدهللا مشھور به مالی لنگ در جنوب «: ران بيگانه را به رخ تاريخ می کشندوطن فروشی اين نوک

ومحمد افضل خان وعلمای جديد شنوار در شرق عليه حرکات واقدامات امان هللا رايت جھاد برافراشتند وخسارات 

 صادق خان مجددی  مجددی به سرکردگی حضرت صاحب مرحوم محمدۀوسپس خانواد. سنگينی را متحمل شدند

ومرحوم محمد معصوم خان مجددی وارد کارزار شدند وباھمراھی وھمدستی عالم منور وفقيه معروف، قاضی 

- به ضد{داشت، رھبری قيام را برضد } رھا.س- به عھده{عبدالرحمان خان پغمانی که رياست تميز را بر عھده

اين ھمه در ). ۵۵حق شناس، ص .ن.در افغانستان، شدسايس وجنايات روس (» .امان هللا خان در دست گرفتند}رھا.س

با وجودی که حکم اخراجش از افغانستان، صادر شده بود، در ) نورالمشايخ(حالی صوت می گرفتند که فضل عمر

ھدايت ورھنمائی «عليه دولت امانی را سوروسات می بخشيد واز (!!)افغانستان مانده ودر سرحدات پکتيا کارزار جھاد

سر دراز وممتد است که درازای آن تا رل اين رشته . ود، برادر وپسر جھادی اش را بھره مند می ساختخ» ھای مؤثر

در - .امتداد يافته وبلکه شکل وحشی تری به خود گرفته است» صبغت هللا مجددی«وجدان باخته ترين فرد اين خانواده، 

جنايت وخيانت را وياھم خدمت به  ست که اين قلم ،اين جا اين طور پنداشته نشود که مقصدم از بيان اين مطالب اين ا

بلکه ھدف از بيان مطالب اين است که؛ در دنيای وحشی گری، . مردم وآزادی خواھی را ميراثی وخاندانی می دانم

  -.جنايت آفرينی وخيانت، ما نه مجددی، بل مجددی ھائی داريم

ی سر تعظيم فرود آورده ودستان خون چنين يک مزدوريش شما خود قضاوت نمائيد؛ کسی که در پ! خواننده ھای باتدبير

 اعتقاد به آن را بلند کرده ۀوآن مکتبی را که آن مزدور داعي.  را بوسه زند، از چه قماش مزدورانی بايد باشدشچکان

  !!است، نيز بايد از اين جا به روشنی درک گردد که چه نوع مکتب فکريئی بايد باشد

 

 


