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  کبير توخی

  ٢٠١۵ اگست ١١
                      

  کوتاه سخنی در مورد فاتحه گيری مال عمر
  

 کوبش  بحث فاتحه گيری  مال محمد  و دشمناسان  ساير نگاشته ھای  پرمحتو i رفيق انديشمند و مبارز ما ، ب

کسی که توسط  سازمان ھای اطالعاتی خدايان سرمايۀ جھانی ساخته و تمويل  شده  و در کارگاھی به نام  [  عمر 

 را باز نموده  نکاتی بسم مھمی را  مطرح] ھيچستان که دستان کارداناش  به خون  ھزاران ھموطنان ما آغشته است 

  .کرش را بر محورآن   گسترانيده است  ، که در خور توجه و تمجيد می باشد ِ و اساس  بحث بنموده 

بگذار بگويم اگر  زندگی و نابسامانی ھايش مجال درنگ بر اين رويداد  به ظاھر بی اھميت  را  برای ما   ميسر 

ی  برای مجلس فاتحه گيرو تنظيم  يعنی  درارتباط  به تبعيض و تمايز در تدوير( نساخت  که مقاله ای در اين رابطه 

سم ؛ ولی خوشنودم که اين رفيق با شھامت ما يبنو)   عده ای در واليت غزنی  انجاميدمال محمد عمر  که به کشته شدن

چيزی از ديد . اين  موضوع را  زودتر بيان نمود وبا داليلی موجه و منطقی گوھر  سخنش را به نگين نگاشته اش نشاند 

 اين بحث به روشنی کشيده  نوشته ام را بر بنياد آن شکل یاند که اين قلم آن را از زوايای ناپيدا به دور نم ویره شمارذ

با آنھم  نکاتی برای خاطرنشان ساختن دارم تا مبادا کس و يا کسانی  از اين نوشته  عامدانه برداشت نمايند که . دھم 

  ...  .توخی  از مال محمد عمر طرفداری کرده  

در رابطه با پشتيبانی وی  ) عزيز نعيمی ( حمايتم از نوشتۀ رفيق مبارز و متبحر به سبب را  ۀ مھم بگذار دو نکت

  :از برگزاری مراسم فاتحه داری برای مال محمد عمردر ذيل  تذکر دھم 

  :تۀ اول ـــــنک

و شمايل  طور اخص  نفرت  رحيمه توخی و اين قلم  از حيوانات درنده ای در شکل ه نفرت و انزجارما و ب

 مسعود ،  مزاری ، محقق ، خليلی ، محسنی ، سياف ،  دوستم  ، قسيم فھيم ، مال محمد عمر و -گلبدين ، ربانی 

فروتنانه بايد بنويسم   نخستين فردی بودم که در رابطه بی تبختر روشنفکرانه و . امثالشان  حد و مرزی نمی شناسد 

 ١٣٧٧ در ماه قوس که) ١( نوشتم ه ای رسال»در تقابل با مدارکالب  طدسته قلم ب مدافعان «باطالب  تحت عنوان 

  .و  بسا نشرات و سايت ھا نشر شد » پيام زن  «  در نشريۀ١٩٩٨مطابق 

  

   :-تۀ دوم ـــنک

ده ھا بار  در نوشته ھا و . )  ا . ل . م (  من و رحيمه توخی بر مبنای  بينش ما از جھان عينی و باورھايمان  به 

چند سال قبل طی نوشته ای در . خصوص دين اسالم را به صراحت به نقد  کشيده  رد کرده ايم ه ايمان اديان ، بسروده ھ
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 کبير توخی و رفيق رحيمه توخی ،) زنده ياد  داکتر صاعد(رابطه با دفن يک تن از دانشمندان نامور و مبارز کشور  

  .علی مشرف اعالم نموديم   که بعد از مرگ جسد مان سوزانده شود 

تابو شکنی پورتال «  تحت عنوان  ٢٠١۴ سپتمبر ٣٠ بار دوم  ھمچنان اين خواست در نوشتۀ ادارۀ پورتال تاريخ 

  :نيز آشکار بيان شده  است ) ٢(» و انشقاق ھواداران و ھمکاران قلمی پورتال 

 ساله ای  ١۴٠٠ ھمکاران قلمی ما علی مشرف  ، کبير توخی  و خانم رحيمه توخی برای اولين بار  در تاريخ ...«  

که کشور ما  تحت سيطرۀ  اسالم قرار دارد  تابو شکنی نموده  با صراحت کامل اعالم داشتند  که بعد از مرگ جسد آنھا 

  »... . ی به دل راه دادند  ونه ھم از مذھب و قداره بندانش سوزانده شود  و در بيان اين فرصت نه از سنن حاکم ھراس

 (يفان مال محمد عمر دًحال مختصرا  می نويسم تدوير مراسم جنازه و برگزاری فاتحه خوانی وقتا که برای ھمر

گرفته ) ن   مسعود ،  مزاری ، محقق ، خليلی ، محسنی ، سياف ،  دوستم  ، قسيم فھيم ، و امثالشا-گلبدين ، ربانی مثل  

 آتش زدن ھا ، سرقت ھا ، رھزنی ھا ، جور و چپاول ھا ، و تاراج ھای مال مردم و اوالد شان  ،می شود که تخريبات 

حتا اسـتخوان مرده (، انتقال دار و ندار مردم  ...  عربستان و امريکا و،، مزدوری و جاسوسی برای پاکستان ، ايران 

 جنايات اين  ھا زياد است که در فھم نگنجد ؛ با آنھم می شود به يک ابعاد و گسترۀدرآنق؛ به پاکستان )  ھای مردم کابل

   آنھمه جناياتی که  جھادی ھا مرتکب  شده اند  ؛از صد در صد :   بسنده نموده ابراز نمائيمتخمين مقرون به حقيقت

ت  اين جنايتکاران و دولت  استعماری در چنين صور.  صد آن را انجام نداده  باشند در  ۵٠طالبان شايد بيشتر از  

 اينھا ھيچ. د ن چطور به خودشان حق می دھند که  برگزار  کنندگان فاتحه برای مال عمر  را در غزنی به قتل برسان

در صورتی که دولت مردمی . د ن بل  دشمنان آشتی ناپذير مردم و کشور اند  و چنين حقی را ندار ؛کدام از مردم نبوده

ًر قرار می بود آنگاه مسأله ماھيتا فرق می کرد   در برابر تصميم  دولت مردمی  ھيچ کسی حق مخالفت  در کشور ب

  .نداشت 

 خود حق ميدھيم که برای  مرده ھايشان مراسم  و اشتی پذير آشتی ناپذير اعم ازو دشمنانما به تمام مخالفان  

 را  دفن  وی طبيعی ھرانسان است که طبق خواستش جسداين حق مسلم  در اصل حق. دلخواه شان را  برگزار نمايند 

  .نمايند يا بسوزاننذ و يا  برايش مراسمی که اصول  دين و آئينش خواستار آنست  ؛ برگزار نمايند 

  

--------------------------------------  
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