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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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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠۵
  

  به وسيلۀ دشمنان مردم" مجيد و قيوم"اعدام مجدد زنده يادان 
١ 

و " مجيد کلکانی"يک کتاب به ارتباط زنده يادان زير نام معرفی   ديروز بعد از ظھر: کابل-١٣٩٧ جدی ١۴ - جمعه

تجمعی برگزار گرديد که در واقعيت امر چيزی » کارته چھار دانشگاه ابن سينا تاالر اسماعيل مبلغ«در " قيوم رھبر"

ب برای روشن شدن مسأله شما را نخست با ترکي. نبود به جز تيرباران و اعدام مجدد آن دو فرزند فرزانه و جانباز مردم

  .و جريان تجمع خواھيم انداخت ًآشنا ساخته، بعدا نظری به مھمانانميزبانان و برگزار کنندگان محفل 

  

  :ميزبانان

اگر فکر کرده ايد ميزبانان جلسه می بايست سامائی ھا بوده باشند، بايد بنويسم به خطا رفته ايد زيرا ميزبانان درکل اينھا 

  :بودند

مرفق به خون فرزندان مردم من جمله قھرمانان سامائی در مزار، قندوز، اندراب، که دستش تا :  شورای نظار- الف

  . آغشته استهکوھدامن و کوه صافی و سقوط طيار

آنھا را " مجيدکلکانی" تاجيکيست ھا و ساير سکتاريست ھا و ناسيوناليست ھای تنگ نظر يعنی آنھائی که زنده ياد - ب

  .يث دشمنان وحدت خلق افغانستان در تمام نوشته ھايش معرفی نموده استھمتراز با شوونيست ھای عظمت طلب به ح

 هللا کلکانی، امان هللا گذر و مجيد کلکانی ، که برای شان حبيب و کوھدامنیزرم کلکانیآ منطقه گرايان نادان و بی - پ

  . پيشوا و پيامبر استنھمه به خاطر کوھدامنی بودن و کلکانی بود

و و امريکا که با تکيه بر سرمايه ھای استخباراتی، فعاليت ھای انجوئی در منطقه  نوکران و جواسيس اشغالگران نات- ت

  .دارند

 را از آن اوج ھا به زير کشيدند و اينک می خواھند "ساما" خود ی عده ای از تسليم طلبان که در زمانش با تسليم طلب- ث

مجيد و " زنده يادان  طلبی و انقياد ملی يعنی اسطورۀ ضد تسليمدوکند و کثافت تسليم طلبی ملی و طبقاتی شان را به پای 

  .پاک نمايند" قيوم

  

  :سخنرانان دعوت شده
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، "سيا"خاين به خلق و آرمانھای دموکراتيک نوين، جاسوس و سر سپردۀ استخبارات المان و از آن طريق :  سپنتا- الف

 انقياد طلب بی ، صبغةهللا مجددی يعنی ، دست بوس يکی از قديمی ترين جواسيس انگليس"حامدکرزی"چوکره و غالم 

  .آزرمی که توافقنامه ھای تسليمی افغانستان به امريکا را تھيه نموده است

سابق، که در پيوند و تقليد از ھمنام ايرانی " سازمان مجاھدين خلق افغانستان"يکی از رھبران :  سيد عسکر موسوی- ب

ت جمھوری اسالمی بر آنھا و کشتن چند تن از رھبران شان من  سازمان اخيرالذکر بعد از حمال- خود به وجود آمده بود

، نخست به دامان امپرياليزم فرانسه از آنجا در آغوش صدام جنايتکار و ١٣۶٠سال دلو ماه در " موسی خيابانی"جمله 

و به امروز در آغوش اسرائيل و عربستان سعودی لميده از آنجا زير نام مبارزه عليه رژيم واليت فقيه؛ عليه خلق ايران 

 بر مراجع تقليد سياسی و عقيدتی شان، به پاکستان ١٣۶٠ بعد از ضربات سال -نفع امريکا و اسرائيل جاسوسی می کند

بورس تحصيلی از طرف انگلستان گرفته بعد از ختم تحصيل و گرفتن درجۀ دوکتورا " دستانی از غيب"آمده به کمک 

 امريکا، به افغانستان برگشته ضمن ھمکاری با استخبارات منطقه من از استعمار پير، بعد از اشغال افغانستان به وسيلۀ

  . و متحدين آن داردانگلستان  MI6""جمله واواک، سردر آخور 

نامبرده از زمان آمدن در افغانستان يکی از افراديست که در پاسخ به خواست و سياست ھای استعمارگران به خصوص 

اق و تزئيد نفرت بين اقوام، زبانھا و مذاھب مختلف کشور بی پروا گام استعمار پير انگلستان، ھميشه در جھت ايجاد افتر

  . گذاشته است

است بلکه متضاد  سياسینه تنھا منوط به مواضع " مجيد کلکانی"نفرت وی از جنبش چپ و رھبران آن از سنخ زنده ياد 

  به شمار رفته، -يشۀ مائو تسه دون اند-  لننيسم-مارکيسيم"از لحاظ ايدئولوژيک نامبرده يکی از سرسخت ترين دشمنان 

  .با آن انديشه نيست" گلبدين"تعصب و کين توزی اش با کمونيسم علمی کمتر از دشمنی 

  !ھم وطنان گرامی

از آن جائی که دو تن سخنران دعوت شدۀ ديگر را بدرستی نمی شناسم، لذا در مورد آنھا بحث را می گذارم برای آنانی 

  .آنھا دارندکه شناخت کافی و دقيق از 

  ادامه دارد


