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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠۶
  

  به وسيلۀ دشمنان مردم" مجيد و قيوم"اعدام مجدد زنده يادان 
٢ 

   : کابل-١٣٩٧  جدی١۵ -شنبه

  :یانگيزه ھای برگزاری چنين محافل

با حرکت از اين واقعيت که بزرگترين و مؤثرترين برگزاری به ياد ھر فردی، زنده نگھداشتن راه آن فرد و مجدانه در 

، و دشتمام محفل طی در که ھمان مسير گام گذاشتن است، اين محفل بنا بر ترکيب برگزارکنندگان، سخنرانان و مسيری 

 در آن وجود نداشت، يعنی در آن " مجيد و رھبر"مبارزاتی زنده يادان اين که ھيچ گونه پيوند و رابطه ای با راه و رسم 

ًمبارزه عليه امپرياليزم و اشغال مطرح شد و نه ھم مبارزه عليه ارتجاع ھار مذھبی، يعنی عمال بر ھويت قاتالن آن نه 

ر از ادامۀ راه  فرزانه سرپوش گذاشته شد، می بايد انگيزۀ برگزاری چنين محافلی را در جای ديگری به غيانگرزمند

  . آنھا جست و جو نمود

  :به نظر من انگيزۀ برگزاری اين محفل به تناسب نيروھای سازمانده آن متفاوت و متمايز از يک ديگر بود، يعنی

 خدشه دار نشدن تماميت خواھی ، برای شورای نظاری ھا به مثابۀ يکی از اراکين اساسی برگزار کنندۀ اين محفل- الف

 و يا بھتر است نوشت، با آنھا چنين تلقين شده  دھۀ پسين به خود حق داده اند۴عنی آنھا در جريان ي. آنھا مطرح است

. ۀ شمال کابل الی دريای آمو اتفاق می افتد، مربوط به آنھا و ميراث دار آن صرف آنھا ھستنداست که ھر آنچه در حوز

ا و انقياد طلبی ھا و عقد معاھدات و قرار داد ھای شورای نظار به يمن تفنگ ھای خيراتی بادارانش و تسليم طلبی ھ

و دوامدارش خود را چنان در شمال کابل مسلط می پندارند که حاضر نيستند حتا ھويت   مکرر و ننگينهميھنفروشان

مخالفان و دشمنان را در بستر تاريخ بپذيرند، از ھمين رو با دنائت قياس ناپذيری تالش می ورزند تا ھر آنچه را در 

 آن را تقسيم ،رانا صورت می گيرند، يا به تنھائی تصاحب نمايند و اگر مقدور نباشد، در ھمسوئی با ھمقطشمال کابل

  .نمايند

ناليست ھای تنگ نظر که از يک جانب خود را در تقابل با فاشيست ھا و و تاجيکيست ھا، سکتاريست ھا و ناسي- ب

ھای ضد ملی و ضد انقالبی شان، با وجود تصرف ميليارد ھا می يابند و از جانب ديگر به اساس سياست شوونيست ھا 

دالر قادر نشده اند آنچنان رھبری با اتوريته، مردمدار، آگاه، آزاده، وفادار به حفظ منافع مردم  و قابل اعتمادی را 

 ناگزير تالش می ورزند تا خود را عرضه دارند که بتواند در مواقع حساس به مثابۀ محور وحدت آنھا پای پيش گذارد، 

از ھمين رو برای .   اعالم نمايند که در زمان حيات شان از اعتبار توده ھا برخوردار بودندآن مراجعیرھرو و پيرو 
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ستانۀ آمطرح می گردد که علی رغم دشمنی پنھان شان با آنھا، امروز که کشور در " مجيد و رھبر"آنھا زنده يدادان 

  .ر دارد، در عقب آنھا سنگر گرفته سنگ محبت آنھا را به سينه بکوبندانتصابات استعماری قرا

 دھۀ گذشته بکوشند حد اقل در بعد ۴ منطقه گرايان نادان، احمق و بی آزرم کلکانی و کوھدامنی، به جای آن که طی - پ

يشی گيرند، با حماقت پ" مجيد ھا و رھبر ھا"معرفتی فرد و يا افرادی را بيرون دھند که بتواند در مساعدت زمان از 

ر صبح و شام در سايتھای فيسبوکی شان به جز نام ھساخته " کربالی کلکان"زايد الوصفی يا از جانبازی آن زنده يادان 

ترين آنھا ھمسوئی و مجيد و يا رھبر ديگر کوچکترين اشاره ای به شرايط امروز ندارند و حتا تعدادی از بی آزرم

 و يا اين که بی پروا به گفتۀ سعدی آغاز می نمايند" مجيد و رھبر"نام چاکری به دولت دست نشانده را نيز با عکس و يا 

از اين کشور به آن با به نمايش گذاشتن مود ھای گوناگون لباس و خيز و جست " نادان خوش لباس"در بيان حکايت 

روا می دارند، برای " مجيد کلکانی" گامی که می گذارند توھينی به زنده ياد ، با ھر"کلکانی"کشور، و افزودن تخلص 

روی ستيژ می برايند و با سوءاستفاده از احترام حاضران يک جلسه، " رھبر"ويا " مجيد"اينھا ھمين که زير نام معرفی 

نان از خود راضی می شوند خزعبالت ذھن بيمار، عقده مند و تحقير شدۀ خودشان را به خورد ديگران می دھند، آن چ

در واقع انگيزۀ اين مشت نادان و احمق سياسی . را زنده ساخته اند" مجيد و رھبر"توگوئی دنيا را به دست آورده و يا 

  "مجيد و رھبر"خود را به ديگران شناساندن است تا معرفی زنده يادان 

را می خواھند به ننگ " ساما" شان تاريخ پرافتخار  برای انجو بازان، و تسليم طلبان و انقياد طلبانی که با حضور- ت

آلوده سازند، تدوير و برگزاری چنين محافلی ھيچ معنائی به جز، استفادۀ ابزاری از نام فرزندان فرزانه و جانباز مردم 

آنھا می خواھند با برگزاری چنين محافلی از يک جانب دکان و کاسبی خيانتکارانۀ  .  ندارد"مجيد و رھبر"يعنی 

 شان را فعال نگھدارند تا در بازار مکارۀ اشغال آن را به قيمت بيشتر و خوبتر سودا کرده بتوانند و از جانب يزمئانجو

 يعنی کاری .تاريخ مبارزاتی آنھا را به نفع خود و به نفع استعمار مصادره نمايند" مجيد و قيوم"ديگر، زير نام تجليل از 

 روس و ارتجاع ھار مذھبی و حاميان شان به کشتن آنھا آغاز نمودند، اينھا می را که سوسيال امپرياليزم شرارت پيشۀ

يعنی اعدام جسمی آنھا را با اعدام ھويت . خواھند با مصادرۀ خدمات فناناپذير آنھا به خلق افغانستان، تکميل نمايند

  .ی شان کامل سازندتمبارزا
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