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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠٧
  

  به وسيلۀ دشمنان مردم" مجيد و قيوم"اعدام مجدد زنده يادان 
٣ 

   : کابل-١٣٩٧  جدی١۶-شنبهيک

  : غاز محفلزمينه ھای بروز تشنج قبل از آ

 وقتی - من و ھمسرم-ما . جھت روشن شدن اين موضوع از خود به مثابۀ يک تن از شرکت کنندگان آغاز می نمايم

اندکی مانده به ساعت يک بعد از ظھر به محفل رسيديم ، خالف ساير محافلی که افغانھا برگزار می کنند و اکثر شرکت 

از ھمين رو جھت يافتن يک جای مناسب نيازمند به کمک . ًا سالون پر بودکنندگان دير تر به محل جلسه می رسند، تقريب

خودم قبل از ورود به جلسه با عواطف و احساسات دوگانه در جلسه . يک تن از وطنداران خود از شکردره شدم

ا از راھيان راه و اين که خود ر" مجيد و قيوم"يعنی از يک جانب با افتخار به وجود جانبازان مردم . اشتراک می نمودم 

 فاقد یآنھا می شمردم به نحوی احساس انبساط توأم با غرور می نمودم و از جانب ديگر از اين که ميزبانان، انسانھا

 انتخاب نموده بودند،  مبارزاتی سالم و حتا دشمنان و قاتالن بالقوۀ آن زنده يادان را به عنوان سخنگو- شخصيت سياسی

ی شنونده ھستم، به شنوندگی اکتفاء ننموده،  که خالف ھميشه که در چنين مجالستمسخت ناراحت بودم و تصميم داش

با " صبغةهللا مجددی"و مريد جاسوس انگليس " حامد کرزی"دلقک و نوکر ی خاين و ميھنفروش اين " سپنتا"نگذارم 

ی شامل برگزار کنندگان و ھمين احساس دوگانه در حد زياد. باال شدن روی ستيژ اين دو جانباز خلق را توھين نمايد

  .ميزبانان نيز می شد

در شأن آن دو فرزند فرزانۀ مردم نبود " فيشن و درشن" ھرچند فضائی که برای تدوير جلسه انتخاب شده بود از لحاظ

چه با درنظرداشت ميليونھا که اينھم می توانست بر خشم و ناراحتی دوستانی که به مانند من می انديشيدند، بيفزايد؛ 

ًبتا بھتری  آورده اند، می توانستند جای نسميزبانان و حاميان پشت پردۀ آنھا به دست" ساما"و " کلکان"دالری که به نام 

  .ا کسی از آن بابت انتقادش را قبل از آغاز جلسه اعالم داردباز ھم مانع از آن گرديدم ترا کرايه نمايند، 

طبق معمول حين شرکت در چنين جلساتی که از کتابی رونمائی می گردد، وقتی خواستار به دست آوردن کتاب شدم، 

درج برخی دوستانی که قبل از من در آنجا تشريف آورده بودند، گفتند که بعد از انتقاد تعدادی از دوستان به نسبت عدم 

ھجوم و به مناسبت " ساما"در کتاب حاضر، به خصوص امتناع از درج اعالميۀ " مجيد و رھبر"از مقاالت زنده يادان 

، "روس اشغالگر در سراشيب رسوائی و تباھی"امپرياليسم روس يعنی  اشغال افغانستان به وسيلۀ ارتش سوسيال

  .زدسترس دور نمودند به نحوی ا راکتابمحفل گردانندگان 
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ًھرچند من نتوانستم آن کتاب را در ھمانجا به دست بياورم تا قضاوت نمايم که آيا واقعا آنھا به چنين کار زشت، ضد 

دارم و می سن  سال ۴٧ زيادی من را که حدانقالبی و خاينانه دست زده اند و يا خير؛ مگر شنيدن چنان مسأله ای در 

 ساخت تا چه رسد به جوانانی که الگوی مبارزاتی د، نيز عصبانیبايد عکس العمل ھايم ھمه متناسب با سن و سالم باش

  .می باشد"  و رھبردمجي"شان زنده يادان 

 نموده باشند را سانسور" مجيد"ًحال اگر واقعا چنين باشد و ناشر و يا ناشران کتاب در حدی سقوط نموده باشند که 

در اوج قدرت آن ديده بود، " رسوائی و تباھی"راشيب ويکی از بزرگترين افتخارات وی را که شوروی آنزمان را در س

نيز بر آن صحه " ترمپ" سال بعد سردمدار امپرياليسم امريکا ٣٩امری که گذشت زمان صحت آن را تأئيد نموده 

  . دارند تا از شيرميدان مبارزه، شير قالين بسازند سانسور نموده باشند، بدان معناست که آنھا تصميم،گذاشت

ل و اين سانسور که موجب برافروختگی ھمۀ ما قبل آغاز جلسه گرديد، بدان معنا بود که گردانندگان محفل زير نام تجلي

ياددھانی از جانبازان بزرگ ميھن ما می خواھند، محتوای فکری و اعتقادات سياسی آنھا را تحريف نموده از 

  . دواسطورۀ مبارزه، انسانھای مفلوک و درمانده و جيره خوار استعمار بسازند

بر دو نکته ای تأکيد نکتۀ مھم و برازندۀ ديگر، ھا به عالوۀ ده " روس اشغالگر در سراشيب رسوائی و تباھی"اعالميۀ 

 دارای می ورزد که نه تنھا آنزمان، بلکه امروز، فردا و تا زمانی اشغال امپرياليستی در اقصا نقاط جھان وجود دارد

و ديگری در پاسخ به " ماندببريده باد زبانی که در مقابل تجاوز خاموش "آن دو نکته،  يکی صدور حکم . اعتبار است 

تنگر رفتن با "جاسوس و مزدور استعمار روس، ھمکاری با آنھا را با مثال سنتی " ببرک"پيشنھاد ھمکاری از جانب 

ً کتاب حاضر واقعا اين مطلب را حذف دوين کنندگانتھرگاه . روسياھی تاريخ معرفی نمودن بود" عجوزۀ ھزار داماد

خص ش جانب ديگر د و ازند عليه، اشغالگر زبان باز نماين از يک جانب نمی خواھنھاآنموده باشد بدان معنا است که 

يعنی با . دنبا عجوزۀ ھزار داماد تنگر رفته ا" مجيد"در ھمکاری با اشغالگران قرار دارد و به تعبير زنده ياد  ،آنھا

  .دن، در پيشگاه تاريخ روسياه می باش اندخيانتی که به امر آزادی ميھن نموده

مجيد و "وانان مبارز و راھيان راه پر افتخار يعنی در فضائی که ج. در چنين فضائی است که محفل آغار می يابد

امری که در ھمان آغاز . در خشمی درونی می سوزند و کمترين حرکتی ممکن است آن خشم را به فوران بياورد" رھبر

  .جار سوق دادفخشم متراکم را به ان

  ادامه دارد

  

  

  

  

  

  


