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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠٨
  

  به وسيلۀ دشمنان مردم" مجيد و قيوم"اعدام مجدد زنده يادان 
۴ 

   : کابل-١٣٩٧  جدی١٧-شنبهدو

  : ھمان شروع جلسهآغاز اھانت به مجيد و قيوم از

با حرکت از اين درک و برداشت که تدوين کنندگان کتاب قابل رونمائی، با محتويات کتاب آشنا بوده و مطالب آن را 

نيز وجود داشته است، برنامه ای که در آن مجيد به قلم خودش، " ساما"خوانده بودند و در ضمن مطالب منتشره، برنامۀ 

 سالح خلق در ٣ و در نتيجه شخص خودش را ايجاد حزب کمونيست به مثابۀ يکی از "سازما"يکی از وظايف سه گانۀ 

افغانستان اعالم داشته بود، اگر وجدان و ايمان مبارزاتی در برنامه ريزان جلسه وجود می داشت، می آن زمان وضعيت 

دند به ھمان سانی که برنامۀ آغاز می نمودند، ھرگاه آن توان را در خود نمی دي" انترناسيونال"بايست جلسه را با سرود 

تحرير و " بسم هللا"نگاشته شده اند بدون  "مجيد"شخص که به قلم  ١٣۵٨در سال " ساما"و تمام شبنامه ھای " ساما"

ًنشر شده اند، آنھا نمی بايست چنان جلسه ای را با  تالوت آيات قرآن که ھمه و بدون استثناء صريحا و تلويحا در ضديت  ً

  . مونيست را وظيفۀ خود دانسته است، قرار دارند، آغاز می نمودندکه ايجاد حزب ک"  ساما"مطلق با برنامۀ 

  !ھموطنان گرامی

در اينجا بحث می اين نيست که چرا ھر مجلسی به تالوت قرآن آغاز می يابد، بحث من اين است که چرا می بايد فردی 

"  انديشۀ مائو تسه دون- لنينيسم-مارکسيسم"را که جنبش چپ افغانستان، منطقه و جھان به حيث يک کمونيست وفادار به 

می شناسند و خود آن شخص جھت تحقق ھمان ديدگاه جانش را فدا نموده است، بر مبنای جبن و بی ايمانی اين و يا آن 

اين دو روئی و .  نمائيمن مرتجعانه در اوراق قرآن پيچانيده تقديم ديگرامصلحت انديشیطمع و فرد و يا خود ما و يا ھم 

 کنيم و عرفی بداريم، نه از آنھا چيزی کم؟؟ بگذاريد انسانھا را ھمان طوری که بوده اند به مردم مکاری تا چه زمانريا

نه بر آنھا چيزی بيفزائيم، به تقطيع فکری و اعتقادی آنھا خاتمه دھيم و اين فرصت را به توده ھا بدھيم تا قھرمانان شان 

حرمت قايل شدن به يک انسان تنھا ملبس بودن وی به دين را را ھمان طوری که بوده اند بشناسند، اگر توده ھا جھت 

دين و مذھب،  به ھمان سان زندگانی و قضاوت نموده، شب و روز شان را با تيکه داران معيار قرار می دھند، بگذاريد

بگذارنند و ھرگاه جھت ادای احترام نه تنھا دينداری ... اعم از گلبدين ھا، ربانی ھا، سياف ھا، خليلی ھا، مزاری ھا و 

را کافی نمی دانند بلکه آن را معيار نيز نمی دانند، چرا روشنفکر نما ھا می کوشند، گل ھای سر سبد جنبش چپ را در 

  !پای تنديش تاريخزدۀ مذھب به زانو در آورند؟
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سالی داشته و دست مرحمت رفيقانه اش را بر شانه ھايم را در خرد" مجيد کلکانی"به نظر من که افتخار ديدن زنده ياد 

است و ھم " مجيد" با تالوت آيات قرآن، ھم اھانت به "مجيد کلکانی"احساس نموده ام، آغاز يک محفل به خاطر معرفی 

  .کناه کبيره از نگاه اسالم و بی حرمتی به قرآن

ھم با تالوت آيات چندی از قرآن آغاز يافت، مگر با آن" مجيد"ھرچه بود ھمان طوری که نگاشته ام مجلس با اھانت به 

 خاتمه نيافته با  تطبيق ھرگام از برنامۀ مجلس، اين توھين ھا به ندازها ھمين هب" مجيد و رھبر"تأسف اھانت و توھين به 

 ، شروع کرد به"جاويد کلکانی"يعنی وقتی جوانکی  موسوم به . صورتھای آشکار و مخفی عمق و گسترش بيشتر يافت

، نه تنھا فقر فرھنگی و فکری خود را که ظرفيت و آمادگی قرائت يک متن "مجيد کلکانی"خواندن زندگينامۀ زنده ياد 

ز بام پائين ارا ندارد به نمايش گذاشت، بلکه در عمل تشت رسوائی سازماندھندگان و ميزبانان پشت پردۀ آن محفل را 

  . ًار مستقيما دو پيام ارسال داشت به حض،انداخته

نيافته بودند و نبايد " جمشيد"يام نخست و می شود گفت مثبت، حامل ضعف و ناتوانی خود آنھا بود که کسی را بھتر از پ

چيزی بيشتر از آن سزوار و اليق نبودند، " قيوم مجيد و"با آنھا سخت گرفت، پيام دوم بيانگر آن بود که از نظر آنھا 

از . ارگرفتن ھريک از سخنرانان در عقب ميکروفون باربار تکرار گرديدًپيامی که تقريبا در تمام جريان جلسه، با قر

" سپنتا"تنھا با دعوت از " مجيد و قيوم"اين توھين به ". سپنتا"جمله دعوت از يک انسان خاين و وطنفروشی مانند 

ايد، درصد بت نمحدانست و خواست از طريق تيلفون، صخود ن" شايستۀ حضور"مجلس را " سپنتا"خالصه نشد، وقتی 

ً، اصال آن چيزی که ميزبانان انقياد طلب برخاسته از محيط لومپنانۀ خرده مالکی کوھدامن. توھين به ھزار چندان رسيد

  .را افتخار خود دانسته و می خواستند، فرصت سخنرانی را برای آن جاسوس فراھم سازند

شرکت کننده، خود را آشکار ساخته، با وجود ًاينجا بود که اولين اعتراضات بلند و کامال اصولی و درست حضار 

تعلق شان به " مجيد و رھبر"برخورد ھای لومپنانۀ تنی چند از برگزار کنندگان که يگانه نقطۀ مشترک آنھا با زنده يادان 

  .می باشد، مانع از آن شدند که پروسۀ توھين و اھانت به مجيد و رھبر در ھمان شکل ادامه يابد" کلکان"ولسوالی 

  امه دارداد

  


