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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ جنوری ٠٩
  

  به وسيلۀ دشمنان مردم" مجيد و قيوم"اعدام مجدد زنده يادان 
۵ 

   : کابل- ١٣٩٧  جدی١٨-شنبهسه 

  : نام تجليل از ویزير" مجيد"کوبيدن و حمله بر 

به اوج خود رسيد، که جاسوس معلوم زمانی " ساما"و " مجيد و قيوم"ھين ھای مستقيم به زنده يادان واھانت ھا و ت

 اين فھم .الحال انگليس و ايران، تجزيه طلب مخالف موجوديت کشوری به نام افغانستان در عقب ميکروفون قرار گرفت

قد شخصيت سياسی سالم و يک جاسوس، تجزيه طلب و انقياد طلب معلوم تنھا بدان علت نيست که چرا يک انسان فا

الحال به اساس دعوت فردی به خود جرأت می دھد که دھن کثيفش را راجع به يکی از اسطوره ھای مبارزاتی 

 به کار افغانستان در قرن بيست باز نمايد، بلکه در کنار فقدان شخصيت، اين انسان بی آزرم با ھر کلمه ای که آگاھانه

نيش ھائی که يا . حواله می نمود" مجيد"، نيشی حوالۀ آن دو رزمجوی در خون خفته به خصوص زنده ياد می برد

برگزار کنندگان نادان و احمق محفل معنای آن را متوجه نمی شدند و يا اين که بنا به دستور اربابان اربابان شان اجازه 

  .نداشتند در مورد عکس العملی نشان دھند

غاز سخنرانی اين جاسوس در باب تاريخ افغانستان آنھم از ديدگاه يک استخباراتی مفلوک بگذريم، آرگاه از ھ

زمانی حدت بخشيد که بحث را به " ساما"و " مجيد کلکانی"بسيار آگاھانه حمالتش را بر شخص " عسکرموسوی"

  .ر مطرح نمودطراحان آن به اين و يا آن کشو" وابستگی نظری"و " جنگ چريکی"ارتباط 

" ساما"وانندگان را به بحث ھای دھۀ آغازين ايجاد خھموطنان گرامی، جھت ايضاح بھتر موضوع، ناگزير اندکی توجه 

و اتھاماتی که بر آن از طرف دشمنان بی عملش که خوشبختانه امروز ھمۀ آنھا اعم از سپنتاھا، روشنھا، باقی ھا، 

  .يکا جانفشانی می نمايند، جلب می نمايمدر رکاب امپرياليسم امر... معراج ھا و 

به رؤيت اسناد و صحبت شاھدان زنده، در آن زمان اين وامانده ھای جنبش چپ، بدون آن که زحمت مراجعت به 

جنگ توده ئی "در آنجا " ساما" و تعمق در آن را به خود بدھند و اين را ببينند که ستراتيژی مبارزاتی "برنامۀ ساما"

اد سه سالح خلق مطرح گرديده و بدون آن که وجدان شان را حين قضاوت در مورد فعاليت ھای گسترده با ايج" طوالنی

از پخش شبنامه در شھر ھا گرفته، تا ايجاد جبھات نظامی در دھات و روستا ھای افغانستان، از " ساما"و کثير الساحۀ 

طعات اردوی افغانستان و از آن طريق مسلح ساختن اعدام انقالبی جنايتکاران و خاينان در شھر گرفته تا خلع سالح ق

توده ھای ميليونی افغانستان جھت پيشبرد يک جنگ توده ئی طوالنی، مدنظر گرفته در مورد حکم نمايند، جھت تخريب 
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 دارد عده ای ديگر که نمی توانستند و" ساما مشی چريکی"، بی وقفه اتھام می بستند که گويا "مجيد"و زنده ياد " ساما"

نمی خواستند درک نمايند که برای يک نھاد مبارزاتی جدی، بعد از تعيين ستراتيژی مبارزاتی، محدود ساختن تکتيک 

به " مشی کودتائی"ھای مبارزاتی، در حکم فرار از مبارزه و رھا کردن يک بستر برای دشمنان مردم است، با برچسپ 

  .اشتغال می ورزيدند" ساما"تخريب 

، می خواھد در چنان محفلی ديگران را با انی نامش دارد شاخ کرگدن درجۀ داکتر را بر پيشامروز وقتی فردی که

  :بشناسند، از چند حالت خارج نيستبھتر را "مجيد"شان کمک و روشنگری نمايند تا " افاضات ناب"

انند اصحاب کھف تازه از خواب  يا فرد مورد نظر يکی از آنھائيست که با وجود برخورداری از شاخ کرگدن، به م-١

  . ساله بيدار شده و ھنوز ھم خودش و محيط ماحولش را در ھمان فضاء و ھمان زمان می بيند۴٠

و عملکردش در زمان اشغال شوروی " ساما" سال با آن که برنامۀ ۴٠ يا آدم نادان و بی مطالعه ايست که در طی -٢

ته، يا تا ھنوز آنھا را نخوانده و يا ھم اگر خوانده، نتوانسته تضاد بين بار ھا و بارھا نشر و مورد ارزيابی قرار گرف

  .را درک نمايد" ايجاد سه سالح خلق"و " مشی چريکی"

ً يا انسان مغرض و گماشته شده ايست که ھدفمندانه می کوشد نخست اتھامی را بر کسی تحميل دارد و بعدا در رد -٣

  . طرف مورد نظر را تخريب نمايدوسخنرانی زده است،  بسچچه خود برآن

قتی در چنين جلسه ای ه ادعای داشتن و برخورداری از شاخ کرگدن را دارد الزام آور است ودر غير آن برای کسی ک

شنا آکه در ھمان کتاب قابل رونمائی گويا منتشر شده است، " برنامۀ ساما"ًد قبال خود را حد اقل با شرکت می ورز

   .ته چند پراگنی نکنداخس

اين مارکسيست لنينيست و پيرو انديشۀ مائو تسه دون " مجيد" ھم اکتفاء ننمود که زنده ياد نآاين انسان بی آزرم تنھا به 

ن را در برنامۀ آکه " نظامی- سياسی"را که به جرأت می توان نوشت با طرح و برداشت خاصش از يک سازمان 

ه نموده است، در جمع يکی از تئوريسن ھای مارکسيستی به شمار می رود که با تأسف کارش نيمه کاره فورمول" ساما"

، اتھام وابستگی نظری به اين و يا آن بخش چپ زدن، کثافات خود را بر ديگران پاشيدن و ھمه را در آئينۀ خود ماند

  .ديدن بود

  !ھموطنان گرامی

خالف تمام آنھائی که از برآشفتگی و به ھم خوردن آن محفل انتقاد می ورزند، من از خود و متباقی شرکت کنندگان 

مجيد و "به زنده يادان " ارادت رفيقانه" و انقالب و از تمام آنھائی که ادعای  داشتن صادق و وفادار به امر مبارزه

می نمايند و در آن محفل حضور داشتند، انتقاد می نمايم که چرا ما زودتر از آن اقدام نورزيديم و گذاشتيم تا " قيوم

ن محفل، فرصت بيابند تا بر فرزندان و گردانندگان ظاھر و مخفی آ" عسکر موسوی"انسانھای فاقد وجدان از قماش 

  .ًفرزانۀ خلق توھين نموده، آنھا را مجددا اعدام و تيرباران نمايند

 امپرياليسم امريکا و شرکاء .اجازۀ برامد و امکان عمل داد" شھيد دزدان"از چنين محافلی بايد بياموزيم که نبايد به 

ً ھا، تالش می ورزد تا تاريخ مبارزاتی خلق ما را قسما به "عسکرموی"توسط افرادی از قماش ميزبانان اين محفل و 

 تحريفات ارتجاعی و و خاينانه ھای آنھا اجازۀ چنين دستبردهًلجن بھتان آلوده سازد و قسما بربايد، بايد ھوشيار بود و ب

  . را ندادضد انقالبی

  !!سرکھا ما را می طلبد

  


