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  فوتو ھا در سايت خاوران رديف شده اند

      از مدت ھاست که عده ای از قومبازان و تفرقه افگنان، از نام شھيد عبدالمجيد کلکانی که يک نام پر افتخار 

و وی را متعلق به يک قوم وانمود کرده و فوتويش را در کنار نزد ھمه اقوام افغانستان است، سوءاستفاده نموده 

من با . ی، دزدان شرف و ناموس ملت، وطن فروشان و سيه دالن عصر، به نشر می رسانندآدم کشان حرفه ئ

بی ننگی و پستی تن در دھند ولی از جنبش چپ انقالبی  زيرا آنھا حاضرند به ھر. ناشرين فوتوی فوق کار ندارم

دانند، گله دارم که چگونه و چرا دربرابر  ه خصوص از کسانيکه خودرا رھروان راه شھيد مجيد میکشور و ب

چنين شخصيت دزدی ھای تفرقه افگنان سکوت نموده و حد اقل با يک اعالميه ھم خط فاصل بين رھزنان و شھيد 
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اشخاصی که وی را با آنھا ی ھا می پرسم که چه وجه مشترکيست بين شھيد مجيد و من از سامائ. مجيد نکشيدند

  ھمرديف گردانيده اند؟

       بايد خاطر نشان کرد که برای ا اولين بار که من متوجه شدم در سالھای حاکميت نجيب، فوتوی شھيد مجيد 

که درآن ھنگام معاونيت صدارت نجيب را عھده داربودند، به نشر " سازا"ارگان نشراتی " ميھن"رادر نشريه 

ور ھ که نام و فوتوی مجيد در کنار حبيبا مشهی کشيدئ عمل تکرار شده می رود واکنون کار به جارسانيدند و اين

  . قرار گيرد... به بجه سقاو، احمد شاه مسعود، کاظمی

  

  :يادداشت

الزاماً مگر ، عزيز، ھمان طوری که مشاھده می نمائيد، ما سؤال تان را بدون کم وکاست به نشر رسانيديم  خوانندۀ

  :يد بيفزائيمبا

تعلق می گيرد، به عالوۀ آن که ما تا اکنون عکس ھيچ " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتالبه  تا جائی که -١

احياناً اگر گاھی به مانند اکنون ، يک از افراد جنايتکار و خائنی را که شما از آنھا نام برده ايد، به نشر نرسانيده ايم

  .جبور به نشر آنھا نيز بگرديم نبايد به معنی تجليل از آنھا شمرده شودم

ديروز با فاجعه خالف مشتی قومباز بی ھويت از قماش مسعود ھا، کاظمی ھا ، ھمسلکان و پيروان آنھا که  -٢

از خون  و ساير نقاط ميھن" کوھدامن"،"پروان کاپيسا"، "انداراب"، "شولگر"، "کوه صافی"افرينی ھائی از سنخ 

آسياب امپرياليزم و ارتجاع ھار را فعال نگھداشته بودند و " طاھر"و " مجيد"اقوام مختلف کشور من جمله قوم 

امروز در تبانی با اشغالگران به ايجاد استخوان شکنی و تشديد تضاد ھای قومی و مليتی اشتغال دارند، 

دم افغانستان و در خدمت ھمۀ آنھا می ا از تمام مرر ھمان طوری که خود" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال

در . داند، فرزندان صادق و پاکباز تمام اقوام را ارج گذاشته و افتخار می نمايد تا از آنھا تجليل به عمل بياورد

د د، دشمن خون آن، خاينين به کشور و قاتالن مردم را از ھر قوم، قبيله و يا مليتی که برخاسته باشعکسحالی که 

  .دانسته ھيچ گاھی به خود اجازه نمی دھد تا با تجليل از آنھا صفوف دوستان و دشمنان مردم را مخدوش نمايد

کسب اعتبار می " رھبر"و" مجيد"و يا آن نھاد ھائی که از اعتبار زنده يادان" ساما" و اما اين که افراد متعلق به -٣

  . گردد به خود آنھانمايند، در زمينه چه کرده و چه خواھند کرد، بر می

نھا در قبال مسايل حياتی تر از سؤال شما طی اين آتا جائی که پراتيک مبارزاتی دھۀ اخير نشان می دھد، با تأسف 

 نبايد فراموش نمود که -.مدت اعالم موضع نکرده اند تا چه رسد به اين که به تقبيح مرض قوم بازی دست يازند

ب ھای اجتماعی چون قوم بازی به صورت مطلق و کامل مصون نگھدارند و از آنھا نيز نمی توانند خود را از آسي

  .و ھمکاری با شورای نظار نباشد" نماد"کجا معلوم که تمام اين مخدوش سازی ھا ادامۀ 

طرد عناصر خاين و انقياد طلب و کشيدن خط فاصل جای خوشحالی است که در اين اواخر برخی از آنھا با با آنھم 

اميان تجاوز امپرياليستی مجدداً ابراز وجود نموده اند، که اميد است در کنار ساير مسايل مبارزاتی به بين خود و ح

  .سؤال شما نيز فرصت پاسخدھی بيابند

 AA-AAاداره پورتال                               

 


