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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

 

  رعد خروشسايت  :گزارشگر

 ٢٠١٩ جنوری ٠٦

  

 !بستند کين تير به را "رھبر"و" مجيد"آزادی تنديس دو
 دو از شده تدوين ھای نوشته از کتاب جلد يک رونمائی بھانۀ به جمعه ظھر از بعد يک ساعت  :ش١٣٩٧ جدی ١۴

 مبلغ اسماعيل تاالر ــ سينا ابن دانشگاه" زيرزمينی سالون در "رھبر قيوم" و  "مجيد" يادان زنده ھمسرنوشت، برادر

 کتاب اين مقدمۀ از که طور آن .شد برگزار گردھمآئيی اشغالی کابل چھار کارتۀ ھای کوچه پس از يکی در واقع

َسنخيت و ھمسوئی ای ذره که افرادی توسط مجلد يک در خلق برومند و جانباز فرزند دو اين مقاالت تدوين پيداست، ِ ِ 

 عملی شاھکار و يادگار يگانۀ و خلق رھائی امر دار طاليه دو اين با مبارزاتی کل در و تشکيالتی سياسی، ايدئولوژيک،

 حراج مکارۀ بازار در سودجويانه و يرمبارزاتیغ ھای انگيزه با نداشتند؛ "ساما" يعنی "رھبر ــ مجيد" مبارزاتی ــ

 مجيد انقالبی انديشۀ با دشمنی در که افرادی با جا يک و گرفته صورت ما، ستم تحت کشور در معنوی ھای ارزش

 ملی، خائنان با و کشور انقالبيون و ھا سامائی تاريخی و فکری دشمنان خلق، خوردۀ سوگند دشمنان با اند؛ آفاق شھرۀ

 امريکای بيرق زير و اشغالگران منابع خرج به متجاوز و مغرض دول اطالعاتی ھای دستگاه جواسيس و مزدوران

  .گرفت صورت "رونمائی"آن از اشغالگر،

 اھانت که ، "رھبر ــ مجيد" از گذاری ارج و ياددھانی نه آزادی، تنديس دو اين از ترکيب اين با و ھمآئی گرد گونه اين

 .است بوده آزادی تناور وسر دو آن بستن زھرآگين تير به حکم در و "رھبر ــ مجيد" حق رد خيانت و جفا بزرگ،

 فھرست در چند خائنانی حضور قبح رغم به .داشتند شرکت آن در قماشی ھر از .بود ناجور خيلی محفل اين ترکيب

 به نه جوانان وسيع شرکت .بودند بيشتر ما ھزارۀ ھموطن جوانان ويژه به دختر و پسر جوانان تعداد محفل، آن سخنرانی

 مورد در شنيدن برای شھر جوانان اشتياق و "رھبر ــ مجيد"آوری نام از ناشی بلکه جلسه، کنندگان برگزار وجھۀ خاطر

 .بود آنان ھای کارنامه و شخصيت

 سپس و شد آغاز قرآن از آياتی تالوت با کشور، انقالبی فرزانۀ دو اين سيکوالر و پيشرو آثار از  "رونمائی" مجلس اين

 وجه صرف رھبر و مجيد با که "کلکانی مبارز جمشيد" نام به کتاب لوکاليست کنندگان تدوين و کنندگان تدوير از يکی

 جاودانگی سالگرد اولين در که "ھديه" عنوان با را "رھبر قيوم ياد زنده از ای نوشته دارد، بودن "کلکانی" مشترک

 در و اثر زيبائی و جمالت شيوائی فراوان، زبان لکنت و ھا سکتگی با که کرد قرائت ،شد نگاشته او رثای در "مجيد"

 ادامه در .کردند ترک را محفل بدان، اعتراض در ھا برخی حتی که زد فراوان صدمۀ حضار، توسط را آن درک نتيجه
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 "ستم شاکيان "با مجيد ياد ندهز روابط مورد در و گفته چندی ربط بی سخنان معلومات، فاقد و "ستم"از شاکی جوانکی

 از يکی اعتراض که گفت ربطی بی سخنان "موسوی عسکر" ًمتعاقبا  .بود تاريخی حقائق از عاری که بافت اراجيفی

 سوژه، تغيير با عجوالنه و خجوالنه مزدورک اين و برانگيخت را شکردره ولسوالی اھالی از " سميع"اسم به حاضران

 .رفت دور هب ميز پشت از و خواند شعری

 و زيرکانه ننگينش، حضور با جوانان برخورد احتمال درک دليل به او رسيد، خائن ی"سپنتا ننگين"به نوبت وقتی

 در پالئی و پرت "برون از روايتی" با بار اين و کند صحبت تيلفون پشت از که شد قرار .نشد حاضر رتاال در جبونانه

 به دادن نوبت به اعتراض در و برخاسته حاضران ميان از فردی اثناء اين در .بگويد شخيص شخصيت دو اين مورد

 ھای شعار با اعتراض فرياد اين .کرد اعتراض امريکا، و المان قاتل و اشغالگر ھای امپرياليست گوش به حلقه غالم اين

 اين برابر در .شد أمتو شان ايرانی ــ امريکائی اربابان و "موسوی" و "سپنتا" مزدور دو اين عليه جوانان خشماگين

 است، مطرح تاريخ دزدان کنار در شان برای مجيد که ستمی ــ نظاری شورای محلی، گردانندگان از تعدادی اعتراض،

 و کردند ترک را محفل سرافکنده ديگر مزدور دو و ماند ناشنيده خائن سپنتای الطائالت نتيجه در .زدند ھم به را مجلس

 يافت مصداق المثلی ضرب محفل اين در .رفتند شان کار پی ھم حاضران و بردند خود با ار جوان تعدادی امنيتی افراد

 نام سر بر معامله محفل گونه بدين و "افتد می شام خود پای روی عاقبت بيندازند، باال که را سنگی ھر مرتجعان" که

 .پذيرفت پايان افغانستان، معاصر تاريخ رزم پاکباز و پيشتاز ساالر دو آوری

 رھبران از گرايانه تقليل تصويری ارائۀ و آن از رونمائی گرانۀ معامله اندازی راه و کتاب تدوين اوليۀ ھای انگيزه

 گنجانيدن و "سنتی استبداد ضد مبارز" حد در ،"رھبر" و "مجيد" کشور مبارز خلق و انقالبی "سامای" پيشرو جانباز

 امپرياليسم پذيرش حد در تباری و محلی قومی، ھای شخصيت گتن جامۀ در محلی ــ فراقومی رسای ھای قامت اين

 تسليم ھای جوئی استفاده برای برنامه مسؤوالن و کنندگان تدوين اصلی انگيزۀ طلبان؛ تسليم و حاکم ارتجاع اشغالگر،

 سرطان در بلکا ارگ در اشغالگر امريکای غالمان سردستۀ انتخابات آستانۀ در "رھبر ــ مجيد" زادگاه مردم از طلبانه

 کتاب مقدمۀ در نيز ،"ساما" از"قبلی مطرود طلب تسليم مرکزيت باند" ھای شده تسليم پای رد .است ساخته می را، آينده

  .بود مشھود آنچنانی، محفل اين در و

 قومی تصويری ارائۀ برای سازان برنامه و بدعت اين مبتکران غيرشريفانۀ و غيرمبارزاتی اوليۀ ھای انگيزه از گذشته

 غالم" و "فر آرين الحق شمس" ،"موسوی عسکر" ،"سپنتا ننگين" قبيل از تن چھار دعوت ؛"رھبر ــ مجيد" از محلی ــ

 انديشۀ" با دشمنی ارتداد، متجاوز، و مغرض دول درگاه مزدوری به ملوث ای گونه به يکی ھر که "محمدی محمد

 .افزود محفل اين قبح بر اند؛ وطن اشغالگران به خدمت و ملی نابخشودنی و شکارآ خيانت و "عصر پيشرو

 دولت مسند از امريکا امپرياليسم به کشور فروش سند امضای و اش ملی خيانت ارتکاب از قبل ھا مدت ،"سپنتا ننگين"

 راه کرد، پشت اش مربوطه سازمان و انقالبی رسم و راه به رسالت، به که زمانی ؛"کرزی حامد" پوشالی و مزدور

 ھای سازمان توسط جذبش برای شد ای زمينه ارتداد اين و گرفت پيش در را "بورژوائی ليبراليسم" منجالب و دارتدا

 قسم و تاريخی دشمنان موضع از و انقالبی ضد موضع از آشکارا او حال تا زمان آن از .غربی اشغالگر دول اطالعتی

 دنيای ايجاد آموزۀ با و انقالب علم با ،"رھبر ــ مجيد" قالبیان انديشۀ با ــ امپرياليسم ــ افغانستان ستمکش خلق خوردۀ

 به ،"سپنتا ننگين" .است ورزيده دشمنی آشکارا استثمار و ستم نوع ھر از فارغ ارتجاع، و امپرياليسم از فارغ نوين

 در ابد تا هک دارد اش وطنفروشانه و ننگين کارنامۀ در را وطن فروش و مردم و ميھن به خيانت "ملی خائن" عنوان

 مکار روباه اين .است کرده خيانت و پشت آن ھای آل آيده و ھا شخصيت و انقالبی جنبش به او .ماند خواھد حک جبينش
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 دردانگيز داستان و سرنوشت دار امانت و مخلص راوی ،"برون از روايتی" و " درون از روايتی" ھيچ با تواند نمی

 .باشد اش انقالبی شگامانپي شدۀ برباد ھای نسل و دردمند خلق اين

 اطالعاتی ھای نھاد درگاه به جاسوسی و مزدوری کارنامۀ ھمزمان چھره، ھزار مرد نقش در "موسوی عسکر"

 حدود طی .دارد خود با را امريکا و انگليس اشغالگر امپرياليستی دول استخبارات و ايران بر حاکم "جنايت جمھوری"

 سلطۀ افتادن جا برای مزدوران سائر کنار در غرب متجاوز استعمار نگیفرھ ــ سياسی عامل نقش در او سال ١٨

 در ديگر چند قماشی و "سپنتا ننگين" با جا يک او آن بر مزيد .است زده قدم و قلم زادگاھش کشور در امپرياليسم خونين

 مجيد، اصلی قاتل اين "بی جی کی" شدۀ شناخته جاسوس و ئی حرفه پيشۀ خيانت با موئدت و دوستی دست "کابل پيمان"

 در "کوشانی هللا محبوب" روس اشغالگر امپرياليسم سوسيال " ذخيرۀ نيروی" در "رھبر" ياد زنده قول به ملی، خائن و

 خرج به و ناتو ــ امريکا متجاوز ھای امپرياليست آور اسارت بيرق زير اسير "زادگانآ" شدۀ سقط حزب تشکيل آستانۀ

 .داد المانی اشغالگران منبع از شده تأمين اوی جی ان يوروی ھزار چھل

 در را وطن به خيانت و اشغالگر روس به مزدوری کارنامۀ پنجشير، اھالی از "محمدی محمد غالم" اسم به سوم فرد

 روس شکست از پس فرد اين .دارد منحله "کار گروه" قالب در "پرچمی ـ خلقی" خودفروختگان و مزدوران زمرۀ

 اساس بر" ،"رھبر قيوم" ياد زنده قول به اش، "ستمی" و ی"کار گروه" ،"پرچمی ـ خلقی" ورانمزد تجزيۀ و اشغالگر

 سکتاريست و ناسيوناليست و خواه تماميت شوونيست زبانی ــ قومی ارتجاع اردوگاه به ،"تباری ــ خونی ھای پيوند

 و مجيد ھمرزم ھای سامائی منجمله قیمتر و آزاديخواه و انقالبی کرانفروشن قاتل و جالد پای به گريز؛ مرکز قومی

 قومی، افکنی نفاق مصروف طلبانه تجزيه منحط خط اين در حاال ھمين تا و کرده سجده مسعوديان و "مسعود" رھبر؛

 نوشته کتابی افکن؛ تفرقه و طلب تجزيه خودفروخته، مرتجع اين .است اشغالگر و استعمارگر نفع به تباری و زبانی

 ."نيستيم افغان ما" عنوان تحت است

 افالس فرط از مفلس عناصر از تعدادی طالبانه؛ تسليم و انحرافی ارتجاعی، تفکر اين با و انگيزه اين با ترکيب، اين با

 خلق قاتل و غارتگر سرکوبگر، متجاوز، امپرياليسم سياسی ــ فرھنگی خدمۀ و عمله و بقال و دالل از جمعی با سياسی

 تا اند بوده صدد در قماش اين .شوند می جمع سقفی ريز آنان، ھای نھاد مصرف به و راناشغاگ بيرق زير افغان مظلوم

 انقالبی جنبش ساالر دو اين ،"ساما" کشتی سکاندار دو خلق، انقالبی فرزند دو اين "رھبر ــ مجيد" از ھانیدياد بھانۀ به

 انقالبی پيشتاز شخصيت دو اين از مانده جا به آثار حتی و جانبازی، کارنامه، شخصيت، ستم؛ نوع ھر از رھيدن راه در

 برای ای وسيله را کشور سلحشور و آزاديخواه خلق امپرياليستی ــ امپرياليستی سوسيال ضد رزم انقالبی مشعلدار دو و

 و ساخته حاکم ارتجاع و اشغالگران نزد در مقام و اعتبار کسب برای ابزاری و "رھبر ــ مجيد" دوستداران خلق، اغوای

 دستۀ و دار و امپرياليسم مطلوب و آزار بی ھای شخصيت حد در شان، سياسی فکری، جوانب تقليل با را آنان ودخ

 و انداخته ھيبت از را آنان نام و سياسی ھای اندشيه و داده تنزل مذھبی و محلی سمتی، زبانی، قومی، ارتجاع رنگارنگ

 .سازند اعتبار بی را شان سم و راه

 باورمند و متعھد انقالبی دو و ما کشور خاستۀ اپ به خلق استعماری ضد مبارزۀ دار طاليه دو عنوان هب "رھبر ــ مجيد"

 آنان .بودند انقالبی عالی اھداف و آرمان و سازمانی اصول سياسی، خط انديشه، دارای زحمتکشان؛ تاريخی حاکميت به

 رھبری با و متحد و آگاه خلق نيروی به ارتجاع و يسمامپريال يعنی بزرگ مانع دو برداشتن با را مأمول اين به رسيدن

 و موازين ھا، انديشه اين با "رھبر" و "مجيد" شخصيت .دانستند می مقدور خلق، سالح سه کارگيری به و انقالبی

 روس اشغالگر امپرياليسم سوسيال را کشورش که زمانی مجيد .است بسته آذين انقالبی و ازاديخواھانه ھای آرمان
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 برادر جاودانگی از پس نيز رھبر و داد سر آزادی راه در "!آزادی يا مرگ يا" شعار کردن بلند با کرد، اشغال

  .کرد جانبازی را اين در عمر آخر تا و داد تکامل و ادامه را او سازمان و آرمان ھمرزمش،

 کشور، انقالبی و ملی نآورا نام و مبارزان از فرھنگی، سياسی، شاخص ھای شخصيت از تجليل گونه ھر اصول، در

 آيده و ھا ايده با پيوند در "رھبر ــ مجيد" يادان زنده جمله از ارتجاع و امپرياليسم ضد انقالبی نامدار ھای شخصيت از

 الھام و روشنگری برای آزاديخواھانه و مبارزاتی ھدف و مضمون با شان مبارزاتی رسم و راه ادامۀ در و شان ھای آل

 و ملی آزادی راستای در خلق بسيج و جوانان تنوير برای امپرياليست ضد و پيشرو حماسی گویال دو اين از گيری

 امپرياليسم اسارتبار يوغ زير در ما کشور سالۀ چندين دوامدار اشغال شرايط در .ستوده و نيکو امريست اجتماعی،

 سنگر از دور به خلق جانبازان انبازیج و مبارزاتی اعتبار از ابزاری استفادۀ يا تجليل نوع ھر آدمکش، و اشغالگر

 آوری نام و نام از اعتباری کارت ساختن و خلق اغوای برای غيرشريفانه و غيرمبارزاتی ھای انگيزه با و آزادی

  .افغانستان تاريخ و آزاديخواھان انقالبيون، خلق، محکوميت و نکوھش شايان و نکوھيده امريست خلق؛ انقالبی پيشتازان

  

  


