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  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۴ نومبر ٠۵

  انجوئيست، حکومتی ،ھای دولتی» کلکانی «قابل توجه

 !پاکان شورای نظار و بوت
دستان توانای مردم پا برھنه و فقير افغانستان و ه ب ،ومی شانبعداز شکست مفتضحانه و تاريخی روسھا و نوکران ب 

 ١٩٩۶-١٩٩٢از ،»شورای نظار «  جلوس حرامزادگان و زنازادگان جھادی براريکٔه قدرت سياسی و در رأس آنان

و  ميالدی و ايجاد امارت اسالمی  ١٩٩۶ در ،»طالبان«از ترس  ٫»شورای نظار« و بز دالنٔه ميالدی و فرار خاينانه

انقياد طلبان و  ،و باالخره تجاوز امپرياليسم جھانی بر حريم  مقدس کشور مان» طالبان«حكومت مطلقه وديكتاتوری 

و تسليم  )ساما-سازمان آزاديبخش مردم افغانستان( بعد از ضربت وارد نمودن ھائی پياپی بر پيکر زخمی ،خاينان ملی

ی ائقرون وسط ، در خدمت رژيم ھائی ضد ملی، مداحان بی ارزش بعداً من حيث،شدن به روسھا و نوکران داخلی شان

گله وار به آستانبوسی امپرياليست ھا شتافتند و  ،بعد از تجاوز امپرياليسم جھانی . و منفور جھادی و طالبی قرار گرفتند

قدردانی از باداران به حضور اربابان  جديد خود شرفياب شدند، به خاک افتادند، و زمين ادب بوسيدند و آنگاه به پاس 

 در احت ،)انجو(سسات ؤ برای خدمت به منافع آنان، در دولت و حکومت دستنشانده و م،جديد و قبول نوکری و مزدوری 

 و وطنفروشی ھای شان  ھااين سگان تربيت شده ، به پاس جاسوسی.  به کار گماريده شدند،ادارٔه به اصطالح امنيت ملی

آزاديخواھان و انقالبيون سامائی می ۀ قطرات خون به زمين ريخته شدۀ تی آشکار به ھمکه بی ترديد خيانت  و بی حرم

 به مثابٔه ،ھم اکنون اين روسپيان سياسی . جوائز خوش خدمتی خويش رااز اربابان خارجی شان دريافت می نمايند،باشد

اختالفات و مسائل ۀ   آتش افروخته شد به،با افکار محليگرائی و جدائی طلبانٔه شان ،داغ ھائی ننگ بر جبين انسانيت

 به زندگی طفيلی  شان ادامه  ،ھيزم خشک می ريزند و دامن می زنند تا با اين عملکرد ضد ملی...... قومی و زبانی  و

 !ی سياسی و اجتماعی را تمديد سازنددھند و بقا

گذاری خاصی ندارد ه ز به کدام  سرماي نيا،خيانت به يک کشور باستانی و جنايت در حق يک ملت درد ديده و داغديده 

تنھا سرمايه الزمٔه آن، بی شرافتی، بی وجدانی، بی ناموسی، و نھايتاً روسپی گری . و يا به دانش ويژه ای مرتبط نيست

يک وطن فروش بی مايه، ھميشه آمادٔه معامله گری  .و ھرجائی بودن است و نيازی به تحصيل و مھارت خاصی ندارد

 زن، دختر، خواھر، و يا مادر خود را نيز به آسانی، به ، اگر الزم شود،شھرت و قدرت ، خاطر پولمی باشد و به

 .آرامی، و بسيار ارزان می فروشد
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 اين چنين کوچک توانسته ۀيک جزير» انگلستان« چگونه ،، سؤال می شود که»چرچيل «،»انگلستان« از صدراعظم

:  در پاسخ گفت،»چرچيل«.  زير سلطه و يوغ استعماری خود در آورد؟ آن ھمه کشورھائی مختلف در جھان را به،است

 ". خود ساختيم که شماری از مردم آن خاين و مزدور، و اکثريت نادان و بی خرد بودندۀما کشورھائی را مستعمر"

و   زيرا کشور در اشغال استعمار است ،ما صدق می کندۀ  در مورد کشور و جامع،»چرچيل« کنونی سخن ۀدر برھ

محروم نگھداشته شده اند و برھمين مبنا؛ شماری  مردم ما شديداً استثمار گرديده و از نعمت  داشتن جوھر و گھر سواد

 .مزدور و گروه بی شماری نادان و بی فرھنگ؛ بر مقدرات ميھنی و ملی ما حاکم و معامله گری می نمايند

 تحت ،در يکی از صفحات فيسبوکش .فيسبوک می باشد دارای دو صفحٔه ،)اجمل دانش کلکانی( »محمد اجمل دانش«

 ،»حبيب هللا کلکانی« ،بی سواد جاھل و حامل سياست ھای انگليس ، از دزد سر گردنه،»اجمل دانش کلکانی«اسم 

 سال به عقب راند و با اين ١۴٠٠افغانستان را  ،»امانی«که با سقوط  دولت مترقی   ،)سقو-سقاو(مشھور به بچٔه سقا

به حيث   شرم تاريخ را ھمراه با خود به قبرش برد و داغ ننگ ابدی خيانت را بر جبينش حک ساخت ؛،نانه اشعمل خاي

 تاريکی و نادانی را درجٔه پيغمبری ،ستايش و نوازش پرداخته و اين نماد جھل و جھالت، به تمجيد .........قھرمان ملی و

اراجيف و جعل عامدانٔه تاريخ و نفی ،  چرند گوئی، جفنگسرائی،ئيد الطائالتأدر جھت ت. و خدائی اعطاء فرموده است

مجيد که با عکس ابر مرد دوران » سازمان جوانان کلکان« ،توسط اين مسخره و مداری لولو واقعيت ھای عينی جامعه

تفاده  سوءاس،صفحٔه اول فيسبوکش را مزين ساخته است و از اسم و عکس آن قھرمان ،)ساما(و ديگر جانباختگانکبير 

 ، سکتاريسم را با خويش حمل می دارندهحاال درفش سيا می نمايند و ھمچنان عده ای از انقياد طلبان سامائی که

 ،»داوود کلکانی«توسط  »سازمان جوانان کلکان«ناگفته نماند که  .گستاخانه ھورا کنان مورد پشتيبانی قرار داده اند

و ده ھا چريک ھای سامائی از که دستان کثيفش به خون چندين تن » نگلبدي«يکتن از قومندان ھای جالد حزب اسالمی 

عامل و دستپروردٔه ،عکس اين خردجاالن و بی خردانه ب . می باشد رھبری و تمويل می گرددتن از مردم محل سرخ

 می قھر و غصب قرار ،غدار را سرزنش نموده و مورد شماتت» نادر« ،استعمار انگليس و حامل سياست ھائی انگليس

 ،»احمدشاه مسعود «، نوکران امپرياليسم و مجاوران قبر گوه در گور،انقياد طلبان،  محليگراھا،آيا اين شيادان .دھند

و  ، )سقو(ءمشھور به بچٔه سقا» حبيب هللا«، دزدی از کلکان  ، تا به حال ملتفت نشده اند که،جاسوس و وطنفروش

اين   خدمت می نمودند؟،»انگليس« استعمار کھن بودند وبرای منافع ،ھر دو  فرمانبرداران و اجيران ،غدار» نادر«

 ! جان در عذاب است،عقل نباشد. بذاتش پشتون ستيزی و بی حرمتی به توده ھای پشتون می باشد

» کلکانی«محمد اجمل دانش » انجينر«خودش را   در پھلوی ديگر اخذ ديپلوم ھا و ماستری ھا٫»اجمل دانش کلکانی«

سال  » انتخابات پارلمانی«مرکزی کابل و نامزد سومين دورٔه » هدانشگا«فارغ التحصيل  ،»الستار کلکانیعبد«فرزند 

 معرفی داشته  و مدعی شده است که در پست ھای مھمی   خورشيدی و يک شخص مسلمان و معتقد به دين اسالم١٣٩۴

جنايتکار و خاين » احمد شاه مسعود«، »کلکانی حبيب هللا «در پھلوی  ،»صادق«اين مسلمان  .نيز ايفای وظيفه می کند

» مسعود«پرستش می کند و خاک قبر کثيف  ،جنايتکار وخاين ملی را پيغمبر گونه می ستايد ،»عبدهللا عبدهللا«ملی و 

 سرمٔه چشمانش نموده و در طاقچٔه منزلش با  را تبرک پنداشته ،بی ناموس ،»عبدهللا عبدهللا«جالد و خاک قدم ھای 

خيلی جاھالنه و  ،و ديگر ھم کالشان و ھم قماشانش» کلکانی«محمد اجمل دانش » انجينر«. ت نگھداشته استحرم

نامور و رھبر گرامی ۀ  را در کنار عکس پر از صالبت اسطورءی کثيف مسعود و بچٔه سقا عکس ھا٫گستاخانه

مجيد «  زنده و جاويد،و رھبر آزادگانقھرمان ملی  ، ابر مرد بی بديل،)ساما-سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(

آيا اين  . استفاده می نمائيد، خاينانه و بی شرفانه،قرار داده اند و در جھت اغراض  شوم سياسی و مليتی شان ،»کلکانی

پروفيسر «زنده يادان  ،)ساما(نخست رھبران انقالبی   تا به حال متوجه نشده اند که٫متحجران و پتياره ھای چند رنگ

-معتقد به انديشه و تئوری مارکسيسم ،»مجيد کلکانی «،و بزرگمرد  بی ھمتائی تاريخ  رزم و حماسٔه ميھن» رھبرقيوم 
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ايجاد جامعٔه سوسياليستی  ، پيروزی انقالب دمکراتيک نوين،انديشٔه مائو تسه دون بودند و اھداف مبارزاتی شان -لننيزم

 تا به حال ،»احمد شاه مسعود«و » حبيب هللا کلکانی«  جاھل ونکبتآيا پيروان ،و گذار از آن به  کمونيسم بود؟ دوم

و » بارکزائی« متعلق به تبار ،»کلکانی«و » رھبر« ،)ساما(دنی  رھبران جانباخته و فراموش نا ش واقف نيستد که

زيرا ،  داشته دست  مسعود جالد، در دستگيری مجيد قھرمان،  و شواھدکندھاری اصيل بودند؟ قرار راپور ھا و اسناد

  !مالقات داشته است »حاجی سخی« با  مجيد قھرمان،  يک روز قبل از دستگيری رھبر آزادگان،مسعود بز

 اسم ھای جاودانی اسطوره ھائی تاريخ رزم و حماسه و قھرمانان ٫اين دلقک ھای روزگاران ،جالب و خنده آور است که

را نيز در انحصار  ،»مير مسجدی خان کھدامنی«و » کوھدامنیمير بچه خان «  جنگ ضد انگليسی ھم چو زنده يادان

 .استفاده می کنند ،  شرم و حياءه ایشان گرفته اند و مذبوحانه در جھت اھداف مغرضانٔه سياسی و قومی شان؛ بدون ذر

يرانی  مطمئن و متيقن بودم که آواز اين قومپرستان و ا،می بود ،»کلکانی «٫اگر تخلص آن راد مردان زنجير شکن

 محلی گرايان کلکانی و  اشتياق سوزان و آرزومندی قلبی ،فکر کنم که. پرستان تا اورانوس و پلوتو نيز می رسيد 

شان رخنه کرده است  و بدان ۀ  در  تارو پود وجود ھم، مسائل زبانی و مليتی، به سکتاريسم مقلدين واژه ھای ايرانی

عالقه  اين ،اشته  و می انديشند و فردا اگر ھم فرصت مناسبی به دست آرند گام برد،»کلکانيزم «هدليل بی صبرانه در را

در رقابت  ،متحمل شده اند» ...داوود ھا، شوکی ھا، سيد کبير ھا و «مردم آن رنج را از عملکرد  کوچک را که داری

  !! خود مختارش می سازند،به واليت تبديل و اگر ضرورت شودافسار گسيخته با پنجشير

ھايش خيلی دور و دراز است و برای انتقال شان » ماستری«ھا و » پلومد«اسمش مثل  »اجمل دانش کلکانیمحمد  «

 می باشد و خاطر نشان ،»عبدالستار کلکانی« پسر٫وی در فيسبوکش  تأکيد داشته است که .الزم دارد» کراچی«يک 

 که نيست ، تا باشد ،»عبدالستار کلکانی«احب ؟ اگر منظورش از زنده ياد  معلم ص»ستار کلکانی«نساخته است که کدام 

،  می نمايدفهپسر باقيمانده که اکنون داکتر و در المان ايفای وظييک  و جائی که من شناخت دارم از وی سه دختر

اميدوارم اجمل خان از آن دزدانی نباشد که به خاطر استفاده از يک شھرت نيک، مادرش را زير پای فرد ديگری می 

 .نمی چسپد» ستار خان«چون چنين اتھامی به زنده ياد اندازند، 

،  پر ساخته است،ای که صفحات فيسبوکش را از تعريف و توصيف  جناب مجنون خودش»نابغه«، »اجمل کلکانی«

 احمقانه و کودنانه ،وی با گستاخی تمام .اين نوع خود ستائی ھا از عقده ھای حقارت سرچشمه می گيرد بدون شک که 

توھين و اھانت روا داشته و ھر چه کثافت  ،امان هللا خان کبير،  سردار و محصل استقالل و استراد کشوربه شخصيت 

 مترقی و سيکيوالر در ه  نثار يگانه شا،و چتلی که از دھن نجسش بيرون شده است با عقده ھای ناشی از حس حقارت

 کابلی ٧۵٠٠٠و قاتل ) سقو(ء بچٔه سقا، شخصيتعکس از بی سواد جاھل و دزد بیه تاريخ افغانستان نموده است و ب

 خاين و ، و ھمچنان از قاتل،جاسوس» مسعود «،سر دستٔه اخوانی ھائی نادان و جنايتکار ،وويران کنندٔه کابلستان

 جاسوسان و نوکران استعمار را قھرمانان ،به تعريف پرداخته و اين ناخلفان» حاجی رشيد کلکانی«نام ه بی وطنفروش

 »عبدهللا عبدهللا«شرم به اين چوکره  ميده استملی؛ نا

  ،قھرمان» مجيد «٫ابر مرد تاريخ معاصر کشور ،را مطالعه نمائيد) ساما (ۀ برنام،»کلکان«اگر محليگرا ھای 

 در ھيچ يک از نوشته ،مجيد کبير .شخصيت امان هللا و خدمات ميھنی و فناناپذيرش را ستوده و ستايش نموده است

 و آثار  ھادر ھيچ يک ازنوشته.  اصالً يادی ھم نکرده است چه رسد به تعريف و تمجيد،»يب هللا کلکانیحب«ھايش از  

دانشکده و ديگر لغات اختراع شده در زراد خانٔه  ناسيوناليسم منحط  ،دانشگاه ،)ساما(رھبر شايستٔه ، سردار آزادگان

جانباخته و فراموش ناپذير  سازمان  ،رھبران  برجسته. ه استاستفاده نکرد، گونه کار برد تاريخی نداشته ايرانی که ھيچ

 بارکزائی و کندھاری  گاھی مدعی نشده و نگفته اند که  ھيچ،»کلکانی«و » رھبر« ،)ساما(طراز نوين و پيشتاز، زبده 

اقومی بوده و تمام فرامليتی و فر، انقالبی و برازندٔه تاريخ ، مدبر، فرھيخته، ھستند زيرا انديشٔه آن شخصيت ھای نستوه
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و برای آزادی کشور محبوب و ) افغان(حرمت می گذاشتند و می شناختند و با نام  )افغان(ساکنان افغانستان را تحت نام 

 . جانباختند و جاودانه گشتند، افغانستان،دوست داشتنی شان

پشت  ،»کلکانی«و » رھبر« ،)اسام(که به راه و رسم  رھبران جانباخته و محبوب  ،»کلکان«برای آنعده افرادی از 

ريخته و در گرو زر وسيم گذاشته  ،»شورای نظار«و » مسعود «ۀنموده اند و شرافت و حيثيت شان را در پای غالم بچ

مبدل شده اند و برای  ،»عبدهللا عبدهللا« شرفباخته و وطنفروشی از قماش  مداحان  و چاپلوسان، اند و امروز به پادو ھا

 جان می کنند؛ صريحاً ھوشدار می دھيم که از اسم ھای غرور آفرين و افتخار آفرين رھبران بزرگ و تجزيه افغانستان

زيره  ،رذيالنه و نامردانٔه شان ادامه دھند، استفاده ھای سياسی و مليتی نکرده و اگر به چنين کار خاينانه ، )ساما(کبير 

-  ھر دو به مارکسيسم،»کلکانی«و » رھبر« . می کشيم  مردمه در پيشگارا وپودينٔه شان را افشاء و جل و پوستک شان 

ثبوت مدعای  ،ی قھرمانانٔه شانشان و عملکرد ھای تاريخی ن اعتقاد راسخ داشتند و نوشته ھاانديشٔه مائوتسه دو - لننيسم

 تارد دست نشر خواھيم سپه بدر فرصت مناسب ی اين دو شخصيت حماسه ساز و تاريخساز را نوشته ھا .ما می باشد

 که می خواھند با تبليغات زھر آگين شان مائه بدنامی اين دو اسطورٔه انقالبی و یھنين بر دھان ياوه سرايان و آنانمشت آ

 .ه باشيمحواله نمود ميھنپرست را فراھم سازند ؛

 عليه مظالم ،مجيد کبير باالخص مبارزات انقالبی ، ضد امپرياليستی،ضد سوسيال امپرياليستی ،مبارزات ضد ارتجاعی 

وی  ، قھرمانمجيدسرکش و تسليم ناپذير  ، و شخصيت پر صالبت و بی عدالتی ھای دولت ھائی خود کامه و کمپرادور

 ، و رفقای انقالبی ايشان بودند کهمجيدابر مرد . را در سطح کشور به شھرت بسزائی رسانيد و محبوب قلب ھا نمود

دستور حمله بر کاروان ارتش  ،می افغانستان توسط ارتش متجاوز روسیبرای نخستين بار و در روز اول اشغال  نظا

مبارزات  .را صادر نمودند که باعث انھدام ھشت عراده تانک متجاوزين و تلفات جانی عساکر متجاوز گرديد ،»سرخ«

 . بخشيدو کلکانی ھا شھرت» کلکان« قھرمان اين شخصيت برازنده و دوست داشتنی بود که برای  مجيدو حماسه ھای

دست به سالح می زد و از ميھن و مردمش  ، ضد اشغال کشور توسط امپرياليست ھاهب ، بزرگ زنده می بودمجيداگر 

 ،)ساما(و از اسم ھای رھبران انقالبی ) ساما(بد بختانه ھمان کسانی که از نام و شھرت ملی و بين المللی  .دفاع می کرد

ده اند امروز بر شمشير استعمار بوسه زده اند و برای منافع امپرياليسم ھويت  سياسی و اعتبار برای شان کسب نمو

شورا ھای واليتی اشتراک می کنند » انتخابات«اين شرفباختگان مرتد و عاری از غيرت به افتخار در  .خدمت می کنند

ی شان چه بی  پاپيگگ ھاو حاالکمپاين تبليغاتی نمودند  ،»عبدهللا عبدهللا«، وطنفروشۀطور عريان برای غالم بچه و ب

 ،وطنفروشی  خورشيدی بوده است؟١٣٩۴سال  » انتخابات پارلمانی« نامزد سومين دورٔه ،شرمانه جار می زنند که

 !خاکفروشی و بی ناموسی مگر شاخ می داشته باشد
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