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  سيد موسی عثمان ھستی

   کانادا-مدير مسؤول ماھنامه طنزی و انتقادی بينام در تورنتو 

٠۵.٠٢.١٠  

  

  نامه سرکشاده

  !را نيز ترور کنند آنھا د ھا نبايد اجازه داد تا يا"مجيد"به قاتالن 
  

ه  اط"در اين روز ھا شنيده می شود ک د محت ابرات "  عبدالحمي ر مخ د داوود"وزي ام دولت " سردار محم اال مق رد ب م

  .نوشته کنند" عبدالمجيد کلکانی"حزب دموکراتيک خلق، ميخواھد به ھمکاری ثريا بھاء کتابی در رابطه با 

شناخت دارند و يا نه، ھمچنان " کلکانی"سطوره مقاومت مردم زنده ياد در اين جا بحث روی آن نيست که آيا آنھااز ا

د مطرح باشد؛ ا نمی توان د، اساس را اصوال ًبحث اينکه آنھا به استناد کدام اسناد می خواھند به اين کار دست بزنن ً زي

ۀ چه آنھا در . آنھا حق ندارند تا در رابطه با شھيد ملت چيزی بنويسند ، نه خوب و نه ھم بد زمان کشته شدن مظلومان

به يقين ھرچه بخواھند امروز . و در جمع قاتالن وی قرار داشتند" مجيد"آن قھرمان افسانوی مردم در سنگر مخالف 

ر  د ب صميم دارن در آن رابطه بنگارند، يا می خواھند ياد آن قھرمان اسطوره ئی مردم را به لجن بکشانند و يا اينکه ت

  .را راه انداخته از آن طريق برای خود بين مردم جای پا پيدا نمايندروی خون وی تجارت کثيفی 

ا در  د ت ز حق ندارن ار امروزی شان ني دگانی نکبت ب از آن گذشته دو نفر نامبرده و افرادی از قماش آنھا نظر به زن

ا و فعاليت ھای مطبوعاتی ھردو. مورد بزرگ مردی چون مجيد قلم بزنند ا جائيکه از نوشته ھ ذکره زيرا ت ر مت  نف

ه  د کوشش ب ا نيرنگ و ترفن ا صد ھ ده و ب پيداست، آنھا در تمام مدتيکه کشور ما به وسيلۀ اشغالگران ، اشغال گردي

عمل می آيد تا افغانستان واحد را به پارچه ھای کوچک زبانی ، قومی، مذھبی و مليتی تقسيم نمايند، در عوض آنکه 

دکه شھم گناھان قبلی شان کفارۀ به خاطر  ارزه نماين ا مب ی ھ ، خود ده باشد در کنار ملت ايستاده وعليه آن تفرقه افگن

اد و  د ي به يک محور تفرقه افگنی ونفرت پراگنی بين اقوام ومذاھب افغانستان تبديل شده، با ھر گامی که بر می دارن

  .ماج حمالت خويش قرار می دھندآ طلبانۀ مجيد را تآرمان وحد

ا از روابط سازمانی ھيچ گ" مجيد"من با مجيد  ونه رابطه سازمانی و تشکيالتی نداشته ام و اين را ھم نمی دانم که آي

، مگر به  و يا خيرو يا خانوادگی وی کس و يا کسانی باقی مانده تا در تقابل با قاتالن مجيد آمادگی مبارزه داشته باشد

وده وی را پاس دوستی شخصی و نان ونمکی که با ھم خورده بوديم، ھمانطوريکه د ر گذشته به آن دوستی افتخار نم
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وا ام ق ا تم د ب اتالن مجي ه ق ه ءدر قلب خود جا داده بودم اکنون نيز از ھمين لحظه با صراحت اعالم می دارم که علي  ب

و خواسته باشند در غياب راھيان راھش ياد او را به لجن بکشند، ھزار کار الزمتر که مبارزه برخاسته، در صورتی 

نھا را بر زمين گذاشته، به رؤيت اسناد و شواھد چنان رسوای خاص و عام بسازمشان که برای نسل ھای آ ازمھمتر 

  .متوالی درسی گردد آموزنده و در خور فراگيری

زب  اران ح ه جنايتک ا ب ت ت شور اس ريف و آزادۀ ک وطن ش سان و ھرھم ر ان ۀ ھ زايم، وظيف د بيف ا باي ين ج در ھم

ا که دشمنان تاريخی مردم و کشور ما ھستند،  از خلق و پرچم دموکراتيک خلق افغانستان اعم اجازه ندھند تا امروز ب

د رزه در آورن ه ل ان ب دای ش ا پي ای ن ردم را در گورھ ت م ھدای مل د، روان ش ی نماين دی م رھم بن ه س ی ک . اراجيف

رای خود ای ملت ب ی ھمت ان و شھدای ب ام بزرگ انی از ن اد دھ ا ي د ب ائی کالشانيکه امروز می خواھن انی کم ام و ن  ن

نمايند، کسانی اند که دست شان تا مرفق به خون مردم ما رنگين بوده و چه بسا خود، کسی بوده باشند که تير خالص 

اد .را برپيکر زخمی يکی از شھدای ملت شليک نموده اند ا ي بايد با قاطعيت عليه آن جنايتکاران ايستاد و نگذاشت تا ب

  .شھدای مردم بازی نمايند

  !ان جنايتکاران خلقی پرچمی از ياد شھدای ملت کوتاه باددست
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