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  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١٠ فبروری ٦

  
ياد مجيد قهرمان و هزاران هزار شهيد گمنام كشوررا ازدست اندازي 

  ! درامان نگهداريمآنهاهاي جالدان و قاتالن 
  

  
  »کلکانی«شھيد مجيد 

  
  

نوشته کوتاه ھموطن محترم آقای سيد موسی " افغانستان آزاد ـ  آزاد افغانستان"درشمارۀ ديروزپورتال پرافتخار

به حيثيت و مقام شھيد گرانمايه و ـ پرچم برای لطمه زدن » خلق«را درمورد دوام توطئۀ باند » ھستی«عثمان 

نوشتۀ ايشان يکبارديگرخون مرا نسبت به ديده درائی و پستی . ـ خواندم» کلکانی«پرآوازۀ کشور ـ عبدالمجيد 

اينباردرپھلوی زنی که . به جوش آورد» دموکراتيک خلق«اعضای مشخص جناح پرچم باند رسوا و وطنفروش باند 

، نام عنصرديگری ازآن دھارۀ ننگ و ) ثريا بھأ(ناميده است " مکاره"ا به حق يکی از ھموطنان سال گذشته وی ر

ھم به نظر می خورد که ) »محتاط«عبدالحميد (وطنفروشی که مثقالی ازشرم در وجودشان سراغ نمی شود 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ملت ما ـ ًاينبارپارا از گليم خود بسيارفراترگذاشته ، به صرفا توصيف و تعريف از مبارزجانباز و شھيد پرافتخار

  .ـ اکتفأ نکرده وگويا درصدد نوشتن کتاب راجع به وی ھستند» کلکانی«شھيد مجيد 

ازمدتی به اينسو تالش دارد تا جوانب مختلف اين حرکات قاتالن مجيد را » آذرخش«تا جائيکه مطلع ھستم ، نشريۀ 

مجيد به حدود پنج » م اھميت ساختنک«و يا حداقل » بی اعتبارساختن«مطالعه کند زيرا آغاز توطئۀ پرچمی ھا برای 

« سايت (دريکی ازسايت ھای پرچمی ھا ) ثريا بھأ(» نازکدل«سال پيش برمی گردد يعنی زمانی که مکارۀ 

 گونۀ پرچمی ھای خودرا بيرون داده و متعاقب آن ، عده ای  اشک تمساح، درتوصيف شھيد مجيد ، مقالۀ ) »آريائی

روشن است که منظورمن تقبيح کسانی نيست که ازشھيد مجيد درآنزمان و . اخل شدنددانسته يا نا دانسته درآن بازی د

منظورمن اين است که با سوء استفاده ازمحبوبيت توده ئی مجيد ، پرچمی ھا . به دنبال مقالۀ پرچمی ھا ياد می کردند

م دوستی ، آزاديخواھی و عده ای را با خود ھمراه ساختند ورنه تمجيد و توصيف ازشجاعت بينظير ، درايت ، مرد

وجای تعجب ھم نخواھد بود اگردشمنان سوگندخوردۀ . کارنامه ھای انقالبی مجيد شھيد ، حق مسلم مردم ما است

وی، که ديروزدرخفا دربرابرحماسه آفرينی و تسليم ناپذيری وی خلع سالح و سرخورده بودند وناجوانمردانه و 

ولی سؤال .  آن ذلت خود درمقابل وی را به صورت آشکار معترف شوندخاينانه اورا به شھادت رساندند ، امروز

دراين است که آنھا چرا و به چه ھدفی اين کار را می کنند؟ آيا درشرايطی که آنھا تازه خودرا به باداران امريکائی 

ارند ، آيا آنگونه  آنھا را محکم به دور گردن خود دۀو متحدين آن ، روسپی وار فروخته بودند ، ويا امروز که قالد

 دوم قرن بيست افغانستان به مذاق ۀتعريف و تمجيد ازيک شخصيت ملی و انقالبی استثنائی تاريخ آزاديخواھی نيم

ھا و پرچمی ھای » خلقی«امپرياليزم امريکا و خدم و حشم آن برابرمی بود؟ وياھست؟ آنھم درمقطعی که 

) امريکا: که حتی درزيربال سوسيال امپرياليزم ، شيدای آن بودندی آنھم حامي(م درد دنبال يک حامی ، چشبادارمرده

، می گفتند" ھندو را ماما "ازدرماندگی) با احترام کامل به ھموطنان شريف ھندومذھب ما(وبه اصطالح مردم ما 

رتجاع  فعال و بی امان با امپرياليزم و اۀچگونه و روی چه مرام و ھدفی به تعريف و توصيف از مجيد ، که مبارز

  باداران نوخود آغازکردند؟ » زيرريش«بزرگترين و عمده ترين مشغوليت زندگی پرافتخار اورا می ساخت ، در 

، ، محبوب و معروف را ، بعد ازمرگشدرسطح بين المللی ، ھرشخصيت انقالبی . جان مطلب درھمين جاست! آری

،  اران توطئه وتبليغات مغرضانهبيرون آورده وبا ھزانقالبی وی » ۀپوست«ًامپرياليزم و جيره خواران آن تدريجا از 

وی گذشته ازھربحثی .  استچه گوارا بسيارگويای آن ۀنمون. خود جلوه داده اند» دست آموز«يک انسان معمولی و 

، وردند ، انقالبی صادق به توده ھاعمل آه  مشخص مبارزاتی وی بۀکه انقالبيون چپ برمواضع ائديويلوژيک و شيو

 ھم به وحشيانه بوليويادراسارت دولت » ای. آی. سی«تيرباران وی به حکم . نترس و تا پای جان استواربوده است

 طالبان ۀبه شيو(ترين شکل آن بود که حتی جالدان جيره خوارامريکا ، دستان وی را بعدازاعدامش ازبند قطع نموده 

مگرامريکا و دشمنان . فرستادند»  حسن نيتۀتحف«نوان و به سردمداران امريکائی به ع)  امريکاۀيا اخالف سک

وچون نظربه نفوذ معنوی بيسابقه و .  و حيثيت جھانی وی به مقابله برخاستند انقالب به آنھم بسنده نکرده با اسطوره

ر کارگرفتن تصويه ھيچوجه نمی توانستند با مذمت و لجن پراگنی عادی به ھدف برسند ، با به  بچه گواراعالمگير 

امروز .  به عنوان يک تمثال مردم پسند و جھانی ، دست خيانت به تخريب آن انقالبی مشھوردراز نمودندگوارا چه

 انقالب ضداستعماری و ضدسرمايه ۀ شناخته شدۀ از چھرچه گوارا دشمن تا جائی پيش رفته است که ديگر ۀآن توطئ

يستی مبدل شده و تصويرمشھور وی براقالم گوناگون داری ، به تصويرفروش کاالھای ممالک امپرياليستی و کپتال

با چنين توطئه ، امپرياليزم نه تنھا به زعم نظام استعماری و بھره کشی خود، . واعالنات تجارتی غربی ديده می شود
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نموده بلکه اورا بعدازمرگ قھرمانانه اش » تھی«آن » محتوای انقالبی«اعتبارآن شخصيت محبوب جھانی را از 

  . خود ھم قرارداده است» رخدمتد«گويا 

، البته درسطح داخل افغانستان ، به ھمين شيوه رفتارمی کنند و نقش پرچمی ھا و » کلکانی«آنھا درمورد شھيد مجيد 

 آنھا به شھيد مجيد ، ازھمينجا ريشه می گيرد وگرنه چسان ممکن است آنھا که به ۀدليل عالقمندی يکبارو غيرمترقب

و با ياد » به دل خود مانده«را » دل شير«پناه می بردند ،  اينگونه » بته«نی خود ، به پشت ھرسبب جنايات نابخشود

 ما ، خودرا درمحراق انتقامجوئی مردم قرار می ۀازيکی ازمحبوب ترين و مشھورترين قربانيان روشنفکر جامع

  دھند؟

آن ادارت مافيائی دستورگرفته اند تا اينبار و امثال » .ای. آی. سی«درچوکات  آنھا اين را ازجانب باداران نو! آری

 ماھری ۀبرخورد می کنند و ممثل» احترام«و » دوستی « مجيد به جنگ برخيزند زيرا دراين کارچون با ۀبا اسطور

راھم درپيشاپيش خود دارند ، ھيچ خطری ) حميد محتاط داوودخانی»  فلمۀبچ«واينبار (» دلپاک«چون ثريا بھأی 

ًھد بود ؛ خصوصا که بادارامريکائی و ھمرکابان آن ، امنيت کامل شان را تضمين نموده اند و متوجه آنھا نخوا

چ چيزی را پرچمی ھا دراين تشبث طراحی شده توسط بادارنو ـ که امتحان مھم برای آنھا است ـ  سرانجام ھي

  ...عکس ، مراحم فراوان باداران را نصيب خواھند شدازدست نمی دھند بلکه به 

بيشترجوانب اين » آذرخش «ۀ، نشري» کلکانی«طمئن ھستم که به تقريب سی ُامين سالگرد شھادت عبدالمجيد من م

رتکيه برباداران امريکائی و غربی، ًتوطئه را ارزيابی خواھد کرد ولی عجالتا الزم به يادآوری می دانم که عالوه ب

 ۀد که ازيکسو مشتی تسليم طلب خودفروخته در دھت و گستاخی را به  دليلی پيدا نموده انپرچمی ھا اينھمه جرأ

؛ وس ، به آرمان مجيد خيانت نمودند مردم ما با سوسيال امپرياليزم رۀھشتاد ميالدی و درگرماگرم مبارزات مسلحان

 آن ۀ، به دشمنان سوگند خوردگربه آرمان و راه مجيد پشت نموده، باردي امروز، يک جمع بيمقدارانقيادطلبو

ندای من به ياران واقعی .  مساعد ساختند مجيددوباره شھيد نمودن دلخواه شان را برای ۀسی کشورزمينبزرگمرد حما

 و نگذارند  بی امان برخاستهۀ دشمن بدون لحظه ای درنگ به مبارزۀو متعھد شھيد مجيد اين است که به ضد توطئ

ديگرسکوت ننگ است ...  قابان درآورند شامخ غرورملی و انقالبی ما ادای پرواز عۀ، برقلکه دشمنان کرگس صفت

  !و نابخشودنی

  

  توئی که پشت تو می لرزد ازتصورمرگ                         منم که زندگی ديگراست اعدامم
  

  !»کلکانی«پاکيزه و منزه باد ياد قھرمان اسطوره ئی کشور شھيد مجيد 
  !ـ پرچمی مجيد» خلقی«مرگ برقاتالن 
  !آحاد ملت غيورما و ضد وطنفروشی در ار ضد استعمۀزنده باد روحي

  

  

 


