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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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 Historical تاريخی

 
  محمود شاداب

  ٢٠١۴ مارچ ٠۵

  .افشای جنايتکاران و خاينان دشنام نيست
صفحه .م آن را باز کردم سر خوردم که با اشتياق تما» شھيد عبدالمجيد کلکانی«اخيراً در فيسبوک با صفحه ای تحت نام 

مزين گرديده بود فکر کردم کسی مطلب تازه و بکری در بارۀ اين جانباختۀ انقالبی به » رفيق مجيد«با عکس جوانی 

دست نشر سپرده است، اما نوشته چندسطر بيشتر نبود که آن ھم ناشيانه تايپ گرديده بود  با مطالعۀ  آن  نوشته و 

درج گرديده بود فکر کردم که شايد اشتباھاً  و بدون شناخت شعر يک » مجيد«نده يادمخصوصاً  شعری  که در وصف ز

 و به ده ھا فرد ديگر در واليات تخار، شورای نظاری يعنی قاتل سامائی ھا عم از جانبازان قندوز و کوه صافی

برای شان معلومات "  پورساالر عزيز" را به دست نشر سپرده اند و خواستم در مورد بدخشان، پروان، بلخ و کاپيسا

  . دھم 

 بفرستم  و می" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان " من نمی خواستم خزعبالت فيسبوکی را در صفحات سايت محبوب 

خواستم در ھمان صفحات فيسبوک به جواب شان بپردازم اما باکمال تأسف ديدم  که نوشته ھای خود را از صفحه 

 ناگزيربه  من بدون مخاطب اصلی آن ھنوز در روی صفحه فيسبوک بر قرار است لھذا جواب ھای بيرون کرده اند  و

  :، اميد امکان نشر بيابدفرستادم" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان   "ۀبه صورت کامل در سايت پر خوانند نوشته را

 اوالً نوشته صفحه فيسبوک اين دوستان

Shahid Abdul Majid Kalakani 

 له ساالر آزادى ٮمجيد قھرمان ،يادى از قاف

 كه با مرگش از دھليز تاريخ سرفرازانه گذشت و در افق بيكران و درخشان حماسه و افسانه 

 . پيوست ، روحش شاد و يادش گرامى باد}جاودانگان{و در جمع مردانيكه بزرگتر از بزرگند به جاودانه گان پا نھاد 

  اسارت و بردگىمر گ و نفرين تاريخ به قاتلين اين بانيان

   سروده كه خدمت تان قرار مى دھم}زيبائی{شاعر ارجمند ، ساالر عزيز پور در وصف مجيد بزرگ شعر زيباى

 

 تھمتن 

  تھمتنیواليھ

 صد پدر رستم 

 ستبر ِ بازوانت 

  ی مرزیپاسبان ِ مرز ب 
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 ی آذرخشیگلو 

 يیلداي یدر دل ِ شب ھا 

 

   ھایسر بدار ِ سر فراز 

 » م در راھمترا من چش «

 

   به سنگسنگ

  سنگر به سنگر 

 ی رنجی رنج ِ بی ھاهيدر دل کوھپا 

 

  عشق را 

   داریبر پا 

 دي باني چنیاديفر 

 

   تھمتنیواليھ 

 عشق را رستم 

 

ی  در صفحات شورای نظاری خوانده ئقبالً چيزھا) به ھرچه شباھت دارد غير از شعر( "شعر" اين ۀمن که از نويسند

 شان دور بسازند  برای شان متن مختصر ذيل ۀن را از صفحآتم اين دوستان را متوجه اشتباه شان بسازم  تا بودم  خواس

  :را فرستادم 

 ی قاتل سامائني ا»احمدشاه مسعود« چاک نهي سني از مدافعکي است ی ک» پورزيساالر عز« ني که اديدان یشما م" 

 ھا افگنده ی نظاریشورا  لرزه بر جان دشمنان مردم و»ی آزاداي مرگ« اي که با شعار شان ی جان برکف ھمان ھائیھا

 اتي وادبسندهي زمان اکت نوکي.  درس خوانده است ی فارمسۀ پور تا دو سه صنف در فاکولتزي ساالر عزنيا. بودند 

 »سنگ اهي سهللاصبور«را نوشت که داکتر » .... زبان وۀ در گستریپژوھش« چند ورقه به نام ۀ وکتابچکرد یشناس را م

 با وجود وعده در طول »زپوريساالر عز« چارهيتنھا اغالط آن را که اضافه تر از دو سه صد مورد بود بر شمرد که ب

 سکونت داشت که بعداً از طرف خي شھر مونیساالر در جرمن.  بپردازد »سنگ اهيس« جواب به سال نتوانست نيچند

 مقرر ی در کابل بانک با معاش کافگريستان دود  و»مي فھميقس  ومسعود«برادران يعنی  خود ی نظاریدوستان شورا

 مسؤول ی به نام سخنگونک کند در کابل باهي ما تغذیکائي تا از خون مردم افغانستان با شعار زنده باد دوستان امرديگرد

»  پورزيعز«نوع  ی ھای توسط جھادک تاراج کابل باناي ک تا سقوط کابل بان ٢٠٠٨ از سال یمطبوعات ویدفتر فرھنگ

  .مشغول به چپاول بود

 ني در مورد ای ھر کاي ،دي شناسی را نم» پورزيساالر عز« دي نام نھاده ا»ی کلکاندي عبدالمجديشھ«شما که خود را 

 ی خود را به جاراتي سر شما ھم تأثیتي مللي مساايو ديکن ی نامور کشور ھر چه گفت بدون تعمق آن را نشر مستيکمون

 ی نظاری وشورایتيوطنفروشان جمع  برنينفر مرگ و . بادی قھرمان گرامی انقالبني ا»ديمج« ادي. گذاشته است 

  ."»ديمج« و رھروان »ديمج«ۀ  دشمنان قسم خوردني اینيوگلبد

  .به عوض رفع احتماالً اشتباه خود اين جواب برايم فرستاده شد 
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ه درقبال مسايل مبارزاتی مطابق به اوضاع وشرايط شھيد مجيدکلکانی يک مبارزآزاديخواه وشخصيت ملی گرا بودک

عليه تزارھای متجاوز روس ونوکران }اضافی - بر{ بر}آزاديخواھانه{وقت که کشور ما درگير يک جنگ ازاديخواھانه

 وتنگ نظرانه چه راست }دگماتيستی{قالده بر گردن خلق وپرچم بود برخوردواقع بينانه داشت وازديد ھای دگماتستی

نيروھای مردمی که }تمام{ متحد ملی باتمامآ}جبھۀ{ ايجاد جبھه}صدد{وبه ھمين ترتيب درسدد,تنفربود وچه چپ م

 آن ايجاد }اساسنامۀ{برنامه واساس نامه}طرح{تشکيالت سياسی ساما وترح .درگير جنگ آزاديخواھانه بودند گرديد

مردم و متشکل ازتمام اقوام وقبايل وطن }ۀديرين{يک دولت ديموکراتيک واقعی با احترام گذاشتن به عنعنات ديرنه 

 يک عده اشخاص وافراد تنگ نظر وتفرقه }متأسفانه{متاسفانه.دوست کشور وفارغ ازوابستگی به قدرتھای بيگانه بود

مينمايند و غافل   در زندگی راحت کشور ھای غرب بود باش}اشخاصی که{ افراد و اشخاص ايکه}به ويژه{انداز بويژه

 مردمی شھيد مجيدکلکانی جھت }برازندۀ{ ھای عينی جامعه ازنام وشخصيت برازنده}واقعيت{عتاز اوضاع وواق

   عبدالمجيد کلکانی است}واالی{ والی  سياسی مينمايند واين خودخيانت به آرمان}استفادۀ{آرمان ھای شوم استفاده

  

وجه بسازم اما کوشش من در گوش ھای با اين جواب که در واقع اعالن  جنگ شان بود من باز کوشيدم تا آن ھا را مت

 . شان فرو نرفت وتأثيری نبخشيد 

  

 برخورد شي کردم در کجایدزد کابل بانک را معرف  وی ملیچپاولگر ثروت ھا  وی نظاری شوراکي من زيدوست عز

  .ده کنم  استفا»ديمج« به ساما ندارم تا از نام ی تعلقچيمن ھ . دي را مشاھده کردیستيدگمات  ونانهي واقعبريغ

 خطاب دي قھرمان را مد روز شده که شھۀانباخت جنيا . دانم ی مزميالي وسوسی آزادۀ جانباختني را بزرگتر»ديمج«اما 

  . استني در بی واسالمیتي مللي ھمان مسااي  ھا وی نظاری از ترس شورااي ديکن یم

 شودي جا نوشته مکياست اساس نامه  طرح برنامه بھتر ستي صدد است ترح برنامه درست نستي ضمناً سدد درست ن

 درست ی آرمان والتي به واقع درست نيست واقعت بهکهيشخاص اکهي نوشته شود اشخاص انهيري دستي درست نرنهيد

  ی آرمان واالستين

به جوابم اين اراجيف را سرھم بندی کردند وفرستادند تا من عالقمندان مجيد ومخصوصاً نوع شورای نظاری آن را 

  .نتقاد نکنم توھين وا

  

ن مردم راندارم  نمودپي تای من عادت انتقاد غلطيیتشکرازاصالحات امال: شاداب یآقامحترم "

ً {امالطفآ  تيدوستداران شخص .}نمائيد{ديمرورنموده و آنرااصالح نما را  خود}نوشتۀ{نوشته} لطفا

 ديکه ھمه قابل تمج کندي و برداشت اشخاص وافراد فرق مدي نظر به دی بزرگوار وانقالب}ھای{يیھا

 ديپس نبا , رديگي مورد بحث قرار متي مربوط به ھمان شخص}افتخاراتش{ وافتخار ات اشباشنديم

 دين مج ھمچوی وانقالبی اشخاص مل}٢۴ ص-رھنمای نگارش و ويرايش -عالقه مندان{رھروان وعالقمندان

 با  مرزھا وريز مستوان ا ی را نمی شخصیوعقده ھا تضادھا.  وانتقاد قراردادني را موردتوھديشھ

فرھنگ فارسی {دي حمیرادردکشنر»اکت« لغت  :نوت . حل کردگراني د}صفحۀ{استفاده از صفحه

  " تا مفھوم آنرا بدانموانستم نت}کرده{فت کرداي در}عميد
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  دوست عزيز به سالمت باشيد

  کنم  مندان رفيق مجيد را به سه گروه دسته بندی میه من عالق

حال که در کدام حوزه ھا فعاليت دارند  يا ھنوز به آرمان ھای خود وفا دار مانده اند يا (  رفيق مجيد  ـ رفقای سامائی١

  )نه مورد بحث نيست

ی مجيد که مانند روشنفکران دمدمی مزاج نيستند  وتا آخر در صف دوستان مجيد قرار ئمندان توده ه ـ  دوستان وعالق٢

  . مجيد  توده ھای وسيعی در صف انقالب  در آن ايام قرار گرفت  رفيقۀدارند که با درايت وکار پر حوصل

نند ک مليتی خود استفاده می  ـ کاسبکاران ودروغگويان سياسی که از محبوبيت رفيق مجيد برای اھداف قومی زبانی و٣

  .تا وی را به يک قوم مشخص وابسته سازند  مانند ساالر عزيز پور اين شورای نظاری  واز جملۀ دزدان کابل بانک 

يکی از شکنجه گران خاد در سايت ) کڅا(ان قالبی مجيد  به نام انجنيرھفت ھشت سال قبل يکی از ھمين دوستدار

گونه از دانش رفيق مجيد واز شھامت رفيق مجيد ياد آور شده گفتمان بعد از يک سلسله تمجيد ھا وچاپلوسی ھای خادی 

خواست به پای مجيد بزرگ ببندد که  بود که در سطر ھای بعدی چيزی را که در زير شکنجه به دست نياورده بود می

 که تا به صورت تلويحی بگويد. گويا مجيد حاضر بود با بلند پايگان دولت دست نشانده وجنراالن روسی مذاکره کند 

  .رفيق مجيد تسليم طلب وسازشکار بود 

 ھر کی چيزی را افشاء کرد گويا نه اين کهدوست عزيز شما بايد بين دوستان و دشمنان رفيق مجيد مرز مشخص بکشيد 

نه ساالر عزيز پور را  شناسم و میبه لحاظ شخصی ک را څمن نه اين شکنجه گر خاد انجنير ا.عقده ھای شخصی دارد 

  .با دشمنان طبقاتی چطور بر خورد داشته باشم بايد  توانم حدس بزنم که آن ھا کی ھستند و اسی ام میاما با شم سي

کند فقط ھمان   را حل نمییگماردن وی در کابل بانک برای شما ھيچ چيز ھمين خواستن آقای عزيز پور به کابل و

  . مجيد ھيوال نيست بلکه ناجی مردم بود کاش برای مسعود باشد زيرا شعر که شايد ھم برای مسعود سروده باشد و

خواھم حل کنم  که به ھيچ   ديگران میۀشما اخطار گونه  نوشتيد که من گويا عقده ھای شخصی ام را ازطريق صفح

 من ھرچه را که خواستيد نقد کنيد زيرا مطلبی را که ۀوجه درست نيست  ولی دوست عزيز شما آزاد ھستيد که از صفح

 ه ایرا به نظر خواھی گذاشته ام  تا بدانم ديگران در اين باره چه می انديشند تا به آگاھی ھای تاز آناگر من نشر کنم 

  .دست يابم 

  .))نتوانستم تا مفھوم آنرا بدانم} کرده{دريافت کرد}عميد {را در دکشنری  حميد » اکت « لغت : ((ضمناً نوشتيد که 

توانيد به عوض آن از لغت زيبا   خارجی استعمال کنم شما میدوست عزيز من ھم خواستم مانند ديگران يک لغت

به خاطر فلم ھای ھندی نامأنوس نيست » اکت « گر چه امروز لغت . کار بگيريد ، که آنھم عربی استوخوب تمثيل

ت ديگری  اِکت و اَکت وکلما.کنند ودر ملک ما با زبر  میءرا با زير ادا آنھا گيرند ھندی  وتقريباً ھمه از آن کار می

  .از اين دست  چون اکتور وغيره

چنانچه شما به جای فرھنگ يا غياث الغات يا قاموس لفظ دکشنری را استعمال کرديد من ھم بدون مالحظه اکت را 

  .استعمال کردم 

  .  است »عميد«فھميدم که چه است حتماً منظور تان را ن» حميد«ا به راستی من دکشنری ام

 به معنی ستوده وپسنديده »حميد«. زجنبۀ طرز نگارش وچه ازجنبه معنی تفاوت بسيار است  چه ا»حميد« و»عميد«بين 

  )  فارسی به فارسیۀلغت نام( به معنی بزرگ وسرور وسردار »عميد«و

 از نامۀ سر گشادۀ سازمان آزاديبخش مردم افغانستان به کنفرانس کشور ھای غير متعھد ه ایواگر اجازه باشد گوش

» اکت  « ۀ سال قبل از امروز داير گرديده بود را باھم بخوانيم تا در مورد کلم٣٢ قريب ١٩٨٢ه در سال منعقدۀ دھلی ک

  .چيزی بياموزيم 
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  " ھای محيالنۀ سياسی و ديپلوماتيک فرو گذار نکرده اند » اکت « سال گذشته روس ھا در مقاطع مختلف ، از " 

   سال قبل استعمال کرده بود٣٢ سازمان آزاديبخش مردم افغانستان من ھم اکت را به ھمين معنی استعمال کرده ام  که

  سالمت باشيد با سپاس ودرود  شاد و

 آخر شان شھکار است وبی نظير که به جوابم نوشتند وفوراً آن را با جمع نوشته ھای خود از فيسبوک دور ۀاين نوشت

  .کردند 

  

نمودی { ديگران راه مردانگی}رابطۀ{ای خيالی دررابطالفاظ رکيک وزشت مطابق به تصورات وبرداشت ھ: محترم "

ه مثل  دوآتش}انقالبی{انقالی( راه ورسم اشخاص }بالخصوص{ نيست وبلخصوص}ازاعتقاد به زن سايزی نويسنده

 چپ }شونيزم{شيونزم. الزم نيست  ھای شخصی مينمايد}سرائی{که تضادھای مھم طبقاتی رافدای ياوه سرای) شما

 چھل باشعارھای تنگنظرانه وتنھا قلمی وباتيوری خشک وغافل ازواقعيتھای عينی جامعه }دھۀ{دھهسرو وصدايی رادر 

قسميکه ثابت , ناميدند }اضافی-خود را{بلند نمودند که يک بخش خودرا شعله جاويد وديگربخش خلق وپرچم خودرا

 به تيوری }کاءات{ منحوس ھفت ثور که با اتکا}کودتای{گرديد خلق وپرچم با برپانمودن کودتاه

 انقالبيون }بقای{وبقايی . شدند}رو به رو{ روسی بودبه شکست مفتضحانه روبرو}رويزيونيستی{رويوزينيستی

 مانند شماکه بابرخورد دگماتيستی که برداشت درست }چون در اصل کلمه يای نسبت وجود دارد- تيوريک{تيوريکی

بی { وبيخبر}خشک{ورات اشعار وتيوری ھای خوشکنداشتند درتص  ھا وضرورتھای جامعه را}واقعيت{ازواقعت

 افغانستان در مقابل روس ونوکران بدبخت شان غرق }ميليونی{ توده ھای ميلونی}مسلحانۀ{ ازقيامھای مسلحانه}خبر

 }گذشتۀ{واما اکنون بعضی ھا ازکشور ھای خارج سربلندمينمايند وبا گذاشتن فوتوھای رھبران گذشته,وسردرگم شدند

 کلمۀ خفتن به مثابۀ در -کشيده شده{ خفته}به خون{رج وبا مکيدن قطره ھای خون شھيدان راه آزادی بخونکشورھای خا

 پيشانی ھا } شمار بيايدا وی بهفعل الزم، دست قاتل ديده نشده، اگر آگاھانه به کار برده شده باشد، می تواند به معنای کتمان قاتل و ھمدستی ب

اقعی مردم آزاده جلوه ميدھندکه اين خودخيانت بزرگ برآرمان انقالبيون راه آزادی را سرخ نموده وخودرا مدافعين و

 -را{ افغانستان را}جنگديدۀ{ومفادی جزآب ريختن به آسياب دشمن مردم ستم ديده وجنگديده .وديموکراسی است

  ". ندارد}اضافی

  

 با شکنجه گر رفيق مجيد ر را  ھمراهدوست عزيز من دزد کابل بانک واز بلند پايگان شورای نظار ساالر عزيز پو

 ؛درد وخارشت تان به ھمين خاطر است که قاتالن وشکنجه گران سامائی ھا نبايد افشاء گردند. ک افشاء کردمڅانجنير ا

 ۀ شورای نظاری ھا بدون دغدغۀرا در ساي مردم زندگی طفيلی  تان تا شما با پشت کردن به خون اين قھرمانان  و

 مردانگی نيست وھمه الفاظ رکيک  هواين را. " مانند تمام بی ننگان در زير درخت جای خوش کنيد  وخاطر سپری کنيد 

 راه تمام بی ننگان است ،ولی مارا از راه شما که در زير سايه درخت غنوده ايد  ننگ است  وراه شما" . وزشت است

  .اعمال تان زشت وقبيح است  که به نظر تمام مردم راه شما و

  .کنم  بيرون کرده اند من ھم به ھمين چند سطر مختصر بسنده میهشته را از صفحچون نو

  

  :يادداشت

 و درکل می تواند از جھات مختلف بهعقب مانده و عاری از محتوا بوده ھرچند برخی از بحث ھای فيسبوکی سخت 

ربات جبران ناپذيری را در ، ض منجر شدهکشف ھويت عناصر انقالبی و افشای ھويت آنھا نزد امپرياليزم و ارتجاع

، باز ھم از دوستانی که در آن سنگر نيز به پيکار دليرانۀ شان ادامه داده و نمی خواھند آينده متوجه افراد انقالبی نمايد
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را می » شاداب«، بايد سپاسمند بود، که آقای تنھا بگذارندرس عناصر خاين به ميھن و مردم آن فرزندان ميھن را در تير

  .دانستدر اين بستراز ھزاران رزمندۀ شجاع توان يکی 

ردگان به گاھانه به وسيلۀ تنی چند از پشت کما ضمن ابراز سپاس خدمت ايشان و انتقال بحث باال در پورتال، که اينک آ

ه ارتجاع و امپرياليزم مصادرنفع  به راه افتاده و می خواھند، نام وی را به نفع خود، يعنی به »دمجي«  واالیآرمانھای

دو ، را در بازار مکارۀ رسيدن به جاه و جالل، معاوضه نمايند» کلکانی« و اعتبار مبارزاتی زنده يادشخصيتنموده، 

  :نکتۀ آتی را را نيز متذکر می گرديم

رتی که نويسندۀ آن، با صودر . تاران پورتال استاسبه رنگ سرخ آمده است، از وير{  }  آنچه بين عالمت م تما-١

تاران پورتال جھت اقناع و باال بردن اسال موافق نباشد، می تواند نظرات خود را نوشته، بفرستد تا ويراصالحات پورت

  . داليل خود را بنگارند» دری–فارسی «فھم ايشان از زبان 

و مراعات قواعد ختن بيشتر زبان  فيس بوک داريم، تالش در قسمت آمو توصيۀ دوستانه ای که به دارندۀ آن صفحۀ-٢

گذشتۀ جنبش انقالبی و و به خصوص وقتی می خواھيم به ارتباط تاريخ .  می باشد،ين نوشتنی و انشائی حامالئ

کس و يا اول متوجه سواد خويش باشيم، تا نکند که  چيزی بنگاريم، پيشنھاد ما آن است شخصيت ھای تراز اول آن

نويسی؛ در حق جانبازان دلير مردم قضاوت ی پيدا شده، بر مبنای بی سوادی و يا عدم توجه ما به امر درست انکس

  .دننادرست نماي

  AA-AA ادارۀ پورتال

 

 

 


