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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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 Martyrs  جانبازان

  
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١۶ جون ٠٩

  

   ھمچو خورشيد در افق ھای بلند آزادگی"مجيد کلکانی"اسم درخشش 

 
، سی و شش سال است که در نبود فزيکی شما ببر سرخ ، تنومند، پر ھيبت و با "انديوال  مجيد"زنده ياد و گرامی ياد 

سرخ جلوه داده ، نقاب شير بر صورت ھای زرد شان کشيده صالبت انقالب، روباه ھا و شغاالن حيله گر خود شان را 

آنھا کوشش دارند تا با استفاده از نام نامی، قھرمانی ھا ، عملکرد ھای ملی  .قدم ھای شما گام می گذارندجای و گويا در 

مطرح شوند ھويت جعلی سياسی  و مبارزاتی  بسازند ، در اجتماع برای شان شما ؛ ۀ و انقالبی و خون سرخ ريخته شد

 .و قلب توده ھا را تسخير نمايند تا از اين طريق بتوانند به اھداف شوم شان برسند

ۀ و راست و ھم» چپ«و خراسانی و خالصه » افغانستانی« قوم پرستان، محليگرايان، سکتاريستان  و تجزيه طلبان

ٔيکی تاپه . ای سياسی و مليتی می کنندخائنان و وطنفروشان از اسم شما سردار آزادگان و کمونيست سترگ ، استفاده ھ
  نرادانه ديگری .بر جبين فراخت می زند تا ھويت کمونيستی ات را نفی و خدشه دار سازد..... آغا و سيد، معجزه گر و

شخصيت کمونيستی و عملکرد ھای انقالبی و کمونيستی ات را پنھان می .....  با خطاب نمودن عيار و کاکه  و ًو عمدا

 به ھای طفيلی که در دامان ناپاک باند آدمکش و وطنفروش) کوانتل پرو(ھای خاديست اين ان چپ نمار اين ميسازد و د

شيخ آصف « گوی  و قرص کمر ساز"ثنا"پرورش يافته اند در ھمسوئی با »  افغانستانحزب دمکراتيک خلق«اصطالح 

سازمان آزاديبخش ( سالح ھا ، مھمات و اسناد ھکار فاسد، دزد تبچند، نا صادق دنی و جمعه خان جاسوس اين »محسنی

نقاب کمونيسم بر سيمای زرد ارتجاعی شان  و فروش و تسليمی آنان به استخبارات پاکستان،) ساما -مردم افغانستان
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کشيده و شما  را کمونيست  و رفيق مخاطب قرار داده ، سالگرد شھادت تان را تجليل می دارند و در وصف تان گلو 

مايند تا با اين نوع شيادی و شارالتانی، مردم و باالخص نسل نو را فريب داده و در اجتماع و مھمتر از ھمه پاره می ن

چھار سال و اندی قبل ھمين روسپی ھای . ٔدر صحنه سياسی  به اسم ياران و رھروانت تبارز  و جلب و جذب نمايند

  تاخت و تاز نموده و برچسب ھای اپورتونيست ، سياسی در نبود فزيکی شما بر شخصيت انقالبی و کمونيستی تان

آشکارا ھويت کمونيستی تان را تحت سؤال قرار داده و ھم  آوانتاريست  وغيره حواله کردند و قدرت طلب، کودتا چی ،

اين جاسوسان انجوئيست و عوامل سوسيال  .چو سگان ھار و بی عار عليه شما عف و جف و غف را به راه انداختد

زم و امپرياليزم از پارينه سال بدينسو تغيير تاکتيک  داده  و به ستايش  شما سردار آزادگان  و سپھساالر امپريالي

 .انقالبيون مشغول شده اند تا ذھنيت ھا  را مخدوش و متردد بسازند

ٔشده بودن را  نيز می نمايند خود  شان  را در خصيه ھای خاک » مائوئيست«که ادعای » افغانستانی«بت پرستان 
 قھرمان "مجيد"چه  باعث  آن شده است که  يکباره  به نام نامی . آويزان کرده و مشغول پرستش وی بودند" صدر"

 چسپيده اند و برای خود آبرو وحيثيتی که ندارند؛ جست وجو می نمايند؟

سه زده و مجاور قبر  ھای چرکين و متعفن جمعيتی ھا، شورای نظاری ھا و ستمی ھا بویتسليم طلبان کلکانی که بر پا

خائن گشته اند نيز با بی حيائی و بی ناموسی عريان اسم ابر مرد اسطوره را در رديف اسم ھای » احمد شاه مسعود«

ٔ  قرار داده  و اين شخصيت برازنده ملی و انقالبی و کمونيست واقعی را  "مسعود جاسوس" و "ٔبچه سقاو"منفور 
 به خاطر مادر وطن افغانستان مبارزه و مجادله نمود و "مجيد"ی که  زنده ياد قھرمان شمالی خطاب داشته  و در حال

طاقت می و خادی و به امر کرملين نشينان بعد از شکنجه ھای چ پر- سر انجام توسط زنازادگان و وطنفروشان خلقی

 .»افغانستانی«به طرز وحشيانه به شھادت رسيد نه به اسم فرسا 

آستين ھای شان را بر زده )ساما( قھرمان و ميراث پر غرورش "مجيد" برای بدنام ساختن تنھاه تسليم طلبان کلکانی ن

ٔاند بل اسم ھای شھدای اين سازمان را در انحصار خائنانه شان در آورده و کوشش دارند تا سازمان فرامليتی و 
تسه دون بوده و است مختص به يک  ٔانديشه مائو- ليننيزم -ٔرا که ملبس به انديشه دورانساز مارکسيزم) ساما(سرتاسری 

 .ٔو يا دو  منطقه کوچک شمالی نشان داده و معرفی نمايند

از جاودانه شدنت می گذرد و در اين مدت مديد ديگر مادر سال  ھجدھم جوزای امسال سی و شش ،"مجيد"گرامی ياد  

ٔر جامعه بشری  تبارز کرده و  به ندرت دخودتی ھم چو ئگويند که شخصيت ھا .وطن مجيدی به جامعه معرفی نکرد
 و ھمرزمان انقالبی تواگر  . احساس می گرددًدا شديتو رھبر فرزانه و نترس نبود و کمبود فزيکی ًامروز واقعا .می کنند

زنده می ........   و" موسی،بھمن، فيض، ميرويس، پويا، طغيان، قاضی ضياء، جرأت، سرمد" ھم چو تو کمونيست

تان به چنين حالت زار و پريشان گرفتار نمی شد و نامردان وخائنان بر سرنوشت شان چنين بازی بوديد افغان و افغانس

 ندبی ناموسانه نمی کرد

درود و ھزاران درود بر ياد و خاطرات غرور آفرين انقالبی، مبارزاتی و عملکرد ھای ملی و انقالبی  بزرگمرد دوران 

 !ساز و تاريخساز  زنده ياد و گرامی ياد مجيد

 

 
 


