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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 A.R.M.D آرشيف اسناد جنبش انقالبی

  
  ٠٨/١٠/١٠ ــ طارق از افغانستان: فرستنده

  

  : يادداشت
ن و همکاران به خاطر فرستادن اين سند که طبق اطالع برخی از دوستا" طارق" با ابراز امتنان خدمت آقای

 خالصه ای از ۀ ايشان بوده و می تواند به مثابۀوقت، آخرين نوشت در آن" مجيد کلکانی" نزديک زنده ياد

شهيد بلند قامت تاريخ به شمار آيد، خواندن اين نوشته را به تمام احاد   وآن اسطورۀ مقاومت" وصيت سياسی"

را به سينه زده و از " مجيد"فکران سنگ هواداری از که هنوز هم در جمع روشن جنبش انقالبی به ويژه آنهائی

 تا سرخابی بر چهره های سياه و  اعتبار آن بزرگمرد تاريخ معاصر کشور و ياران جانبازش هزينه می نمايند

  . توصيه می نمائيم زرد خويش بکشند؛ 

به غير، مبارزه عليه دشمنان اين نوشته مرز بين انقالب و ارتجاع، استقالل و انقياد، اتکاء به خود و وابستگی 

به وضاحت بيان داشته که و آنقدر گويا و روشن  ،به دامن اين و يا آن راو غلتيدن  دنباله روی  بارنگارنگ مردم 

 جرأت می توان نوشت، يکی از نوشته هائيست که زمان آنرا هنه تنها توضيح اضافی را طلب نمی نمايد؛ بلکه ب

  .د حيثيت يک رهنمود مبارزاتی را در مقطع کنونی نيز داشته باشدبه کهنگی نکشانيده و می توان

 می توانست فرد، نهاد و يا جامعه را از دنباله روی امپرياليزم شبستن که که اگر در آن زمان به کار رهنمودی

ر شکاری آنها شدن و فضلۀ ارتجاع سياه و اسالم سياسی به دوسگ روس، غلتيدن به تسليم طلبی ملی با 

های تانکهای ناتو به خاک و خون کشانيده نگهدارد، در مقطع کنونی که بازهم کشور ما در زير چرخها و زنجير

آورد مردم ما را ربوده در طبق  می شود و از طرف ديگر ارتجاع دهن دريده دندان تيز نموده تا بازهم دست

  .ار می آيدچراغ راه مبارزان راستين به شماخالص تقديم باداران شان نمايد، 

رهنمودی که اگر بدون تعصب و با وجدان بيدار با آن برخورد صورت گيرد، می تواند فقط خود را در خط 

  . متبارز سازد"نه اين و نه آن"حرکی و پاسخ پورتال يعنی 

 با فراهم نمودن بهانه های بنی" نه اين و نه آن"خاينان به خط  ديروز همان طوريکه ،ما به نيکوئی می دانيم

اسرائيلی سر از گريبان روس و ارتجاع بدر کردند، امروز نيز هستند کسانی که در اساس با خط حرکی پورتال 

توان همراهی ندارند؛ مگر اين شرافت را نيز ندارند که يا در تقابل با آن پا پيش نمايند و يا صبورانه خود را کنار 

  .امل کار پورتال گردند تا به اشکال مختلف مانع تک، و در عوض می کوشندبکشند

داريم؛ به نبرد خويش ادامه می دهيم و کمترين " نه اين و نه آن"ما با اعتقاد راسخی که به درستی راهمان 

   .نيز نداريم سياسی بنی اسرائيلی مشتی مريض و واماندۀهراسی از بهانه های 

  AA-AA پورتال       ادارۀ                                                                            
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