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 Martyrs جانبازان

 
  آذرخش

  ٢٠١٢ جون ٠٨

 

:به ياد بود ازشھيد مجيد وميراث مبارزاتی اش   

  ساما ـ ادامه دھندگان

 
 قھرمانانۀ شخصيتی چون مجيد کلکانی سالگردی که ازبه خون خفتن. سيد ربازھم سالی گذشت وھژدھم جوزا فرا

. منطق وتوجيه کسب نموده ؛ شخصيتی که به حق اورا وجدان بيدارملت ما دربرابرزورگوئی وقلدری می نامند

وباداران شان دست به جنايت ھولناکی  مزدوران خودفروخته وبی آزرم سوسيال امپرياليزم ١٣٥٩درھژدھم جوزای 

. ده بلکه محروم ساختن يک ملت ازوجود يک فرزند آگاه وانقالبی پيشتازآنھا بوزدند که فقط ازميان بردن فرد ن

سان می ه ھرشخصيت واال، درمتن يک ضميرپاکيزه درطول چند دھه بايد ، تا بگُ خصايص نيک عديده درامتزاج با 

  .ناب ، چنان سربازبيباک ونترس به توده ھای محروم جامعۀ ما به ارمغان آورد

 ضد سوسيال امپرياليزم وايادی بی مقدارآن تنھا نبود ۀه مجيد قھرمان درسنگرداغ مقاومت مسلحانولی ھمان گونه ک

ضد دشمن متجاوزوسفاک ونوکران ه ورادمردانی ھم سرشت وھم سرنوشت ، باوی سنگرھای مقاومت مردمی را ب

م وآرمان آزادی ، اورا نگه داشتند ، به ھمان شيوه درراه دفاع ازمرد ـ پرچمی آن پررگبار"خلقی"ميھنفروش 

  اءودرست اين نکته است که جوھرتجليل ازروزشھد. دردخمه ھا وشکنجه گاھھا واعدام گاه ھمراه وھم گام بوده اند

يادبود ازمجيد وديگرروشنفکران آگاه وخودگذری که سرتسليم به دشمن خم ننموده وبا خون پاک : ازآن آب می خورد

  . فقط درمقاومت ، پايداری وايثارترسيم نمودندخود ، راه نجات نسل ھای دربند را
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تجربۀ مبارزاتی بيشترازسه دھه وآزمون بزرگ تاريخ درغباردود وآتش وجويبارخون ، به ما آموخت که برای 

دشمن سوسيال امپرياليست ديروز وامپرياليست امروز، آنچه اولين ومھمترين اھميت را دارد ، ھمانا محروم ساختن 

.  مثال زندۀ آن ملت مظلوم مااست ـ ازوجود روشنفکران آگاه ، رسالتمند وانقالبی شان می باشدجامعۀ تحت ستم ـ

ودرست درنبوِد چنان فرزندان صديق و متعھد مردم است که دشمن ومزدوران خودفروخته وعوامفريب آنھا 

ھيچ وجدان بيداری . راندازنديک چال وفريب ، ازيک بيراھه به بيراھۀ ديگرد و قادرخواھند بود توده ھا را با ھزار

انکارنخواھد کرد که اگرقھرمانانی ازتبارمجيد به واسطۀ دشمنان جبون ازپا درنمی آمدند ، سرنوشت اين ملت ازنوع 

ون می ماند بلکه مقاومت بزرگ ميھنی ما ھم سيرتکاملی خودرا د که درآن نه تنھا غرورملی ما مصديگری می بو

 ی ورھنوردی درجادۀ ترقی وپيشرفت، به آن گونه که حاصل خون صدھاھزاربرای تأمين دوبارۀ حاکميت مل

  .ھموطن مبارزما حکم می کند ، دوام می داد

اما آنھمه شگوفه ھای بھارمقاومت درطوفان سھمگين ناشی ازخيانت وجنايت پرپرشد ودشمن توانست با نابود 

ی ضد سوسيال امپرياليزم ، ضد امپرياليزم وضد ساختن گل ھای سرسبد جامعۀ ما ـ ازھرتشکل سياسيی که بودند ول

ارتجاع  بودند ـ مقاومت آزاديبخش ملی مارا ازمسيراصلی آن منحرف ساخته وبا زد وبندھائی که ازسالھا قبل با 

ارتجاع مذھبی برقرارنموده بود ، مردم ايثارگروتشنۀ آزادی را دردريائی ازاختناق ، بربادی وبرادرکشی غرق 

دورساختن .  ، دشمن پيش ازآنکه به جان مردم افتد ، اوالً فرزندان آنھا را ازآنھا دور می سازددرحقيقت. سازد

ينجا منظورنبوده و نمی اداوطلبانه به اردوگاه دشمن پيوسته واجيرگشته اند ، در نوکران زرخريد که مدتھا قبل و

، ) يعنی صرفاً افغان بودن( درسمت مردم تواند به عنوان ضايعه تلقی گردد زيرا موجوديت آنھا درظاھرو احياناً 

  . که مبنی برخيانت به مردم است ، فقط مترادف با تقابل آنھا با مردم می تواند باشد وبس ازآنجائی

امروزھم . بودند) ھا وپرچمی ھا" خلقی("روس ھا " افغان"به ظاھرنمونۀ کامالً رسوا وانکارناپذيرآن ، مزدوران 

اميد فرارازمحاکمۀ  وجنايت پيشه ، قالدۀ بادارامپرياليست ديگررا داوطلبانه وبه ھمان باند وطنفروش ، خائن

ھمان طوری که سوسيال امپرياليزم . ، با خفت وننگ تاريخی به گردن آويخته است ؛ ولی اينھا تنھا نيستندمردمی

ی طبيعی کشورما، خيال چپاول داشته ھا وثروت ھا برای تجاوزبه کشورما، به زنجيرکشيدن خلق قھرمان ما و

 وزير و عناصرخودفروخته، بی شخصيت ومزدورمنش را اجيرنموده وبا ترويج فن جاسوسی تا مسند رئيس جمھور

اش کامالً رسوا شده رنگ باخت ، به نيروھای ذخيره که با " سوسياليتی"وغيره رساند ؛ وزمانی ھم که توطئه ھای 

 و  به ھمانگونه امپرياليزم امريکا وامپرياليست ھای اشغالگر؛شدواسالمی آراسته شده بودند، متوسل " ملی"شمائل 

، " ترقی"، " دموکراسی"فروخته ، اجيرونوکران خانه زاد خود تکيه داشته ، با نيرنگ  خود متحد آن ھم برعناصر

  .وامثالھم می خواھند خلق تشنه لب مارا به اميد آب ، به طرف سراب بکشانند" کمک بشری"، " بازسازی"

ای رسيدن به آن ھدف ناميمون ، امپرياليزم به عناصر خودفروخته ، بی شخصيت وضد ملی اشد ضرورت دارد بر

تا به وسيلۀ آن ھا با تظاھربه ملی بودن ، منافع استعماری را با خيال راحت تأمين نموده وتداوم آن را دردرازمدت ، 

» کرزی«دفروخته ، بی شخصيت وضدملی ، حامد صرخواآن گونه عن نمونۀ متبارز. به سان زالو ، تضمين نمايد

سان عروسک بی جان ، به دست امپرياليزم امريکا ساخته شده ومطابق منافع آن ، تارھايش به حرکت ه است که ب

منافع  جوگرسرزمين ما کافيست به اين نکته عميق شود که آيا منافع ملی و و انسان ستمديده وجست. آورده می شود

گوش آن پی برده وفريب ه سرشت واقعی مزدوران حلقه ب و نه استعمارند ھمسان باشند؟ تا به کُ استعماری می توان

  .بيگانگان را نخورد" مترقی"و" روشنفکر"اجيران 
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آنچه برای ملت ما وآيندۀ فرزندان آن می تواند وحشتناک تر ازمرگ باشد ، ھمانا درغلتيدن مداوم دردام ھای گسترده 

امروزچھل و چند کشورمتجاوزبه افغانستان ، . خواھد بود" خدمتگارمردم"ومتظاھربه " روشنفکر "توسط ايادی

ھرکدام فعاليت ھای جاسوسی واستخباراتی خويش را ـ دررقابت با يکديگرـ به پيش برده وھرکدام جواسيس بومی 

م ھای مختلف ازکيسۀ بيت المال ، ھم به نا" گوساله ھای دومادره"سان ه وافغان نمای خودرا دارند که اکثراً ب

مانند اعالنات تجارتی درتلويزيون . ای. آی. ھمان طور ی که سی(افغانستان به جيب می زنند وھم مزدھای گزاف 

اين ھا اند که درپھلوی مخلوقات . دست می آورند هبپول ، ازولينعمتان خود ھم ) سربازگيری می کند"  افغانی"ھای 

، به عنوان جاده صاف کن اشغالگران ) وحزب اسالمی گلبدين وامثالھم" يک طالبانتحر("ديگرامپرياليست ھا 

  .ھره ھای بيجانی بيش نيستندومتجاوزان به خاک آبائی ما عمل نموده ودرشطرنج منافع استعماری ،مُ 

 .ينجاست که ھمسوئی نيروھای ملی ومترقی ضداشغال ، دربرھۀ زمانی حاضر ، اھميت خاصی کسب می نمايدااز

ھيچ کشوری درھيچ . افغانستان حاکم است ، درتاريخ دنيا ودرتاريخ استعماری بيسابقه است در شرايطی که امروز

موقعی توسط چھل وچند کشورھمزمان اشغال نشده بود ، مردم ھيچ کشوری درھيچ زمانی درزير چکمه ھای چھل 

گاھی کودکان   بود، وسرانجام ھيچخرد وخميرنشده" ترقی وتمدن"با ادعاھای دروغين " متمدن"وچند کشور

ونوباوگان ، زنان ومردان ھيچ ملتی درھيچ موقعيتی با اينچنين بی رحمی  وبی تفاوتی عمومی جھانيان ومعافيت 

رسالتمند جامعۀ ماست تا ديرنشده، با  و وجدان ھای بيدار پس بر. سان گنجشک شکارنشده بودنده کامل جانيان، ب

مزمن، باب تفاھم ودرک متقابل را بازنموده، با حوصله مندی، ازخودگذری وارجحيت کنارزدن اختالفات تصنعی و

دادن منافع ملی وآرمان آزادی که مبارزه به ضد اشغالگران وايادی بی آزرم  امپرياليزم کليد آن است ، دست کمک 

 و يان متمدن نما تحقيروھمکاری به ھمدگردرازنموده ونگذارند بيشترازاين، مردم مظلوم وبی دفاع ما، توسط وحش

  .سالخی گردند

ملی وانقالبی مستقل امروز، با برگزيدن وتبليغ خط مشی  ازبدونشرات آن درھفده سال قبل از» آذرخش«نشريۀ 

مقاومت افغانستان که افتخارطرح آن به شھيد مجيد برمی گردد ، ھمواره کوشيده است تا درنشرات خود ، چه 

درچوکات گاھنامۀ فعلی ، به آرمان ھای ملی وانقالبی وفادارمانده ، درحدتوان درچوکات ماھنامۀ آن زمان وچه 

بديھی است که ھمسانی آرمان واھداف ، گردانندگان اين نشريه را با سازمان بنيان . ممثل ومنعکس کنندۀ آن باشد

 طبيعی درتفاھم کامالً  طوره ، ب" ساما"سازمان آزاديبخش مردم افغانستان : گذاشته شده توسط مجيد ويارانش

به نيکی ياد نموده ، به نشراعالميه ھای آن " ساما"پس بيجا نبوده اگردرجريان سالھا ما از. وھمسوئی قرارمی داد

که تحوالت يک سال واند و مؤثرات آن دراذھان ، واکنش  ولی ازآنجائی. سازمان ومطالب مربوط به آن پرداخته ايم

است ، ما وظيفۀ اخالقی خود می دانيم تا دراينچنين موقعيت ، سکوت ننموده بارآورده ه ھای مثبت ومنفی فراوان ب

وتاريخچۀ پرتالطم مبارزاتی آن ، موضع خودرا مشخص " ساما"ودرارتباط با حقانيت مبارزۀ سازمان پرافتخار

  .سازيم

زآن ، به ازآنجائی که مبارزه براساس مشی اصولی متکی برانديشۀ پيشروعصر، محک بوده وھرگونه تغافل ا

جنايات ھولناک درسايۀ امپرياليزم  بيراھۀ خيانت ، تسليم طلبی ملی وطبقاتی ، وطنفروشی ، خيانت درحق مردم و

وبا ھمدستی ارتجاع می انجامد ، ما آن حقانيت مشی مبارزۀ اصولی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان را که ميراث 

ـ ادامه دھندگان تشخيص نموده وآن تشکل "ساما"عصراست ، درمجيد وياران شھيدش بوده ومتکی برانديشۀ پيشرو

درنتيجه ما . ضد اشغالگران ونوکران گوناگون آنھا می شناسيمه را مرجع معتبروسالم رھبری وپيشبرد مبارزه ب

 را که  درنتيجۀ پيش گرفتن سياست انقيادطلبی و پيوستن به اشغالگران ، ازاعتبارساقط شده و" ساما"مرکزيت سابق 
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ساما ـ ادامه (ومردم افغانستان فرومی رود ، بعد ازاحيای سازمان " ساما"کماکان درگودال خيانت به سازمان 

، مرکزيت فاسد ومطرود شناخته  و تحرکات وفعاليت ھای جبونانه وکاسبکارانۀ آن را جزء مانورھای ) دھندگان

. ضمن خط فاصل روشن با سنتريست ھا کشيده ايمما در. اشغالگران برای تحميق مردم ودوام سلطۀ آن ھا می دانيم

را " ساما"، ازسال ھا به اينسو فعاليت ھای مبارزاتی " چپ"طرف ه سنتريست ھا با تکيه برليبراليزم ولی اشاره ب

ھم شھيد باشند ، ھم غازی وھم صحيح "به بن بست کشيده اند وخيلی مائل بوده اند تا با حفظ موقف بين البين ، 

ھم زده وبا ه وازسرگيری مبارزۀ خط اصولی سازمان ، محاسبۀ سنتريست ھا را کامالً ب" ساما"احيای ".  وسالمت

. واکنش شديد برساما ـ ادامه دھندگان تاخته ، ھمسوئی خودرا با مرکزيت مطرود اعالم نموده وبه آن وفادارمانده اند

. قبول نمائيم" ساما" وفاداربه تاريخچۀ مبارزاتی ينروست که ما نمی توانيم سنتريست ھا را به عنوان عناصرسالمااز

اميد آنعده ازمبارزان سامائی که ازروی ملحوظات شخصی ، درِگرومناسبات تحميلی با مرکزيت انقياد طلب 

ومطرود باقی مانده اند ، به خود آمده تا ديرنشده به کاروان راه افتادۀ خط اصولی مبارزۀ ملی ـ انقالبی پيوسته ، خلق 

ين تنھا نگذارند ؛ و َدين سترگ تاريخی انستان را که بيرحمانه طعمۀ آسان استعماروارتجاع شده اند ، بيش ازافغا

  .خودرا به اين نحو ادأ نمايند

  

  !جاودان باد خاطرۀ درخشان شھيد مجيد ويارانش

  !مرک براشغالگران ونوکران شرفباختۀ بومی آنھا

  !رتجاعوا ضد استعماره پيروزباد مبارزۀ خلق ما ب

  !زنده باد آزادی ، مرگ برسارت

  

  »آذرخش«ھيأت تحرير

  ٢٠١٢ جون ۰۸  مطابق١٣٩١ جوزای ١٨

      

 

 


