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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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

 ٢٠١۴ جون ٠٨
 

  ،مجيد قھرمان
  ! اسطوره ای زنده و جاويد

 
 

محسوس اً فغانستان اسير شديدبيشتر از سی سال و اندی از شھادت اسطوره ای می گذرد که امروز نبودش در سرتاسر ا

 .می شود

سازمان آزاديبخش ( رھبر و بنيانگذار ،ھشتم جون سالگرد جانباختن يک تن از فرزندان راستين و انقالبی مادر وطن

 ،ستيغ کوھستان ھای سر به فلک کشور گر عصيانگر و ستيزه ،اين  عقاب بلند پرواز .می باشد) ساما-مردم افغانستان

 .می باشد»مجيد کلکانی«زنده ياد ابر مرد شخصيت برازنده 

سوسيال  عيسوی بنابر دستور ١٩٨٠ خورشيدی مطابق به ھشتم جون ١٣۵٩در جوزای سال »مجيد کلکانی «بزرگمرد 

پرچمی و خادی به  ،زنازادگان و بی ناموسان خلقی ،و توسط حرامزادگان» برژنف« ھای شوروی باالخص امپرياليست

از عمق  ،»جيد کلکانیم«رھبر آزادگان . فاع از مام ميھن اعدام گرديد و به جاودانگی پيوستخاطر دفاع از مردم و د

 و در قلب مردم ستمديده اش نمودجلب به خود جامعه برخاست و با مبارزات انقالبی و عدالت خواھی ھايش توجه ھا را 

بقات حاکم بی باکانه رزميد و من حيث   ستم و ستمگری طعليهمجيد قھرمان با درد و رنج بزرگ شد و .  باز کردیجا

مھمترين عاملی که  رھبر شايسته و محبوب  .محبوب ترين و انقالبی ترين شخصيت تاريخ ساز در جامعه تبارز کرد

طبقاتی و ۀ  ضد نابسامانی ھای جامعهرا در قلب توده ھای ميليونی خانه داد ، ھمانا مبارزاتش ب» مجيد کلکانی« ،)ساما(

ايستادن صادقانه و شرافتمندانه اش درموضع دفاع از حقوق بی نوايان جامعه و در  ،ر و استثمار گرطبقات ستمگ

کلکانی کبير تا واپسين نفس و فرجام زندگی پر  .کارگران زحمتکشان و تمامی مردم افغانستان بود ،مجموع  دھقانان
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، آزادیخاطر تحقق و رسيدن به  ه مد و با نيغرورش درعمل و نظر يک لحظه ھم در مقابل دشمنان خونی و غدار کوتاه

   .دموکراسی و عدالت اجتماعی بی باکانه رزميد

 عيسوی  ۵٠ ۀ سی خورشيدی  مطابق با دھۀمبارزات سياسی خود را در سال ھای دھ» مجيد کلکانی«ابر مرد بی بديل 

 الھام گيری از انقالب اکتوبر و»  محمودیدالرحمان بداکترع« افکار انقالبی عليه استبداد طالئی آغازيد و تحت تأثير 

قرار گرفت و خواھان سرنگونی قھری » صدر مائوتسه دون« تحت تأثير انقالب خلق چين و آموزه ھای شوروی، 

ازھمان آوان جوانی تصميم گرفت تا با ريشه کن کردن ستم » مجيد قھرمان«سردار آزادگان  .رژيم کھن و مستبد گرديد

از خود گذری ، اين عصيانگر پر ھيبت با متانت .دگی نو را برای دردمندان و ستمکشان جامعه بدھد بشارت زن،و بيداد

 اين ۀتاريخ چندين ھزار سال .در مبارزه و مقاومت  وقف نمود را ين راه مبارزه کرد و تمام زندگی اش او ايمانداری در

 . ه استبالد کھن به ندرت چنين فرزندان انقالبی را در دامانش پرورانيد

اسطوره ھا و اين مارکسيست کبير را در مقابل مادر وطنش و مردم تھيدست و پا برھنه ۀ  اسطورۀدر زير عشق و عالق

 :اش ببينيد

 ! مادر  "

به دامان پاک قھرمان پرور تو ، به سينه ھای گلگون فرزندان شھيد تو ، به سنگر ھای سرخ شھر ھا و روستا ھای 

 خشم انتقامجوی تو سوگند ياد می کنيم که تا دامان ميھن گرامی ما را از لوث استعمار و نجاست پامال شدۀ تو و به فرياد

  ( ١٣۵٨ . ٨ . ٢٩ - فاجعه است يا حماسه - شبنامه."   (رژيم مزدور آن پاک نسازيم ، سالح رزم خود را بر زمين ننھيم

در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته " (.يم شستما لکۀ ننگ استعمار روس را از دامن پاک ميھن با خون خود خواھ "

 ")١٣۵٨ . ١٢ .٣  -است 

سوگندی که ياد کرده بود و قولی را که به به ) ساما(فرزند دالور خلق و رھبر محبوب و گران ارج  ،ببر غران انقالب

د و در پيشگاه خلق و خاطر ميھن و مردمش تا آخرين نفس ايستاه  وفادار ماند و عمل کرد و ب شجاعانه،مردمش داده بود

تاريخ با سربلندی و غرور بی پايان مرگ را پذيرا شد و توسط جالدان خلقی و پرچمی و به امر باداران روسی شان 

 !اعدام گرديد

 !مجيد کبير

شما زنده می  !ای کاش .امروز نيستيد که ببينيد ميھنت و مردمت در چه حالت زار و فالکت بار ھردم شھيد افتاده اند

در نبود  .د که يک بار ديگر نيز ناجی آزادی ملی می گشتيد و مردم تان را از اين منجالب و بدبختی می رھانيديدبودي

 . ميدان نمانده استرزمنده درفزيکی شما به جز ياران و ھمسنگران وفادارت ديگر 

دار و رھبر گرامی نامۀ اسطور ،درود و ھزاران درود بر ياد و خاطرات تابناک و غرور آفرين راد مرد بزرگ

 !مجيد کلکانی ،آزادگان

  يامرگ يا آزادی

 يا مرگ يا پيروزی

 

  


