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  سازمان انقالبی افغانستان
  ١٣٨٨ جوزای ١٨

  
  

  افغانستانرفيق مجيد، رھبر محبوب زحمتکشان 
  

  افغانستانن محبوب خلقيکی از رھبراکمونيست مبارز و  خون رفيق مجيد ، در ھمين روزقبلبيست و نه سال 

دھم جوزای وس در ھج سوسيال امپرياليزم رھای مزدوران گلوله. ار زددر جويبار خون مبارزان راه رھايی شي

 در شھر کابل ١٣۵٨در حوت   آنکه رفيق مجيد را آماج قرار داد و اين پيکارگر را پس از سينۀ١٣۵٩سال 

 نوکران روس .به شھادت رساندند  به جرم خدمت به خلق، که از او در سينه داشتندای  کينه باکردند،دستگير 

 به پوليگون پلچرخی بردند و در حاليکه از ن گروپ امين جنايتکارا جمعی از با را مجيد، رفيقصبحگاه آنروز

که دند  اعتراف نموًا اين جالدان بعد. کردند، تيربارانشلرزيدند به خود می گوارا ھيبت و جالل او چون قاتالن چه

 ون خونش با خنند تا اعدام کتر دور خلقی امينیجنايتکاران از او را اعدام از آنان خواسته بود کهۀلحظدر  مجيد

 جاودانه بدينگونه وی در آخرين لحظات عمرش اين خواست حماسی را.  يکجا جريان نيابد اين وطنفروشانکثيف

  نفرتش را نسبت بهحتی در لحظات مرگ نيز انقالبی واقعی  داد که به مثابه بزرگبه يادگار گذاشت و نشان

  را باشخواستند مرگ که میه ساخت اينگونه بيچار  راھای وطنفروش ه و پرچمین مردم فراموش نکرددشمنا

 با خون و بدينگونه بيرنگ سازند  به گمان خام خود شخصيت او راھمکيشان وطنفروش خلقی شان يکجا اعالن و

 پشت نکنند و در صدد  اعدام اوۀ به حماسبخشند، که ھرگز نبايد اين جانيان را بخود درسی به بازماندگانش داد

 ننگی ابدی بر پيشانی خود ۀ بر نيايند که اگر به چنين خفتی تن دھند، لکقاتالن با اين  ای»جبھه«ساختن ھيچ 

  . خواھند کاشت

محسوب ھای مبارزاتی کشور ما      رفيق مجيد در کنار رفيق اکرم ياری و رفيق فيض احمد از سمبول

ستثمار به جاع، استعمار و ا عليه ارت انقالبیۀ دوستی در رودبار ماندگار مبارزمردم که با تعھد، ايمان و شود می

  يکی از رھبران خردمند، مبارز و پيکارگر جنبش چپ، که به حقابت ساختث  شثار خونجاودانگی پيوست و با ن

 عقب  به زحمتکشان دادن آگاھیای از کار و پيکار برای وی در طول حيات انقالبيش لحظه. ست کشور ماانقالبی

ھای مردم   تودهدون به جنگ دشمنان ملی و طبقاتی ئوتسه انديشه ما-زمي لنين-ولوژی مارکسيزمننشست و با ايدي

  .رفت

ه و در جوانی به عياری رو آورد و ب اده شد، کودکی را با فقر آغاز نمود در کلکان شمالی زکه    رفيق مجيد 

وزان بودن چنين  و با فر شھرت يافتدبردار مردم دوستی و مخالف آتشين ظلم و استبدا در ميان مردم به علمزودی

ن زمان دھقانان شمالی مثل ساير  آکه درنداشت زحمتکشان  ستبرش راھی جز پيوستن به علم رھايی ۀتشی در سينآ

 بامجيد باالخره . شدند ار می استثم مالکانهۀی با پرداخت بھر زير ساطور خونين مالکان ارضدھقانان کشور در

اما بعد از آنکه سازمان جوانان مترقی و جريان زير رھبريش . ست جاويد پيوۀ به جريان شعلمارکسيزم آشنا شد و

 به عنوان يک ١٣۵۴نکه با آخرين نشست در  و قبل از آ رو به رو شدبا انشعاب گروه انقالبی)  جاويدۀشعل(



 2

در کنار  و ھای شمالی  ياران ھمدل و ھمراھش در تاکستان باد ورود، رفيق مجيد دل از دست نداسازمان از ميان 

ن  آه دروی ک.  به کارزار مبارزات کمونيستی پھلو زد»محفل شمالی« با تشکيل بار ديگررنجبران اين خطه، 

ھای  ُ  افت جنبشًای و مخصوصا ھای توده کمونيستی از يکسو فروکش حرکتزمان با درايت و فراست 

  وبست اھی را به گلوله میزاديخووی ديگر استبداد رژيم که ھر صدای آديد و از س روشنفکری را به روشنی می

 گذاشتن گام عملی در از ميان برداشتن، اقدام به  آگاه بودپذيری آن  و ضربهکاری جنبش  از تشتت و خردهًمتقابال

توان  ھای ابتدايی و اينکه در جريان پراتيک می  و باالخره بعد از بحثسازمان نمود  دوۀچنان وضعيتی در محدود

  تحت رھبری»ای افغانستانگروه انقالبی خلق ھ« ھجری خورشيدی به ١٣۵٣ يکديگر را خوب درک کرد، در

ن دوران با  آرفيق مجيد که در.  پيوستترين رھبران جنبش انقالبی افغانستان ، يکی از برجسته احمد فيضرفيق

گفته  ه ب. به شرايطی دست يافت تا ھر چه بيشتر به مطالعاتش توجه نمايد،زيست یيار ھمرزمش فيض مخفيانه م

 کبير و پربار ۀوريک گنجين داشت، به زودی بسياری از آثار تيای رفيق مجيد که استعداد فوق العاده «،داکتر فيض

ای  ھای آموزشی پيشرفته وليت برخی از کورسؤ مسدون را خواند و توانست  مائوتسهۀ انديش- لنينيزم- مارکسيزم

 که و قرار گرفتن در مرکزيت گروهنقالبی خلقھای افغانستان رفيق مجيد با پيوستن به گروه ا. » بگيرد در گروهرا

 کار و ۀ، رفيق مجيد را از محدودآمد  به حساب میکمونيستی  و تا حدی سراسری ن زمان يگانه گروه رزمنده آدر

 او گذاشت  در سطح کل کشور را در برابروسيعی ۀ و حوالی آن بيرون کشيد و گستر»شمالی « انقالبی فقطۀتجرب

بيشتر زحمتکشان ھای طبقاتی و ارزيابی   بافتوانست ازين گستره برای شناختت ھای خاصش نمی و با توانايیو ا

  باز نمود آگاه سود نبرد و به اين خاطر گروه انقالبی برای او افقی به اين گستردگیای کل کشور به عنوان انقالبی

او ديگر به  و اين نشان داد که به عھده گرفت رفيق راھب را نيز آموزش کورس وليت ؤيکه او مدتی مستا جاي

 ضايعه و  زمان انقالبی در آن بيجا نبود که رفيق فيض احمد جدايی او را از گروهلذا .پختگی تيوريک رسيده است

      . دانست می  جنبش انقالبی افغانستان سختی بر پيکرۀضرب

 لنينيست ھا، رد يا - حدت مارکسيستنگی وجنگ توده ای يا جنگ چريکی، چگو( با سه اختالف  رفيق مجيد 

 ھادی محمودی وفل ا وحدت با مح جدا شد و دراز گروه انقالبیخورشيدی  ١٣۵٧ در سال )قبول تيوری سه جھان

 با اينکه سه گرايش عمده در ساما .را  بنيان گذاشت) ساما(دم افغانستان  سازمان آزاديبخش مر،علی دھاتی نادر

 ساما بر اساس نظرات رفيق مجيد به تصويب رسيد و به اين خاطر او به عنوان رھبر ۀوجود داشت، اما برنام

 که رفيق مجيد را يکی از يارانش که سخت به مشی ق داکتر فيض احمد، با اين باور رفي.اصلی ساما شناخته شد

ری برای حل ھای بسيا  بحثۀ وسوسه کرد، در حاليکه زميند، در جدايی از گروه انقالبیچريکی دل بسته بو

به وضاحت نوشت که ) زمان رھايیوقت سا وريک آنارگان تي( اختالفات وجود داشت و اين را در مشعل رھايی

رفيق مجيد بعد از دستگيری بار ديگر تعھدش را به کار رفيقانه برای داکتر . وليت جدايی را آن رفقا گرفتندؤمس

 و در ش انقالبی افغانستان بر زمين افتاد اين سرو تنومند جنبابراز داشت، اما ديگر زمان گذشته بود و بعد از مدتی

ذيری در  فنا ناپۀاطر اين را رفيقی از سازمان انقالبی افغانستان چون خ.ه بيشتر درد ديدسوگش رفيق فيض از ھم

 نبش پرولتاريايی افغانستان چگونه ضرورت کار يکديگر و شمشير زدنھای جاودان ج سينه دارد که اين اسطوره

    .   ديدند  میھا بعدين راراي درين راه خامشترک
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با تشکيل جبھه متحد و پذيرش جمھوری اسالمی و با ل سازمان رھايی  مث  زير رھبری رفيق مجيدساما     

 مناطق روستايی ت به تشکيل جبھات متعددی دردسمخفی و علنی قرار دادن کار سوسياليستی و دموکراتيک 

 شھر ًرھا، مخصوصاشھدر بعضی از . ھای شھری نيز توجه داشت رش چريکپروبه   آنافغانستان زد و در کنار

 ستراتيژيک ۀ جنگ در مناطق پايگاھی به مرحله حملقبل از آنکه اينگونه داد و می انجام کابل عمليات چريکی

چنين  از توان  را نمیدستگيری رفيق مجيد در شھر کابل ی شھری پرداخت کهچريک  قبل از وقت کار به،برسد

د به تسليخگاه جالدان گلبدينی  رفيق فيض در رفتن به پای خواين اشتباه و اشتباه.  جدا دانستای مشی نانوشته

زيرا بعدھا  شد، بی مکثی برای جنبش بسيار مفيد بود، کاھد که اگر چنان نمی ھرگز از بزرگی اين رھبران نمی

ه  جای شان ھرگز پر نشد تا حال که حال است،داشته اند ون دوران  آنبود آنان نشان داد که چه نقش بزرگی در

ای پيش پای اين جنبش   الترناتيف تازهباز نمايد وساما نتوانست راه جديدی برای جنبش چپ انشعاب . است

ھای  با انشع راه او را ادامه دادند، ولیداریبعد از شھادت رفيق مجيد گرچه رزمندگان ساما با سنگر  امابگذارد،

بود،  د و مھمترين آن شھادت قيوم رھبرما وارد گرديسنگينی که از درون و بيرون بر ساپی در پی و ضربات 

 که به مزار ای  سقوط طيارهۀھای فعال در توطئ  تن از سامايی٣٠ساما را ضعيف ساخت و در آخر با شھادت 

ای بر  رد کننده خۀيز حضور داشت، ضرب ن ساماۀھای بر جست يکی از کادررفت و درميان آنان داکتر نيزک می

 مبارزات ۀمارکسيستی در صحنساما وارد ساخت و به اينصورت ساما ديگر نتوانست به عنوان يک سازمان قوی 

باشند و   تا ھنوز در داخل و خارج فعال می از ساماھايی گرچه گروپ.  کشور حضور فعال داشته باشدسياسی

جريان است تا بار ديگر ساما ھايی در  زمان تالشدار اين سا ھای سابقه کادرای از شود که از سوی عده گفته می

ونين مبارزات انقالبی داخل کشور ھا بستر خ اين کادرً و مطمئنا مبارزات انقالبی کشور فعال سازندۀدر گستررا 

ن تندری به طول چورا بر خارج نشينی ترجيح خواھند داد و بر اين بستر گام خواھند نھاد و به صدای مجيد که 

سيد، لبيک خواھند گفت، اما انداز است که اگر ازين بستر بگريزيد نارفيق و سالو ھای طبقاتی طنين دوره

مين بيست و نھ باور ما در ا حال به دست ما نرسيده است، مگريد کند تھا را تأي ھا و حرکت ای که اين تالش نوشته

 در داخل آن نيز  خارج از ساما بلکه است که راه مجيد نه تنھا درسالروز شھادت رفيق مجيد درين يادواره بر اين

    .ھر گز بی رھرو نخواھد ماند

 که او را ای ه لحظتا، ا پرورش يافته بود و رھبری از تبار زحمتکشان بود. ل.  در مکتب م   رفيق مجيد که

 يک فقطنگشتی عقب ننشست و در حد  بند ازۀاش به اندا کمونيستی موضع از ،  اعدام قرار دادندۀدر برابر جوخ

ھايش به رفيق فيض مبنی بر کار مشترک از باورھای پوالدينش  بلکه آخرين پيامرھبر ملی نه تنھا افت نکرد 

ش بی توجه و يا وليت شماری از رھروان بی مسو کهسفانه متأمگر، کرد نسبت به علم رھايی پرولتاريا حکايت می

اکرم، فيض، ( قام او را به عنوان يک رفيق و يکی از سه پيشوای دلير کمونيستی بی آنکه علو م وکارانه محافظه

ين آورده و نوعی در حد يک پيشوای دينی پاياو را ناآگاھانه » آغا صاحب«، با خطاب در نظر بگيرند) مجيد

وريد و ش  بر ضد چنين احترامی میًداشت، مطمئنا شوند که اگر خودش حيات می حرمت اخالقی برايش قايل می

 رفيق مجيد ريختن صرف چند گلواژه به ۀيادوار به اين خاطر .داد که اينگونه از او وارونه تمجيد گردد اجازه نمی

ی از زندگی انقالبی او ھمراه باشد تا سرمشقی گردد برای يھا پای مزار او نيست، اين يادواره بايد با درس
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با عزا و سالروز مجيد   برگزاری و تجليل از.کنند  ھديه می به پای انقالبرا خون شان انقالبيون مارکسيستی که

. ن اين انقالبی چيز ديگری نيست گرفتهمسخر، توھين و  تحقير به جزن با خيرات و دعا آسياھپوشی و بدتر از

جنگيد، نھنگ موج   بر ضد استثمار و استعمار میانديشيد و  به رھايی خلقش میه کی زندگی پر بار مجيدھا درس

؛ به راه و سازمانش ايمان و اعتقاد داشت؛ به کرد ھا دوری نمی  تودهرانک از دريای بيای نی  بود که لحظهآفري

 ۀکرد؛ جنگ خلق و مبارز ن را نفرين می آزندگی و منافع پست شخصی و لميدن در خارج و کيف کردن از

 خدمت به خلق از سلول انست؛ روحيۀد  زحمتکشان کشور از قيد استثمار و اشغال مییمسلحانه را يگانه راه رھاي

که بايد  ھای روشنفکرانه و بی حاصل نفرت داشت و دھھا موردی کشيد، مرد عمل بود و از جدل سلولش شعله می

 سر مشق قرار ھر نوع احترامی جدا از. ھا را سرمشق زندگی مبارزاتی خود قرار دھند انقالبيون مارکسيست آن

     . باشد ھای او می ، عقيده و آرمانبلکه توھين به راهرد اآز ين انقالبی را میح اواين موارد، نه تنھا ر دادن

به مثابه   ھستند که و رفيق مجيد سه رھبر شھيد جنبش انقالبی کشور ما رفيق اکرم، رفيق فيض احمد

 از زمان تشکيل سازمان جوانان ای ھای رزمندگی در سازماندھی و ھدايت جنبش چپ و نھضت توده سمبول

 با سازماندھی و آگاھی دادن به اين سه انقالبی بزرگ. داشته اند یچشمگيرارزنده و  نقش مترقی تا حال

ھای خروشچفی و   زرد و مزدور ريويزيونيستۀروشنفکران انقالبی، روشن نمودن راه انقالب، افشا نمودن چھر

 برش ابت نمودند که از سرشت خاصی به پای سدر تنومند مبارزات طبقاتی، در عمل ثثار خون شانباالخره با ن

 و رفيق مجيد بی مايۀ رفيق فيض احمد» رھروان«شماری از اما با درد و دريغ .  رھبران انديشه و عمل انديافته،

 به ،استحاله نموده »ھای دموکراسی ليبرالی پلوراليست«و  »چپ مدالگير«، به آنان افتخار  راه پره جای ادامۀب

 را بر گردن ھای کثيف سرمايه  که مدالاينان . خيانت کردند پيشوای جنبش کمونيستیاين دوولوژی ديھا و اي آرمان

 کثيف  با اجرای کارھای وشدند و سرکاری تا فرق گور قالده کردند و يا در حزب سازی رسمی، قانونی

چ انجويی ھي«گفتند  ھای مزدور سرمايه که خود زمانی میانجو تا قبرسازی چون ی کنیريفورميستی، از جو

 ھا و تخدير نمودن آنان به قبول استبداد و ، به دادن داروھای مسکن به توده» آن زير پای سيا نباشدُنيست که دم

  اين طرز ديد با باھا تبديل شدند و  به دشمنان کمونيستً انگلس عمالبه گفتۀاستعمار چنان غرق شدند که 

بھه قرار  در يک جشان با قاتالن ھالبيک گفتن به ندای دونرت ولوژی فيض و مجيد وداع کردند و باالخره جھيايد

مزدوران با روشن شدن ماھيت ضعيف و بی غروری اينان،  ھا چنان خيانت کردند که خون و به اين درفتنگ

   !!سيس حزب واحد را نيز فرمايش دھندشان تأ  برایپرچمی جرئت يافتند که

 از  وداند  میز شھدای جنبشی که خود را با تمام وجود به آن مربوطانستان با تجليل اسازمان انقالبی افغ       

 پاس داشتن چنين  از يکسو با،سازد ش را می انقالبيۀوظيفرھبران شھيد آن تجليل از و  سر بلند کردهچنان بستری 

ن از کار  آموختن آنمايد و از سوی ديگر و حتی مھمتر از میداران ادا اش را به اين علم اقل دينی حديھا خون

ً مسلماھراس به پيش تازد و اين   بیبزند و پھلو  راسختر و استوارترای وفان خشم تودهط به  است تامبارزاتی آنان

 در باتالق پلوراليزم و فضای باز  از مدعيان اين جنبشی زيرا بخش،باشد و مھمتر می نسبت به ھر زمانی جدی تر

ای ھم درين   و عدهاب سازی و تقويم سازی مبارزه مشغول اندشب و روز به سرچنان گير مانده که  استعماری
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 عاجل و مقدس شان قرار داده ۀنوشت ساز  از تنبلی و بی عملی، شطرنج و قطعه بازی را وظيفروزگار داغ و سر

  .اندو البد انقالب را از ياد برده 

 سيدال سخندان ای کشور عله شاز نخستين شھيد جنبش چپ دو سال قبلکه   سازمان انقالبی افغانستان طوری

ه عمل  تجليل ب از خون اوھای کابل و پولی تخنيک ش در پوھنتونيھابا نصب پوستر  فراموشیھا پس از دھه

، تا باشد ياد اين دلير شھدای جنبش چپ نيز تجليل کند از ساير داند تا  انقالبی خود میۀ اين را دين و وظيف،آورد

بار فروزانی در روح تاريخ ما جاودانه گردد و با محک قرار دادن زندگی پر ھای  چون شعلهزنان و دلير مردان 

 ھای سبکسرانه خود را گويیداز يکسو با تن  ود روح انقالب را مسخ کن کهقادر نشود، ھيچ فرد وسازمانی شان

زند و به پای بياويبه گردن ھای امپرياليستی  ، مدال قامت و از سوی ديگر با خم کردنبتراشندناف زمين و زمان 

ھا نشان خواھيم داد که ميان آن   ما با اين يادواره.ا برباد دھندھای استعماری شرف و آبروی کمونيزم ر پول

 زمين تا برند، که جوانان دختر و پسر را به ليسيدن پای بورژوازی می پيشوايان راستين و پيشوايان دروغينی

 با بيان داند تا منحرفان چپ را  خود میۀ افغانستان وظيفقالبیان سازمان به اين خاطر. داردوجود آسمان فاصله 

ھای زحمتکش افغانستان بی   جنبش انقالبی کشور و تودهبه پيشگاه کار آنان ۀزندگی اين رھبران انقالبی و مقايس

  . راه سرخ شھيدان جنبش کمونيستی به پيش رود دربا باور به کمونيزم و انقالب و نقاب سازد

  !رفيق مجيد، راه سرخ ات ادامه داردآرام بخواب 

  

  مرگ بر امپرياليزم

   به پيش،در راه سوسياليزم
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