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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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 بازانجان

  
  جوره قربان

  ٢٠١۵ جون ٠٨
  

 "کلکانی"شھيد عبدالمجيد 
   ضد استعمار وامپرياليزم استهنگين فروزان تاريخ درخشان مبارزه ومقاومت ب

  

سی وپنجمين سالروز شھادت بزرگمرد انقالبی کشور، نگين حماسی کشور،  ش مصادف با ١٣٩۴ جوزا ١٨امروز 

رھبر سازمان آزاديبخش مردم " کلکانی"ورۀ مقاومت ومبارزۀ مستقل ملی وانقالبی کشور شھيد عبدالمجيد طاس

  .است" ساما"افغانستان 

ۀ باداران روسی خود به چنان به اشار" خلقی ـ پرچمی"سی وپنج سال پيش از امروز، وطنفروشان ھرزه وشرف باختۀ "

 جريحه هجنايت سبعانه وننگينی دست زدند که وجدان بشريت مترقی ومدافع ارزش ھای انسانی را برای ھميش

گان مزدوربيگانه درآن روزشوم، فرزانه ترين فرزند ملت ما ــ مجيد ــ را بزدالنه به شھادت خيانت پيش. دارساخت

  ." کثيف ونفرت انگيزخود وباداران اشغالگرشان حک نمودندرساندند، وداغ ننگ ابدی را برجبين

ه م حقا که يکی ازغم انگيزترين روزھای تاريخ معاصرافغانستان ب١٩٨٠ جون ٨ش مطابق به ١٣٥٩ جوزای ١٨روز"

مسمی گشته که ضمن ارج گذاری به شھيد قھرمان مجيد، ياد » روزشھداء«شمارمی رود؛ اين روز از سه دھه به اينسو 

 وجانباختگان جنبش انقالبی رۀ افتخارآميزجمله شھدای مقاومت کبيرميھنی به ضد استعمارسوسيال امپرياليسموخاط
عبدالقيوم رھبر، عبداال رستاخيز، نادرعلی پويا، انجينرقدوس، ياريھا، علی حيدرلھيب، داکتر فيض : مانند(ومترقی 

داوود سرمد، بھرنگی، حسين طغيان، عزيزشريف، داوود ت، أيس، گل محمد، اسد تيمور، رسول جراحمد، انجينرميرو
) وصدھا تن شھيد گمنام راه آزادی... منگل، عزيزطغيان، مينا کشورکمال، بشيربھمن، لطيف محمودی، شاھپور، 

  ."  بزرگداشت می شود

شود برخی   میکه ديده ن تا جائیآن ضد استعماری و مقاومت ضد روسی وچاکران بومی ادرميان اين مبارز! اما دريغا

که سنگر ودرفش مبارزات مسلحانۀ مستقل ملی " ساما" وراستين سازمان آزاديبخش مردم افغانستان بلند قامتشھدای از 

قول شھيد معلم حبيب و ه  رزميدند بدليرانهرا با کمال صداقت ، سر افرازی ومتانت  بر افراشته وتا پای جان " ساما"

َبطر"شھيد انجينير کريم؛ رفقای  نير سروربود، که درمسير راه اندراب در تپه ھای کندز به رھبری شھيد انج" يۀ جنگلَ

صورت دسته جمعی بسيار ه مور علم اندرابی بأنھرين درکمين آمر عبدالحی جمعيتی افتاد وباجمع يارانش نرسيده به م

  .، کمتر ياد می شوندبيرحمانه به قتل رسيدند

با اتکاء به نيروی رفقای استوار وسلحشوری بودند که ) بطريۀ جنگل" (ساما"رفقای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

نظيری از  طريق خلع سالح دشمن خود را مسلح ساخته، تا زمانی که نخل حيات  خود و با رشادت و از جانگذشتگی بی
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، يگانه به خون نغلتيده بودر ناسيوناليست ھای تنگ نظر شان به وسيلۀ جواسيس روس در وجود باند مسعود و ساي

  . حيرتان به شمار می رفتند- کابوس ارتش اشغالگر روس و ايادی آن در در بزرگراه کابل

ً اورۀ حماسه ومقاومت زنده ياد مجيد شھيد وزنده ياد رھبر که طبيعتطعالوۀ بزرگمردان مبارزو اسه من به يقين ب

 ۀکنيم به ھم  اند وکمبود جدی آنھا را دراين آشفته بازار سياست با تار وپود خود احساس میرھبران بی بديل ما بوده

ھر حال ه اما ب. ورم آر رفته است با کمال احترام سر تعظيم فرود میاکذکه درفوق آز آنھا ت شھدای عزيزو بزرگواری

تجاعی درميان باشد نبايستی برخورد کر شھدای پيشگام جنبش ضد استعماری ، ضد روسی وضد ارذاگرقرار باشد که 

ت  وصادقانه بار راستی ودرستی شخصيوالنهؤبرخورد مس. گيردی، يا لوکاليستی ويا ھم ھژمونيستی  صورت ه ئسليق

توان شخصييت سازی ويا  درغير آن با طومارسازی ھای  طوالنی نمی. شود  خوبی به ساحل مراد رھنمون میهھا را ب

  .ھم تاريخ سازی کرد

 شھيد و دليرانهدارم که نه تنھا من بل شخصيت ھای زياد ديگری که ديگر يا درميان ما نيستند  به افتخار اذعان میمن 

؛ محصول خدمات وعرقريزی ھای خستگی نا پذير ھمان جسته اندی پناھی ئشدند ويا ھم اگرزنده ھستند ازبد حادثه به جا

  .بوده ايم" ساما"زات مستقل ملی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان مردان بزرگوار وگمنام اما حقا خوشنام تاريخ مبار

  !)ساما(نگذار و رھبرسازمان آزاديبخش مردم افغانستان وخاطرۀ فناناپذيرشھيد مجيد، بنياجاودان باد ياد 

  !نابود باد توطئه ھای رسوای دشمنان راه و آرمان مجيد

  ! مرگ براشغالگران امپرياليست ونوکران بومی شان

  ! ضد امپرياليسم وارتجاعهپرخروش باد مبارزات مردم افغانستان ب

  !يا مرگ يا آزادی

  ھجدۀ جوزای سال سيزده نودوچھار

  جوره قربان

 

 


