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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 جانبازان

 
  رزم آزادی

  ٢٠١۵ جون ٠٩
 

 ياد مجيد کلکانی

  !داريم  زحمتکشان افغانستان را گرامی میۀ اين اسطور
 سالروز به است مصادف جوزا ھجدھم  !داريم می گرامی را افغانستان زحمتکشان ۀاسطور اين کلکانی مجيد ياد «

 چپ جنبش واقعی قھرمانان از يکی و) ساما( افغانستان مردم آزاديبخش سازمان رھبر کلکانی مجيد ياد زنده شھادت

   . گرديد تيرباران  "خلق دموکراتيک حزب" وطنفروش جالدان توسط قبل سال ٣٥ که کشور

 از افغانستانۀ زجرديد و مظلوم ھای توده یئرھا برای جاداشت، کشور شانزحمتک ۀھم قلب در که مقاومت ۀاسطور اين

 کشور ۀحاکم قدرت رأس در آن واقعی ھای نماينده که امپرياليستی کشورھای کمپرادور و مزامپريالي م،زفيودالي ستم زير

 نمی زبان و سمت قوم، منطقه، يک به محدود خودرا او  .کرد می مبارزه قاطعانه داشتند، قرار آن اطراف حلقات و

 شرق، جنوب، ستمديدگان درد ھم اندازه ھمان به تپيد می شمال زحمتکشان برای قلبش که ای اندازه ھمان به و دانست

    .کرد می احساس را افغانستان غرب و مرکزی مناطق

 امپرياليزم سيالسو مسلح دندان به تا نيروھای توسط کشور اشغال از بعد خصوص به ١٣٥٧ ثور ٧ ننگين کودتای با

 افغانستان مختلف نقاط در آزاديبخش جبھات تدارک و کشور آزادی صدد در کلکانی مجيد ياد زنده شوروی، اتحاد

 منظور اين روی و داد انجام یناپذير خستگی تالشھای افغانستان چپ جنبش اتحاد برای کلکانی مجيد ياد زنده .گرديد

   .نمود کشور مختلف نقاط به متعددی سفرھای

 سازمانھای و مردم ھای توده بين در او افزون روز محبوبيت و نفوذ از که مجيد رفيق ايدئولوژيک و طبقاتی دشمنان

 دانست، می خود ناپذير آشتی دشمن نقويتري را او شوروی اتحاد امپرياليزم سوسيال و بودند ھراس در افغانستان انقالبی

 کردند می استفاده نيرو و توان تمامی از )ساما( افغانستان مردم آزاديبخش نسازما جبھات تضعيف و بردن بين از برای

   .نمودند می نيز یئھمسو اخوان با روسھا ،)ساما( جبھات سرکوب برای موارد از بسياری در حتا که

 عمل به تايشس او از و نموده ياد خود پسند مورد القاب با را او کلکانی مجيد ياد زنده سازمانی غير ھواداران ھرچند

 دوران ايدئولوژی به متعھد خودرا انديشه، دون مائوتسه ِلننيست – مارکسيست يک حيث به مجيد رفيق اما آوردند، می

  کرد می مبارزه کشور زحمتکشان ۀھم یئرھا برای و دانسته طبقاتی ۀمبارز و کارگر ۀطبق ساز

 و انقالبی رھبر عنوان به او از کشور انقالبی ھای نسازما و افغانستان زحمتکشان تمامی که ھست ھم جھت ھمين به .

 انقالبی رھبر اين شخصيت کردن محدود و آوردن ينئپا  .نھند می ارج را مبارزاتش و نموده ياد کبير مارکسيست



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ارزنده مبارزات و او حق در جفا ملی حتا و یه ئمنطق عيار، فرد يک سطح در کشور افغانستان زحمتکشان و کارگران

   .بود واھدخ اش

   - !باد رھرو ُپر راھش و گرامی افغانستان زحمتکش ھای توده واقعی قھرمان و انقالبی رھبر اين ياد

 » ١٣٩٤ جوزای ١٨ )آزادی رزم(


