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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

 
  ميرويس ودان محمودی

 ٢٠١٢ جون ١١

  

  مجيد كلكانيزنده ياد 
 

جاودانگی تاريخی ه  خلق اسيرش تباه کرد  و بئیرا در راه رھا که ھستی اش مجيد کلکانی ، مردیزنده ياد

 .پيوست

انسان جھت  . باشندی می مادی و بعضی انسان معنویازھاي نیی دارد که برخئازمندی ھاينش نيآفر انسان از بدو 

 . كندی دست و پنجه نرم کرده و مبارزه م   پردازد و با عوامل مختلفی و تالش میش به سعي خویازھايل به نين

دابتداء خود را بشناسد و ي بایآدم .باشد  خود شناسی میايش ي انسان، مبارزه با خوۀن مبارزين و مھمتريبزرگتر

  . بپردازدین آفرينش به خودسازيد و سپس بر طبق اصول و موازيش را درك نماينش خويل و ھدف از آفريدل

 و   درستی شناخت و بر زرق و برق مادياته را ب  مقاومت خودش را و جامعه اشۀمجيد قھرمان آن اسطور

مجيد قھرمان با شناخت  .آزاد زيستن و آزادگی انسانھا انديشيد الن کشيد و به انسانيت ،خواھشات نفسانی خط بط

 توده ھا عليه ئی طبقاتی افغانستان وطبقات حاکم بر سرنوشت توده ھا سوگند خورد تا برای رھاۀکاملش از جامع

تنھا يک ه و فراز ھا از خود نطبقات ستمگر مبارزه کند و چه جانانه مبارزه را آغازيد و بعد از گذشت از فرود 

  . شھرتش از مرز ھای کشور فراتر رفتۀشخصيت ملی و انقالبی تبارز داد بلکه آواز

  .يد که مبارزه يعنی شکست دادن دشمن آوجود میه شود، در انسان اين توھم ب زمانی که از مبارزه صحبت می

ت بلکه مبارزه يعنی کوشش برای رسيدن به ھدف اما واقعاً مفھوم مبارزه تنھا برای شکست يک يا چند دشمن نيس

   .باشد نيز می

  .تواند فتح قلۀ کوھی باشد و يا رسيدن به آزادی و اوج قله ھای پيروزی اين ھدف می

بدانجھت وی  . مبارزاتی اش را ترسيم نمود و ھمچنان دشمن طبقاتی اش را شناختمجيد قھرمان ھدفمندانه راه

مجيد کلکانی راه و ھدفی را که انتخاب کرد تا  .تافت و دشمن از ھيبتش لرزيدمصممانه در جھت شکست دشمن ش

   . مبارزاتی اش بود رزميدۀ که ھدف عمد   مردم و ميھنئیخاطری رھاه به آخر ادامه داد و پيروزمندانه ب

گيری از مطمئناً در پی رسيدن به ھدف، موانع گوناگونی وجود دارد که ھر کدام به ذاتش دشمنی است برای جلو

   . به ھدف  رسيدن
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 ترين ھدف زندگانی ھر انسان واال انديش و مبارز حفظ  ئیيکی از اھداف بزرگ برای بشر در عين حال پايه

 ھويتی که به وی استقالل فردی و اجتماعی و سياسی می.  و ھويت ملی اوست   و ھويت مبارزاتی ھويت انسانی

  .سازد بخشد و او را از ديگران متمايز می

 و انتخاب نبرد مسلحانه تا پيروزی در بين "ساما" و توانست با ايجاد   يد بزرگ جسورانه از موانع ھا عبور کردمج

تنھا يک سازمان ملی و ه  را ن"ساما"وی توانست  .طبقات و اليحه ھای زحمتکش جامعه محبوبيت خاصی پيدا کند

  .نيز برساندشھرت جھانی به انقالبی تبارز دھد بلکه 

 يک سمبول  مبارزاتی و ملی اش را حفظ کند بلکه توانست از خود -توانست ھويت انسانینه تنھا يد مجيد شھ

دشمن ه اسم مجيد يعنی مردی و مردانگی ، تسليم نشدن ب .يادگار مانده مردانگی و ناموسداری در ميان توده ھا ب

  .غدار ، مبارزه تا پيروزی و جان دادن برای ميھن و مردم

ست که برای تسلط کامل بر اتعماری و استثماری، ھمواره خواست نيروھای استيالگر بر اين بوده و در جوامع اس 

سختی مقابله خواھد نمود ه  دارای ھويت به وجامعه، نخست بايستی ھويت انسانی را از بين برد وگرنه انسان آزاد

 داخلی و خارجی خواستند که ھويت   دشمنان رنگارنگ. و نخواھد گذارد که تماميت خواھان به اھدافشان برسند

ھرچه کوشيدند که به ھدف نا ميمون شان  . نمايندتروررا  شخصيتشنی مجيد را خدشه دار کنند و انقالبی و انسا

 شخصيتش را تثبيت   برسند ناکام ماندند زيرا مجيد انقالبی با مبارزات انقالبی اش و آگاھی دادنش در بين توده ھا

 کشور ھيچ فرد ملی و انقالبی را سراغ نداريم در تاريخ معاصر .توده ھا جا باز نموده بودساخته بود و در قلوب 

  .که ھمانند مجيد پر آوازه بوده باشد و در قلبھای اکثريت مردمش جا باز کرده باشد

 و محبوب   عام و خاصۀ مقاومت و جانبازی بود بلکه شخصيت انسانی اش وی را شھرۀتنھا يک اسطوره مجيد ن

محبوبيت مجيد بزرگ حتی سنتريست ھا و ديگر مرتجعان را سراسيمه ساخته بود و اين اپورتونيست  .اخته بودس

اينھا حتی  .فتادما طلسم و شعبدبازی شان کارگر نيھای تمام عيار خيلی کوشش نمودند که مجيد را بد نام سازند وا

و از کنج و زوايا در نبود رھبری آزادگان توطئه  و گذشت سه دھه آرام ننشستند   قھرمان ملیاين بعد از شھادت 

 ابر مرد  خواستند تا اسم مطھر   ناجوانمردانه  مجيد   کردن در مقابل ھيبت چيدند و با عقده ھا و احساس حقارت

تنھا رسواشدند ه زمين افتاد نه  اين فواحش سياسی از بام بئیبديل را در اجتماع بد نام سازند و اما طشت رسوا بی

  . غرق ساخت ،شان  گوشه گير شان کرد و در باتالق اعمال و کردار ضد انقالبیبلکه

که بھتر بتوانند به مقاصد شوم خود برسند، تمام سعی خود را به کار گرفته اند  امروز دشمنان ملت افغان برای آن

بھمن  -فيض احمد -تا ملت افغان را در يک ھرج و مرج فکری و سردرگمی کامل نگاه دارند و اما رھروان مجيد

ٌ سنتريستھا   در مقابل.....و ، ارتجاع اسالمی » افغانستانيھا/خراسانيھا« توطئه ھای دشمنان گوناگون خصوصا

گری چھره ھای کريه شان از ھيچ نوع ءسعودی و پاکستان ايستاده اند و در راه افشا - شيعه و سنی و عوامل ايران

   .ورزند  انقالبی دريغ نمی تالش

 سياسی کشور ۀمردم و يک حزب انقالبی مقتدر در صحنه فعلی يک دولت ملی و انقالبی و متکی بدر حالت  

دوش گرفته در ه  مقدس را بۀ ما وطنپرستان افغان اين وظيفءً وجود ندارد تا طبقات مرتجع را سرکوب سازد بنا

ا تا بر قراری دولت اين حرکت م .افشأگری مرتجعان ھمت گماشته و آتش در خرمن ھستی شان افروخته ايم

  .کارگران و دھقانان ادامه خواھد داشت -زحمتکشان

ين روز ا بايد با تجليل شايسته از٫ھشتم جون امسال مصادف است با سالروز شھادت بزرگمرد انقالبی مجيد بزرگ

زيرا مجيد از کار نامه ھای انقالبی مجيد قھرمان ياد کنيم و اين روز را به روز شھدای راه آزادی تبديل کنيم 
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شھادت رسيد و چه افتخار است ه خادی و پرچمی اش ب - کثيف روسھا و نوکران کثيف خلقیاندسته قھرمان ب

  .دست تجاوزگران و نوکران بومی اش جام شھادت بنوشده  که ب  برای يک مبارز افغان

 ما نيستيد و اما راھی را که  اگر شما در ميان، شھيد مجيد کلکانی،اصلی افغانستانملی بديل و قھرمان  ابر مرد بی

باشد ھرگز دست از   ميھن محبوب تان میئیترسيم نموده بوديد ادامه دارد و تا سرمنزل آرزو که ھمانا رھا

 ستمديده و   مجيد راھی را که انتخاب کرده بود تا به آخر وفادار ماند و در پيشکاه خلق .مبارزه بر نخواھيم کشيد

مردمش داده بود تا آخرين لحظات زندگی ه قولی که ببه ار کرد و ثابت ساخت جفاء ديده اش خون سرخش را نث

  وفادر ماند

  ! آزادگان و مبارزی کبيرنی رھبر مجيد کلکاروان و ياددرودی بی پايان بر 

  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٢مطابق به ششم جون  

 امريکا ۀاياالت متحد-شمال کليفورنيا

 

 


