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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

  ٢٠١٥ جون ١٢
  

 !ھا اسطوره ۀاسطور ،»مجيد« ياد زنده
  

  
 

 زمان از یمقطع در ھا هاسطور ٔاسطوره و استعمار ضد و ارتجاع ضد پيگير مبارز اين ،»کلکانی مجيد« ياد زنده

 استعمار توسط فرجام در و نمود باز جا مردمش قلب اعماق در و آفريد ھا حماسه اش انقالبی ظھور با و کرد ظھور

  ..گشت جاودانه و جانباخت ، ايستاده شان پرچمی و خادی ،خلقی ٔقالده زرين نوکران و شوروی

،  قھرمانان قھرمان ،ھا اسطوره ٔاسطوره امروز، از قبل سال پنج و سی يعنی ،خورشيدی ١٣۵٩ سال جوزای ھژدھم

 و خاينان توسط ،»کلکانی مجيد«ياد  زنده ،طلبی حق و آزاديخواھی ،وطنپرستی راستين نماد ،بديل بی رادمرد

 ،متھور انقالبی اين شھادت .پيوست ابديت به و گشت تيرباران شان روسی وباداران پرچمی و خادی ،خلقی وطنفروشان

 ٔقتلگاه به اکنون ھم که مبارزه و رنج سرزمين ،افغانستان برای بود بزرگی سب ای ضايعه وعصيانگر، اکب بی

 چو ھم ھمرزمش رفقای و قھرمان مجيد ،آزادگان رھبر فزيکی نبود و کمبود .است شده مبدل انسانی بزرگ ارزشھای

  .گردد می محسوسً شديدا تاريخی ٔبرھه اين در ......و فيض ،بھمن ،ميرويس

 .ماند خواھد زنده تاريخ زرين اوراق در ابد تا ،اش انقالبی و ملی ھای عملکرد و ھا کارنامه با قھرمان مجيد اسم

 نا و عدالتی بی ،تعدی و ظلم برابر در ، ايستادگی از تابناک ای نمونه و آزاديخواھی ٔدرخشنده الگوی ،مجيد ابرمرد

 قھرمانترينيکی از  و افغانستان ھای خلق ٔپرآوازه و گر ستيزه ،نستوه رھبر  .بود استثمار و استعمار ،ارتجاع ،برابری

 باداران و مردمی ضد ،مستبد ، کامه خود ھای رژيم عليه که بود سالھا ،جھان و کشور معاصر تاريخ در ھا انقالبي
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ه ب ،»سخی حاجی« جاسوسی و بنابرتوطئه خورشيدی ١٣۵٩ جوزای ١٨ در باالخره تا کرد می مبارزه شان خارجی

 ، پايمردی با مجيد، رفيق ،توقيف زمان در .شود می رسانيده شھادت به یگرفتاربعد  روسی تجاوزگر عساکر ٔوسيله

 سوسيال مقابل در را زحمتکش و دھقان ،کارگر طبقۀ پرچم و مقاومت سرخ درفش ،تناور سرو چو ھم قامت و استواری

 و المناک شھادت  .کرد رنگينتر قرمزينش خون با و ننھاد زمين بر ، رياليسمامپ سوسيال خادمان و ونوکران امپرياليسم

 مردمش پرعطوفت دامان ازً جسما ،مجيد اگر. نشانيد عظيم ماتم و سوگ در را مردمش و رھروان ، »مجيد« اندوھبار

 و ياران ،ستم تحت ممرد برای اش مبارزاتی پربار زندگی از را فراوانی ھای درس و انقالبی رسم و راه اما و رفت

 رھبر پاک خون به آغشته که را درفشی ، مجيد ايدئولوژی و راه داران ميراث  .گذاشت ميراث به وای ج بر رھروانش

 ، سکتاريست »خواران ميراث« ،مقابل در و داشت خواھند نگاه اھتزاز در ھمواره باشد، می شان ٔاسطوره و فرزانه

  .نمود خواھند حمل شان ھای جبين در را زمانه ننگۀ لک و داغ ،قومپرست و جو استفاده ،طلب تجزيه

 بيشترمحبوب مرگش از بعد ،قھرمان مجيد اما و شوند می سپرده فراموشیه ب و ميرند میً واقعا شان مرگ با ھا بعضی

 که کند یم ثبوت ذاتشه ب اين ،کند می نيزتسخير را نو نسل ھای قلب ،ديروزی نسل پھلوی در و گردد می آوازه پر و

  .بود شده ھا قلب محبوب و کرده باز جا مردمش قلب اعماق در حد چه تا اش شرافتمندانه زندگانی دوران در ،مجيد

 اختيار در را چيز ھمه ؛ اشرافی کوچک اقليت يک چگونه که ديد می ، مردمش و جامعه از شناخت و درک با مجيد

 و مردم تا رزميد باکانه بی ،تجاوز و عدالتی بی ضد هب وی .کندمی بيداد فالکت و گسترده بستر جامعه در فقر ،داشته

 فراھم ،نو افغانستان يک ساختمان برای را راه و سازد رھا ،»شوروی« استعمار و داخلی ارتجاع اسارت از را ميھنش

 و بيداد ،ستم و ظلم تلخ ٔمزه و برخاسته ھا توده ميان از ،مجيد  .بخشد نجات ، فالکت و فقر ِشر از را مردمش و

 دست و سازد سرنگون ًقھرا را کامه خود و مستبد ھای رژيم تا داشت آرزو سبب بدان بود، چشيده را بيعدالتی

 و رزميد ،برد اسلحه به دست ،اش انقالبی واھداف نيات ھمان خاطره ب ًبناء .نمايد کوتاه کشورش از را استعمارگران

  .برسد اش لبیق ھای آرزو به تا نداد بيشتر مجال برايش زندگی اما

 وی بل کرد نمی مبارزه قومپرستی و سکتاريستی اھداف برای و نبود جامعه ٔفرقه کدام يا و طيف يک به متعلق ،مجيد

 می مجادله و مبارزه ،وطن برھنگان پا منافع و ملی منافع برای و بود افغانستان وطن مادر شھامت وبا شايسته فرزند

 يک که اين .بود دون تسه مائو ٔانديشه -ليننيسم- مارکسيزم ايدئولوژی پيرو و مليتی فرا و قومیفرا ،مجيد ٔمفکوره .نمود

 ،پندارند می خود طيف به متعلق را وی و داشته تحميل ،مجيد خواران ميراث را خويش ، خاص اقليت يک يا و قوم

 کور تعصبات متروک ديواری چھار در نانهوخاي گستاخانه را ،آزادگان سردار انقالبی و ملی ھای عملکرد و افتخارات

 ،ھا نظاری شورای ، طبقاتی و ملی طلبان تسليم ،کوھستانی جاويد يا و سازند می اسير شان سمتگرائی و قومی ٔکورانه

،  سياسی اھداف و اميال خاطره ب .........و مفلوک ھای جمعيتی و ھا ستمی ، پدرام لطيف آزرم وبی شرم بی خاديست

 قالده اين دھند؛ می قرار ناجوانمردانه ھای استفاده مورد را ،قھرمان مجيد نامی نام ، شان طلبی قدرت و ،یپسند شھرت

 ، خدعه نوع اين با ،مجيد مبارزاتی ھويت زيرا اند اشتباه در سخت ،ومتحجر جاھل گسيختگان افسار و گردنان بر

 زيرا گردد نمی قطع ،کشور انقالبی جنبش با اش کسيستیمار عميق پيوند و نشده پنھان ؛ ھا شيادی و ھا نيرنگ و چال

 خيانت يک کشور کمونيستی و انقالبی جنبش از ،) ساما ( ٔجانباخته و دالور رھبر سياسی و ايدئولوژيک سازی جدا

  .باشد می وعيار ريانع تمام ناموسی بی و آشکار

 طرقی از را شان خود ، افراد از بسياری ،بود نظامی و سياسی نو طراز و پيشتاز سازمان يک ،)ساما( که ديروز تا

  .نمودند می منسوب ،سازمان بدان

 و افکار عليه و بريدند ،سازمان اين از ھمه ،مداحان و طلبان فرصت ،خورد نظامی شکست ،)ساما( که زمانی

 و طلبان فرصت نھما امروز .شدند روسيه امپرياليسم سوسيال به وابسته دولت تسليم و گرفتند قرار آن ايدئولوژی
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 قلب در ،مجيد که بينند می ،بودند شده تبديلخيانت ) نماد(و ) خاد( جالدان و جاسوسان به که حياء بی و شرم بی مداحان

 اند پرداخته مداحی به و آمده ميدانه ب ھم باز ،شود می احساس اش فزيکی نبود و داشته خانه وی جا ميليونی ھای توده

 ٔھاله در را ،مجيد مارکسيستی ھويت ،شان امپرياليستی باداران دستور بنابر ھمچنان و بخرند نشانی و نام شان برای تا

  .دارند پنھان ويرزت

 -ليننيسم- مارکسيسم ، صراحت به ،)ساما(ۀ برنام. نوشتند و تدوين را) ساما( ٔبرنامه وفادارش ياران و کلکانی مجيد

 ۀعد يک که اين .نمودند عمل آن اصول به مطابق و داشته معرفی شان ايدئولوژی و راه چراغ را دون مائوتسه ٔانديشه

 پنھان را ،مجيد مرد ابر ايدئولوژی و سيما ،گوناگون القاب با تا خواھند می ........و طلب انقياد و وطنفروش ،خاين

 ،پرچمی و خادی ، لقیخ که دانند می رسالتمند و آگاه ھای انسان .باشند می مجيد طبقاتی و اصلی دشمنان آنان :دارند

 ،ليننيسم-مارکسيزم ًعمدا آنان .بودند کمونيسم ضد و مارکسيزم ضد و رويزيونيست ،روسيه امپرياليسم سوسيال پادوان

 مائوتسه ٔانديشه -ليننيسم -مارکسيزم ايدئولوژی قاطع پيرو ،انقالبی جنبش اعضای و ھا ئی شعله چون .ساختند بدنام را

  .شدند سالخی ،آنان سطتو بدانجھت ،بودند دون

 می نگه اھتزاز در و کشيم می دوش بر محتوم پيروزی تا را سرخش درفش و داشته گرامی را مجيد خاطرات و ياد

 .داريم

 !مجيد

 و کنيم می دفاع آرمانت و راه ،اسم از نفس واپسين تا که ات شده ريخته سرخ خون به سوگند و ات نامی نام به قسم

  .سازيم می سواءر و افشاء را دشمنانت

 !جاودان مجيد ،آزادگان سردار خاطرات و ياد بر پايان بی ھای درود

 

 


