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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

  
  آھنگر . ش:    از

١۴.٠۶.١٠  
  
  

  و باز ھم مجيد
                               

  مه فشاند نور وسگ عوعوکند"
  "ھرکسی برخلقت خود می تند 

  

حاضر وشاھد «اينک او باز . سال ميگذ رد ٢٨شھادت زنده ياد مجيد کلکانی حدود ش روز ١٣۵٩ازھژدھم جوزای 

و نام ونام آوری ھايش بر بال امواج قاره ھا را می پيمايد، از نسلی به نسلی منتقل ميشود، » در مسيرت تاريخ است

به نامش ميبالند وبه دشمنانش  انسانھائی به احترام او تعظيم ميکنند و ،اذھان را تسخير ميکند و درگوشه گوشۀ جھان

کما اينکه بقايای نيروھا ی ارتجاعی که دردوران حيات سراپا رزم مجيد اورا خارچشم خودميديدند . نفرين ميفرستند

و ريزه خواران خوان آنھا تا ھنوزھم با ترس ازنام مجيد جبونانه و شرمسارانه ازاين سوراخ ويا ازآن لجنزار بوی 

حال ببينيم رمز اين حضور در . نرا ميپراگنند و براين سوار رخش رھوار تاريخ جف ميزنندتعفن دھان گندآلود شا

  :تاريخ چيست؟  درنگ کوتاھی بر آن ميکنيم 

ھمانگونه که جامعه آفرينندۀ شخصيت آدمی است، انسان عملورز، آگاه و پيشتاز نيزآفرينندۀ جامعه است، که دراين 

ديھای حرکت جامعه پيشاپيش سيرحرکی آن قرارگرفته ره باز ميکند، شرايط ميان عنصرآگاه ازطريق درک قانونمن

 -آفريند و تاثيراتی ژرف بربسترحوادث تاريخ ميگذارد که مدتھا پاياست و اثربخش و نسلھای پی در پی  تازه می

امعۀ طبقاتی واليه شکی نيست که در ج. چنين افرادی قھرمانان تاريخ اند.  ازآن بھره ميبرند–آگاھانه و ناخود آگاه 

بندی شده، قھرمانان نيز به طبقات و اليه ھای مختلف اجتماعی تعلق دارند، سخنگوی گروه و اليۀ مربوطۀ شان اند 

 از آن زمره قھرمانانی است که از قلب توده ھای پابرھنه شھيد مجيد. مين منافع جمع شان عمل ميکنندأو در راه ت

ديشه ھای آزاد انديشانه و رزمندۀ زمانش کمر به نجات بی چيز ترين طبقات برخاسته و با پذيرش پيشتازترين ان

دراين راستااست که کليۀ حاکميتھای ارتجاعی . واليه ھای اجتماعی مردم خود ازھر گونه ستم وتبعيض بسته است

درپی . تندوضد مردمی، اعم ازسلطنت و جمھوريتھای پوشالی، درکشور ما  با مجيد درتقابل آشتی ناپذيرقرارگرف

نابودی اش برآمدند، او را مورد پيگرد قراردادند؛ ولی اوسنگر و پناه گاھی چون قلب توده ھا به خود ساخته بود که 

دشمنان زبون برای شکستن اين سنگربه توطئۀ بدنام سازی مجيد متوسل شدند وسيل . ھرگز در تصرف دشمن نيامد

مجيد ؛ ولی ھيچکدام موثرنيافتاد و)نوزھم ھمان زوزه راميکشندنواله خوران ھ( را حوالۀ اوکردندءتھمت وافترا
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دراين روزھا ھم عد ای با دھان گند آلود شان با وصف و حمد  . (ھمچنان درقلب مردم خودجای داشت وجای دارد

  ). مجيد ميخواھند بدنامش کنند

 آورده ودراين راه با باور و  شھيد با شايستگی تمام مقام يک سرباز مبارز خلق را به دستمجيدبه بيانی ديگر

پيگيری و بدون ھيچ گونه چشم داشت شخصی، در زندگی خود صفحۀ رنگينی از تاريخ کشورش را رقم زده وانواع 

  . رنجھا وشکنجه ھا را متحمل شد و باشھادتش  اينک کماکان در مسيرت تاريخ حضور دارد

ود داشته باشد، کمائی کند، بپروراند و به آن عمل ويژگی ھای چندی را که ميبايست يک مبارز راستين خلق در خ

ُيک مبارز خلق بايد شجاع، آگاه، پرتالش و .   شھيد داشت، آموخت، پروراند و پيگيرانه به آن عمل کردمجيدکند، 

يک مبازر خلق بايد .  شاخص برجستۀ اين صفات بودمجيد.  پويشگر، مردم دوست، ميھن پرست و خود گذر باشد

ت جان و مقاوم، توده ای و پيکارگربوده و با دشمنان خلق و متجاوزين به ميھنش سازش ناپذير سخت کوش، سخ

  . . . و.   الگوی کامل اين ويژگی ھا بود مجيد. باشد

 درتمام زندگی مبارزاتی اش نه تنھا به ظلم وستم طبقات حاکمۀ وقت تن نداد، که به شيوه ھای پسنديدۀ مجيدشھيد 

زمانی ھم که کشورش مورد تجاوز اجنبی قرار گرفت، ديگر ھيچگونه اگر ومگری را . خودش عليه آن رزميد

نپذيرفت و معتقد بود که تجاوز به سرزمين، تجاوز به سر نوشت، تجاوز به ارزشھای ميھن وھم ميھن ما اگر و مگر 

 معتقد مجيدشھيد . ندارد، تحت ھر نامی و از جانب ھر کسی که صورت بگيرد مردود است و بايد عليه آن رزميد

بود که ھر متجاوزی برای توجيه تجاوزش به نيرنگ ھا و شعار ھای فريبگری متوسل ميشود تا از شدت تقابل ملت 

به گواھی تاريخ متجاوزين متعدد گاھی به نام دين، گاھی به نام تمدن . مورد تجاوز در روياروئی باخود بکاھد

.  ھا وکشورھای مختلف تجاوز کرده وھستی شانرا به غارت برده اندودموکراسی وگاھی به نام سوسياليسم بر خلق

با چنين اعتقاد . حق وضروری مبارزه عليه آن به لذا تجاوز تحت ھرنام و شعاری که صورت بگيرد تجاوزاست و

د و  و يارانش از گوشه وکنار وطن سرفرازانه به ميدان شتافتند، درمقابل متجاوز رزميدن مجيدراسخی بود که شھيد

به ھرگونه تسليم " بريده باد زبانی که دربرابرتجاوز خاموش بماند"و » يامرگ ياآزادی«با طرح شعار افتخارآفرين 

طلبی مھربطالن زدند که داستان رزم شان نه تنھا سند افتخار آن مقطع تاريخ، بلکه خط رھنمودعمل در برابر 

  . ھرگونه تجاوز و پايۀ غرور نسلھای بعدی نيز ھست

 اين بود که ھمپای زمان ره می پيمود و ميدانست که رزمندۀ امروز نميتواند با تفکر عقبگرا مجيدگی ديگر شھيد ويژ

. و انفراد منشانه بر اسپی پيل تن نشيند و با ُگرز وشمشير وتير وکمانی به ميدان شتابد و دشمن را  بر زمين افکند

اژدھای چندين سری ميمانند که زدن ھر سرشان ابزار دشمنان امروزين آزادی، عدالت و انسانيت انسان به 

 و يارانش دراين نبرد سھمگين به تدارک کارآ ترين سالح ھا دست مجيدشھيد . مبارزاتی الزمۀ خويش را نياز دارد

ُيعنی به پيگيرترين و انقالبی ترين طبقات و اليه ھای اجتماعی پيوستند، علمی ترين و برنده ترين انديشۀ . زدند

أمين نرا رھنمای خود قرار دادند، به تدارک وايجاد منضبط ترين ستاد رزمنده دست زدند و به بزرگترين منبع تزما

 ی مطمئن يعنی به مردم کشور خود تکيه کردند و با اين ابزار وپشتوانه ھا وتدوين مشی مستقل ملیھمه جانبه ومتکا

شودند که ازدرغلتيدن به دامان برآن آتش ک گفتند و "نه"شان  نه تنھا در برابرامپرياليسم متجاوز به کشور و انقالبی

  . امپرياليستھای در کمين نشسته نيز ھوشدار دادند

 و ياران وفادارھمسنگر اوست مجيدسھم گيری در چنين نبردی نابرابر وافتخارآفرين از ويژگی ھای برجستۀ شھيد 

گان دالور از نسلی نام ھای غرور آفرين اين پاکباختن که اينک به پاس فداکاری ھا، پاکيزگی ھا وقھرمانی ھای شا
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 )چه با ھجو و چه با وصف(به نسل ديگرمنتقل ميشود و برلوح خاطر تاريخ ماندگار ميماند  وھيچ آلوده دامانی 

  .يارای آلودگی آنرا ندارد

» زاديبخش مردم افغانستانسازمان آ« ً نام برده ميشود فورا درذھن شنونده نام ساما يعنی مجيدوقتی ازشھيد  امروز

ساما در نتيجۀ تالش اکثريت جنبش چپ به وجود آمده وتکامل ھيچ « با آنکه به قول شھيد رھبر . نيز تداعی ميکند

   پيوند خورده است؟ مجيدچرا نام اين سازمان اين چنين با نام شھيد » ی نيستيا دستاورد ھيچ محفلی به تنھائمحفل و 

نبش آزاديخواھانۀ مان درکل وجنبش مترقی به طور اخص با پيشينۀ محدود و پارينۀ آنچنانکه ميدانيم مسير ج

 از فرازھا و فرودھای متعدد ونامتوازن – به تناسب عصر –ناھمآھنگ و نا مدون و با فرھنگ مبارزاتی عقب مانده 

آستانۀ کودتای بدفرجام اين مسير در . گذشته است که گاھی فرازش حيران کننده وگھی فرودش تکان دھنده بوده است

ی وعنصر ئدراين برھۀ تاريخ فاصلۀ بين حرکت خودجوش توده .  ش به يکی از نقاط عطفش مواجه ميگردد۵٧ثور 

چنين امری در قانون . جھت دھنده و پيشآھنگ زياد شده ميرفت تا آنجا که ميخواست به جدائی اين دو منجر شود

ًه که انحراف و احيانا نابودی جنبش و مرگ پيشآھنگ را به تکامل جامعه زنگ خطری است به سوی يک فاجع

  .  دنبال دارد

عده ای از ايثارگران و رسالتمندان جامعه وجنبش برای ازبين بردن اين خطر و پيوند زدن پيشآھنگ به جنبش، از 

ولی . ديل کنندنده را به جريان و روند موثری تبقطرات پراکطريق تسريع حرکت پيشآھنگ در تپش و تالش شدند تا 

مثابه ه  با ويژگی ھای شخصيتی اش توانست ب مجيد.موانع بيرونی و درونی خورد و بزرگی سد کارشان ميشد

ھمه به اواعتماد کردند، ھمه به دور او بسيج شدند و او توانست . تمرکزگاه اين قطرات برکليه موانع چيره گردد

بنياد گذارد که عملکرد آن روند آزاديخواھانه ای را درجامعۀ » نسازمان آزاديبخش مردم افغانستا«تشکلی را به نام 

اين روند توانست با حرکتی برق آسا، ھرچند ناکافی و نارسا، جلو دار را به محملش برساند و از . ما به وجود آورد

  مجيدم نامیواين نقطه ای عطفی است درجنبش ما که با نا. فاجعۀ انعزال وحتی تقابل پيشآھنگ با جنبش جلو بگيرد

س آن أو در ر» ساما«با ايجاد سازمان آزاديبخش مردم افغانستان. قھرمان گره ميخورد و اثرش تا بيکرانه پايا است

 شور وھيجانی ديگر و جھتی ديگردرمبارزات آزاديبخش کشورما پديد آمد که با رقۀ اميدی به سوی تکامل مجيد

ازاين جاست که . ی درعمل به پيشتازيی آن دلبسته ومتکی بودندئ سالم جنبش به شمار ميآمد و جنبش مترقی و توده

 نيز مجيد را گرفته است وھرگونه اثر خوب وبد بر ساما به شھيد مجيدحيثيت پسوند ويا پيشوند نام » ساما«نام 

رده  را دراسارت خود داشتند آن عقاب زخمی را وحشيانه شکنجه کمجيددشمنان زبون ميھن ما وقتی . سرايت ميکند

وتصرف آنرا از او بگيرند، وبه زعم خودشان به بخشی از تاريخ » ساما« اند که با آنھا دم ساز شود ورمز رسيدن به

؟ !  وسازش و تسليم بادشمن -  ، اين کوه مقاومت ومبارزهمجيدو اما . مبارزۀ پيشتازخلق ما نقطۀ پايان بگذارند

است زندگی ننگين  »يامرگ يا آزادی« ه علمبردار درفش  کمجيد. اين دو در يک ظرف نميگنجد! ھيھات، ھيھات

واين نيز رمز پايائی وجاودانگی قھرمان خلق ميباشد که ھم . پذيرفته دشمن متجاوز را ھرگز نذلتبار ب در بدل تسليم

  .      با کمال وتمام از آن برخوردار استمجيداکنون 

 وخلق کشورش به اين قھرمان حماسه ساز و تسليم ناپذير شھيد بلکه مجموع جنبش آزاديبخشمجيدونه تنھا ھمرزمان 

  .  افتخار ميکنند و به روح بزرگ او درود ميفرستند

  !درود بر روان پاک شھيد مجيد وکليۀ ياران جانباخته اش 

  !راه پر افتخار مجيد و کليۀ رھروان راه آزادی پر رھرو باد 

  !مرگ بر امپرياليزم ، ارتجاع و ريزه خواران شان 
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  !دست تجاوز و استبداد ازکشور ما کوتاه 
  

  

  

 

              

  

  
         

 


