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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رھا .س
 ٢٠١٣ جوالی ٠٧

  با استواری وتکيه براصول،
 را گرامی داريم» مجيد« آرمان رفيق

  

بگذار درفش آنھا را برافرازيم ودر  ،ھزران ھزار کمونيست قھرمانانه جان خود را در راه منافع خلق فداکرده اند"

 )مائوتسه دون"(راھی که باخون آنھا سرخ شده است به پيش رويم

گين وجاودانه را ۀ بس سھمسی وسه سال وشانزده روز پيش زحمت کشان افغانستان کسی را از دست داد که زمين لرز

 کمونيستی بود که تاآخرين »مجيد«، رفيق راھی کاخ استعمار واستبداد کرده وخواب را از چشمان دشمنان خلق ربود

 گذری وازخود   شھامت، استواری،،  خونش توسط کرگسان حلقه به گوشۀثانيه ھای زندگی اش وتاريختن آخرين قطر

که به ابرمرد  درھيچ حالت تن به ذلت نداد واستوارانه پيش رفت تا اين ش را چون دژ تسخيز ناپذير حفظ کرد وشجاعت

  سوسيال امپرياليسم وارتجاع داخلی اش،ۀدشمن قسم خورد مظلومان و ھم سنگر ياور زحمت کشان،بی بديل، يار و

  .تبديل شد

 و "خلق"تربيت شده بود نمی توانست درمقابل وطن فروشی ھای رژيم مزدور » ا.ل.م« که درمکتب »مجيد«رفيق 

 داخلی اش وتباھی روز افزون خلق خود باشد،نوکران  بی تفاوت مانده ونظاره گر تجاوز سوسيال امپرياليسم و" پرچم"

تا  مشکالت، مشعلی شد در راه آزادی مردم خود و م با فقر وأ عنفوان جوانی اش تووھمين بود که بعد از سپری نمودن

با افتخار وبا قبول تمام  ش توسط رژيم منفور ومزدور بر زمين ريخته نشده بود، سربلند و که خون پاکه ایلحظ

پرچم که مرگ شان را در چشمان اين فرزند   سخت راھش را ادامه داد، رژيم مزدور ومنفور خلق وۀرزمشکالت ومبا

 خون اين رھبر محبوب ١٣۵٩ درھجده ھم جوزای سال سوسيال امپرياليستش، به دستور اربابان ديد پاکباز خلق می

  .خلق ھای افغانستان راريخته ومزدوری خود را ثابت نمود

شھامت انقالبی بوده وما زمانی   وجدان آگاه طبقاتی و وشرف  کاملی از زندگی يک انسان باۀ نمون»مجيد«زندگی رفيق 

 »مجيد«راھی را که رفيق   بزرگ را در خود پيدا می کنيم که استوارانه باخون خود،»مجيد«لياقت رفيق خطاب کردن 

جاسوسی ھا ومزدوری ھا دفاع کرده  ش در مقابل انواع تسليم طلبی ھا، ادامه داده واز آرمان پاک، آن پا گذاشته بوددر

ما رفيق .  فارغ از استعمار واستثمار پيش رويمه ایرسيدن به جامع  دليرانه تا آزدای مردم خود و»مجيد«وھمچون 

جاسوسانه  را سرمشق والگوی قرار داده وراه خارائين انقالب را تعقيب می کنيم وآنھائی راکه  امروز »مجيد«

می خواھند در زير اين نقاب بر ابرمرد ھای بی بديل تاريخ مبارزاتی ما حمله کنند،  را باخود يدک کشيده و" مائويسم"

 ازمحبت ه ایتھی از وجدان وشرف قادر نيستيد که ذر دھيم که شما مزدوران لجام گسيخته و رسوا کرده ونشان می
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ی اين رھبران دلير مارا از اذھان خلق  و مبارزات و فداکاری ھا، کاھش دادهمردم مارا که به اين ببرھای انقالب دارند

  .بزدائيد

  :به قلم بزرگ مرد تاريخ، مجيد کلکانی" فاجعه است ياحماسه " شبنامۀسطر ھائی از

ن  کاگر، به نام مردم قھرمان ما وبه نام آرمان گرامی زحمت کشاۀبه نام طبق تو به دستور ارباب جنايت پيشه ات،"

 ۀمردم قھرمان افغانستان ميھن فروشی تو را که به انداز. یا بشريت را جريحه دار ساخته سراسر جھان وجدان

مردمی که اين ظرفيت شگفت انگيز قربانی را دارد، . بی کيفر نخواھد ماند تبھکاری ھای اربابانت بيکران است،

 انقالبی را ۀ رزم جويانۀ ارداۀی آزادی معراج خيره کنندمردمی که با پرداختن آگاھانه وداوطلبانه گران ترين خون بھا

فت ل ميھن فروش شراذبردگی اجنبی وتن دھی به اراتمثيل می کند، مردمی که مرگ خونين در ميدان نبرد را بريوغ 

  . قادر به درھم شکستن آن نيستیی اھريمنيمندانه تلقی می کند، ھيچ نيرو

  .درود بی پايان بر شھدای راه آزادی

.....  

  !مادر

 ۀبه دامان پاک قھرمان پرور تو، به سينه ھای گلگون فرزندان شھيد تو، به سنگرھای سرخ شھرھا ورستاھائی پايمال شد

را از لوث استعمار ونجاست رژيم  تو وبه فرياد خشم انتقام جوئی تو سوگند ياد می کنيم که تا دامان ميھن گرامی ما

  ".را برزمين ننھيممزدور آن پاک نسازيم سالح رزم خود 

 

 


