
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  شاکر

 ٢٠١١ جوالی ٢٩

 

  "مجيد"اه شھيد جايگ

  ستمکش افغانستان استآزاده و م در قلب مرد
   

ومسخ نمودن ھت تضعيف که خود کامگان جيم ھای مزدور چنين  بوده است، رسم دولت ھای استعماری ورژ

رياليستی بعد از در گذشت ويا شھادت شان عکس ھا و نام پ     ن ملی و انقالبی  ضد فيودالی  وضد اماشخصيت مبارز

  . در نشرات مربوط خويش جا داده اند ودسته ھای ليبرالی محافل ياد بود برگزار داشته اند  راايشان

با حاکميت نشان  را دم ساز نھاآشان ئی زات ايشان وکار نامه ھای توده تا از اين طريق توانسته باشند با مسخ مبار

 به اين نسبتھان توده ھا را ذاتا  خط مبارزاتی ضد ارتجاعی وضد استعماری شان را د گرگونه جلوه بدھند داده

  .گردانند بن مقاوم مخدوش مبارزا

 هبود" ساما"آنھم با  که ه، جز از يک مقطع کوتاکه به" ساما"از مدت ھای بدين سو ازطرف بعضی ازافراد بريده از 

 ۀی نزديک شده اند  وحال ھم به رسم بد جامعکه روی وظايفی خاصی به جنبش سامائو ياھم نه بوده اند ؟ وياھم اين

شد،  انقياد آن عالم گير گرديده بايد ولوليده باشند  وبوی تسليم طلبی و که ده بار به لجن غلتما ، مادام العمر ولواين

کرد ازنگاه عمل "ساما"، تشکيالتی با آنکه ھيچ نوع پيوند فکری وعملیی ياد شده اند حال بدبختانه به نام سامائ

چنان که جھت .  رسدپا زياده تر به مشاھده می    خصوصا در اروی چنين افراد واشخاصنمونه ھای. خويش نداشته اند

اما . چون شھيد مجيد به چنين اعمالی دست يازيده اند دن به شخصيت ھای مبارزی زمطرح ساختن خويش وضربه 

ور شوم اينکه چگونگی فعاليت ھر فردی را مضمون فکری آخواھم در اينجا ياد  اساسی ترين موضوع را که می

توان از مضمون  اينجاست که راھيان اصيل وکاذب را می.  سازداجتماعی ھويدا می وعملی ھمان شخص در ساحه 

 ھاکه در سرزمين واقعيت آنانیفقط . پيروان اصيل آنھا بازشناختر سيم شده توسط شھيد مجيد وسايخط ترمبارزاتی و

به  "ساما"اه ترسيم شده توسط بنيادگذاران رفعاليت مبارزاتی دارند ودر، ماحول و خارج مرتبط با آن يعنی افغانستان

مبارزه عليه  ودادن به مردم گاھی آ یروز در راستاو  شب مبارزات آزاديخواھانه و ترقيخواھانه ادامه داده،

  .ی اندمائ سااز جان مايه می گذارند،اشغالگران وتسليم طلبان 
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غال افغانستان توسط امريکا   اينکه دوماه بعد ازاش، ھمچنان جھت روشن شدن اذھان خوانندگان بايد متذکر گرديد

 به )وخواھند کرد و طوفان در دی ھای باد کشتن امريکائ(تحت نام ای اصيل اعالميه ھای ی ائينش توسط سامومتحد

  اشغالگران میيت باضدنويسندگان در  که ممثل موضيگری فکری گرديدر واليات پخش قسم شبنامه در کابل وساي

  مستعمراتی آن  پخش گرديده بود که بعدۀادار بود که در تقابل با اشغالگران وای  در آن زمان اولين اعالميه ؛باشد

  .مجدداً به نشر رسيد "آزاد افغانستان-زادآافغانستان " در پورتال اھ

  !وحيد صمد  آقایپرسندۀ عزيز و گرامی

برخاسته " مجيد کلکانی"ضمن ابراز امتنان از شما که شجاعانه به حراست از نام نيک اسطورۀ مقاومت زنده ياد 

  :ايد، بايد نگاشت

او به .  تواندد افغانستان است وبه ھيچ منطقه وسمت خالصه شده نمی فرزند خلق زحمتکش ودر بن"مجيد" زنده ياد

دفاع از آزادی کشور و رفاه مردم آن گلوله ھای جانسوز دشمنان را پذيرا گرديده عقابی بود که اوج پروازش باالتر 

يد بزرگ نواله خوارن ارتجاع واستعمار عکس آن شھ بگذار. از حيطۀ تصور مشتی قومباز ميھن فروش قرار داشت

ھای " سامائی"می توانيد مطمئن باشيد تا يک تن از . بکشندبا  خود يدک و اوباش ل  در پھلوی بدنام ترين اراذرا

گاھی چون خودت به حراست از نام و تاريخ جنبش انقالبی عمر می گذرانند، ھيچ آاصيل نفس می کشد و تا فرزندان 

قومبازان و تجزيه  عقاب سرکش و بلند پرواز را با زاغ و زغن شيانۀ آنآقومباز توطئه گری قادر نخواھد شد تا 

.                                فوج اشغالگر کجاجاده صاف کنانا وآن  آن ابر مرد مبارزات ضد استعماری کج"مجيد"ھمسان نمايد چه طلبان 

  می تندھر کسی بر طينت خود سگ عو عو کند                 و  فشاند نورمه 
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