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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

  
  موسوی

  ٢٠١۵ جون ٠٨
  

  !ميراث خواران را افشاء و ميراث داران را متحد سازيم
  

اريخی ١٨ جون مطابق با ٨امروز  ين ت ا در چن ق و سا٣۵  -١٣۵٩ جوزای ١٨ -ً جوزا است، دقيق د ھای خل ل، بان ل قب

شاھنگان  ه خصوص پي ای آزاده ب من خلقھ اليزم روس، و دش يال امپري پردۀ سوس ر س زدوران س ان و م ن غالم رچم اي پ

انی«ًنھا، رسما اعالم داشتند که فرزند برومند افغانستان زنده ياد آکمونيست  ايش از » مجيد کلک ه ھ ه شھرت کارنام را ک

  .نه پيوسته بود، اعدام نموده اندمرز ھای تاريخ گذشته و به افسا

انی«، ميراث پر افتخار زنده ياد ١٣۶٠ جوزای ١٨وقتی سال بعد از آن يعنی در  د کلک ردم »مجي بخش م ازمان آزادي ، س

ايش و با پخش ده ھا ھزار نسخه اعالميه در سراسر افغانستان، منطقه و برخی ھ، با غرش تفنگ چريک»ساما«افغانستان

ی آن وقت » قيوم رھبر«ياد را اساس گذاشت، زنده »  به سبک سامائیياددھانی«از جھان  رھبر خردمند، شجاع و انقالب

د سازمان خود» ساما« ا جذب ١٨ ،پيشنھاد نمود تا من بع ناخته، بکوشد ب ه رسميت ش ۀ روز شھداء ب ه مثاب  جوزا را ب

رده، را بي» روز شھداء«موافقت جنبش چپ در ھمراھی از چنين روزی، ايدۀ داشتن  شترکا ن مردم ب ا نتالش بورزًم د ت

ردم،  اع م ا اقن رای حراست از ١٨ب ان، ب ستر زم ه در ب ستان ک ردم افغان ھدای آن بخش از م ۀ روز ش ه مثاب وزا را ب  ج

 جانبازانه مرگ  نيز،تماميت ارضی، استقالل، حصول آزاديھای دموکراتيک، رفاه و ترقی اجتماعی جانباخته و در آينده

  .دنند گرديد، ثبت تاريخ بنمايرا پذيرا خواھ

ھر چند جنبش چپ افغانستان با تأسف در درک اھميت قضيه ناتوانی خويش را نمايش داده نتوانست بفھمد که روز اعدام 

بش ھويت  به روز شھداء ثبت تاريخ کردن، چه نقشی در تثبيت ،و به خون غلتيدن يک عنصر انقالبی و کمونيست را جن

ا » ساما« سال بعدی، آحاد ٣۴ستی می تواند داشته باشد، با آنھم در تمام آزاديخواھانه و کموني ا متناسب ب کوشيده است، ت

  .دن را در اشکال مختلف تجليل نمايوز اين رانتوانائی ھايش

 جوزا و روز ياددھانی از شھداء است، بدان شدم تا به عوض نوشتن در مورد يکی از بزرگ قامتان ١٨اينک که باز ھم 

ق تاريخ، ال رفي ستوه پورت ر و ن رزم دلي ار و ھم وخی« به استقبال نوشتۀ ھمک ر ت ه » کبي ون ب ۀ شان معن راث «و مقال مي

وده، » مجيد کلکنی«رفته، آن اصل را در مورد زنده ياد » خواری و ميراث داری ق نم وه وی تطبي راث خواران انب و مي

  :ارمدر حد توان ميراث داران واقعی آن کمونيست شجاع را معرفی بد

ود، چ ه ب هبه نظر من برای انجام چنين امری، نخست از ھمه بايد بدانيم، مجيد ک شيد، گون ارزه چه  می اندي ھدفش از مب

شابه است ؟؟ به خون کشيداتھامیبود و دشمن وی را به کدام   فقط با پاسخ درست و صادقانه به اين سؤاالت و سؤاالت م

 مرز کشيده و کاسبکاران حرفه ئی ، تسليم طلبان و انقياد طلبان »مجيد«ان که می توان، بين ميراث خوران و ميراث دار
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ان و » مجيد کلکانی«را از تجارت باالی خون زنده ياد رويس، طغي ا، مي از ... و ساير جانبازان مردم اعم از رھبر، پوي ب

  .داشته، ماھيت کثيف آنھا را افشاء کرد

د«ی صحبت، طرف آنھائی است که خود را ميراث دار بدون معطلی بايد ياد آور شوم که در اينجا رو ی می » مجي معرف

ين روزی از منظر  ه چن دتی، ب م عقي ا«دارند نه آنھائی کی روی سنن محلی و يا ھ رده ھ ا پختن » شب م ه ب نظر انداخت

ه يا» حلواخور«حلوا، دھن چند ده خاتم ه تلقی می را شيرين ساخته، خود با خواندن يک فاتحه، کارشان را الی سال آين فت

  .نمايند

شيبيک دھهشناخت دارم، شناختی که طی » مجيد کلکانی«تا جائی که من از زنده ياد راز و ن ا ف وأم ب ه،   ت ط رفيقان رواب

ود  بود، ھرچند از لحاظ تباری و قومی، بارکزئی بود،»  افغانستانمردم«به دست آمده، وی فرزند  مگر خود نه تاجيک ب

ا می ... بک، نه بلوچ و نه ترکمن و نه پشتون، نه ھزاره نه از ه آنھ ق ب ته و خود را متعل او ھمه را يک سان دوست داش

ا  ه، ت دھار گرفت ا و قن ر، پکتي دانست، مردم افغانستان ھم او را از خود دانسته در اقصا نقاط افغانستان، از پشتون ھای کن

ا ھز بدخشان و تخار و ھرات و از بلوچتاجيکان ه ت ازل و آغوش ھای  ھای نيمروز گرفت از من ان، درب ب اره ھای بامي

ن سطورۀ مقاومت مردمی را  کشوده در انتظارش بود، لذا ھرکسی که زير ھر نام و نشان و پيوندی بخواھد شخصيت اي

ه  د ک سانی می باش راث خوران و کرگ به نفع قوم، خاندان، مليت، مذھب و يا ھم زبان خاصی مصادره نمايد، از جمع مي

ردم را از آن به خاطر داد ردمش و م د او را از م د، می خواھ اتالن مجي ا ق ه خود، در ھمسوئی ب ن اعتبار و شخصيت ب

  . قاتلی در لباس دوست.اسطورۀ مقاومت جدا نمايد

ه مراحل  سمی پاسخ داده شود ک د ق اين که مجيد به چه معتقد بود و استخوانبدی فکری اش را چه می ساخت، نمی توان

ديده گرفته شود، چه مجيد ھم انسان بود و به مانند تمام انسانھای ديگر مراحل نا نسان بزرگ در آن ن اآزندگانی مختلف 

  .رشد و تکامل فکری و عقيدتی را پشت سر گذاشته بود

شت  ع و پ ق، تتب ای تحقي ر مبن ان ب رور زم ه م وده، ب از نم م و دانش آغ ر عل سلمان آزاده و جست و گ نخست از يک م

ستسرگذاشتن يک نبرد ف أت يک مارکسي ست -کری سخت و دشوار، در ھي ل -لنيني سه دون، حد اق ائو ت شۀ م رو اندي  پي

ذار  ق و گ اتوری دموکراتيک خل ق ديکت و، تحق روزی انقالب دموکراتيک ن ر عمرش را، در خدمت پي دوازده سال اخي

ثمار انسان از انسان خبری باشد موفقانه از آن به طرف سوسياليزم با ھدف رسيدن به جامعۀ بی طبقه که در آن نه از است

ی و نه ھم از مالکيت خصوصی و کار مزدی،  ه ئ ی حرف ه انقالب ۀ يگان ه مثاب جانبازانه و صاقانه مبارزۀ طبقاتی اش را ب

  . دورانش، به پيش برد

می کوشند، با تخطئه و نفی حد اقل با حرکت از ھمين منظر، با جرأت می توان حکم صادر نمود، تمام آنھائی که آگاھانه 

اد  ده ي ر زن ر عم ال اخي انی«دوازده س د کلک ری» مجي د فک رفتن رش ده گ ا دي صر  ویو ن ه يک عن سلمان، ب  از يک م

م يک  ا ھ سلمان و ي صوير يک بچه م م از وی ت وز ھ اه، ھن ست آگ ا سرحد يک کموني وکرات و تکامل فکری اش ت دم

» کبير توخی«ان کرگسان و الشخورانی به شمار می آيند که انقالبی نستوه، رفيق دموکرات را ترسيم نمايند، از جمع ھم

  .آنھا را در جمع ميراث خواران آورده و بايد افشاء شوند

ار، بلکه  رت و انزج م نف در ھمين جا بالفاصله بايد بيفزايم که اين حکم را من نه از روی عشق و عالقه می نمايم و نه ھ

د . قعيتی است که تبلور خود را در برنامۀ سازمان به نماش گذاشته استاين حکم برخاسته از وا ه رش ائی ک در نتيجه آنھ

ی » مجيد کلکانی«يادزنده  ون، ترسو، ب رادی ھستند، جب ه اف د ک را ناديده می گيرند چه بخواھند و چه نخواھند بايدبپذيرن

مجزا می سازد، بلکه » مجيد«يراث داران زنده ياد  ھمين ضعف ھای آنھاست که نه تنھا آنھا را از م.ايمان و پول پرست

  . و رفقايش نيز آشکار می سازدمجيددر بسا موارد ھم ھويتی آنھا را با دشمنان مردم و قاتالن 
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زدوران »ساما«به استناد برنامۀ  ، ھدف مجيد از مبارزه و ايثار خون خودش و رفقايش، تنھا آزادی افغانستان از چنگ م

ی دموکراتيک شغالران ااخلق و پرچم و باد ه می خواست، انقالب مل ه و مدبران گرش خالصه نمی شد، بلکه وی آگاھان

ور  رای عب سازد ب ستری ب ی و تحق دموکراسی را، ب ه آزادی مل انده، رسيدن ب روزی رس تراز نو را در افغانستان به پي

  .موفقانۀ جامعه به طرف اعمار سوسياليزم و در نھايت رسيدن به فاز کمونيزم

ز » مجيد«ھمزمان با مبارزه جھت تحقق اين اھداف، زنده ياد اليزم را ني اليزم و سوسيال امپري ستم امپري ه سي ارزه علي مب

عار رح ش ا ط سته، ب م ارزش ندان ی«ک ی و انقالب ستقل مل شی م بش » م ای جن دی ھ ن از نيازمن ود درک روش ا وج ب

ان-دآزاديخواھانه، بسيار روشن و صريح خيانت ھا و لغزش ھای جدي د و - آن زم ستی را نق ی کموني ين المل بش ب  در جن

روزی انقالب در بر انترناسيوناليزم پرولتری از ديد لنينی به قضيه نگريست رای پي ار ب واقعی، ک ان م ه در چن دی ک ، دي

  .لی ترين شکل بروز انترناسيوناليزم معرفی می داردا، ع راکشور خودی

سلم است  دفی، م اد حال با در نظرداشت چنين ھ ده ي راث داری از زن د ادعای مي سانی حق دارن ط ک د«فق اير » مجي و س

ونيزم و  اليزم ، رويزي اليزم، سوسيال امپري ه امپري ارزه علي ان سنگره مب رفقای به خون خفته نمايند، که شجاعانه در ھم

ر  نه آنانی که يک روز سر از گريبان روس کشيده، مليشه می شدند، روز ديگر ندارتجاع ايستاده ا تان ارتجاع آسر ب س

که » مجيد«منطقه سائيده، جای نماز آب می کشيدند، زمانی در خدمت امپرياليزم غرب قرار گرفته خالف ندای جاويدان 

ه تجاوز نکشودند، » بريده باد زبانی که در مقابل تجاوز خاموش بماند« بعد تجاوز روسھا فريا بر آورد ان علي نه تنھا زب

ای ،را حقانيت بخشيده، با تحکيم رژيم دست نشانده، شرافتیبلکه در حد توان تجاوز  ر پ  اگر ھم برای شان مانده بود، زي

اد . نمودند د ھويت کثيف و انقي ه می باي د ک مسلم است که چنين افراد ھم از جمع ھمان ميراث خواران به شمار می رون

  .طلبانۀ آنھا افشاء بگردد

ام : ً اعدام کرد تا حدودی کامال روش استرا» مجيد«و اما اين که دشمن چرا زنده ياد اد را ع چه دشمن می خواست انقي

اکری » مجيد«سازد، مگر  ونيزم و چ می خواست انقياد را در ھم شکسته، به آزادی دست يابد، دشمن می خواست رويزي

ونيزم«روسھا را به جای   اد» کم ده ي د، مگر زن ردم دھ ه خورد م د«ب ونيزم را » مجي اع از ساحت کم ز بخشی از دف ني

شتار  وئی و ک م زورگ مبارزۀ دورانساز خود دانسته، در مقابل اھداف دشمن شجاعانه ايستاد؛ دشمن می خواست علی رغ

ردن،  دگی ک وز زن وتران دست آم ان و در قالب کب بی رحمانه اش با تبليغ مبارزات مسالمت آميز و رفتن به سمت پارلم

ا صراحت و» مجيد«سازد، مگر زنده ياد انقياد را در افغانستان دايمی و ماندگار  ستاده، ب تعماری اي  عليه شگرد ھای اس

ی حيثيت کامل  صداقت ون، خشونت و قھر انقالب د انقالبي ه از دي انيد ک ات رس ه اثب ه«در عمل ب وزاد » قابل د ن را در تول

ستیاجتماعی ساختار  ر امپريالي وده، قھ ي سو-جديد دارا ب ستی و ارتجاعی را مس ی پاسخ ال امپريالي ا قھر انقالب د ب ی باي

  .گفت

اليزيم » مجيد«از اين منظر ھم می بينيم، تمام آنھائی که از يک سو نام از  می برند و از سوی ديگر سر در آخور امپري

سار داران » طويلۀ«داشته، يا خود در  ا اف ه ب د، ک ن افتخار می ورزن دولت دست نشانده سر در آخور دارند و يا ھم به اي

  .اشرت دارند، ھمان کرگسان ميراث خوار اند و بس که می بايد به افشای آنھا پرداختطويله مع

اد ده ي ام زن ه دور ن ل ب راث خواران در حد اق ل مي انی«حال که خي د کلک ود » مجي د ب ا نخواھ د، بيج شانی ش ه درستی ن ب

  : بيفزايم

ستر مب اد ًوظيفۀ ميراث داران است تا در بستر مبارزاتی که قبال به مثابۀ ب ده ي د«ارزاتی زن اره صورت » مجي دانھا اش ب

ه اصل  ه و تمسک ب ه افگنان ه و تفرق ا دوری جستن از خود خواھی ھای خرده بورژوامابان گرفت، دورھم جمع شده، ب

ه » مجيد«انتقاد و انتقاد از خود از  صداقت و اخالص عمل را در رفتن پای وحدت بياموزند، فقط در چنان صورتيست ک

  .ارج و احترام نمودمجيد ا دارند تا با آنھا به مثابۀ ميراث داران شايستگی آن ر
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  !زادی کشور و بھروزی مردم آن گرامی بادآياد تمام جانبازان راه 

  

  

 


