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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

  
  رزم آزادی

  ٢٠١۶ جون ٠٨

  
  دھم جوزا،جگرامی باد ھ
  ! جنبش چپ افغانستانۀروز به خون خفتن اسطور

  

 رھبر سازمان آزاديبخش "مجيد کلکانی"اد ھجدھم جوزای امسال مصادف است به سی و ششمين سالروز شھادت زنده ي

  . و يکی از قھرمانان واقعی توده ھای زحمتکش و آزاديخواه کشور ما) ساما(مردم افغانستان 

 از شخصيت ھای بی بديل و مبارز بی ھمتا در جنبش انقالبی کشور می باشد که با پايمردی و "مجيد کلکانی"زنده ياد 

 کشور با نثار خون خود ثابت ساخت که قاللمتکش و ھمچنان دفاع از آزادی و استتعھد در راه آرمان توده ھای زح

فرزندان راستين و متعھد به آرمان زحمتکشان، ھرگز به دشمنان سفاک، مزدور و وابسته به سوسيال امپرياليزم سرخم 

  .نکرده و تا پای جان خواھند رزميد و ايستاده جان خواھند داد

عمل و مبارزه، انسان پرتالش و خستگی ناپذير، عاشق ميھن و مردمش بود که در قلب ھزاران  مرد "کلکانی"زنده ياد 

مبارز از ھرقوم و تبار، سمت و زبان جا داشت و در راه وحدت و يکپارچگی توده ھای محروم، محافل و سازمان ھای 

  . گونه سعی و تالشی دريغ نورزيد انقالبی کشور از ھيچ

ای مختلف  از بند ستم ھ،ی جز آزادی طبقات تھيدست و مظلومئکه آرزوقالبی بی بديل کشور اين فرزند راستين و ان

ی آنان شب و روز تالش و مبارزه کرد، از شمال به جنوب و از شرق به غرب کشور سفر ئطبقاتی نداشت، برای رھا

راز ت از آنان برای ايجاد حزب ی داشت وئ ھاجلسه نمود، با پيشروترين عناصر جامعه، گروه ھا و سازمانھای انقالبی

  .نوين پرولتری، انقالب دموکراتيک نوين، براندازی نظام ھای مستبد، مزدور و وابسته دعوت به عمل می آورد

 که باعث کشتار و ١٣۵٨ جدی ۶شوروی در  و به تعقيب آن تجاوز سوسيال امپرياليزم ١٣۵٧ ثور ٧کودتای ننگين 

 درصد ٨٠ ميليون ھم وطن به کشور ھای ھمسايه و تخريب ۵مرگ بيش از يک و نيم ميليون انسان آزاديخواه، آوارگی 

طبقاتی، تنگتر ملی و  مبارزه را برای انقالبيون سازش ناپذير در مقابل دشمنان ۀاز روستاھای افغانستان گرديد، عرص

 ھا پر از انقالبيون ميھن پرست شدند و پوليگون ھا به  کشتارگاه ھای ده ھا ھزار انسان آزاديخواه مبدل ساخت؛ زندان

  . گرديدند؛ واضح است که در ھمچو يک وضعيتی رسالت رھبران سازمانھای انقالبی خيلی سنگين و دشوار خواھد بود
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، کشور ھای )آی اس آی(اھھای استخبارتی پاکستانعالوه برآن، مسلح شدن تنظيم ھای اخوانی و بنيادگرا توسط دستگ

عربی، امريکا و ناتو عامل ديگری بود که عناصر و سازمانھای انقالبی را در تنگنای بيشتری قرار می داد و در 

  .جبھات مسلحانه و عقب جبھات تحت ضربات مرتجعين اخوانی قرار می گرفتند

، با درک اين مشکالت و تشتت فکری "لننيست مائوتسه دون انديشه–مارکسيست " به حيث يک "مجيد کلکانی"زنده ياد 

وليت ھای خودرا خيلی سنگين احساس می کرد و به ھمين سبب ھم تالش ؤو پراگندگی جنبش چپ افغانستان، بار مس

ش به اما دستگيری و اعدام. خستگی ناپذير انجام می داد تا تغييرمثبتی در وضعيت جنبش انقالبی کشور به وجود آورد

کی جی "ًکه مستقيما از کرملين و دستگاه جاسوسی " حزب دموکراتيک خلق "ۀ حکومت مزدور و دست نشاندۀوسيل

  .را نداد تا اين انقالبی کبير به اھدافش نايل آيد دستور می گرفت، فرصت آن" بی

، قھرمان واقعی توده "کانیمجيد کل"بلی .  قھرمان، قھرمانانه جان داد و سرتسليم به دشمن فرود نياورد"مجيد"آری 

  . خواھد داشتی در قلب آنان جاهھای محروم و زحمتکش و عناصر انقالبی افغانستان است و برای ھميش

  !مرگ بر امپرياليسم

  !مرگ بر بنيادگرايی اسالمی و مرتجعين اخوانی

  !زنده باد سوسياليسم

 

 
 


