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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

  
  احمد پوپل

  ٢٠١۵ جون ١٠
  

   داردی جاانقالبيھای کشوررزمنده و مردم مجيد در قلب 
 

 خلق ما را اعدام کرد اين  دولت مزدور  روس به دستور کا جی بی  يکی از رھبران بزرگ١٣۵٩ جوزای سال ١٨در 

رھبر بی بديل  وکمونيست آگاه که خود را به قوم و مليت خاصی مربوط نمی دانست  رھبر سازمان آزاديبخش مردم 

  .   بود مجيد کلکانیافغانستان رفيق 

دانست که در  سازمانی را بنياد نھاده بود که راه انقالب افغانستان را انقالب ملی دموکراتيک تراز نو می مجيدرفيق 

  . مرحلۀ بعدی به انقالب  سوسياليستی ومراحل باالتر آن ارتقاء نمايد 

  .اين کمونيست شجاع به مارکسيسم لنينيسم ــ انديشۀ مائوتسه دون باور عميق داشت وآن را در پراتيک به کار می بست 

ن و فرصت طلب  که سنگ عناصر جبو" ساما" واعدام ھمرزمان شجاعش  در سازمان رزمندۀ مجيدبعد از مرگ 

 ددمنشانه تاختند و به خاطر تراشيدن يک ھويت مجيد وجھان بينی مجيد را به سينه می کوبيدند به آرمان مجيددوستی 

اسالمی برای خود،  اين جانباختۀ کمونيست را تا سطح خود پائين آوردند  و وی را يک مسلمان باور مند معرفی کردند 

رسانيدند که از قاتل سامائی ھای سر بر کف، احمشاه مسعود معروف ترين جاسوس روس ھا و ابتذال را تا به آن جا 

ستايش به عمل آوردند وعکس ھای آن جانباختۀ مردم را در کنار جاسوسان، قاتالن و دزدان معروف اعم از شورای 

 منطقه گرا وتنگ نظر مانند يدمج را که دوست  ھمۀ اقوام کشور بود به مجيدنظاری و ديگران چاپ و تکثير کردند  تا 

 انترناسيوناليست را به انسانی ناسيوناليست تبديل کنند و وی را از انديشه ھای رھنمايش  به زعم مجيدخود تبديل  و 

  . خود تھی سازند تا در وجود اين شخصيت اسطوره ای خود را بھتر در اين مکاره بازار حراج کنند 

مجيد مانند ھر کمونيست ديگر نه مالی داشت ونه سرمايۀ مادی ديگر که برای ميراث خواران خود به جای می گذاشت   

انديشه ھای .  انديشه ھای انقالبی اش  بود که اين ميراث خواران بی آزرم سالھاست با آن وداع کرده اند مجيدسرمايۀ 

  نديشه مائوتسه دون چيزی ديگر نيست متعلق به کسانی است که  آن را  ا- که غير از مارکسيسم  لنينيسم مجيدانقالبی 

  .مانند مردمک ديدۀ خود حفظ کرده ودر عمل به کار می برند

 کسانی حق دارند از مجيد ومرگ حماسی وی و از کارنامه ھای درخشان و انقالبی وی ياد کنند وستايش به عمل آورند 

اور وايمان داشته باشند نه انقياد طلبان  ونه تازه انديشان ونه خاينين ديگر از که به انديشه ھای اين کمونيست سترگ ب

  . از خيانت و جنايت است » نمادی « اين قماش که ھرکدام شان  

 قامت استوارت که در زير شکنجه ھای جالدان خم نگشت و غرورت را که به سان کوه ھای سر کشيدۀ مجيدرفيق 

ھيچ توطئه ای  از جانب ميراث خواران  ھر قدر سعبانه و رذيالنه ھم .  ناپذير است ميھن خونينت پا برجا وشکست 

اين ميراث خواران بی آزرم ھم نمی توانند باھمه زد و بند با ارتجاع ھار . باشد نمی تواند ترا از انديشه ات تھی سازد
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انقالبی و پيوندت را با مردم که تکيه مذھبی وبا ھمه تملق گفتن به شورای نظار و ديگر سگان اخوانی، انديشه ھای 

  .گاھت بودند و تو چون ماھی در بحر مردم شناور بودی، بخشکانند 

 و ساير رھبران بزرگ جنبش کمونيستی کشور تجديد پيمانی است که درفش شان را که با خون پاک مجيدياد بود از 

  .ونجيب شان گلگون شده است  پاکيزه و بلند نگه می داريم

عزيز و به خون خفته تا انتقام تان را از دشمنان ملی و طبقاتی مردم افغانستان نگيريم درفش تان را بر زمين  رفقای 

  .نخواھيم گذاشت 

  !انديشه ھايت در اين تيره شبان بيداد مشعل راه ميراث دارانت باد  يادت تا جاودانه گرامی و

 

 

 


