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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  جان بازان 

  
  

   تورنتو- جانباز کوھدامنی
١١.٠۶.٠٩   

  
 کانادا –ميالدی  به مناسبت روز شھداء در شھر ھملتون ٢٠٠٩مقالۀ حاضر در محفلی که به تاريخ ھفتم ماه جون سال 

  :يسنده قرائت گرديد داير شده بود از طرف نو
 

  مناسبت بزرگداشت بيست و نھمين سالروز شھادته ب
  مجيد کلکا نی

  
شمارۀ اول ، سال اول مورخ عقرب سال " ندای آزادی " نخست از ھمه اجازه دھيد نقل قولی از 

  : ھجری شمسی بياورم ١٣۵٩
عت ھا و دانش ژرفش مجيد ، مردی که از قلب جامعه برخاست، مردی که با رزمنده گيھا، شجا "   

قلب ملتی را تسخير نمود، ملتی که اراده، دالوری و ايمانش را در وجود شايسته ترين فرزند 
مجيد با رنج زيست و با ستم .  دميد تا او را قھرمان افسانه يی رزم کنونی خويش سازدشانقالبي

زمان آزاديبخش مردم او سا. جنگيد تا آنجا که بی رقيب ترين و محبوب ترين مرد ملت خود گرديد
را بنياد گذاشت ، سازمانی که در پيشاپيش نبرد ملت با دشمن ايستاده است، ساما ) ساما( افغانستان 

با نام مجيد جاودانه پيوند خورده است و تا کنون ھمه ثمرات مبارزه اش را مرھون مجيد است  و 
يادش گراميست و .    خون پيوند دادرا با مردمش بيشتر با) ساما( شھادت افتخار آميز او ھنوز ھم  

  !"سيمايش جاودانی
  

ياد بود از دليران سر به کف مردم که آزادانه در راه آزادی کشور از يوغ امپرياليسم خون آشام روس 
و باند جنايت پيشۀ آن جانھای شيرين شان را ھديۀ آزادی ميھن و ھم ميھنان خود کردند، ضرورتی 

د تعھد از پيش کسوتان راه آزادی و به خصوص از يک مليون شھيدی است انصراف نا پذير تا تجدي
  . صورت بگيرد که سر فرازانه جان باختند

در رابطه با " روس اشغالگر در سراشيب رسوايی و تباھی " شھيد مجيد طی نوشته ای زيرعنوان 
  :ی چنين گفت خورشيد١٣۵٨ ، ضمن نشر اعالميه ای درسال تجاوزقشون شوروی ديروز

" ببرک" ا روس ، با اشغال نظامی عريان کشور م ، امپراليسم جنايت پيشۀ۵٨شم جدی امگاه ش ش"
ديروز و "  دربارمل" ننگين چاکری اعتراف نامۀ .  ا به چاکری برگزيداين ميھن فروش رسوا ر

 نيمه شب از بلند گوھای روسی به جھان پخش گرديد –امروز به مثابه سند کبير تاريخی " تزارمل"
.   ی را بر سر نھادروسی درحصار نيرو ھای اشغالگر تاج خون آلود برد گ"  شاه شجاع " ردا  و ف

مک عاجل نظامی که بعد از لشکر کشی و تجاوز رھزنانه امپرياليسم روس صورت گرفت ،  تقاضای ک
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ند خاک  مستور بدارد ، به  چشم ملت افغانستان  نه ميتواًاگر حقايق را از نظر جھانيان بازھم موقتا
   "بپاشد 

 خورشيدی به دستور مستقيم سردمداران امپرياليسم ١٣۵٩شھيد عبدالجيد کلکانی در جوزای سال 
روس و باند جنايت پيشه ای که به انگشت شيادانۀ  روس می رقصيدند و در رأس آن وطنفروش 

  !روحش شاد و راھش پر رھرو باد.  قرار داشت ، به شھادت رسيد) ببرک شياد(معروف 
شھيد عبدالمجيد کلکانی مردی بود که با از خودگذری، صداقت ، فروتنی ، پشت کار و دانش عميق 
علمی و تجربی ، ويژگی به خصوص آن ، آشتی نا پذيريش با دشمنان رنگارنگ مردم بود ، قلب ملتش 

  مردم در زنجير کشيده و در بندش و ايمان مجيد ،آوای را تسخير نموده بود، که حرف مجيد انعکاس 
ايمان مقاومت مردمی که تا پای جان به خاطر آزادی ، دموکراسی و عدالت اجتماعی در مقابل 

و باند جنايتکار آن جنگيدند تا امپريالسم  روس را با ) امپريالسم روس(بزرگترين ابر قدرت جھانی 
، اما صد شکست مفتضحانه از وطن آبايی خود بيرون کردند و باند جنايت پيشۀ آنرا نا بود نمودند 

افسوس که آزادی مردم از طرف دزدان سر گردنه يعنی ارتجاع سياه و حاميان بين المللی آنھا به يغما 
  . برده شد

اگرچه تجاوز بيشرمانۀ روسھا با مقاومت مردم به شکست مواجه شد  و اما نيرو ھای تاريک انديش  
با پشتيبانی قدرت ھای خارجی ، به دم و تنظيمی،  دست آورد ھای انقالبی  مردم را دزديدند و باالخره 

  . دستگاه قدرت دولتی تبديل شدند
با تشکيل  حکومت موقت اسالمی، قربانی عظيم انسانيی را که مردم ما متقبل شده بودند، نه تنھا که 

ی که از حکومت موقت سر نھا با اعمال کريه و نا بخشودنيآنرا از دست دادند ، بلکه  خواسته ھای آ
گی و ضد انسانی خصوصيت جنايت پيش.  رديد م  به قدم موجب دوری و دلسردی مردم نيز گ  قد،زد

  .ما شناخته شده بودۀ بودن گروه ھای افراطی تنظيمی ، پيشاپيش برای مردم خبير و دانشمند جامع
گذشته : "  آنھا چنين اظھار کرده بودۀچنانکه شھيد مجيد قبل ازآنکه اين گروپھا به قدرت برسند، در بار
 استفاده از معتقدات ملت مسلمان ما  ءاز اين ارتجاع مردود ، با خزيدن در صف پيکار خلق و سو

خلق، نبرد آزاديخبش ۀ تالش دارد با تخطئه، گرايش راستين ترقی خواھی و با دامن زدن تفرقه در جبھ
ی گشايد، تضعيف پر افتخار پيروزی ره مۀ ملی را که با عبور از دريا ھای آتش و خون به سوی قل

خلق ما، ۀ جمله نيرو ھای ضد امپرياليستی پارين بشری و من تجارب سرتاسر جامعۀ نمايد، درحاليکه
به بھای خون ھزاران فرزند پاک باز اين سرزمين مويد اين حقيقت است که آزادی ملی بدون 

 ريخته شده دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و گرايش مترقی جزاسارت نوين و ضياع خون ھای
  ) خورشيدی ١٣۵٨سالسرطان  –اعالميه ساما " (پيامدی نداشته و نخواھد داشت 

تراژيدی برای مردم افغانستان در ھمينجا به پايان نرسيد تا اينکه از آستين توطئه با تمويل امريکا ، 
نام ه  مرموز، مجھول و بی ھويتی بسعودی و انگليس و آی اس آی پاکستان ، نيروی سياھکار،

صدمات اين نيروی . ما حاکم ساخته شد ۀخون خفته ميالدی بر مقدرات ملت ب١٩٩۵درسال " طالب"
 ۀمزدور ، لجام گسيخته و جھنمی ، فلج کردن سيستم اقتصادی کشور، به راه انداختن وحشت به وسيل
ن آنھا وھزاران جنايت ديگر که ھمه نتايج به قدرت رسيدن طالبان بود و محيط جھنمی در افغانستا

  . ھمه ميدانند و در اينجا مجال تکرار آن نيست ايجاد نمود که شرح و تفصيل آنرا 
چند . د در حوادث جھانی بوديدجيازدھم سپتامبر نيويارک ، پايان يک فصل و آغازسياست  ۀواقع

، جنگ عليه تروريسم ، بن الدن و اسالم سياسی يس جمھور اياالت متحده ئساعت پس از اين حادثه ، ر
زيرا . امريکا کرد بدون شک اين حادثه ، خدمت بزرگی به پيشبرد سياست جھانی . را اعالم نمود

آن کشور عليه تروريسم است ، اما در اصل قصد  ۀامريکا ميخواھد به افکار عامه بقبوالند که مبارز
امريکا و متحدان آن  در . آسيا ميباشد  ۀخصوص در قاره ن و بگسترش نفوذش در سراسر جھا ،آن

را با ساز و ) کرزی( ی  را انجام داد و ببرک ديگر اميالدی تجاوز لجام گسيخته ٢٠٠١ر ھفتم اکتوب
 ه شده برای اين تجاوز، ظاھرا موجوديت ئيکی از داليل ارا. ما حاکم ساخت برگ نظامی در کشور 

  . در افغانستا ن بود"   تروريسمجنگ عليه" و " بن الدن"
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در ھرحال ، چه امپرياليسم : "  اھداف امپرياليسم امريکا را قبال شھيد مجيد چنين توضيح کرده است 
گی مستقيم متوسل شود و چه محافل رجعت گرا به پاداش برد ۀروس به توطئه جديد و يا تشديد مداخل

خلق ما با توان و قاطعيت بيشتر تا دست يابی به آزادی  ۀزامپرياليسم ديگری در کشور تسلط يابند، مبار
  " واقعی و تأ مين عدالت اجتماعی ، ضرورتا ادامه خواھد يافت 

  )خورشيدی ١٣۵٨سال سرطان  - اعالميه ی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان( 
يدخل و اما رژيم  کرزی از کفايت و خرد سياسی بر خوردار نيست ، چنانکه نا تو ، سازمان ھای ذ

.   از شيوه کار و عملکرد رژيم او نا رضايتی خود را بيان داشته اندًسسات بين المللی ظاھراؤساير م
بزرگترين مولد مواد مخدر در  ۀامروز اوضاع در افغانستان متأسفانه  چنانست که اين کشور در جمل

ه  ميشل شو سو چنانک. ن روشن نيست آود و به ھيچصورت راه جلو گيری ازحساب می ره جھان ب
" امريکا سر بر آورد ۀاينگونه از قار٢١فاشيسم قرن "دفسکی  استاد در دانشگاه اوتا وا ، تحت عنوان 

  :چنين  مينويسد 
 پايان مخوف تر از سالح شيميايی و کشتار جمعی ، سالحی در افغانستان توليد انبوه ميشود که در"

.  ين ئترياک و ھيرو: ر تخمين زده ميشد صد مليارد دالن بين صد تا دوآقرن بيست ، درآمد حاصل از
قاچاق مواد مخدر برای  ۀارتش و سازمان اطالعات پاکستان پذيرش نقش گارد ويژ ۀبزرگترين دغدغ

آن  ۀتجارت بين المللی مواد مخدر که سود ساالن. اين ارتش و سازمان اطالعاتی از سوی امريکاست 
از اين لحاظ کنترول جيو .  تجارت نفت اھميت پيدا ميکند  ۀ زند به اندازبه دھا مليارد دالر سر می

از . کنترول لوله ھای نفت و گاز اھميت استراتژيک دارد ۀپولتيک شبکه ھای مواد مخدر به ھمان انداز
درون ھمين تجارت مرگ و رخوت ، حکومت ھای مرتجع مذھبی سر بر آوردند و جنبش ھای اسالمی 

  )جنگ و جھانی شدن -٢۶صفحه . "  ( ن ارتزاق کردندآای حاصل ازاز درآمد ھ
نويسنده را و يا اينکه دولت کنونی افغانستان با ھشتا د و پنج ھزار  ۀما کدام اين را قبول کنيم ؟  نظري

سر باز خارجی و ھزاران تن از عساکر داخلی  قادر به جلو گيری از کشت و قاچاق مواد مخدر 
  !عداد سرباز داخلی و خارجی در جھت حفظ اوضاع کنونی کار ميکنند ؟نيست؟ يا ھمين ت

با گذشت تقريبا ھشت سال از موجوديت نيرو ھای خارجی و تشکل حکومت مرکزی کابل و به 
تان اصطالح مساعدتھای چند مليارد دالری به کشور، تا امروز وضعيت اقتصادی اکثريت مردم افغانس

  ميداند که اين ھمه مساعدتھا به کجا رفته است ؟بھبود نيافته است و ھيچ کس ن
تصميم ھای نھايی در جای ديگر اتخاذ ميشود و دولت امريکا ، . اصوال دولت کرزی ھيچکاره است 

پنتاگون و سازمان ( ستراتژی ھای نظامی دولت را . خود ، محصول نظرات سازمانھای ديگری است 
آنھا نه تنھا با سازمان اتالنتيک شمالی ، بلکه .  متحقق سازند به عھده دارند تا نظم نوين جھانی را) سيا

اط ارگانيک و اندام وار با رھبران صندوق بين المللی پول، بانک جھانی و سازمان تجارت جھانی ارتب
ارتباط تنگاتنگ با وال ستريت سسات مالی بين المللی پول که در واشنگتن مستقر ھستند و در ؤم. دارند

  )ميشل شودوفسکی. . . " ( ھای نظامی و صنعتی امريکا قرار دارندو مجمع 
به يقين . ديگر ۀحبان اصلی قدرت در افغانستان ھستند ، نه کرزی و عناصر دست نشاندپس ، اينان صا

کامل که اياال ت متحده ، انگليس و متحدان آنھا قصد دارند تا حضور نظامی شان را در افغانستان، اگر 
اين خيال باطل را چنانکه در گذشته . صورت دايمی در آورنده  جدی مردم رو برو نباشند، ببا مقاومت

در چنين اوضاع و .  ن جمله قدرت امپرياليستی روسآدرت ھای جھانخوار ھم داشتند و ازتمام ق
آنرا منابع  ۀعمد ی بيش نيست و سياست ھایادولت دست نشانده افغانستان ، احوالی که دولت 

ی و خارجی تنظيم و شکل دھی ميکنند ، اينجاست که ضرورت تنظيم سياست ھای راھبردی ئيکاامر
ی که خواھان استقالل ملی و آزادی ئو جمعيت ھای ميھن پرست و نيرو ھاسياسی برای گروپ ھا 

  . کشور ھستند ، الزمی و عمده ميگردد
نيکی است  ۀز ، برای ما رھنمود دھندميراث گرانبھای شھيد مجيد در امر مبارزه عليه استعمار و تجاو

مجيد و ساير پيشگامان سازمان . ن استفاده کرد آخت و برای امر مبارزه ی امروز ازن آموآکه بايد از
پشت جبھه در امر کار و پيکار ، خارج از کشور به مثابه  ۀھمواره بر اين عقيده بوده اند که مبارز

در شرايط کنونی کشور ما ھر .  اساسی مبارزه را نه می سازد پايه ی دارد، اما به ھيچ وجهئھا يتمفيد
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سازمان و جناحی که بخواھد دست اول را در امر مبارزه داشته باشد، بايستی در ميدان پيکار حضور 
دوم اينکه کسانيکه  ۀنقط.  دارددست بر آتش داشتن ، دست آوردی نداشته باشد، در غير آن از دور 

د در افغانستان ھمکاری ميکنند ، اه ھای مختلف با قدرت سياسی موجوھای انقالبی ، از رخالف ميعار 
خصوص مجيد شھيد و شھيد ه اين را بخاطر داشته باشند که با موازين و ضابطه ھای پيشگامان ، ب

ز پيش روان دوری جسته اند و نيا ۀقيوم رھبر و ساير پيش کسوتان ھمگام نيستند و از منش شناخته شد
  . دارند تا بر منشی که برگزيده اند ، تجديد نظر نمايند

  ! تابناک شھدای راه آزادی ۀگرامی باد خاطر 
  !به پيش به سوی وحدت ملی 

  !خاطرنجات مادر ميھن از يوغ استعمار و ارتجاع بپا خيزيد ه گان ، بروشنفکران و آزاد
  !دست تجاوزگران از افغانستان کوتاه باد 

  
  


