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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

 
 ميرويس  ودان محمودی

 ٢٠١٢ اکتوبر ٢۵

  

 )!الله کو(سردار آزادی عطاء محمد 

 
  ! مجيد کلکانیزنده يادتقديم به ياران و دوستداران 

   مجيد کلکانی وزنده ياد/ حمد مشھور به الله کو عطا مزنده ياد: از راست به چپ

 .زنده ياد کاکا امان هللا
  

 يک ۀمثابه انه بھ مبارزات انقالبی و آزاديخوۀبا مولود مبارکش در عرص) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

ر عمل  رزميد و داز موضع چپ پيشتاز و عمده در جنگ بزرگ ميھنی عليه استعمار شوروی نوين، سازمان طراز 
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زنده ياد  راه آزادی زانداء و جانبا يکی از آن شھکه کشور از دست داد یصد ھا تن از صفوفش را در راه رھائ

 .بود) الله کو(

تمام مبارز ، ی قانونھایاريعم ی بود و در امورات انقالبی يک مرد دارایالله کو دارای اخالق حميد و ستودن 

اين شخصيت عالی در تاکستانھای مرد خيز  .دارای انضباط و دسپلين انقالبی بود وخوب توده ھا سازمانده ، اريع

وبارور ساختن نھال آزادی کشور و نجات مردم آن  از خاطر نجات ميھن ه برا دنيا آمد و سرانجام خونش ه کلکان ب

 . ھديه نموددر کوه صافیفقر و بدبختی 

 شوم تسليم طلبی توسط ۀپديد. کرد البی تا به آخر پافشاری میوی مخالف شديد تسليم طلبی بود و باالی جنگ انق

 را "ساما" اين مرض مزمن دامان  قتی و.بر بستر اوضاع عالب آن زمان ئر شمالی گسترش يافتداکتر صديق 

ه  ضد تسليم طلبی نفرت و انزجارش را بدون ترس بر مالء ساخت و حتا تصميم به ب شديداً "الله کو ".فراگرفت

 . مسلحانه عليه تسليم طلبان گرفتۀھمبارز

 -ھمکاری تانک و توپ ه زمانيکه نجيب فاشيست ب .مثابه شير ژيان رزميد و تسليم دشمن غدار نگشته  ب"الله کو"

 در کوه صافی حمله کرد الله کو و يارانش با بلند کردن شعار ھای يا "ساما"  ۀھلکوپتر و سربازان روسی به جبھ

خاطره و ياد آن  .خادی و پرچمی شان رزميد -  ضد تجاوزگران و نوکران پليد خلقیهن نفس بمرگ يا آزادی تا واپسي

 !سردار آزادی  و ياران دالورش گرامی باد

 سازمانھای ۀ يک گردان پيشتاز عليه تجاوز و نوکران بومی اش رزميد و نسبت  به ھمۀمثابه در عمل ب) ساما(

روسھا و گلبدين بار ھا اقرار  .باشد اد و اين يک حقيقت انکار ناپذير میمدعی مبارزه ھم جانانه رزميد و ھم خون د

زنيم سر از شرق و غرب افغانستان   را در شمال و جنوب کشور ضربه میی سامائیستھايکرده اند که اگرمائو

 !کنند بيرون می

صر و نيرو اباشد عن میپرولتری و جنبش ھای رھائيبخش در شرايط فعلی که عصر عصر امپرياليسم و انقالبات 

 رخ ھمديگر شمشير میه ينسوی ابحار مصروف نگھداشته اند و بارا در يک جنگ زرگری در ھای انقالبی خويش

کنيم يکی جاه طلب و بی عمل و ديگری متواضع وفروتن و  انقالب بر خورد میمدعيان  ازنوعدرينجا با دو  .کشند

 !دارای عملکرد ھای مبارزاتی

 ميھن يک روز ھم نرزميده است در یخاطر رھائه عمل ھيچ کاری را انجام نداده است و بو که در پراتيک  آن

که با خون سرخ شان درخت آزادی را باور و مثمر نمودند تھمت ھای نا  مسند قاضی نشسته در غياب انقالبيونی

را  ده ھای حقارت شاننمايند تا عق کنند و قضاوت بر مبنای جعل و دروغ می  ترور شخصيت می،زنند مردانه می

 .فرو نشانند

که آن انقالبيون و اسطوره ھای مقاومت زنده بودند منتقدين در مقابل شان دوال دوال شده و تا به زانو سر خم  زمانی

 نامردانه و اپورتونيستی به رھبران  کامالً ۀشيوه کردند و اما حاال بعد از گذشت سه دھه؛ جاھالنه و ب و تعظيم می

  !برند تازند و حمله می قاومت میبزرگ جنبش م

 بين نيرو ھای انقالبی شوند نابخردانه فاصله ھا را تشکيالتیك و يدئولوژيکه خواھان وحدت ا ی اينجاه اينھا ب

 دموکراتيک در ۀ جنگ خلق به کازار انقالبی و مبارزیخاطر برپائه که امروز بايد ب سازند و در حالی عميقتر می

 تا پيروزی انقالب زند و جنگ خلق را در عمل براه اندازندو اذھان توده ھا را روشن سا هبين توده ھا پرداخت

 . ميسر گردد، بر گردھای انقالب و مبارزه پارس می کننددموکراتيک نوين و گذار از آن به سوسياليسم
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اگر ديروز به  .است افزايش يافته "مجيد قھرمان"بديل  دودی برابر مرد بیع افراد مۀنانيدرين اواخر حمالت خائ

انتقاديون از ديدار بزرگمرد ! کنند مخاطب می...کردند امروز ايشان را اپورتونيست و ايشان اوانتاريست خطاب می

ك به معراج يك و تئوريدئولوژيزعم خود شان در مسائل اه کنند گرچه اين قماش مردم ب  امين انتقاد میبا حفيظ هللا

  ،مبارزه مختلف  طعادانند که رھبران بزرگ پرولتاريا نيز در مق کمال تأسف نمیفھم و دانش رسيده اند و اما در 

، تا چه رسد به يک ديدار به منظور کمائی نمودن فرصتی برای کار و مبارزه که ائتالف ھای با دشمنان بسته اندحتا

 دانستن اشتباھات کمون  مثال با وجود؛در بطن خود به نحوی حمالت جنايتکارانۀ دشمن را نيز به تعويق انداخت

پاريس مارکس نيز به خواست توده ھا به انقالب شرکت کرد، لنين در جريان کار دموکراتيک به اتحاديه ھای زرد 

 !رجوع کرد و مائو با چانکای شيک قاتل کمونيست ھا عليه جاپان متحد شد

ين اعمال ننگين شان ا اگر ازدھم که زنند ھوشدار جدی می که دست به اين نامردی ھای زشت می برای آنانی

جنگ ه منصرف نگردند آنھا را با اسمای اصلی و آدرس ھای فعلی شان افشاء و رسواء خواھم ساخت زيرا ما ب

 .باشد زرگری نياز نداريم و نياز مبرم ما اتحاد جنبش چپ تحت يک رھبری انقالبی می

مجيد با سر  .گردد ين محبوبيت اضافه میمجيد بزرگ در قلوب اکثريت خلقش جا دارد و در گذشت زمان به ا

افرازی زيست و با مردانگی تمام خونش را نثار کرد و اما منتقدين و نقادان زنده ھستند و در خارج از کشور زندگی 

 .ھای خوبی  را نيز دارند

 

 

 


