
برگزار گردیده بود،  کانادادر بھ تاریخ نھم جوالی سال روان کھ در محفل بزرگداشت از مقام جانباختگان راه ازادی مقالھ زیر 
سمع حاضرین رسانیده شد: بھ ،تن از ھوادران ساما در کانادا کی کاریپ میتوسط محترم حل  

 
 مجید کلکانی قھرمان ملی و  و جانباختگان جنبش ملی و انقالبی افغانستان و سی وھفتمین سالروز جانباختن بمناسبت روز شھدا

ھ متحد ملی افغانستانھوجب )ساما( رھبر فرزانھ سازمان ازادیبخش مردم افغانستان                               

افسر ھمت نھاده بر سر خویشھر انکھ          
                  بھ دست غیرندھد اختیار کشور خویش    

                   بگو بھ سفلھ کھ در دست اجنبی ندھد

          کسی کھ نان پدر خورده دست مادر خویش 
ترین انگیز و دریغ بیشتر این کھ غم تتاریخ خونین تراز ھمھ دورانھای پیش از این داشتھ اس ل اخیر،افغانستان در سی وچند سا

.رویداد ھای این دیاردر درازای ھمھ سالھای تباھی آور از اغاز تا کنون سیر واژگون و قھقرایی دارد  
پرتگاه دیگر و از فاجعھ یی بھ فاجعھ دیگر بیفتد. ازپرتگاھی بھ   گویی مقدر ھمین است کھ نعش این عزیز بھ خاک و بخون خفتھ

؟ ھا آرامشی در چشم انداز پیدا ھستآیا تا دور دست   
ریشھ در  ،ھنوز در متن خود گره خورده میرودبا این حال تا انجا کھ چشم کار میکند، اینھمھ بربادی پایان ناپذیر کھ پیوستھ و 

: و پشیمان بھ خود می پیچد ، شرمساریگناھی ھایش از یاد آوری آنترین روز ننگینی دارد کھ حتی تقویم با ب شوم  

پیش از امروز  سال ۲۸شھید رھبر  .سی ونھ سال ازآن می گذرد کھ است 1357داند کھ این ھمان روز سیاه ھفتم ثور کی نمی 
ننگینی راه را برای استعمار گر روسی   ل میھن فروش تعبیھ شده در اردوی رژیم با توطھذمشتی از ارا (( : چنین نوشتھ بود

ثور نقطۀ چرخش در تاریخ  . کودتای ھفتی خود را برای مستعمره ساختن کشور ما بر داردئتا گام ھای نھا باز کردند   آنچنان
رتجاع بومی را با امپریالیسم روس و مزدوران حلقھ بگوش آن بھ ربع قرن ا یک ور ما است کھ از یکسو ھم آغوشیمعاصر کش

بخصوص خلق زحمت  ملت و ۀدر تناقضی آشتی ناپذیر با قاطب نھایتی خونین رساند و از جانب دیگر رژیم وابستھ بھ روس را
رازنامھ حماسی و خونین خلق زحمتکش و آزادیخواه ما در ط  و ترقی پسند جامعھ قرار داد.خواه میھندوست کش وطبقات آزادی

ن زرین قالده آن بدون تردید یکی از صفحات پر افتخار در گھنامھ پیشرونده بشری است مقابلھ با تجاوز گستاخانھ روسی و سگا
بھ پاکستان، ایران و  یک چھارم نفوس کشور ما  ، مھاجرتھید از رشیدترین فرزندان میھن ماملیون ش کھ شھادت بیش از یک

ا و دھات، نابودی اقتصاد، صحت و معارف در ، ناپدید و زندانی شدن بیش از صد ھزار تن دیگر، ویرانی شھر ھدیگر جا ھا
و دردناکتر از ھمھ مسخ فرھنگی کتلھ ھای وسیع مردم ما در زیر فشار دو جانبھ استعمار و ارتجاع و... آن بھای   سطح کشور

 گزاف و جبران ناپذیری است کھ مردم دالور ما برای آزاد زیستن و حمایت از ھویت ملی خود در محراب آزادی بھ تصدق
)).گذاشتھ اند  

         
 یچ ،وطن و مردم آزاده آن آتش گشودند ھنگامیکھ خود فروختگان و آستان بوسان درگاه کاخ کریملین بھ فرمان بیگانگان بروی 

ناکسانی کھ از چھار سو رویای خام پیروزی بر افغانستان را در سر پروراندند. سال ھا گذشت و گویا این خواب پریشان ھنوز ھم 
.دیگر ۀز خویش پند میگیرد و نھ از بیگانبخت برگشتھ نھ ا ۀزیرا بیگان بیر استتعمند نیاز  

لی ھای آزادیخواھی از یورا گفتن ھا بودند کھ نخستین سھسرمست  " دموکراتیک خلق"  حزب بھ اصطالحمیھن فروشان      
 ،وشرکایی جرم شان پیام شادی برای مسکو نستندوبدین گونھ آنھا نتوا شن نورستان بھ روی شان نواختھ شدفراز دره ھای رو
.داشتھ باشند دارو دستھ برژنف  

مجید کلکانی راد مرد بلند آوازه کشور کھ در جریان دو دھھ قبل از تجاوز روس با دشمنان رنگارنگ کشور بھ مبارزه قاطع و 
"پرچم" برای مجید کلکانی و ھمرزمانش "خلق" و و بھ قدرت رسیدن باند وطنفروشان ۱۳۵۷ثور  ۷با کودتای ، جدی پرداخت

ی بود جھت وحدت بخشیدن کلیھ نیروھای انقالبی در یک یفصل دیگری از زندگی سیاسی آغاز شد. این فصل تپ و تالش ھا
تشکیل  سازمان منضبط و آھنینی کھ پاسخ گوی نیاز جنبش در این مقطع تاریخی باشد. حاصل این تالش ھا و کوشش ھا طرح و

. مجید از بھم پیوستن چندین گروه انقالبی پدید آمد 1358ماه اسد بود کھ در  ( ســـامـــا ) یبخش مردم افغانستانسازمان آزاد
با درک عمیق از واقعات جامعھ ما بھ این نکتھ رسیده بود کھ پیروزی بر سوسیال  کھ کلکانی از رھبران و بنیاد گذاران ساما بود

ممکن و میسر نیست لھذا  ،ھ وسیعھمترقی و وطندوست در یک جب ، ملی،ھمھ نیرو ھای انقالبی  بدون وحدتامپریالیسم روس 
رو ھای ملی انقالبی پا بھ عرصھ وجود پس از ایجاد ساما بھ تشکیل جبھ متحد ملی افغانستان بھ شرکت روحانیون مبارز و نی

.ایفا کرد گذاشت در این جا ھم مجید کلکانی نقش تاریخی اش را   
 ،بھ ثبت رسیده است کابل کھ در تاریخ کشور بھ حوت خونین)  ۱۹۸۰فبروری  ( 1358سوم حوت  کابل در ۀقیام قھرمانان 

ھمین تالش ھا بود کھ  ۀ. در بھبوحتحد ملی تالش میورزیدھ مھضرورتی پیش آورد تا مجید بایستی پیش از پیش برای تحکیم جب



مجید کلکانی کھ بھ تاریخ ھفتم . دستگیر شد ی وئبا ھمکاری روس ھا شناسا  پرچمی  فبروری توسط آدمکشان  27تاریخ  بھ
کشور ومردم  از آزادی ، ھموارهشکنجھ ھای بی پایانی را متحمل شد ۱۳۵۹جوزا  ۱۸بتاریخ  گیر و تا شھادتشدست ۱۳۵۸حوت 

وجنبش ملی انقالبی را مثل مردمک چشم تا پایان  ھ متحد ملیھآن در زیر شکنجھ ھای وحشیانھ دفاع نموده و اسرار ساما وجب
.حفظ نمود زندگی   

آن گمان می کردند کھ شھادت مجید پایان و باند ھای مزدور  وس ھای متجاوزر یاد وخاطره اش جاودان و راه اش پر رھرو باد.
گذشت و  ئیسرخ روبا  از دروازه تاریخ کشور  راه اوست اما بیخبر از آن بودند کھ اسطوره مقاومت مجید کلکانی با شھادتش

.و استعمار ادامھ می یابد ستثمارااش تا نابودی  یا مرگ یا آزادیشعار   

یک ملیون شھید بر روس اشغالگر و  مردم آزادۀ افغانستان با مقاومت قھرمانانھ و فداکاری خارق العاده و اھدای بیش از
. خواست ھای برحق مردم کھ بخاطر آن بیش از یک آزادی و صلح و ثبات دست نیافتند رانش فایق آمدند ولی تا بھ امروز بھمزدو

 .رفت، بر باد ظیمھای جھادی وابستھ بھ بیگانگانتن، در خانھ جنگی ھای صائب بیشمار را متحمل گشتھ بودنددھھ جانفشانی و م
قدرت و ثروت ، در قمار ھای سیاسی بر سر ستاورد ھای توده ھای ملیونی مردم، دان حاکمیت تنظیمھای جھادی وابستھدور در

.زحمتکش آن ادامھ یافتاین بازیھا تا حاکمیت طالبان بر سرزمین و مردم  .بھ معاملھ گذاشتھ شد  

بھانۀ مبارزه با تروریزم برای لحظاتی طالبان را از قدرت سیاسی کشور بھ بھ کشور ما  2001تجاوز امریکا و شرکأ در نوامبر 
، پیشھبا ھمکاری ارتجاع مزدور و استعمار جنایت . تراژیدی دیگری نظیمی آنھا را بھ قدرت بر گرداندکنار گذاشت و برادران ت

کھ مجید و ھمرزمانش  . نکتھ ایقرار داد و مجموعۀ از جنایتکاران جنگیمقدرات مردم قھرمان ما را در دستان پلید متجاوزین 
د را خو، خطر آنرا بھ مردم گوشزد کرده بودند و برای جلوگیری از آن تمام تالش بتدای کودتای ثور و تجاوز روس ھااز ھمان ا

و  دیبخش مردمابرای حراست از مبارزات آز ــ ملی و مترقی را، بخرج دادند تا بدیل آزادیخواه بھ بھای جانھای شیرین شان
.اقتدار بخشند اعمار جامعۀ بدور از ستم و حاکمیتھای استعماری و ارتجاعی ــ در صحنۀ سیاسی کشور  

چنین آمده است : " درین نبرد سھمگین ــ جھانخواران  1358) در اسد ساماازمان آزادیبخش مردم افغانستان (در اولین اعالمیۀ س
، میکوشد کشور ما را بھ مستعمرۀ مقھور و پرشگاه توسعھ ، با اتکأ بر سرمایۀ دالل دولتی ست ــ کھ یکی در تالش استیألامپریالی

ق ما را رجعتگرا میخواھد جنبش آزادیبخش خل، با دمسازی با نیروھای دیگری از سنگر رقابتجوئیھای بعدی خود مبدل سازد و 
شکوھمند بھ میھن و با مخفی رھنمون شود ــ در یک صف و خلق قھرمانی کھ با عشق  بھ بیراھۀ تاریک عقبماندگی و اسارت

"  .ود میرزمند در صف دیگر قرار دارد، رفاه و کرامت انسانی خنگیز بھ نوامیس ملی در راه آزادیدلبستگی غرورا  

. مجید و سازمانش میباشندھای داھیانۀ  امروز با گذشت سی و ھشت سال از آن اعالمیھ ملت ما شاھد ھمان پیشگوئی  

، ما شاھد تداوم جنگھای وحشیانۀ متجاوزین و مزدوران طالبی و داعشی آنھا علیھ مردم در مقطع کنونی تاریخ کشور
. این توحش جنگ و ترور علیھ مردم در مسیر اھداف اشغالگران و با ش خود میباشیماع ، مقاوم و زحمتکدف بی

مردم را بھ نابودی سوق داده است .  زندگی صلح آمیز ر درون دولت مزدورھمیاری و ھمکاری حلقات مشخصی د
در آن نواحی کشور  از مردمان بیدفاع جنگ بیشتر مناطق شرقی و جنوبی کشور را ھدف قرار داده واگر تا دیروز 

ھای "  در سایۀ قرارداد ،  ، اکنون از برکت دولت مزدور " وحـدت ملی "قربانی میگرفتبخون نشستۀ ما 
، توسعھ داده اند تا رقبای بھ سایر نقاط در شمال و غرب کشور، جنگ را اســتراتژیک " و " امنیتی " با اشغالگران

. یکبار دیگر سرزمین ما بھ میدان جنگ ھای نیابتی غرب میھن ما زیر فشار قرار دھند خود را در ھمسایگی شمال و
.ستقدرتھای بزرگ جھانی و منطقھ قرار گرفتھ ا  

از ھمۀ ملیتھای برادر حدت ملی مردمان کشور بیگانھ در دولت مزدور برای خدشھ دار کردن و تالش حلقات جاسوس
. آنھا برای نیل بھ این ھدف تمام امکانات خود را بکار اف تعیین شدۀ برش زمانی فعلی است، یکی از اھداین سرزمین

 . آوردن گلبدین ، استفاده کنندتختۀ پرش بھ کشور ھای ھمجوارخواھند گرفت تا از مناطق شمال و غرب کشور بحیث 
ھم در ھمین  نظامی کشوردر میدانھای سیاسی و  )إ و آی اس آیچھرۀ شناختھ شدۀ مشترک سی آی جنایت پیشھ (
  .ت گرفتھ استراستا صور

، ه دولتی و نظامیان پاکستانگلبدین بحیث مھرۀ قابل اعتماد برای اشغالگران و دست پروردگان بومی شان در دستگا
، نگ بھ مناطق امن شمال و غرب کشورمیکوشد مقاومت مردم را در مقابل حیلھ گری ھای استعمار برای انتقال ج

نھ تنھا  . بھمین دلیل است کھ طالبان تروریست و جنایتکار را کھ ھم اکنون برای اجرای نقشھ ھای استعماردرھم شکند
کات وحشیانۀ خود مناطقی از شمل و غرب کشور را ھدف تحر ، بلکھشرق و جنوب کشور مناطق نفوذ قبلی شان در

. برادر خطاب میکند قرار داده اند،  



! توطئۀ ھای اشغالگران و مزدوران بومی شان در درون دستگاه دولتی و در بیرون و حواشی آن را ھم میھنان عزیز
 بھ دوش مردم خودرا  سیاست ھای نفاق افگنانۀ ندھید ردم اجازه. بھ دشمنان وطن و مبھ لحظھ خنثی کنیدلحظھ 

 ، امکان مانور را از آنھا بگیـرید از ھر قماشی کھ باشند رسوا ساختھ. نفاق افگنان را ستمدیدۀ ما بیش از این حمل کنند
. مردم ما مام قوا نفی کنید، با تمیکندجنگھای تباھی آور کنونی را کھ فقط آرزوھای استعمارگران اشغالگر را تداعی 

کھ خون ملت  ،اه انداختھ و اتش بیاران معرکھ، جنبش ضد جنگ را برچار دھھ است در آتش جنگ میسوزند نزدیک بھ
. مردم ستمکشیدۀ ما ھمانطور کھ غول امپریالیسم د بھ اھداف و نیات شوم شان برسندرا بھ شیشھ کرده اند افشأ و نگذاری

ــ  ، بر دشمنان کنونی خود ھم کھ ابزار گوناگونی از قدرت و توطئھ را در دست دارنددر آوردشوروی را بھ زانو 
.است ادعاان این سرزمین گواه این پیروز میشوند . تاریخ پرشور مقاومت ھای مردم  

پریالیزم اشغالگر و ارتجاع در بند ام( ، کھ با تغییر انقالبی جامعۀ اسیریم طلبانۀ روشنفکران انقالبی نمازوزه کشیدن ھای تسل
برمال ساختھ است .  ان را بھ توده ھای ملیونی مردم،کمال بی ایمانی آنھا را بھ انقالب و عدم اتکای ش وداع گفتھ اند ) مزدور

، ن جامعھ) مبارزۀ انقالبی در جھت منافع ھمۀ زحمتکشاســـامـــاازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ھستۀ اساسی عامل وجودی س
.  تظاھر بھ انقالبی گری  و سقوط در ورطۀ اصالح طلبی در قالب نظام تعماری و استبداد ارتجاعی میباشدبرای طرد تجاوز اس

کثریت مطلق جامعھ حاکم استعماری کھ بھ کمک اشغالگران بنا یافتھ و اھداف چپاولگرانۀ آنھا را تعقیب کرده و بر ضد منافع ا
زم و مزدوران بر امپریالست ھای دمکرات مآبانھ ــ جز تایید وضعیت اسفبار کنونی و تسلیم در براژی الرغم ، علقرار گرفتھ است

در دن نقاب دمکراسی در جامعۀ تحت اشغال و یپوش نمیتواند داشتھ باشد . ما ، مفھومی دیگر در قاموس انقالببومی شان
د تنھا میتواند آرایشگر چھرۀ ننایتکاران مشھور تشکیل میدھ، کھ اکثریت آنھا را جحاکمیت نیروھای ارتجاعی مستبد

   . پریالستی و شرکای بومی آنھا باشدزشت استعمار ام

بیگانھ بوده و آرمان ھای خویش رامانند  و چھ استراتیژیک با ھر نوع تسلیم طلبی، چھ تاکتیکی ھمواره ساما کھما معتقدیم   
شھدا با خطوط زرین  راهبھ عھد و پیمان و وفاداری بھ  . در قاموس ساما ایستادگیمیدارد داشتھ و مردمک چشم با خون خود پاس

انھم  دگی در آزادگی است، زیرا اسارت معادل مرگ استن. ارزش زحھ زندگی راھیانش را تشکیل میدھدسر لو نوشتھ شده و
، مردمی جلوه کرده و برضد منافع واالی ھم بھ میخ روشنفکران فریبکاری کھ ھم بھ نعل میزنند و. مرگی زبونانھ و خفت آور

مردم عمل میکنند و نیز آنھائیکھ اینھمھ اشغالگری و جنایت در حق مردمان این سرزمین را نادیده انگاشتھ و ناگفتھ میگذارند و 
و  میدارندشرارت بر نھم دست از انھائیکھ در قالب نظام استعماری حاکم بر کشور بھ مردم زحمتکش این خطھ جفا کرده وھنوز

.فرصت داد در صفوف مردم رخنھ کنند، نباید شمنان قسم خوردۀ مردم قرار دارنددر صف د  

 

!وحدت ملی ما رمز پیروزی و سعادت ما است  

!و جنگ افروزان از میھن ما کوتاه دست اشغالگران  

  !یا مرگ یا آزادی

)۱۳۹۶سرطان (   

)فغانستان در کاناداھواداران سازمان آزادیبخش مردم ا(  

  


