
 در کانادا )ساما(گزارش روز شھدا از طرف ھواداران 

  

 مردم افغانستان ( ساما) بخشیھواداران سازمان آزاد لھیدر کانادا بوس افغانستان یو انقالب یجنبش مل شھدای گرامیداشت روز

 مردم افغانستان بخشیرھبر سازمان آزاد یکلکان دیمج ادیسالگرد جانباختن  زنده  نیوھفتم یس امسال مصادف بود بھ یجوزا ھژدھم
 افغانستان.  ی(ساما) و جبھھ متحد مل

نمودند.  برگزار Edenmills در شھربھ تاریخ نھم جوالی سال روان روز را  نیمراسم بزرگداشت از ا ،( ساما) در کانادا ھواداران
، وطندوست ونیروحاناز  قابل مالحظھ ای جمعدر حالیکھ سالون با عکس ھای تعداد کثیری از شھدای راه ازادی مزین گردیده بود، 

نوان و جوانان شرکت فعال با . بودند دهیمختلف حضور بھم رسان یاز شھر ھا یو انقالب یجنبش مل عالقمندان و روشنفکران متعھد
 : خوردیشعار ھا بھ چشم م نیشھدا ا یو داورادور عکس ھا دو طرف استیژھمچنان در  .ددیگر از برازندگی این محفل بو یکیافغان 

 )دیمج دیشھ(خاموش بماند!  سمیالیکھ در برابر امپر یباد زبان دهیبر

  !یو دموکراس یراه آزاد یبر روان پاک شھدا ددرو 

 خواھانیم! و مذھب نید ت،یرنگ، نژاد، زبان، مل ت،یجنس ضاتیعببدون ترا انسان  یآزاد

ضمن بھ حضار خوش آمدید گفت و بانو حنیفھ فریور روستایی شاعر و نویسنده گرداننده محفل ین لحظات گردھمایی، آغاز در
 تیحقان یرو دیتاک تعھد بھ راه و رسم شان و دیو تجد یجانباختگان وطن و پافشارایثار و فداکاریھای از  یدانداشت و قدریگرام

 سمیالیامپر الینفس درمقابل سوس نیتا آخر ستادهیچون سرو اانباختگانی کھ یک دقیقھ سکوت برگزار گردید. ج ،و ارمان شان اھداف
اشغال کشور ما در  گریخاد و بار د اکسا و یجھنم یھاپرچم ودستگاه  "خلق" و  شھیپ تیجنا یباند ھا و  kgb ی، دستگاه جھنمروس

، ھفده سال  مدتدست نشانده آن در  یمتجاوزش و دولت ھا مانانیھمپ و نیمتحد و کایامر سمیالیامپر لھیبوس 2001  اکتوبرماه 
 را قربان نمودند.شان و جانھای شیرین شجاعانھ مقاومت نمودند 

 یھنیاشعار م کلمھخاطرات، د انیب ھا و یسخنران طیگوناگون  لیروز  پانزده تن، از زنان و مردان افغان در ارتباط بھ مسا نیا در
فرستاده شده  از طرف  ھواداران  یھا امیحال پ نیو در ع در برنامھ سھم گرفتند یوانقالب ینامھ جانباختگان جنبش مل یزندگشرح و 

بھ سمع  ،کایاز امرمردم افغانستان ( ساما)  بخشیو ھواداران سازمان آزاددم افغانستان ( ھجاما) از آلمان مر یوانقالب یجنبش مل
 حاضرین رسانیده شد.

اش  یلیمردم افغاتستان ( ساما) نوشتھ تحل خشیباز ھواداران  سازمان آزاد تن کیمحترم پیکار ، نخست بنا بھ دعوت گرداننده محفل
و اشغال افغانستان بوسیلھ سوسیال امپریالیسم روس و جنایات بی پایانی  1357بھ تقبیح کودتای ھفت ثور کھ درآن را بخوانش گرفت 

 باالی افغانستان صورت گرفتھ 2001یکا و شرکایش کھ از نوامبر ب شده اند و در عین حال تجاوز امرکھ در حق مردم ما مرتک
  مورد نکوھش قرار داد. وسره فعلی را کرزی و دولت دفرمایشی بن، دولت دست نشانده پرداخت. وی ھمچنان ماھیت کنفرانس ، است

از محل   1358 یکاظم دادگر کھ در ماه جوزا دیداکتر  س ادیدر مورد مبارزات زنده کھ بود  خانم روحگل حشمت ،یدوم یسخنگو
نام  دیرسو در ھر دو لست شھدا کھ بھ نشر  ستیدر دست ن یخبر ویکھ تا امروز از  -شد  ریآباد کابل دستگ یکارش از  شفاخانھ عل

 ینسل ھا یبرا یسر مشق مبارزه  و وطندوست نیقھ یب اش کھ  یو راه و رسم مبارزات یندگروش زصحبت نموده پیرامون  -نبود یو
 نیکابل کھ با چھل و پنج نفر از محصل کیھمچنان از  حشمت صاعد محصل صنف سوم پولتخنوی توضیحات داد. ، خواھد بود ندهیآ
 ریجرمش  در ز یقاتل مردم و شرکا یاز طرف  نور محمد ترک یخواھیشد وبعد بجرم آزاد ریدستگ 1358ششم ثور خیبتار گرید

حشمت صاعد پسر زنده یاد پوھاند سید ھاشم صاعد یکی از موسسین  .نمود یآور ادیشکنجھ ھا در صدارت کابل جان باخت،  نیبدتر
بجرم مسلمان بودن گرفتار و  1358ثور 20کھ در  ونیزیتلو ویآخذه راد ریمد ریام دیسدر مورد ھمچنان  (ساما) بود. بانو روحگل

 .دا اعدام شد صحبت ھمھ جانبھ نموبعد

 تیشخص  یو مبارزات یاجتماع یجنبھ ھا رامونیساما) پ( از ھواداران پروانی جناب اکبر  ،کشور خواهیآزادمبارز و  تیشخصسپس 
بلکھ   بودهو زبان ن سمت، قوم، منطقھ  کیمربوط بھ  شھید مجید کلکانیکھ بر این اکیدبا تسخنرانی نمود  یکلکان دیمج ادیزنده 

 سبوکیرا در ف یکلکان دیمج ادیزنده  یکھ فوتو ھا را یھمچنان کسان یو باشد. یمردم افغانستان م یتمامھ مربوط بشخصیت ملی و 
 یکلکان دیمج ادیزنده  یمبارزات خچھیبا تار تیکھ راه و رسم شان در ضد دھندیقرار م یافراد یدر پھلو  یانترنت یھا تیھا و سا

 .دیکت کنندگان محفل با کف زدن ھا استقبال گردرا بھ انتقاد گرفت کھ از طرف شر ،است



و عضو  یمرکز تھی، عضو کم)ران (سامادگذاایاز بن گرید یکی یمبارزات خینامھ و تار یکھ زندگ دیرس محترم پیکارنوبت  دوباره بھ 
ایھ (ساما) بدست دشمن در دیگر از بنیادگذاران و اعضای بلندپبا شش تن  کھ رسول جرآت را بخوانش گرفت ادیزنده  التیتشک تھیکم

، از طرف گروه عاشقان وطن و مردم نیو مقاومت جانانھ آنھا، ا دیشد یو پس از شکنجھ ھای چھلستون کابل افتادند قلعھ غیب
 .دندیجالد بھ شھادت رس نیمهللا ا ظیدر دوره حف یتحت نظر اسدهللا سرور یمزدوران روس

 یگرفتار د،یگرد ریمتجاوز دستگ یباند پرچم و روسھا لھیبوس یکلکان دیمج ادیکھ زنده  لیاز  دال یکیکھ  میاشاره نما دیجا با نیا در
 .) بودرزمندگان (ساما ریرفقا وسا نیواعدام ھم

ھمراه با  یکلکان دیمج ادیاز زنده  ییازاده و نقل قول ھا یشعرا گریسرمد و د دیاز شھ یاتیانانسر محفل با دکلمھ ابدر خالل برنامھ، 
 .داشتیمعطوف م یراه آزاد یشھداارزشمند  یو کارنامھ ھا خواھانھیآزاد یھا شھیاند تیتوجھ حضار را بھ اھمتبصره ھای مختصر 

دعوت گردید تا اشعار و سخنان شان را با مدعوین یک تن از شخصیت ھای شناختھ شده جامعھ ما جان محمد سرشک  یآقااز  سپس
کھ با وجود کبر باشد  یو از شاعران خوب وطن م وزارت زراعت یور لھیپ نیاز متخصص تن کی . اقای سرشکدر میان بگذارند

از سروده ھای خویش را بخوانش گرفت وبعد دو پارچھ ی را کلکان دیمج ادیزنده  یا دهیازقص یقسمت سن و داشتن مشکالت صحی
 .گردید استقبال گرمیبا  و خواند یکلکان  دیمجو رھبر  ومیقزنده یادان در وصف  

بگونھ بسیار احساس و اثرگذار دکلمھ کرد کھ حاضرین با را  یقیصد الیھ از قطعھ شعری ،بانو فرحناز یک تن از دوشیزگان افغان
 استقبال نمودند:کف زدنھای ممتد 

 میدیتمام گفتھ ھا بر آب د /میدیرا خواب د یخوش یچھ فردا /ام من یدرون خشم خود زندان /ام من یو باران یزیپاء ھوا

.... 

 یدر جامعھ تورنتو م یاسیو فعال س یکلکان دیمج ادیاز دوستداران زنده بود کھ ای  فرھیختھ  انھم میھنیک تن از  سخنران بعدی،
 ،یکاریب ،یفقر، بد بخت ض،یافغانستان، اشغال، تبع یوضع کلدر مورد  ،برگشتھ اندبھ کانادا  ،ایشان کھ تازه از سفر بھ وطن .باشد

بخصوص انتقال جنگ بھ صفحات شمال کشور و  و در مجموع نا آرام ساختن سراسر افغانستان و ھمیپ و یا رهیزنج  انفجارات
دولت جابجا  ییستون پنجم کھ در حلقات باال ھا و یاستخبارات خارج لھیمزدور و وابستھ طالبان و داعش  کھ بوس یھاگروه  ییجابجا
  د.یبدرقھ گردحضار گرم ھای  زدنف با ک کھ ھمھ جانبھ وافشاگرانھ نمود صحبت، ھستند

بر ضد کودتا گران پرچم و "   یسیا بزبان انگلر یمقالھ ا نیزو ھوادار ساما افغان از دختران رزمنده  یک تن بعد از ختم تفریح، 
ضمن استقبال کھ  خواندتا امروز را در بر گرفتھ بود،   2001از اکتبور کھ  شیوشرکا کایوتجاوزامر یخلق" ، تجاوز گران روس

بھ   میتقد ،استسروده برای نوباوگان افغان کھ سال ھا قبل  » نوباوگان آسمایی«تحت عنوان را  یرقطعھ شع محفلانانسر  مدعوین،
 :بر شنوندگان مجلس بجا گذاشت یادیکھ اثر ز بھ طرز گیرایی دکلمھ نمودرا  آن مقالھ  نمود وخواننده 

 من دختر یشعر ھا ینوبا /باش ییآسما داربیچشم  /سحر یقلھ ھا یتا فرا سو /یدیزن با دو گام خورش گام

........ 

اش  یمبارزات خچھیوتار یکلکان دیمج ادینامھ جاودان  یزندگ یاز ھواداران ( ساما) در کانادا رو گریتن د کیآقای نصیر غریب یار 
  نییپا طبقاتکھ در دفاع از  یاتزو مباردر زمان سلطنت  زنده یاد مجید مدت  یبودن طوالنی بھ مخف آقای غریب یار  تماس گرفت.

پرچم وخلق واشغال   ھیکھ عل یداود و بھ ادامھ آن مبارزات یبعد در زمان کودتاو  ه استانجام داد یعدالت اجتماع نیجامعھ بخاطر تام
بھ اعدام   ه ای داشتطور اشار نیھم یو .توضیحات داد داد انجامسابق تا جان باختنش در راه مردم و وطن  یشورو لھیبوس ھنیم

و سایر  ربھ قندھا لیفام یده سالھ متباق دیو تبع، ھاشم جالد ییصدراعظم  آنزمان خاندان طال لھیبوس شھید مجید پدر وپدر کالن
ارسالی یام آقای غریب یار  پ با عزم و اراده آھنین در برابر آنھا مقاومت و مبارزه نموده است. مجید کلکانیدشواریھای کھ زنده یاد 

 رفت.بھ خوانش گنیز را از امریکا ھواداران سازمان آزادیبخش مردم افغانستان (ساما ) 

کشور  یو انقالب یجنبش مل یبھ مناسبت بزرگداشت روز شھدانیز مردم افغانستان( ھجاما )  یانقالب شھواداران جنب یھمبستگ امیپ
در در این پیام ضمن گرامیداشت از مقام شھدای راه ازادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی، توسط محترم داوود رحیمی خوانده شد. 

  کھ با استقبال گرم حاضرین مواجھ گردید.  شدروشنی انداختھ موقف و دیدگاه ھجاما در قبال مسایل سیاسی کشور نیز مورد 

طفل  یوجھت خوانش مقالھ اش روی استیژ فراخوانده شد.  کھ خود از ھوادران ساما مقیم کانادا می باشد، بانو سوسن حقبین  ،متعاقبا
 اهیپرچم و( خلق) و روس اشغالگر از طرف ارتجاع س یباند ھا ھیو مبارزه عل یخواھینبود کھ پدرش بجرم آزاد شیب یخورد سال



آھنگرپور  ظیحف یسوانح مبارزاتانقالبی از زنده یاد سرمد را دکلمھ نمود و بعدا قطعھ شعر در ابتدا،  ی. ودیگرفتار و اعدام گرد
 نیبجرم تام ارانشیو  ظیحف 1357منحوس ثور یوتذکر داد کھ در زمان کودتا گرفت انشدرواز بدخشان را بخو امیق یفرمانده نظام

بردند و  یداود کھ جاده صافکن اشغال وطن بدست روس ھا شد در زندان بسر م یدر مبارزه مسلحانھ بر ضد کودتا یعدالت اجتماع
مزدوران  یو نورمحمد ترک ادیببرک ش یبھ گردانندگنکرده بودند اما از طرف دولت مزدور کودتا  یکار چیبرضد پرچم و( خلق) ھ

 روس اعدام شدند. 

 یبھ محفل شمال ارانشیزندان دھمزنگ کابل با  ل انتظار ازفاز مح یدیخورش 1356آھنگر پور در اواخر سال ظیکھ حف نیقابل تذکر ا
لگر ودولت دست غاشان را بر  ضد روس اش رزاتھا مبا ییساما یدر پھلو ظیحف ارانیچھل سال قبل از امروز و بعد  یعنی وستیپ

 .نداشت یبعد سازا وسبزا کار محفل انتظار و یآھنگر پور در تحوالت بعد ظیبردند وحف شیپھ نشانده آن ب

از درگذشت   یبزرگ در حالیکھ اندوه پرداخت و یسخنرانبھ خواھر زنده یاد امین سیماب  مابیس ھیراض بانو  در دقایقی از برنامھ، 
 :اظھار داشت بانو سیماب. بحث گرفتھ راب وی یمبارزات یزندگدر چھره اش نمایان بود،  مابیس نیام ادین جاودا

در جمع  شما ھستم  و امروز کھ  مفتخرم. بودم دهیجان شن نیرا از زبان ام یکلکان دیمج ادیبودم کھ نام زنده  یکھ من طفل خورد سال 
در ارتباط بھ مرگ  ریاس میرا کھ استاد محمد نس یقطعھ شعر یکنم. و یو من آنرا را زنده احساس م  دیجان ھست نیشما دوستان ام
 :بخوانش گرفت ،سروده بود مابیس نیام ادیزنده   یدانگنابھنگام و جاو

 /در چمن خم شد یبلند یقامت سرو دمیشن /لرزد یآب م زیبال خ یکھ وقت طوفان چنان /لرزد یم مابیچون س مابیاز س نھیدر س دلم
 لرزد یجوشد و در آسمان مھتاب م یم نیزم /آورده اند  استاره  تابان  الفت را فرود /لرزد یافتاده درگرداب م یاز دردش گل کھ

.... 

 مابیس نیام ادیخاطرات زنده   کھ فروبرد قیبود از جانبختگان را چنان در اندوه عم و ادیمحفل  شیبا گفتار خو ماب،یجان س ھیراض
جبران  ضربھ مابیس نیداشتند زنده نمود. مرگ ام اییجان آشن نیبا ام کیازنزد کھیمجلس خصوصا کسان یرا در ذھن ھمھ اعضا

آرمان  رفاقت، تعھد بھ راه و ،یباشد. دوست یم ،اشغال گران قرار دارد ھمیضربات پ ریکشور ما کھ ز یجنبش انقالب یبرا ریناپذ
آموخت و ھواداران (  دیرھبر داشت با ومیق ادیبھ جاودان  مابیس نیکھ ام یرا ھمچون عشق و شور یگان انقالب رفتگان و جانباختھ

 .آموزند یم مابیس نیام ادیزنده  ازکھ  نیقھ یساما) ب

 یآزاد جنبش براه مردم و یو تعھد انقالب یرا در راه دوست سالیان متمادیکھ   یوریز مینس دیشناختھ شده ومبارز کشور س تیشخص
 یدر باره زندگ مفصلی یسخنران ، از دوستان و شاگردان زنده یاد مجید بوده است، و صرف نموده یوعدالت اجتماع یموکراسد

نمود ودر  انی، باز دانشمندان جھان یینقل قول ھا گرفت با یبکار م یکھ و یرھبر یھا وهیو ش یکلکان دیمج ادی ودانجا یمبارزات
 داشت. انیرا ب یشخو یآموختھ ھازنده یاد مجید  مانیو وفا بھ عھد وپ یزمان از مردم دوست نیع

از جانباختگان  یبا جمع یدھھ در مبارزات روشنفکر چھارکھ قبل از  بود والیاند بیحبآقای  ،از دوستان یک تندر جمع سخنرانان  
 داشتبیان  جالب بگونھرااز آن دوره  شیخاطرات خو . ویرفاقت داشتعده ای دیگر  پردل و قیجان، نور عالم خان، رف ریمثل خ

 . با دلچسپی استقبال گردید کھ از طرف مدعوین

اعدامش از طرف محکمھ  یکھ در دوره کرزآقای میر حسین مھدوی  یشناختھ شده فرھنگ تیشخصژورنالیست و  اخیر،در 
ھای گرامی داشتھ، خواستار کار  یاد شھیدان راه آزادی را. وی در سخنان کوتاھی نمود یپرمحتواافغانستان اعالن شده بود صحبت 

  گردید. کشور در مورد جنبش چپ  یعلمی و تحقیق

 شعرا را گریآزاد ود سیرھبر، داود سرمد، ان ومیق ادانیزنده   یھنیکھ اشعار م محفل بھ موسیقی اختصاص داده شده بود بخش دوم
مند خوش آواز نور جان سرشک وھنر حینواز جوان مس انویپ یافغانستان بھ ھمراھ ونیزیتلو ویھنرمند سابقھ دار راد سرشک ذبیح

  .تقدیم حضار نمودندو اثرگذار زیبا آھنگ ھای بسیار  در قالبجان مھرپور 

نجات کشور و وضع ل با آرزوی بھبودی محفو  دیشده بود صرف گرد دهید ھیساما) تھ( کھ از طرف ھواداران یغذا ،در آخرین دقایق
 حوالیو مھمانان  با ابراز تشکر از برگزارکنندگان توام استقرار صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی  ،مردم ما از فاجعھ جاری

  .افتی انیساعت ھشت شب پا

ت زیادی را ااقای ھادی نوری کھ در تھیھ عکس ھا و ویدیوی برنامھ زحمارجمند ، از دوست بدینوسیلھ کمیسیون تدارکات محفل
 ارج میداند. درخوررا شان می نماید و ھمکاری و تشکر متقبل شده اند ابراز امتنان 
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