به مناسبت تجلیل از « روز شهدای جنبش ملی وانقالبی افغانستان » که امسال مصادف است با چهلمین سالروز شهادت مجید
کلکانی قهرمان ملی و رهبر فرزانه و محبوب سازمان آزادیبـخش مردم افغانسـتان « ســـامـــا » و جبههٔ متحد ملی افغانستان

چرا از این روز تجلیل میکنیم ؟
پیشینه تاریخی :
۱۸جوزا مصادف است به سالروز جاودانگی شهید عبدالمجید کلکانی ،بانی تفکر خط مشی مستقل ملی وانقالبی در کشور ما ،
رهبر سازمان آزادیبخش مردم افغانستان « ساما » وجبهه متحد ملی افغانستان.
عالوه بر آن در ماه های جوزا همه ساله عده زیادی از اعضای رهبری ،کادر ها وصفوف سازمان آزادیبخش در زندان های
مخوف و وحشتناک رژیم دست نشانده کودتای ثور به شهادت رسیدند وعده ای از آنها هم قربانی دسیسه هاوتوطئه های نیروهای
ارتجاعی وابسته به غرب که تحمل یک حرکت آگاهانه ورهگشای ملی در جنگ ضد روسی را نداشتند ،شده اند.
روی همین ملحوظ در چهارمین سالروز شهادت ،شهید کلکانی  ،شهید عبدالقیوم رهبر که بعد از شهادت وی به درخواست رهبری
واعضای سازمان آزادیبخش ،برای جمع وجور کردن و بازسازی سازمان  ،بعد از حمالت دوجانبه دولت مزدور وارتجاع هار و
پیشرفت وانسجام کار های جبهه متحد ملی در صف اول مقاومت ومبارزه آزادیبخش قرارگرفته بودومسئولیت رهبری ساما را در
شرایط نهایت پیچیده و بحرانی جنبش بدوش داشت  ،این روز را بهعنوان روزشهدای سازمان آزادیبخش مردم افغانستان نامگذاری
واعالم کرد که در این روز ما از مجموع شهدای سازمان  ،شهدای جنبش انقالبی و شهدا ی راه آزادی وطن تجلیل میکنیم وهرسال
در این روز با تحلیل و بررسی تجارب شکست و پیروزی ها از یاد و خاطرات شهدای راه آزادی ملی ودموکراسی گرامیداشت به
عمل آورده و با آنها تجدید میثاق میکنیم .
چنانچه اسناد و مدارک کتبی از این بزرگداشت وتحلیل وبررسی اوضاع وجوددارد.
هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان( هجاما )از چند دهه بدینسو در خارج از کشور همه ساله این روز را با شرکت خانواده
های شهدا و سایرنیروهای انقالبی  ،دموکرات و وطنپرست با برگزاری محافلی تجلیل کرده است .
(متاسفانه امسال به علت پاندیمی کرونا ،هجا ما نتوانست مهماندار هموطنان عزیز به این مناسبت باشد)
هجاما در سال های گذشته با شعر ،موزیک ،مقاالت ویادبود از شهدا  ،برگزاری سمینار ها وجمعبندی وبررسی اوضاع داخل
کشور،زمینهٔ تبادل نظر وبحث روی اوضاع کشور را فراهم ساخت تاتحول وسمت وسوی اوضاع را در چارچوب دیدگاه های
پیشکسوتان جنبش به تحلیل بگیرد واین دیدگاه هارا در پروسه تجربه عملی اوضاع جاری به محک بگذارد.
این بحث ها و جمعبندی های تجارب گذشته در روز های تجلیل از شهدای جنبش  ،زمینه های نزدیکی ،تفاهم واموزش متقابل،
شرکت کنندگان وبرگزارکنندگان را بوجود میآورد  .از آنجاییکه شیوه مسلط برخورد به قضایا با فرهنگ احترام متقابل و خواست
مبرم وحدت طلبانه صورت میگرفت ،فضای این تحلیل ها نهایت صمیمانه بود.
هجا ما افتخار دارد که سالهای متمادی تریبون عدالت خواهی برای مجموع شهدای راه آزادی و قربانیان ظلم و بیعدالتی بودهاست
ودرپهلوی تجلیل از شهدای جنبش به حوادث و وقایع روزمره در داخل کشور نیز پرداخته است و افتخار این راهم دارد که از این
استیژ هیچگاه به تخریب نیروهای ملی ووطنپرست سوء استفاده نشده است و آحاد وبخش های مختلف جنبش از این تریبون بحث
واظهارنظر کرده اند .
هجا ما با برگزاری از این روز در جریان سالهای گذشته،با تهیه یادنامه های شهدا وجمع آوری اسناد و مدارک زمان ومحل
وچگونگی شهادت شان عمالً به تدوین و نگارش تاریخ مقاومت ملی واگاهانه مردم افغانستان وافشای جنایت های جنایتکاران جنگی
اعم از وطن فروشان خلقی وپرچمی و نیروهای ارتجاعی وابسته به کشور های غربی پرداخته است .
در کشور ما از سالها بدینسو مذبوحانه برای مسخ تاریخ ،وارونه جلوه دادن حقایق ،کتمان حقایق ،دروغ پراگنی ،نادیده گرفتن
عمدی ویا بی اهمیت جلوه دادن دستاورد های مردم تالش صورت میگیرد .این تالش ها از یکسو از جانب استعمارگرانی که قصد
وخیال تسلط کشور مارا در سر داشتند ویا هنوز در سر میپرورانند واز سوی دیگر از جانب عناصر بومی در داخل کشور که
وابسته به بیگانگان استند وهمواره منافع حقیر شخصی ،قومی ومنطقوی خودرا باالتر از منافع کشور و مردم میدانند ،صورت
میگیرد .
اعاده حیثیت ،شریک قدرت ودر دم
در نتیجه این زدوبند ها جنایتکاران جنگی بجای محاکمه وجوابگویی به مردم ،بخشیده میشوند،
ٔ
و دستگاه دست نشانده حتی به عنوان قهرمان از آنها تجلیل صورت میگیرد ،گویی مجموع مردم افغانستان حافظه تاریخی شأن را
ازدست داده اند .
پدیده حاکم و روزمرگی مبدل کرده است ،تاحدی که
همین بخشیدن ها و بازخواست نکردن ازجنایتکاران ،اعتیاد به جنایت را به ٔ
هیچ مرز ومعیار ی وهیچ تابوئی برای جنایتکاران جنگی در کشور ما وجود ندارد وبا گذشت هرسال جنایت به مدارج باالتری
ارتقاء کرده ومردم در نهایت بدبختی و بیچاره گی به کفن کش قدیم خدابیامرزی میگویند.
در متن چنین شرایطی جمع آوری و تدوین تاریخ مقاومت وجانبازی نیروهای ملی وانقالبی وآگاه کشور که از آغاز کودتای  ۷ثور
،تجاوز روس به کشور را پیشبینی میکردندوخط دقیق و روشن فکری داشتند ،راه رسیدن به آزادی ملی را در اتکاء به خود و
مردم میدانستند واز همان آغاز تاکید شان روی عدم وابستگی به بیگانگان بود واز عواقب دردناک وفاجعه انگیز وابستگی
هشدارمیدادند ،اهمیت بسزایی دارد .
هدف عمده و اساسی از تجلیل این روزهم ،تجدید میثاق با جانباختگان راه آزادی ملی،دموکراسی وعدالت اجتماعی وتاکید روی

درستی راه و مرام شان است .چنانچه ۴۰سال جنگ دوامدار و صلع غیر عادالنه اهمیت و نقش این تفکر را در پروسهٔ جنگ ،در
تالشهای صلح تحمیلی غیر عادالنه و ضرورت دموکراسی واقعی و شکست دموکراسی وارداتی غربی را ثابت میسازد.
از آن جاییکه جان مایه فکری جنبش ملی وانقالبی ودر پیشاپیش آن بنیانگذار این حرکت شهید مجید کلکانی خط مشی مستقل ملی
وانقالبی ،اتکا بخود ومردم است  ،از آغاز کودتای ثور وبه ادامه آن تجاوز روس خط کشی دقیق میان مردم و دشمنان مردم
صورت گرفته است.
«خلق قهرمان افغانستان بیشتر از یکسال بدینسو به پله طوفانی نبردخونین و سرنوشتساز آزادی پانهاده است .در این نبرد سهمگین
جهانخواران امپریالیست -که یکی در تالش استیال ،با اتکاء برسرمایهٔ دالل دولتی میکوشد کشور مارا به مستعمره مقهور وپرشگاه
توسعه جوییهای بعدی خود مبدل سازد و دیگری ازسنگر رقابت ،بادمسازی با نیروهای رجعت گرامی خواهد جنبش آزادیبخش
خلق مارا به بیراهه تاریک عقب ماندگی واسارت مخفی رهنمون شود ــ دریک صف وخلق قهرمانی که باعشق شکوهمند به میهن
وبا دلبستگی غرورانگیز به نوامیس ملی در راه آزادی،رفاه وکرامت انسانی خود میرزمد در صف دیگر قرار دارد  ».نقل قول از
اولین اعالمیه سازمان آزادیبخش مردم افغانستان.
حرکت متکی بخود ومردم چنانچه یکی دیگر از پیشکسوتان جنبش (شهیدرهبر ) در نوشته تیوری وعمل انقالب منتشر شده درندای
آزادی دور دوم ،آنرا به بحث و معرفی بیشتر میگیرد ،حرکت از مرکز به محیط است که در ذات وشیوه عمل خود از حرکت های
وابسته به پاکستان و ایران و آمریکا و غرب کامآل متفاوت است ،چون این حرکت مدافع آزادی ملی است ،حرکت از داخل کشور
بوجود آمده است ،نه از پول ونه از سالح بیگانگان استفاده میکند ونه هم از آنها فرمان میبرد.
باکمال تأسف که این حرکت ملی ومردمی آماج حمالت کین توزانه خلق ــ پرچم وروس های متجاوز از یکسو و احزاب وابسته
ارتجاعی از سوی دیگر قرار گرفت ،عده زیادی از رهبران ،کادر ها ،اعضا وهواداران وخانواده هایشان قربانی شدند .
جای خالی این شهدا ودر عدم موجودیت وحضور وسهم فعال شأن در جنگ آزادیبخش ،متاسفانه نیروهای ارتجاعی با وابستگی
مفرط ومزمن خون بهایی آزادی مردم را دربهای بقدرت رسیدن خود به معامله گذاشتند ودر رقابت با همدیگر بازهم مردم را
قربانی جنایات شان ساختند .
زخم ناسور وابستگی از آغاز مقاومت ضد روسی تاکنون جنگ را بر گرده مردم تحمیل میکند .وابستگی خلق و پرچم به روسها
وابستگی احزاب ارتجاعی به پاکستان ،ایران ،چین ،آمریکا  .وابستگی طالبان به پاکستان و امریکا.
از کنفرانس پترزبورگ بن تا صلح ننگین دوحه مرحله دیگری از تجاوز آمریکا وناتو به کشورما است که زیر نام مبارزه علیه
تروریسم طالبان آغاز وبه صلح با طالبان انجامید .بازهم وابستگی رژیم های دست نشانده کرزی ــ غنی وهمدستان وشرکای جرم
شان که همانا جنایتکاران جنگی اعاده حیثیت شده وبخشیده شده است ،مردم را گوشت دم توپ جنگ خانمانسوز وهستی برانداز
ساخت .
زیر سایه این وابستگی رژیم منفور کابل  ،با همه کرنش دربرابر ارباب امریکایی ومدارا با رقبای طالبی حتی رها ساختن زندانیان
طالب ا ز زندان های رژیم به عنوان پیش شرط ،بدون کوچکترین احترام به حقوق قربانیان وخانواده های شهدا تا هنوز حتی حق
شرکت در مذاکرات «صلح» بدست نیاورده است!!.
صلح ننگین دوحه در حقیقت قرار داد همکاری است میان طالبان و دولت آمریکا وبه ادعای شرکت بلک واتر آمریکاییان
قراردادشان با بلک واتر بدلیل زیاد بودن هزینه ،آن رافسخ کردند وهمان قرداد را با طالبان بستند .
نتیجه عملی این صلح هم آتش بس در مقابل نیروهای امریکایی است نه با مردم افغانستان ونه با اردوی دولت پوشالی .
زهی بدبختی که این اجیران خدمتگذار به آمریکا دوباره روی صحنه سیاست آورده میشود .ودر سناریوی جدید نقش دیگر به عهده
میگیرند .
برای آمریکا منافع اش مهم است ،این قرارداد ها ،تعویض نوکر ونوکران را به رقابت همدیگر تحریک کردن ،جزء تاکتیک هایش
در میسر منافع اش است  .اما پایمال کردن خون هزاران قربانی در سالهای تجاوز امریکا -ناتو و وحشت بینظیر طالبان که از
دوطرف از جان مردم ما قربانی گرفت و کشور مارا ویرانتر ساخت نتیجه وابستگی به بیگانگان است .
آنچه واضح است دوام جنگ  ،قرداد های ننگین وطنفروشانه و صلح غیر عادالنه،همه وهمه در ذات خود شکست سیاست وابستگی
وعدم اتکا بخود است .شکست همخوانی وهمطبقی استعماروارتجاع است  .بادرد وتاسف که مردم ماقربانی این شکست ها را
میپردازند .
از آنجاییکه رهتوشه یک مبارزه طوالنی ،داشتن یک خط فکری روشن ومردمگرایانه است ،این شکست ها وتجارب دردناک ناشی
از آن مارا دوباره به رجوع به اصل وتاکید وتجدیدمیثاق با پیشکسوتان جنبش ملی وانقالبی کشور فرامیخواند ونقش آگاهی و
شناخت تاریخ گذشته را برجسته ومهم میسازد .
راه نجات مردم با مردم است با شناخت و آگاهی از تاریخ و گذشته تاریخی خود ،ودرک قانونمندی تکامل جوامع بشری است ،
درک توانمندی های انسانی  -مادی ومنابع ارزشمند طبیعی کشور ماست .
مردم ما اکنون اهمیت وحدت وباهمی را بیشتر از هر زمانی درک میکنند وزمان آن رسیده است که همه نیرو های ملی ــ مترقی و
وطنپرست  ،ضد بیگانه  ،ضد وابستگی برای دادخواهی وعدالت برای قربانیان ،برای رسیدن به صلح عادالنه برای رسیدن به
آزادی ملی ودموکراسی واقعی ،زمینه های بیشتر نزدیکی ووحدت را جستجو وپیگیری کنند .
آرمان شهدا ،فرازمانی وشکست ناپذیر است  .برای تحقق آن کوشا باشیم.
کمیسیون برگزاری روز شهدا ــ هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان ( هجــامــا )
( هژدهم جوزای سال ۷ / ۱۳۹۹جون ) ۲۰۲۰

