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 جنگ خلق

 نشريه سياسي خبري سازمان كارگران افغانستان (م.ل.م)

  خورشيدي1391شماره چهارم،دور اول، جوزاي 

 جنگ خلق تا كمونيسم!                                                     شماره ويژه شهيد رفيق مجيد كلكاني

 
  

 
 

 بمناسبت سی ودومين سالگرد شهادت رزمندهء کم نظيرکشورما رفيق (مجيدکلکانی)
انسان وقتي دربلندا قرار ميگيرد سطح پايين را بدرستي ديده وتشخيص ميتواند و ازآن بديگران نيز معلوماتي دقيق 

 داده ميتواند.همين سان است شناخت انسان هاي بزرگ ازانسان هاي معمولي.

 شخصيت هاي بزرگ بسادگي ابعاد شخصيت هاي كوچك را درك ومعرفي مي نمايند،اما براي

انسان هاي كوچك درك ابعاد شخصيت هاي بزرگ دشواراست،بانيت نيك درمورد آنها سخن ميگوييم تا دين 
خود را دربرابرشان ادا كرده باشيم ،ولي معلوم ميگردد كه بعلت ناداني وكم فهمي بجاي راه ثواب ،راه خطا رفت 

 ايم.

 عادالنه نخواهد بود اگربگوييم كه ،مجيد شخصيت بي نظيرتاريخ كشورما بود،اما باجسارت گفته ميتوانيم كه
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اين را هم ما ميدانيم وهم دشمنان اوميدانستند وميدانند..مجيد شخصيت کم نظير جامعه ی ما بود  

 دهه هنوزپرنگرديده است وجنبش 3فقدان شخصيت مجيد وهمرزمان بزرگ او خاليي است كه باگذشت بيشتراز
 انقالبي كشورما ازاين جهت رنج ميبرد.زيرا تاريخ انسان هاي ويژه را كمتربدنيا ميياورد.

دهه ي اخيركشورما اين بود كه به حرف خود باور داشت وآنچه ميگفت درپي 5ويژه گي مجيد درتاريخ مبارزاتي 
 تحقق وعملي كردن آن، نخست خود گام برميداشت.

همه غرايز انساني مانندسايرانسان ها در وجود مجيد نيزبود، مانند(غريزه زندگي كردن،زن وفرزند داشتن و...) اما او 
اهميت وجايگاه هرچيزي را مشخص كرده بود. غريزه آزادي وعشق به وطن برايش مقدم برهمه چيزبود وهمه چيز 

 خود را درراه رسيدن به آن فداكرد.

 تيوري را رهنماي عمل خود قرار ميداد وازحرافي زيرسقف بدور ازپراتيك اجتماعي متنفربود.

او از كودكي رنج استبداد را چشيد وراه مبارزه با استبداد ،استعمار وارتجاع را درپيش گرفت ودراين راه استوار 
 وصادقانه تا آخرين لحظات زندگي خود گام زد.

مجيد ازآوان جواني درجهت آگاهي دادن به جوانان آغازكرد وبه شماري از جوانان در راه مبارزهء طبقاتي وضد 
باگروه انقالبي خلقهاي1353امپريالستي محورشد .اوبا گروه خود درسال   

افغانستان تحت رهبري شهيد داكترفيض وحدت كرد ،اما بعد ازكودتاي بدفرجام وننگين 
بنابرموضعگيرهاي اين گروه درقبال اوضاع آن وقت مجيد از گروه انقالبي خلقهاي افغانستان جداشد تا 1357ثور7

 به نياز اوضاع آن وقت پاسخ بگويد.

مجيد تعدادي ازگروه هاي روشنفكري سرگردان آن زمان را ازبالتكليفي نجات داد و با آنها سازمان آزاديبخش 
اساس گذاشت واين سازمان جنگ چريكي را 1358مردم افغانستان (ساما)را بخاطرپاسخ به نياز مبرم اوضاع درسال

 عليه رژيم دست نشاده، روس درتمام والياتي كه حضورداشت آغازكرد.

 بعد از اعدام مجيد سازمان ساما ،با وجود تقالي زياد وقرباني فراوان كه داد هيچگاهي خالي فقدان

 مجيد را در درون ساما پرنتوانست .
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مجيد مصمم بود كه اين جنگ را با اتكاء به توده هاي مردم تا سطح جنگ منظم وفراگيرانكشاف دهد،اما دريغ 
 دستگير وازسوي رژيم دست نشانده روس (باند وطن فروش 1358حوت 8ودرد كه او درجريان اين تالش ها در

 اعدام گرديد.1359خلق وپرچم ) درهجدهم جوزاي 

 اين سازمان برمبنای تحليل پيشکسوتان خود درجنگ آزاديبخش شرکت کرد ومطابق ظرفيت خود

ادای دين نمود وبهترين های خود را دراين راه نيزبخاطرآزادی وطن فداکرد ،اما بنا به نوپا بودن اين سازمان ازيک جهت 
 ،ازجهت ديگرتمرکز دو ابرقدرت جهان ونوکرانشان برای نابود کردن آن

اين سازمان نتوانست رهبری جنگ خلق ما را بدست گيرد. نه تنها اينکه به اين خواست برحق خود دست نيافت بلکه ،در 
 زيرآتش متقاطع دشمنان رنگا رنگ ازمتن جنبش خلق ما دور ساخته شد.

سازمان ساما با از دست دادن فرزندان اصيل انقالبي اش مانند مجيد كلكاني،قيوم رهبر،نادرعلي پويا وديگران ديگر 
 نتوانست قامت راست نمايد و درنبود چنين سكانداراني اين سازمان درجازد.

مزيد برآن اين سازمان حد اقل در دودهه ء اخير دچار انحرافات گرديد ،بويژه بعد ازاشغال افغانستان توسط نيروهاي 
 خارجي به سردمداري امپرياليسم امريكا.

ميالدي تا كنون درمورد اشغال افغانستان توسط امريكا موضعگيري مشخص روشن 2001اين سازمان ازسال 
 وانقالبي ندارد ودراين مورد اسنادي نه درسطح داخل سازماني ونه درسطح جنبش

ارايه نكرده است ودربرابر اوضاع برخورد منفعالنه ودنباله روانه اختيارنموده است.درحقيقت بعد از اشغال افغانستان 
 توسط امپريالسم امريكا وديگرسگان آن اين سازمان بسوي خود  بيگانگي در حركت افتاده است.

 به نظرمن هرشي وپديده بنا برماهيت آن از ديگرپديده ها تفكيك وحضورش متجلي ميگردد.

واگركساني زير اين نام فعاليت دارند كه قانون اساسي به باورمن ديگرسازمانی بنام ساما وجود ندارد 
دولت دست نشانده را پذيرفته اند ودروزارت عدليه ي آن حزب خود را راجستر كرده اند، سامايي نيستند، فقط 

 دوكانداراني هستند كه به سود وزيان اقتصادي خود مي انديشند نه به انقالب وآزادي مردم ووطن خود.

ساماي مجيد، ماهي مرده نبود كه باجريان حوادث سيركند.سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ، ساماي مجيدحوادث 
سياسي را پيشبيني ودرقبال آن اعالم موضع ميكرد.شبنامه هاي اين سازمان (،خروش رعد درپكتيا،روس 

اشغالگردرسراشيب رسوايي وتباهي ،درسنگراعتصاب ببر انقالب خفته است ،غرش رعد بهاري درشمالي ...)اسنادي 
 اند كه به اين گفته ها صحه ميگذارند.

دهه از نبود مجيد مي گذرد ،اما نام وي سرود لبان همه روشنفكران انقالبي كشور ماست.3بيشتراز  
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 اين واقعيت مي رساند كه مجيد نامي است ماندگار در تاريخ مبارزات انقالبي كشور ما ومردم ما پاسدار حقيقت اند .

 زندگي ومرگ مجيد درسي است براي كساني كه خواهان مبارزه وانقالب هستند.

اعدام مجيد، يك مسله ي ديگر را نيز به ما ياد داد كه انسان هاي رسالتمند وبزرگ نه تنها اين كه مسووليت اين را 
 دارند كه انقالب خلق را بخاطر نجات سكانداري نمايند،بلكه مسووليت زنده ماندن

خود را نيزبخاطر انجام اين امرخطير دارند،كه كم توجهي به اين مسله وسپردن سكانداري انقالب به دست انسان 
 هاي كم ظرفيت واپورتنست، راه را به بيراهه مي برند.نمونه هاي آنرا درسطح ملي وبين الملي داريم .

 ساما!  بعد ازمرگ استالين حزب كمونيست شوروي به انحراف رفت ،بعد ازماتسه دون چين وبعد ازمجيد

همانطوريكه هر پدر دربرابر فرزند خود تا سن بلوغ مسووليت دارد ،رهبران خرد مند وبزرگ نيز تا به پختگي "بنا
رسيدن حزب وسازمان خود مسوول اند وبخاطر اين مسووليت بايدخود ازمرگ خود بهراسند ،تازنده بمانند ورسالت 

 خود را تمام نمايند.

امروز وطن فروشان اعم ازچپ وراست درغيابت مجيد ها اين وطن را با خيال راحت زير نام هاوعنواين مختلف مي 
فروشند ومزارشهيدان پاكبازما جوالنگاه استعمار گرديده است وهنوز كه هنوز است سازمان هاي كه الف انقالب را 

ميزنند شعار مشخص وبسيج گري كه بتواند توده ها وروشنفكران را بسوي عمل بكشاند ارايه نكرده اند وگام پيش 
 نگذاشته اند.

دراين نوشتار نخواستم سجاياي مجيد را ذكر ووصف كنم ،زيرا مردم وحاال حتي دشمنان مجيد او را توصيف مي 
 كنند.

مستنطق او انجينر لطيف اسك ،درمورد دانش ،استواري و از-خود-گذري  او درسايت انترنيت  اعتراف نموده 
است. به حق است كه سازمان آزاديبخش مردم افغانستان تحت رهبري شهيد مجيد كلكاني را يكي از  خوشنامترين 

 سازمانهاي برخاسته از متن جنبش شعله جاويد گفته اند.

 جاودان باد ياد مجيد وهمه انقالبيوني كه در راه آزادي ميهن وزحمتكشان خود را فداكردند!

 مرگ به تمام امپريالست هاي  خوانخوار ومرتجعين همدست شان!

 "خيزش"نبشته: رفيق 
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 مشتق

 زمانه مجد ترا اي مجيد با لب سرخ

 نيايش دل پر خون بامدادان كرد

 شفق،طلوع ترا جاودانه گشت گواه

 ز قطره قطره خونت، هجا هجا پرتو

 به شهربند حماسه،

 هزار بيشه، پر از شير-بيت اوج برين

 غرور ديوان كرد.

 شفق، شقايق دلسوخته تر از من بود

 آفتاب آزادي-–كه سوگوار ترا 

 به گام حادثه پيمود

                             بي نويد مجيد.

 ايا سوار سرافراز ابر هاي غرور

 ايا تناور شبگير موجخيز عبور

 ايا سرادق غيرت

 ايا نهنگ سرآهنگ موج هاي رها

 ايا تبار ترانه

                    عروض رايت شور!

   ترا ز عطر بهار

 ترا ز لهجه دريا

                     ز پويه-خيز نسيم
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 ترا ز سبز صنوبر

                     كبود سار سپهر

 ترا ز شعله ي شبنم

                      ترا ز آتش مهر

 "راز گل سرخ"ترا ز 

                           در دل شبها

 ترا ز قامت سرو

 ترا ز خواب بنفش ستاره گان سحر

 خوش آمديد يل آفتاب كوهستان- -

 ترا ز چار سوي دل

                        -حدود طوفان ها-

 گرفته ام مشتق.

  شبها" بي نهايت"و باز در گذر

 هنوز در گرو  حل سرخسار ره ات

 "لوپيتال"به كوه كوه شياران ذهن 

 "ليبنيتس"و نيز شايد بر ميز كهنه  -

 ميان جمع پريشان چلچله ايمان -

 به پيشوار سحر چون خروس ميخوانم!

 

 :آدرس وبسايت سازمان  chap_af@yahoo.com                                       :تماس با ما  

   www.mlmprincipallymaoism.wordpress.com 


