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 هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان
 

 به مناسبت گزارش جلسۀ يادبود روز شهدا
 بيست وهفتمين سالگرد شهادت مجيد کلکانی

 
ستم جان باخته اند يک سوگواری  برای نجات مردم شان از تجاوز، جور و يادبود از شهدائی که در راه آزادی کشور و

قهرمانانی است که عمر پربار شانرا در تشخيص راه و رسم انسانی و آزاده اين يادبود در واقع تجليل از . محض نيست
 اين ياد بود. جان داده اند ايثارگرانۀ اين راه و رسم وقف نموده و در تحقق آن پاکبازانه زيستن و در بکاربرد شجاعانه و

بزرگ خصال نيک و انديشه های چنين  رذک. اين فداکاران پاکباز و تجديد ميثاق با آنها است راه بر تداوم در واقع تاکيد
ه  نه، بلکه آموختن از فرازهای فکری است که آن پاکباخته گان برای تطبيق آن ب"مرده پرستی" نيزردان وشيرزنانی م

اين خود تهداب يک حرکت بزرگ  و. تکامل جامعه در بدترين شرايط هستی از جان مايه گذاشته اند منظور تحول و
 .آن ساختار به حساب ميآيد تکميل آن راه و معنای تداوم وه تفسير از آن به صورت دقيق ب واست که ياد، تحليل 

 عنعنات شان جلسات بزرگداشت چنين برداشتی است که رهروان راه شهدا در همه جای دنيا متناسب با فرهنگ و با
  و بر تداوم آن تاکيد ميگذارند، خصال وانديشه ای سازندۀ شان ياد مينمايند  شانرا برگزار ميکنند، ازافکار وپاکبازان

 . شخصيتی آيندگان قرار ميدهند نمونۀآنرا   ارزشمند قهرمانان شهيد شانرا بازگوئی ميکنند وخصوصيات
کنند، که آنها را بزرگ  نه تنها جانباخته گان شانرا فراموش نمی مردم ما نيز ازين صفت خوب برخوردار هستند و

 يکی  به دست مزدوران روس، ملی کشوربزرک مردروز شهادت مجيد کلکانی )  جون8 (روز هژدهم جوزا. ميدارند
خارج کشور از بيست و هفت  در داخل و  انقالبی متناسب با شرايط–از چنين روزهای است که به نام روز شهدای ملی 

 اين جلسه همه ساله "فغانستانهواداران جنبش انقالبی مردم ا"در آلمان نيز به سازماندهی . سال بدينسو تجليل ميگردد
 . کنار اروپا در آن شرکت ميکنند شخصيت های مختلف از گوشه و برگزار می شود و

مقاالت جالب .  چشم گيری در آن شرکت کردندتعدادبرگزار شد و )  جون9(تاريخ نزدهم جوزا ه امسال اين بزرگداشت ب
 شامل تحليل اوضاع جاری، امپرياليسم ازديدگاه  از آنعده ای  از انديشمندان ارائه گرديد کهبرخیو پرمحتوائی توسط 

 . مجيد و پاليسی های نفتی امريکا در منطقه ميشد
اشغال  تجاوز وهرگونه به رد  مردم ما طی سه دهه دفاع وۀ سخنوران با استدالل محکم از مبارزات آزاديخواهان

افشا ما  و کشوررانۀ امپرياليسم امريکا را در منطقه ِ ستراتژی غارتگ افغانستان توسط نيروهای خارجی پرداخته و
های   جهادی را عوامل بيگانه خوانده و عملکرد–بنيادگرای طالبی  اره های تروريست وهسخنرانان همچنان د. کردند
ميشود شده و   شانرا که از سالها بدينسو به قتل مردم بيگناه و ويرانی تمام ساختارهای اجتماعی کشور ما منجرۀوحشيان

با اشتراک اين " جبهه ملی"و تأسيس " مصالحه ملی" عالوه بر اين، عفو جنايتکاران جنگی زير نام .محکوم کردند
جنايتکاران و عناصر خلقی ـ پرچمی به شدت محکوم گرديده و همدردی همه جانبه با مهاجرينيکه از ايران اخراج 

 .ارۀ مستعمراتی افغانستان مقصر دانسته شدندميگردند، اعالن شده و در اين رابطه دولت ايران و اد
ت موجود فراخوانهای بس دموکراتيک ونجات از بن–همچنان عده ای از سخنرانان جهت وحدت و اثربخشی جنبش ملی 

پيشکش نمودند که مورد دلچسپی حضار قرار گرفت و فيصله شد که سيمنار های ديگری در آن موارد برای ادامۀ کار 
نوشتۀ جالبی در مورد شهيد عبدالقيوم رهبر ارائه شد که بيان ميکرد يک مبارز نستوه عليرغم .  شونددر آينده برگزار

 اينکه بيشتر وقتش مصروف امور مبارزه و دگرگونيهای اجتماعی است، چگونه در فرصت های بدست آمده ميتواند و
 . فرزندانش باشد يک پدر خوب به مثابه يک مربی در خانواده وه بايد ب

موضوع . تر ميساخت هکذا دکلمه زيبای اشعار پر محتوا زينت بخش اين جلسه بود که سرودهای ميهنی آنرا جذاب
 پرچم و اقمار –ديگری که دراين جلسه مطرح شد، واکنش به برخوردی است که درين اواخر عدۀ از وابستگان خلق 

.  مناسب به ميل خود ارائه کنندۀه از او چهرنحوۀ شهادتش کرده اند و خواسته اند ک و شان نسبت به شهيد مجيد
 : اعالم موضع کردند گردانندگان جلسه در برابر اين برخورد ها چنين

 
مجيد کلکانی آشناست، او را عقاب مغرور و سرکشی ميداند که در تمام طول عمر پر بارش هرگز  هر کسی که با شهيد

دليل مهمی . اع و احوالی با قامت بلند و افراشته زيسته استسر به آستان هيچ کسی خم نکرده و در تحت هرگونه اوض
ی ميدانند که تحت هيچ شرايطی و با پيشکش ه او را آهنين مردکه مردم از او شخصيت افسانوی ساخته اند همين است ک

 . کردن هرگونه امتيازی تسليم دشمن نشده و چون موج بيقرار با دشمنان رنگارنگ مردم در ستيز بوده است
 ميکوشند ه ونيرنگحيل ميرسد که با ويه های موذيانه و نجواهای بزدالنۀ از چندی بدينسو اينجا و آنجا به گوشم

گونه معرفی کنند و از  مردم را دگرشخصيت نامدار وتسليم ناپذير، اين قهرمان پذيرفته شده، آزمون شده و پاک باختۀ
اين مويه گران وهجويه بافان ميکوشند با گرفتن نام مجيد . سيمای مبارز، پيکارگر و دشمن ستيز او نقشی ديگر بيارايند

بر دهانهای آلودۀ شان چهره های کثيف و نفرت آفرين شانرا با آميزه های انسان دوستی، رفاقت با قهرمانان ملی، سابقۀ 



 
http://www.afghan-german.de 
http://www.afghan-german.com 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
2

ه هرگز با درونمايۀ شخصيتی شان سازگار نيست، پالش دهند و مردم و عناصر بيخبر ولی مومن و نيک و ازين قبيل ک
 . معتقد به قهرمانان شان را بفريبند

آدمک های رنگارنگ . . .  راديو ها ،هائی که در سايت های انترنتی، مطبوعات، اين اراجيف و ترفندۀ ما ضمن رد کلي
زندگی اين رادمرد و يا چگونگی شهادتش ارائه ميدارند، با قاطعيت اعالم ميداريم که وابسته به قاتالن مجيد، در مورد 

 پرچمی و وابستگان و اقمار شان نداشته و خط سرخ و انقالبی راه و -شهيد مجيد، هيچ گونه ارتباطی با هيچ مرجع خلقی 
روسها مجيد به دست هادت ش.  مبرا استرسم و اعتقادش از هرگونه سازش و تسليم به دشمنان مردم مجزا و

مجيد زير وحشيانه ترين شکنجه ها وتهديدها غريو . جنايتکاران خلقی و پرچمی بزرگترين گواه تسليم ناپذيری اوستو
 :قهرمانانه سرداد که

 
 مـگـر محـال بــود لحـظۀ کنـی رامـم   عـقاب زخـمی ام و مــــی توانـی ام کشتـن       

 ز تصورمرگ         منـم کـه زندگيی ديگر اسـت اعدامـملرزد ا توئی که پشت تو می
 

او با اين زندگی . بيست وهفت سالی که گذشت نشان داد که عقاب سرکش تسليم ناپذير با اعدامش وارد زندگی ديگری شد
 برای درحاليکه. نيز با دشمنان مردم می ستيزد و روح معذب شانرا می آزارد که برای نجات شان هجويه بافی ميکنند

 .دوستان مردم منبع الهام رزم و تسليم ناپذيری است
 

اين جلسه با . در اخير قطعنامه ای از طرف جلسه بهمين مناسبت صادر شد که خدمت خوانندگان عزيز تقديم ميگردد
 .  شب ادامه داشت9 بعد از ظهر تا ساعت 2شور و جذبه، با سپاس از شهدا و با تاکيد بر تداوم راه شان از ساعت 

 
 

 قطعنامه
 

 در تمام طول عمر مبارزاتی اش ، اسطوره ای شهيد عبدالمجيد کلکانیبزرگ مرد  ما،به گواهی تاريخ معاصر کشور
هرگز سر به آستان کسی خم نکرده و در تحت هرگونه اوضاع و احوالی بدون امتياز خواهی و تسليم پذيری با قامت 

 انگشت شماران تاريخ است که توانسته فکر خود را در عمل  جملۀ آنزمجيد ا. استوار قهرمانانه زيسته استراست و 
در موضع  که با استواری می باشدو همچنان از شخصيت های نادر در تاريخ افغانستان ا. روزمره اش تثبيت نمايد

 به موفقيت ملی ـ طبقاتیمبارزات  عالمانه توانست در هنر آميزه های پيشروترين گروهها واليه های اجتماعیطبقاتی 
داير ) روز شهدای آزادی افغانستان(امروز که به مناسبت هژدهم جوزا  اشتراک کنندگان جلسه .های سترگ دست يابد
 :دن به تصويب ميرسان ذيل رامۀگرديده است، قطعنا

 
 تمامی مردم  ـ از آنجا که شهيد مجيد برای خود نه زيست و برای مردم و تاريخش فکر کرد و گام برداشت، لذا مجيد به1

، اقشار و اليه های آزاده و ترقيخواه کشور تا هنوز آرزو های طبقات بر همين مبنی است که همۀ. افغانستان تعلق دارد
ن خود حراست نااين حق مسلم مردم است که از ميراث های بجا مانده از قهرما. خود را در فکر و عمل مجيد می جويند

 .نموده و به آن افتخار ورزند
 
 شخصيت، فکر و عملکرد مجيد به پيمانه ای عظيم و شکوهمند است که حتی دشمنان مردم که در ماهيت خود در  ـ2

و مهم . ضديت و تقابل با فکر و عمل مجيد قرار دارند، در ظاهر نمی توانند ارزش های خالقانۀ مجيد را انکار نمايند
 در پشت آيينه آشنايی با اين شخصيت اسطوره ای پنهان نمايند اينکه عده ای ميکوشند گناهان و اشتباهات خود را خائنانه

ما همه کسانی را، اعم از .  فکر و عمل نا سالم خويش با پيوند نام مجيد، آب تطهير می ريزندرۀو به اين ترتيب بر پيک
کرد لب به بحث اينکه دشمنان مردم بوده اند و يا پشتيبان آنها می باشند و در روزگاری که روس تجاوزگر بيداد مي

نگشودند، اکنون هم اجازه نمی دهيم که به عنوان دوستی، آشنايی و يا شناسايی با مجيد از يک سو به پيرايه بندی 
 .بپردازند و از سوی ديگر بر جنايات خود آب تطهير بريزند

 
می چسپانند که ما عمل اين  ـ در اين اواخر ديده شده که عده ای از قوم پرستان نيز خود را به شخصيت فراقومی مجيد 3

 .زيرا مجيد به همۀ اقوام کشور تعلق دارد. تنگنظران قوم پرست را به شدت محکوم ميکنيم
 
 ـ اوضاع کنونی از رهروان راه آزادی، ديموکراسی و عداالت اجتماعی می طلبد که با پيروی صادقانه از فکر و 4

 به دور يک حرکت پيشرونده و جاندار سياسی خود را انسجام کردار شهدای پيشکسوت جنش ملی و انقالبی افغانستان،
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بر اوضاع سياسی، اقتصادی و نظامی موجود جامعه از موضع طبقات و اقشار  وتاثيرببخشند تا با ايجاد حرکت همگانی 
 .محروم، خويشتن را با اقتدار و حقانيت مطرح نمايند

 
 شهر ايسن، آلمان
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