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گفتنی هایی پیرامون این ویژه نامه

ــاه  ــی م ــای پایان ــت. روزه ــار اس ــخ و اندوهب ــی تل ــی« بس ــهید مجیدکلکان ــۀ ش ــژه نام ــت »وی سرگذش
ــه  ــاما«( ب ــکیالت »س ــۀ تش ــئول کمیت ــی )مس ــی دهات ــود. نادرعل ــیدی ب ــال ۱۳۶۰ خورش ــرطان س س
ــه  ــه ب ــژه نام ــوز وی ــه انجــام رســیده اســت. هن ــه ب ــژه نام ــه کار چــاپ وی ــر داد ک ــه خب اعضــای کمیت
بیــرون انتقــال نیافتــه بــود کــه خادیســت هــا بــه مرکــز نشــراتی »ســاما«)خانۀ انجنیرمحمدعلــی( یــورش 
بردنــد. ایــن رویــداد شــوم از مــا قربانــی ســنگین و جبــران ناپذیــری گرفــت. وســایل نشــراتی، کتــاب 
هــا، اســناد، » شــمارۀ هفــت و هشــت نــدای آزادی و ویــژه نامــۀ مجیــد شــهید همگــی بــه کام اژدهــای 
خونخــوار روس بلعیــده شــد.« )۱( انجنیرمحمدعلــی و خانــواده اش بــه اتــاق هــای شــکنجه بــرده شــدند. 
خادیســت هــا داخــل خانــه در کمیــن نشســتند تــا دیگــران را نیــز شــکار کننــد. پنجــم اســد همیــن 
ســال انجنیــر نادرعلــی و انجنیــر میرویــس کــه بــرای دیــدن ویــژه نامــه بــه مرکــز نشــراتی رفتــه بودنــد، 
ــرو شــد. دهــم اســد همــان ســال  ــا سرنوشــت مشــابه رو ب ــد. انیــس آزاد هــم ب ــه دام دشــمن افتادن ب
مــن نیــز بــه چنــگ »خــاد« افتــادم. »در چهارمیــن روِز اســتنطاقی کــه بیشــتر بُزکشــی بــود کتابــی را 
برایــم نشــان دادنــد کــه روی جلــد آن بــا تصویــر جاویــدان مــرد عبدالمجیدکلکانــی زینــت یافتــه بــود. 
مســتنطق از مــن پرســید:« ایــن کتــاب را دیــده ای؟« گفتــم: نــی. ویــژه نامــۀ شــهید عبدالمجیدکلکانــی 
کــه کار چــاپ آن بــه پایــان رســیده بــود، بــدون آنکــه در اختیــار دوســتدارانش برســد بــه دســت خــاد 

افتــاد و مصــادره گردیــده بــود. . . «)۲(
 بــه تاریــخ هفدهــم ســنبلۀ ســال۱۳۶۱ خورشــیدی انجنیرمحمدعلــی، انجنیرنادرعلــی، انجنیرمیرویــس، 
انیــس آزاد و نــه تــن دیگــر از یــاران مــا  بــه جوخــۀ اعــدام ســپرده شــدند. ســال هــای خــون و فاجعــه 
ــده شــد و از  ــی دجــال روس درمان ــا آنکــه در نبــرد مســلحانۀ طوالن ــد، ت یکــی پــی دیگــری مــی آمدن
نفــس افتــاد. چــاره ای نبــود مگــر اینکــه خــرش را در معرکــه تنهــا بگــذارد و راه فــرار در پیــش گیــرد. 
ــده جویــی هــای  ــود، پــس از عرب ــه عصــای روس تکیــه زده ب حــزب و دولــت خلقــی - پرچمــی کــه ب
ــه قــدرت رســیدند و دورۀ  ــه زمیــن ذلــت افتــاد. تنظیــم هــای جهــادی ب ــات بیکــران ب فــراوان و جنای
دیگــری از نگــون بختــی مــردم مــا و تباهــی افغانســتان آغــاز یافــت. در ســال ۱۳۷۲ خورشــیدی یــک 
نســخه از »ویــژه نامــۀ شــهید مجیدکلکانــی« از بایگانــی »خــاد« ســابق بــه بیــرون انتقــال داده شــد و در 
اختیــار رهبری»ســاما« قــرار گرفــت. یــاران مــا از دریافــت ویــژه نامــه شــادمان شــدند و آن را بــا شــتاب 
تکثیــر کردنــد. چــه کســی فکــر مــی کــرد کــه یــک روزی »ویــژه نامــۀ شــهید مجیــد کلکانــی« پــس از 

دوازده ســال اســارت، بــه بیــرون مــی رســد؟ 
از نوشــتن و چــاپ ویــژه نامــه بیشــتر از ســی و نــه ســال مــی گــذرد. اکنــون فضــای دیگــری و زمــان 
دیگــری اســت. نقــش انترنــت و فضــای مجــازی در زندگــی مــردم روز تــا روز بیشــتر و گســترده تــر مــی 
شــود. بدیــن لحــاظ، مــن نیــز الزم دیــدم تــا ایــن اثــر ارزشــمند را بازتایــپ نمــوده و بــه صــورت آنالیــن 

در اختیــار همــگان قــرار دهــم. 
ــرس، تعقیــب،  ــدارد. فضــای ت ــه گفتــن ن ــاز ب مشــکالت و محدویــت هــای »ســاما« در ســال ۱۳۶۰ نی
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ــا رشــادت تمــام  ــا آنهــم، کمیتــۀ فرهنگــی »ســاما« ب ــود. ب ــدان و مــرگ همــه جــا ســایه افگنــده ب زن
ــه را در  ــژه نام ــن وی ــئولیت ای ــرش مس ــر و پذی ــوف و خط ــا خ ــول ده ه ــا قب ــت و ب ــش نشس روی آت
ــا  ــراتی آن را ب ــۀ نش ــتار آورد و کمیت ــه نوش ــمن ب ــتحکامات دش ــب اس ــوار، در قل ــیار دش ــرایط بس ش
وســایل ابتدایــی تایــپ کــرد و بــه چــاپ رســانید. تدویــن همچــو اثــری در اوضــاع و شــرایط هولنــاک آن 
روزگار بــه هیچوجــه امــر معمولــی نبــوده اســت. بایــد اضافــه کنــم کــه ضیقــی وقــت و مصروفیــت هــای 
مبارزاتــی یــاران مــا باعــث گردیدکــه فرصــت کافــی بــرای بازخوانــی و اصــالح دقیــق مقــاالت و متــن 
تایــپ شــده باقــی نمانــد. بایــد بگویــم کــه مــن در متــن حاضــر نــه دخــل و تصرفــی کــرده ام و نــه آن 

ــوده، هســت.  ــه دســت ویراســتار ســپرده ام. آن چــه ب را ب
» ویــژه نامــۀ شــهید مجیــد کلکانــی« حاصــل کار و کوشــش یــاران مــا، آرزو و یــادگار شــهیدان مــا و 
امانــت تاریــخ اســت. مــن ایــن ارزش هــا را ارج مــی نهــم و بــه آن حرمــت قایلــم. از ایــن روی،  ایــن ویــژه 

نامــه را در معــرض قضــاوت تاریــخ و نســل امــروز و فــردای کشــورم قــرار مــی دهــم.
درود به روان پاک جانباختگان راه آزادی!

نسیم رهرو
چهارم نوامبر ۲۰۲۰ 

۱۴ عقرب ۱۳۹۹
اشاره ها:

۱/ »پوینــدگان و ادامــه دهنــدگان در امتــداد زمــان« ، شــمارۀ اول و دوم نــدای آزادی، ســال چهــارم ، 
دور دوم،

عقرب و قوس ۱۳۶۲/ نوامبر ۱۹۸۸.
۲/ جلد اول »رنج های مقدس« صفحۀ ۳۷.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

اتِبُعوا من الیسئُلُکم اَجراً َو ُهم ُمهَتُدون
ترجمه و تفسیر

به نام خداوند بخشاینده و مهربان
ــِل خدمــت از شــما مــزد نمــی طلبنــد و در عیــن حــال راه را از  پیــروی کنیــد کســانی را کــه در مقاب
چــاه مــی شناســند. اینهــا خالصــۀ دو خاصیتــی اســت کــه شــرط الزم رهبریســت. اجــر و اجــرت نمــی 
ــان سرشــار  ــه دیگــران چن ــذت خدمــت ب ــد و از ل ــی دارن ــان صمیمیت ــرا در کار خــود چن ــد، زی خواهن
ــد. و هــم  ــرای اجــر خواســتن و دادن و گرفتــن نمــی مان ــی ب و محظــوظ مــی شــوند کــه دیگــر مجال

ــد. ــر فــن تربیــت و رهبــری و راهنمایــی دارن مهتــدون. یعنــی کســانی کــه احاطــه و وقــوف ب
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فهرست
   

                صفحه

۳ گفتنی هایی ...        
۷ پیشگفتار         
۹ نگرشی بر زندگی و مرگ مجید      

۳۴ د قهرمان انسان د قهرمانی یاد      
۳۶ خاطره ها        
5۷ اشعار         
۷۱ شبنامه و ورقه        
۷۴ شبنامۀ سال گذشته       
۸۰ گزارش افسانۀ مجید در مطبوعات امپریالیزم روس    
۸۸ زندان دهمزنگ – داستان-      
۹۷ بازتاب حماسۀ مجید در داخل کشور و در خبر گزاری های جهانی  
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پیشگفتار

یــک ســال تمــام از شــهادت مجیــد مــی گــذرد و اکنــون اولیــن گیــاه بــر گــوِر  بــی نشــان او روئیــده 
اســت. ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان بــر آن شــد تــا بــه مناســبت اولیــن ســالگرد شــهادت او 
یادنامــه ای را کــه حــاوی زندگینامــۀ ایــن بزرگتریــن چهــرۀ حماســی و سیاســی تاریــخ معاصــر کشــور 
اســت بــه پیشــگاه مــردم افغانســتان تقدیــم بــدارد. هرچنــد ایــن یــاد نامــه نمــی توانــد بــه طــور همــه 
جانبــه شــخصیت مجیــد را بازتــاب گردانــد، ولــی گامیســت مؤثــر در معرفــی او و کوششــی اســت مثبــت 

و ســتوده در بیــان توصیــف رشــید تریــن قهرمــان مــردم مــا علیــه گــرگان متجــاوز روســی.
بــه راســتی مجیــد شــخصیت چنــد بعــدی داشــت. پیونــد ابعــاد شــخصیت او و در یــک کل واحــد آوردن 
آن، آنهــم در فضــای مختنــق و خفقــان آور کنونــی امــری مشــکل مــی نمایــد، ولــی دینــی کــه او بــر 
گــردن همــۀ انقالبیــون کشــور و خصوصــاً اعضــای ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان دارد بیــش از 
آن اســت کــه آنــان بــر مــرز مشــکالت نتازنــد و علــی الرغــم تمــام دشــواری هــا و خصومــت ورزی هــای 
مؤکــد کرملیــن نشــینان و ایــادی وطنــی آنهــا نســبت بــه ســازمان و بــا وجــود مصروفیــت هــای بیــش 
از حــد و حمــل وظیفــۀ جنــگ مقــدس ســازمان بــا خونخــوارگان روســی، تهیــۀ ایــن متــن مــی توانــد 

پاســخ مرگبــاری بــرای دســتگاه هــای دروغ پراگنــی دشــمن درنــده باشــد.
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مجیــد از قلــب جامعــۀ مــا برخاســت، بــه همیــن دلیــل مطالعــۀ شــخصیت او از مطالعــۀ زندگــی مردمــش 
جدایــی ناپذیــر اســت. او گوهــری بــود کــه دریــای بیکــران مردمــش او را از اعمــاق خــود بیــرون داده 

بــود و ملتــی ایــن چنینــی مــی توانــد قهرمانــی اینچنینــی بپرورانــد. بــه قــول شــاعر:

مادری مریم صفت باید که عیسی پرورد

نیــاز ملــت افغانســتان از همــه چیــز بیشــتر بــه پایــان دادن بــه تفــرق و پراگندگــی اســت. آن چیــزی کــه 
همچــون کــوه بــر مغــزش ســنگینی مــی کنــد و میراثــی اســت شــوم کــه عقــب ماندگــی بــر او تحمیــل 
کــرده اســت. بدینگونــه در ایــن جامعــه ضــرورت انتقــال ارادۀ ملــت بــه فــرد شایســته و قابــل گزینــش 
بــه رهبــری فــوق العــاده مســئلۀ جــدی اســت. کشــف چنیــن اشــخاص زمــان مــی خواهــد و کیفیــت، 
کــه مجیــد هــم از بوتــۀ آزمایــش زمــان ســربلند بــدر آمــد و هــم کیفیتــش را بــه عنــوان خــط محــوری 

مبــارزات مردمــش بــه اثبــات رســانید.
اســتعداد مــردم مــا در طــول تاریــخ بــرای پرورانیــدن و بــه ثمــر رســاندن قهرمــان ملــی قیــاس ناپذیــر 
اســت. وجــود اشــخاص بــی شــمار دریــن ســلک مؤیــد ایــن ادعــا اســت. ســیمای ابــو مســلم، یعقــوب 
لیــث، طاهــر فوشــنجی، میرویــس بابــا، پیــر روشــان، ســید جمــال الدیــن افغانــی، امــان اهلل خــان، ســید 
اســماعیل بلخــی، مجیدکلکانــی و . . . ده هــا تــن دیگــر حالــت مســتعد مــردم مــا را در طریــق قهرمــان 

پــروری بــه ثبــوت مــی رســاند.
انعــکاس شــخصیت مجیــد در جهــان خــارج از کشــور همچــون انعــکاس آن در داخــل کشــور رخســار 
امپریالیســم بــد کارۀ روس را بــا نــور افگــن حقایــق برمــال تــر گردانیــد. برخــورد ســازمان در برابــر اولیــن 

ســالگرد شــهادت مجیــد بــه عنــوان کاری تریــن ضربــۀ ســال بــه روس هــا شــناخته شــد.
ــی  ــز کابوس ــد نی ــهادت مجی ــی ش ــیختگان روس ــگان و افسارگس ــدد دیوان ــای متع ــوس ه ــرۀ کاب در زم
ــار  ــان جنایتب ــان ننــگ خــود همچــون پشــتوارۀ گناه ــه روســیه در انب ــرگ زاســت ک وحشــت آور و م
همیشــه بــر دوش خواهــد کشــید، کابوســی کــه از یــاد آوری هــر بــار آن ســتون فقــرات روس تیــر مــی 
کشــد و ایــن خــود دلیلــی اســت بریــن مطلــب کــه چــرا روســیه جــدی تریــن خصــم و خطرناکتریــن 

حریــف خــود را در وجــود ســازمان تشــخیص مــی دهــد.
مجیــد را غریبــان بــر ســبیل مثــال »روبــن هــود« افغانســتان گفتنــد، ولــی افغانســتانیان مجیــد را فقــط 
مــی تواننــد بــا خــود او ماننــد کننــد. پرداختــن بــه شــخصیت او را بهتــر آن اســت کــه بــه یادنامــۀ حاضــر 
بســپریم و از خــالل آن بــه کــردار، گفتــار و پنــدار مجیــد کــه بــه گونــۀ نثــر و شــعر و داســتان تهیه شــده 

اســت بهتــر آشــنا گردیــم و همــه اســباب بزرگــی او را از میــان ایــن یادنامــه بــر گزینیــم.
ــه  ــد اســت ک ــده من ــه دارد، ولی»ســاما« عقی ــا روســیۀ جهانخــوار ادام ــت افغانســتان ب ــی مل زور آزمای
ــد، امــری غیــر ممکــن  ــان تاریــخ بشــریت ان ــرای مردمــی کــه وارث بهتریــن جنگجوی تقبــل اســارت ب
اســت و روســیه در ایــن راه بیهــوده ســر بــر ســنگ ممتنعــات مــی کوبــد. بگــذار روســیه بــر قلــب دریــای 
ــرای دفــاع از ارزشــهای معنــوی مــا، دیــن مــا،  ــد، بمــب بریــزد و . . . ایمــان مــا ب ایمــان مــا تــوپ بزن
میهــن مــا تزلــزل نمــی شناســد. روســیه فقــط بــا ایــن جنایــات وهــن انگیــز مــی توانــد دریــای ایمــان، 
خشــم و انتقــام مــا را خروشــان تــر بــه تالطــم در آورد. حــاال کــه مقــدر چنیــن شــده اســت بگــذار دریــا 

همچنــان بخروشــد و دریــا ســرانجام غریــق را در خــود خواهــد یافــت. 
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نگرشی بر زندگی و مرگ مجید

در تاریــخ کهــن زندگــی بشــر، قهرمــان همــواره گــره گشــا و کارســاز بــوده اســت. در آن روزگاران وقتــی 
آشــفتگی هــا و نابســامانی هــا دامنگیــر جامعــه مــی شــد بیشــتر امیــد بشــر بســته بــه ظهــور ابرمــرد 
یــا قهرمــان بــود تــا وضــع آشــفتۀ اجتماعــی را بــه ســامان رســاند. درســت در چنیــن دوره ای بــود کــه 
دیوجانــس حکیــم در روِز روشــن چــراغ بــه دســت گرفــت و در میــدان شــهر آتــن در جســتجوی انســان 

برآمــد:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر        کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

ایــن انســان کــه دیوجانــس بــه دنبالــش مــی گشــت ابــر مــرد یــا قهرمــان بــود. قهرمانــاِن ایــن دوره همــه 
اســاطیری اند.کارنامــه هــای آنهــا خــارق العــاده اســت. در آفرینــش و یــا بــاز آفرینــی ایــن کارنامــه هــا 

تخیــل نقشــی تمــام و یــا نقــش قــوی و مؤثــر دارد.
در آریانــای باســتان، در دورۀ فرهنــگ اوســتایی، دودمــان هــای قهرمــان خیــز ظهــور کــرده اند. فردوســی 
حماســه ســرای بــزرگ در شــهنامۀ خــود از قهرمــان هایــی چــون ســام نریمــان، زال زر، رســتم دســتان، 
ســهراب یــل، کاوۀ آهنگــر و . . . نــام مــی بــرد. ایــن قهرمــان هــا شــخصیت هــای داســتانی شــهنامه انــد.

دورۀ دیگــر آمــد، اســالم و فرهنــگ آن. دریــن دوره نیــز قهرمــان هایــی ظهــور کردنــد. فاتــح قلعــۀ خیبــر، 
ــا  ــد. ب ــد. اینهــا پــروردگان مکتــب اســالم ان فــاروق اعظــم و شــهید دشــِت کربــال و . . . از آن جملــه ان
ایمــان بــس بــزرگ در برابــر نــا ســازگاری هــای زمــان و بادهــای توفانخیــز حــوادث چــون کــوه پــا برجــا 

ندند. ما
ــه  ــود، حضــرت علــی)رض( ب ــد و ارتــش عــراق تشــنه ب وقتــی شــامی هــا شــط فــرات را تصــرف کردن
ــیراب  ــا از آب س ــد ت ــیراب کنی ــون س ــیرها را از خ ــت:» شمش ــود گف ــرزم خ ــن هم ــاران و مجاهدی ی
ــد:  ــن کن ــار چنی ــرگ و افتخ ــۀ م ــد در جبه ــود گوید:»مجاه ــکریان خ ــجیع لش ــاز در تش ــوید.« و ب ش
فرصــت را در باریــک تریــن لحظاتــش غنیمــت شــمارد. مجاهــد نیرنــگ زنــد و پیشــی جویــد و شــبیخون 

ــروز دهــد.« ــا ب ــداکاری ه ــروزی خویــش دلیــری هــا و ف آرد و در راه پی
»ایمــان مــا اســتوار و قلــب مــا مطمئــن بــود. مــا را گریــۀ مــادران داغدیــده و زاری خواهــران بــی بــرادر 
و اشــک ســالخوردگان و آه خــورد ســاالن از راه راســت خویــش بــاز نمــی گردانیــد و ایــن همــه موانــع 

در جریــان تصمیــم مــا تأثیــر نداشــت«.
» گرســنه بودیــم. تشــنه بودیــم. برهنــه بودیــم. پیــاده بودیــم و راه مــا دور و پــای خســته بــود. زخــم 
داشــتیم و خــون مــا انــدک و بــار مــا ســنگین بــود. معهــذا مــی رفتیــم و پیــش مــی رفتیــم. مــی تاختیــم 
و پیــش مــی تاختیــم و بــا پیکــر نیمــه جــان همچنــان تشــنه و گرســنه ماننــد بــالی آســمانی بــر ســر 

دشــمن فــرود مــی آمدیــم.«
)نهج البالغه حضرت علی)رض((

ایــن قهرمانــان اغلبــاً ناشــاد رفتــه انــد. شکســت خــورده انــد و بــرآورده شــدن آرمــان خــود را ندیــده انــد. 
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اینهــا کاشــته انــد و ندرویــده انــد. آوای آینــده را بــه گــوش جــان شــنیده انــد، ولــی خــود آینــده را، کــه 
آنهمــه در راهــش جانبــازی کــرده انــد، ندیــده انــد.

ــخ نقشــی  ــد و در دوره ای از اســطوره و تاری ــردی بودن ــن مــردان هــر یــک در عرصــه یــی جهــان ُگ ای
ــد. ــام قهرمــان ان ــه حــق ســزاوار ن ــد و ب ــده داشــتند. اینهــا مشــخصات ویــژه یــی دارن برازن

قهرمانــان هــر دوره رنــگ همــان دوره را بــه خــود مــی گیرنــد. »اگــر پیــش از ایــن بــرای نشــان دادن 
برخــورد »حقــوق فطــری بشــر« بــا اســتبداد خودکامــگان بــه نبــوغ هنرمنــدی چــون ســوفوکل نیــاز بــود 
تــا تراژیــدی »آنتیگــون« آفریــده شــود و اگــر بــرای نمایانــدن فاجعــۀ ســالمت نفــس ســیاوش در دربــار 
ــده یــی هوشــیار واقعیــات  ــود، امــروز کافــی اســت کــه نگرن ــه نبــوغ فردوســی نیــاز ب افراســیاب هــا ب
قــرن مــا را بــه درســتی ترســیم کنــد تــا، بــی آنکــه بــه تخیــل نابغــه یــی نیــاز باشــد، تراژیــدی بزرگــی 
خلــق شــود« دریــن میــان» مهــم، انعــکاس درســت واقعیــت اســت کــه البتــه کار آســانی هــم نیســت.«
)مصطفی رحیمی(

ــه وجــود آمــدن قهرمــان، خصوصیــات و نقــش آن در  ــر کلــی از شــرایط ب دریــن مقــال نخســت تصوی
ــی در  ــان کیســت؟ قهرمان ــه قهرم ــم ک ــی بینی ــم و م ــی دهی ــه م ــی ارائ ــبات اجتماع ــازی مناس دگرس
ــاب شــده اســت هــر کســی دســت  ــرا امــروز ب ــام قهرمــان اســت؟ زی چیســت؟ چــه کســی شایســتۀ ن
بــه کاری مــی زنــد عنــوان قهرمانــی بــه خــود مــی دهــد و بــد تــر از همــه شــیادی مــی آیــد و ادعــای 

قهرمانــی مــی کنــد.
منظــور از طــرح مســائل متذکــرۀ فــوق و دادن پاســخ بــه آنهــا ایــن اســت تــا خواننــدۀ ژرف نگــر در پرتــو 

دیــد کلــی نقــش قهرمــان ملــی ما)عبدالمجید»کلکانــی«( را دریابد.
قهرمــان، بزرگمــردی اســت بــا وجــوه شــخصیتی کمــال یافتــه. شــجاعت، توفیــق یافتــن یعنــی کارگزاری 
ــد و از همــه  ــرداری کــرده بتوان ــه یــی کــه از شــرایط موجــود در راه مصالــح اجتماعــی بهــره ب ــه گون ب

مهمتــر شــالودۀ اجتماعــی اعمــال، از وجــوه برجســتۀ شــخصیت قهرمــان بــه شــمار مــی رود.
کیفیــت کار قهرمــان از شــخصیت او تعریــف نمــی شــود. آنچــه درونمایــۀ کار او را مــی ســازد کیفیــت 
اجتماعــی افعــال او اســت کــه در محیــط، در میــان انســان هــای دیگــر و در مناســبات اجتماعــی نهفتــه 
اســت. بــرای گشــودن مفهــوم قهرمــان بایــد در مناســبات اجتماعــی انســان هــا بــه کنــد و کاو پرداخــت.

انســان هــا در جامعــه کار مــی کننــد. در فراینــد کار بیــن هســتی اجتماعــی و آگاهــی اجتماعــی تناقــض 
رخ مــی دهــد. پدیــده هــای محیــط بــر انســان تأثیــر مــی گــذارد و واکنــش هــای درونــی او را بــر مــی 
ــگ  ــی درن ــش ب ــان جنب ــد و در جری ــی گذارن ــر م ــط تأثی ــر محی ــاًل ب ــا متقاب ــش ه ــن واکن ــزد. ای انگی
واقعیــت، محیــط و انســان، هــر دو دگرگــون مــی شــوند. در جریــان ایــن دگرگونــی هــا قهرمــان کســی 
اســت کــه بیــش از آنکــه محیــط بــر او تأثیــر گــذارد، او بــر محیــط تأثیــر مــی گــذارد و بیــش از آنکــه 

محیــط او را عــوض کنــد، او محیــط را عــوض مــی کنــد.
اندیشــه در زمینــۀ عمــل رنــگ مــی گیــرد و تجســم جلــوۀ واقعیــت اســت در ذهــن. در توالــی جلــوۀ 
ــه خــود مــی گیــرد و از بیــن اندیشــه و عمــل، در فرجــام، کار را  واقعیــت هــا فکــر غنــای سرشــاری ب
بــه همآهنگــی مــی کشــاند. و بــا ایــن همآهنگــی خورشــید آگاهــی تابیــدن مــی گیــرد. در ســیر تکامــل 
اجتماعــی تحــوالت تدریجی)کمــی( روی مــی دهــد و در گرهــگاه معینــی تحــول جهشــی) کیفــی( بــا 
عبــور از مجــرای قهــر پدیــد مــی آیــد. ایــن امــر در مــورد آگاهــی اجتماعــی و هســتی اجتماعــی نیــز 
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صــادق اســت.
مرزبنــدی هــای متفــاوت اجتماعــی جنبــه هــای عینــی و ذهنــی تولیــد) فعالیــت عملــی و نظــری( را از 
هــم جــدا کــرد و هریــک را بــر عهــدۀ طبقــۀ معینــی انداخــت. ایــن امــر موجــب کنــدی آهنــگ رشــد 
نیروهــای اجتماعــی گردیــده اســت. بــا گذشــت زمــان ایــن صورتبنــدی هــا از یکســو بــه ســنت تبدیــل 
ــر نیــروی هــای اجتماعــی تولیــد تنــگ  ــد و از ســوی دیگــر عرصــه را ب مــی شــود و قدســیت مــی یاب
ــر مــی تابنــد و مــی خواهنــد  مــی کنــد. ایــن نیروهــا از نهــاد هــا و قالــب هــای تنــگ موجــود روی ب
آنهــا را درهــم بریزنــد و عرصــه را بــر تمنیــات و خواســت هــای خــود بگســترند. ولــی از آنجــا کــه بیــن 
»خواســتن« و »توانســتن« مســافتی اســت، خواســتن مطلبــی اســت و توانســتن مطلبــی دیگر. و مســافت 
بیــن ایــن دو همان»صــور اجتماعــی مــوروث« اســت کــه بایــد از ســر راه برداشــته شــود. و بــاز، از آنجــا 
کــه ایــن» صــور اجتماعــی مــوروث« در وضــع ظاهــری نیرومنــد قــرار دارد، تحــول، الــزام آور قهــر اســت.

بــرای پُرکــردن خــالی موجــود بیــن آگاهــی اجتماعــی و هســتی اجتماعــی اول بایــد راه را شــناخت و 
آنــگاه بایــد قهــر را بــه کار بــرد. همیــن ، شــناختن راه، توانســتن اســت کــه کار را بــه تحــول کیفــی مــی 
کشــاند. نهــاد هــا، قوانیــن و مناســبات اجتماعــی را دگرگــون مــی کنــد و هســتی اجتماعــی را طــرح تــازه 

مــی انــدازد تــا تدریجــاً شــعور اجتماعــی بــه رنــگ هســتی اجتماعــی در مــی آیــد.
در ایــن میــان کســی کــه راه را شــناخت، نبــض تحــول را در دســت گرفــت و نیروهــای قهریــه را گــرد 

آورد و در مســیر دگرگونــی جــاری ســاخت، قهرمــان مــی شــود.
قهرمــان در جریــان دگرگونــی هــا قوانیــن حاکــم بــر رویــداد هــا را مــی شناســد. نبــض رویدادهــا را در 

دســت مــی گیــرد و بــا بــار تجربــی در کار دگرگونــی و یــا تســریع آن همــت مــی گمــارد.
ــه  ــد و ب ــر مــی تاب ــد قهرمــان را ارضــاء کنــد. او، ازیــن شــعور روی ب ــه نمــی توان شــعور متعارفــی زمان
شــعور عالــی تــر کــه ترکیــب عالــی تــر همیــن شــعور اســت دســت مــی یابــد. ایــن شــعور از واقعیــت 
جدیــد کــه در بطــن جامعــه نطفــه بســته اســت، جانمایــه مــی گیــرد، واقعیتــی کــه پیــام آینــده را در 
گــوش جــان فــرو مــی خوانــد. و قهرمــان نغمــۀ ایــن پیــام را مــی شــنود کــه از آینــده در گوشــش مــی 

پیچــد.
قهرمــان، بــه تنهایــی واجــد دگرگونــی نیســت. او، همیــاری انســان هــا را بــه کمــک مــی گیــرد. بــه بیــان 
دیگــر، موافــق خواســت انســان و ســیر پیشــرفت جامعــه عمــل مــی کنــد. در تــداوم عمــل اجتماعــی بــار 
ســنگین شــرایط را بــر دوش مــی کشــد و انســان و رویدادهــا را مــی شناســد. شــناخت او از انســان، یــاری 

بــی دریــغ انســان را نســبت بــه او مــی انگیــزد. ایــن همیــاری واجــد دگرگونــی اســت.
) اقتباس از الرنس عربستان اثر کادول(

ــد  ــع و انســان مانن ــد چنیــن انگاشــت کــه ســیر وقای ــر شــمردیم نبای ــاال ب ــر مشــخصاتی کــه در ب بناب
مــوم در دســت قهرمــان شــکل مــی گیــرد. ایــن کاری اســت نــا مقــدور. قهرمــان بــه قانونمنــدی درونــی 
ــرد و  ــی گی ــر در نظــر م ــای دیگ ــده ه ــط و پدی ــا محی ــا را ب ــط آنه ــد. رواب ــی یاب ــا دســت م ــده ه پدی
ارزیابــی مــی کنــد. بــا بررســی گذشــتۀ آنهــا وضــع موجــود شــان را بــه مــالک ســنجش در مــی آورد و 
در او منظــر آینــده را کــه در چشــم انــدازش در حرکــت اســت، مــی بینــد و پیشــگویی مــی کنــد. آینــده 

ای کــه جلــوه گاه آرمانــی اســت انســانی!
وقتــی انســان هــا در پلــه هــای مختلــف عمــل مــی بیننــد کــه قهرمــان انعــکاس دهنــدۀ منافــع زندگــی 
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و بهــروزی اجتماعــی ایشــان اســت، مشــتاقانه همراهیــش مــی کننــد. و غالبــاً بــرآورده شــدن خواســت 
هــا و تمنیــات خــود را – کــه خــود عامــل بــرآوردن آن هســتند – در وجــود قهرمــان مــی بیننــد.

ــری  ــن فک ــای روش ــرا منه ــت، زی ــان نیس ــر قهرم ــن فک ــر روش ــی ه ــت، ول ــر اس ــن فک ــان، روش قهرم
ــود. ــی ش ــده نم ــر دی ــن فک ــه در روش ــری دارد ک ــخصات دیگ ــان مش قهرم

روشــن فکــر کســی اســت کــه در دانــش تــا حــد جامعــۀ فرهنگــی موجــود رســیده باشــد. بــا ایــن حــال 
اگــر در جریــان تعارضــات و دگرگونــی هــا جانــب عــام و فرهنــگ رســمی را گرفــت ســقوط مــی کنــد. و 

اگــر از علــم و فرهنــگ رســمی روی برتافــت، رشــد مــی کنــد.
ــان گذشــته را نشــخوار مــی کنــد و از خــود چیــزی  ــۀ ذهــن فرهنگی روشــنفکر فرهنگــی رســمی تفال
نــدارد کــه بیــاورد. چیــزی کــه بــا وضــع متحــول جامعــه همــگام باشــد. بــه دلیــل اینکــه از پدیــده هــای 
نــو و بالنــدۀ جامعــه برکنــار مــی مانــد و محصــور زنــدان ذهــن مــی شــود. و آنــگاه روشــنفکری مهجــور 

بــا ســنگوارۀ مغــزی پدیــد مــی آیــد.
روشــن فکــر روی برتافتــه از فرهنــگ رســمی هــم تنهــا وقتــی مــی توانــد چیــزی بــه درد بخــوری ارائــه 
بدهــد کــه از خــود بیــرون برآیــد و در بســتر پدیــده هــا حقایــق را بجویــد. ولــی بســیارند روشــنفکرانی 
ــاال نشــینان مکتــب تعبــد تبدیــل مــی شــوند. اینهــا  ــه ب ــی اکتفــا مــی کننــد و ب ــه دانــش کتاب کــه ب
مســحور میناتــور کاریهــای خانقــاه دانــش هســتند.  اینهــا ظرافــت میناتورهــا را دیــده انــد، بــی آنکــه 
بداننــد کــه ایــن میناتورهــا چگونــه ســاخته شــده انــد و از همــه مهمتــر، چگونــه ســاخته مــی شــوند. 
بــه صــرف همیــن تماشــا)دیدن( دســت، روی دســت گذاشــته انــد. بــا اینحــال مــی خواهنــد کــه مثــل 
قهرمانــان افســانوی زبانــزد مــردم شــوند. دلیــل ایــن توقــع هــم واضــح اســت. آنهــا از خــود قهرمانــان 
خیالــی تراشــیده انــد. در محــراب تعبــد ریاضــت کشــیده انــد. مقولــه هــا از بــر کــرده انــد. وقتــی ایــن 
مقولــه هــا – کــه بیانگــر هویــت کیفــی پدیــده هــای گذشــته انــد – بــا همــان نســخۀ قبلــی در زندگــی 
پیــاده مــی شــوند، بــوی کار آیــی و ســازندگی از آن نمــی تــوان استشــمام کــرد. ازینــرو کســی حاضــر 

نمــی شــود تــا آن مقولــه هــا را بــه التفاتــی هــم بخــرد.
ــی  ــدر او را نم ــه ق ــد ک ــی دان ــق م ــردم را احم ــال خــودش – م ــه خی ــنفکر – ب ــه روش ــگاه اســت ک آن
داننــد!؟ از مــردم و فیضــان عمــل مــی گریــزد و در دنیــای درون مــی خــزد. و بــا ایــن کار خــودش را مــی 
کشــد. و بــا ایــن خودکشــی هــا  ســرباری جنــگ ملــی کاهــش مــی یابــد. و بــا دور ریختــن روشــنفکران 

بــی مصــرف، ملــت ســبکدوش مــی گــردد.
تنهــا کســی مــی توانــد از عهــدۀ چنیــن کاری برآیــد کــه از کــورۀ آزمــون هــا پیروزمندانــه ســر بــرآورد.  
پیشــاپیش ســیر پیشــرفت جامعــه  مــددی کنــد و قافلــه ســاالر کاروان تکامــل باشــد. چنیــن کســانی بــه 

تعــداد انــدک و محصــول دوره ای از تاریــخ اســت.

***

در گــذرگاه تاریــخ مــردی بپــا خاســت. مــردی کــه اندیشــۀ مــردم شــمول داشــت. مــردی که روح انســان 
را در خاســتگاه وقایــع تســخیر کــرد و اســطورۀ حقیقــت را در گــوش ســرود. تاریــخ، قهرمانــی بــه بزرگــی 
او کمتــر بــه یــاد دارد. از آن روزی کــه ابومســلم – طالیــه دار عیــاران خراســان – در راه آزادی میهنــش 
در خــون خفــت و بــرق شمشــیر طاهــر فوشــنگی خراســان زمیــن را از ظلمــت اســارت بیــرون آورد و 
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یعقــوب لیــث صفــار – ســاالر عیــاران – بــا حجــت شمشــیرش اســتبداد و تســلط بیگانــگان را بــر انداخــت 
و حســن صبــاح – بــاز اشــهب – نظــم آور فدائیــان المــوت، کاخ امپراتــوری بغــداد را لرزانــد، عمــل ورز 

دیگــری کــه بــا قهرمــان امــروزی مــا) مجیــد( پهلــو بزنــد کمتــر ســراغ مــی شــود.
ــه  ــت ک ــتانی. روزگاری اس ــه گزس ــت و ن ــیمرغی س ــه س ــت. ن ــا نیس ــطوره ه ــا، روزگار اس روزگار م
مســتضعفان جهــان بــه دســت ســتمگران تاریــخ بــه شــیوۀ فنــی قتــل عــام مــی شــود. اگــر در گذشــته، 
در جنــگ هــای تــن بــه تــن، بــرای هــر دو طــرف درگیــر خطــری مســاوی متصــور بــود، در جنــگ هــای 

امــروزی وســایل فنــی کشــتار از دور بشــریت را در ســیالب خــون مــی کشــاند. 
ــا وصــف  در چنیــن دوره ای قهرمــان جــدا از مــردم نمــی توانــد کاری از پیــش ببــرد. دوره ای کــه – ب
اینهمــه مخاطــرات – بایــد انســان زمیــن خــورده را از خــاک برداشــت و تــا مرزهــای انســانیت کشــاند. 

در ایــن صــورت قهرمــان شــاهکار مــی آفرینــد. 
قهرمانــان دیــروزی ســاحت حکمروایــی بــه گســتردگی قلمــرو حکمروایــی قهرمــان امــروزی ندارنــد. ایــن 
مــرد، مجیــد، قهرمانســاالر قــرن اســت. مجیــد بــا پایــگاه انســانی عمــل ورزی خــود نردبانــی فــراز آورد و 

بــر قلــۀ بــاور نکردنــی افتخــار جــاودان عــروج کــرد.
مجیــد پیــش از آنکــه شــهکارنامه اش را بیاغــازد تبــی ســوزان و آتشــی گــدازان در نهــادش زبانــه مــی 
کشــید. شــانزده ســال پیــش از امــروز، در برابــر نهادهــای نــا ســالم و قالــب هــای تنــگ قوانیــن جابرانــه 
قــِد مــردی علــم کــرد و ســِر شــوریده اش در تنگنــای پوهنــزی هــا نمــی گنجیــد در فراخنــای کــوه هــا 

پنــاه بــرد. و بــا تــرک پوهنتــون دل بــه دریــای توفانخیــز مبــارزه زد.

به دریا مرو گفتمت زینهار        اگر می روی دل به توفان سپار
) سعدی(

آنــگاه زندگــی او بــا گفتــارش یگانگــی یافــت و بــه شــکوهندگی یــک رنگیــن کمــان گذشــته و آینــده را 
بهــم پیونــد داد. عواملــی کــه واکنشــهای درونــی او را دامــن زد رویدادهایــی بــود کــه در محیــط اجتماعی 
ــا آنهــا  ــرم کــردن ب ــا دســت و پنجــه ن مــی گذشــت: درگیــری، خطــر و دشــواری هــای فــراوان کــه ب
موقعیــت خــود را در برابــر حــوادث تثبیــت کــرد. و از جانبــی هــم درآمیــزی بــا مــردم و نضــج گیــری 
فکــر و اندیشــۀ مردمــی در نهــاد او پایــۀ نیرومنــدی اش را بــاز ســاخت. همپــای تغییــر محیــط، او نیــز 
دســتخوش تغییــر شــد و کیفیــت کارش بــاال گرفــت. برخوردهــای متوالــی بــا مشــکالت و دشــواری هــا، 
شــب کمینــی هــا، گرســنگی هــا، پیــاده گــردی هــا بــر فراخنــای حوصلــه اش افــزود. شــعور و وجدانــش 
ــی  ــه کمــک آن محیــط را تغییــر داد. او دســتاوردهای تجرب ــر ارتفــاع حماســه هــا شــکل گرفــت و ب ب
جامعــه شناســی را بــه مــالک عمــل کشــید و راه هــای رفتــه را آزمــود، بــی آنکــه بــه آن راه هــا ســر 
بنهــد، بــی آنکــه از راهگشــایان انقالبــات اجتماعــی بتــی بســازد، خــود طرحــی دیگــر انداخــت و راهــی 

دیگــر گشــود. راهــی کــه مقبــول و مــورد پســند مردمــش بــود.
نبــض رویدادهــا را در جریــان دگرگونــی هــا در دســت گرفــت و قانونمنــدی درونــی آنهــا را بشــناخت. 
کــردارش بــر گفتــارش صحــه گذاشــت. کلماتــی کــه بــر زبــان او جــاری مــی شــد بازتــاب اعمالــی بــود 
ــا عمــل کار خــود را کــرد و در فراینــد  ــه درســتی انجــام مــی داد. آمیختگــی دانــش نظــری او ب کــه ب

عملکــرد اجتماعــی از او قهرمانــی آفریــد.
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مجیــد مــردی صبــور، بــا حوصلــه، متواضــع، منضبــط، بــا صالبــت و ظرفیــت پایــان ناپذیــر کار و پیــکار 
انقالبــی بــود. ســالها پیــش از همــآوردی افغــان – روس مــردم بــال کشــیده، خــود را در ســایۀ حمایــت او 
مــی یافتنــد و دادخــواه دردمنــدان و دســتیار درمانــدگان بــود. از گــرد آوری برخوردهــای خصوصــی او 

بــا مــردم اســطورۀ قــرن ســاخته مــی شــود.
ــه  ــد) مگــر عــدۀ معــدودی ک ــش را لبیــک نگوی ــود کــه دعوت ــدا ب ــر کســی پی در سراســر کشــور کمت
داعیــۀ ملــی نــزد آنهــا از ارج بهــا افتــاده بــود کــه در خفــا بــا او خصومــت مــی ورزیدنــد( ازیــن نگــر او 

در کســوت یــک رهبــر بــزرگ ملــی در مــی آیــد.
اگــر صــف ملــت را از افــراد غیرملــی جــدا کنیــم شــمارۀ ایــن افــراد چنــان انــدک مــی نمایــد کــه در 
مقایســه بــا انبــوه ملــت قابــل اغمــاض اســت. مجیــد کــه قهرمانــی برخاســته از میــان مــردم بــود، بیهــوده 

نیســت کــه جاذبــۀ معنــوی بــی پایــان داشــت.

پیشینۀ تاریخی استعمار
مجیــد در نوشــته ای کــه از خــود بــه جــا گذاشــته اســت پیشــینۀ تاریخــی اســتعمار را بــر مــی شــمارد. 
ــی انجــام داده اســت. و ســوابق تاریخــی  ــده ی ــره کنن ــی خی ــک بین ــا موشــگافی و باری ــن کار را ب او ای
ــا ایــن کار بحــر را در کــوزه یــی ریختــه  اســتعمار صــد ســاله را در یــک ورق تبیــن داشــته اســت. و ب
اســت. نوشــتۀ او آئینــۀ تمــام نمــای واقعیاتــی اســت کــه فــرا چشــم مــا قــرار دارد و مــا اینــک بــه صــورت 
ایجــاز و اختصــار مــروری بــر نوشــتۀ او مــی کنیــم و واقعیــت هایــی را کــه در آن تجســم یافتــه اســت 

بیــان مــی داریــم.
ــث شــده اســت  ــه، باع ــان منطق ــای مردم ــورد ه ــا و برخ ــی کشــور و مهاجــرت ه ــت جغرافیائ »موقعی
کــه ملیــت هــای ســاکن ایــن ســرزمین، هریکــی در ضمــن درآمیــزی و تأثیــر پذیــری از همدیگــر، در 
ــا وجــود دولــت هــای  ــی معینــی، فرهنــگ هــای اصیــل خــود را شــگوفا ســازند و ب محــدودۀ جغرافیائ
متمرکــز و نیرومنــد )در مقاطــع معیــن( بــا پیشــینۀ تاریخــی و شــرائط اقتصــادی – اجتماعــی ویــژۀ خــود 

تکامــل تاریخــی نامــوزون داشــته باشــند.
ازینروســت کــه ســاخت اقتصــادی کشــور در گذشــتۀ نزدیــک مالکیــت اشــتراکی قبیلــوی ) بــر زمیــن ، 
مراتــع و جنــگالت( و بقایــای مناســبات بردگــی را بــا تولیــد خــرده کاالئــی و گســترش ســرمایۀ تجــاری 

و ربائــی در بطــن شــیوۀ تولیــد مســلط فئودالــی همزمــان نشــان مــی دهــد.«
مجیــد عوامــل بازدارنــدۀ رشــد نیروهــای تولیــدی را در ســلطۀ فئودالیســم، و اســتیالی اســتعمار بــر مــی 
شــمارد. عــدم رشــد نیروهــای تولیــدی تکامــل اقتصــادی و شــگوفایی فرهنگــی را جلــو مــی گیــرد. در 
نتیجــه ســیر تکامــل طبیعــی جامعــه بــه کنــدی و انحــراف کشــانیده مــی شــود. مجیــد در همــان نوشــته 

در ایــن مــورد مــی گویــد:
» نخســتین مظاهــر ایدئولوژیــک تجــدد گرایــی)در دورۀ شــیرعلی( کــه جهــت تکامــل تاریخــی جامعــه 
را در روبنــا منعکــس مــی کــرد در گــرداب کهنــه پرســتی فئودالیســم و در ورطــۀ ســتیزۀ تباهــی آفریــن 

اســتعمار بریتانــوی و تــزاری غــرق گردیــد.«
ــا  پیآمــد ایــن رونــد اســتعماری طغیــان هــای قومــی و شــورش هــا و نبردهــای رهایــی بخــش ملــی ب
مضمــون دموکراتیــک و  ملــی بــود. ایــن طغیــان هــا و شــورش هــا، رهایــی زحمــت کشــان از چارچــوب 
ــات اســتیالجویی اســتعمار را در . . .  خواســت هــای  ــدی، ســتم قومــی و تضییق تنــگ مناســبات تولی
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خــود قــرار داده بــود و در راه بــرآورده شــدن بــه نحــو ابــرام آمیــزی تــالش و کوشــایی بــه خــرج مــی داد. 
ولــی بنــا بــر علــل خــود جوشــی و عقــب ماندگــی شــورش هــای مزبــور بــا شمشــیر» اســتبداد شــرقی« 
در خــون مــی افتــد و » . . . آرمــان آزادی ملــی و ترقــی اجتماعــی بــا وجــود خونبهــای هنگفتــی کــه در 

راه آن پرداختــه شــد بــه تحقــق نپیوســت.«
)همان نوشتۀ عبدالمجید(

ایــن رویــداد نــا مطلــوب و گزنــد آفریــن، عقــب ماندگــی اقتصــادی و اجتماعــی را تــا آســتانۀ ســومین 
نبــرد آزادیخواهانــۀ ملــت مــا بــا بریتانیــا تــداوم بخشــید. هــم در ایــن وقــت اســت کــه جنــگ جهانــی 
ــد. برخوردهــای  ــرۀ فشــارهای فرســاینده جــان مــی کن ــرد. اردوگاه امپریالیســتی درگی اول در مــی گی
ــرد. و در ایــن هنگامــۀ آشــوب جنــگ  ــه تحلیــل مــی ب خونبــار و تبــاه کــن نیروهــای آنهــا را قســماً ب
ــر پایــۀ نوســان خیــز ســرمایۀ انــدک خــود، در جریــان  ــا اتــکاء ب ــود کــه عناصــر دموکــرات و ملــی ب ب
ــا »  ــد و ب ــی آورن ــد م ــی پدی ــنگر نوین ــی س ــای اجتماع ــۀ تضاده ــه، در عرص ــتقالل خواهان ــکار اس پی
تــدارک ایدئولوژیــک، سیاســی و ســازمانی خــود در جهــت تعالــی و بالندگــی«) مجیــد در همــان نوشــته( 

پیشــروی مــی کننــد.
مجید در مورد این عناصر بالنده در همان نوشته می گوید:

» در ایــن درگیــری، بــا نشــیب و فــراز ده ســالۀ آن، پایــۀ ضعیــف مــادی، تــدارک ایدئولوژیــک- سیاســی 
نــا کافــی و ابــزار ســازمانی نیازمــوده، دســتگاه دولتــی ارتجاعــی و گندیــده، شــیفتگی بــر نــو آوری هــای 
روبنایــی و نــا توانــی در حــل تضــاد اساســی و زیــر بنایــی جامعــه، عوامــل مهمــی بــود کــه بــورژوازی 
نــو خاســتۀ کشــور را در برخــورد بــا ســد کهنســال و مرگبــار فئودالیســم و تحریــکات امپریالیســتی از پــا 

درآورد و عرصــه را بــرای ســلطۀ خونبــار ارتجــاع بــر آشــفته بــرای نیــم قــرن خالــی نمــود.«
ــی امپریالیســتی،  ــا ســرمایۀ مال ــه ســایی و دمســازی فئودالیســم ب ــه جبه ــد ک ــی ده ــد نشــان م مجی
ســرمایۀ ملــی را بــه کجــراه داللــی ســوق مــی دهــد، ســرمایۀ نوپــای ملــی زیــر فشــار کشــندۀ ســرمایۀ 
امپریالیســتی جــان مــی کنــد و از نفــس مــی افتــد. ُعمــر ایــن اختنــاق بیســت ســال بــه درازا مــی کشــد. 
جامعــۀ خفقــان گرفتــۀ مــا – در آن دوره – در گــرداب هولناکــی دســت و پــا مــی زنــد و راهــی بــه ســاحل 
نجــات مــی جویــد. عواقــب وخیــم وضــع اقتصــادی، نــا رضایــی فزاینــدۀ مــردم و گرایــش هــای مشــروطه 
خواهــی تجســم زنــدۀ دســت و پــا زدن هــای مــردم مــا در گــرداب اختنــاق ســنگین اســت. ایــن وضــع 
جــاری ارتجــاع فئودالــی را بــر آن مــی دارد کــه در مواجهــه بــا خطراتــی کــه در شــرف تکویــن بــود، خود 
را زیــر چتــر حمایــت ســرمایۀ امپریالیســتی بکشــاند. و از صدقــۀ ســر آن بــه تجهیــز اردو مبــادرت ورزد و 
راه غلبــۀ موقتــی بــر بحــران اجتماعــی را درنــوردد. و در عیــن حــال برای»دلخوشــی« مــردم دموکراســی 

شــاه محمــود را ارمغــان بیــاورد.
ــش  ــش جنب ــک درف ــای دموکراتی ــازمان ه ــورا س ــت ش ــی در دورۀ هف ــن دموکراس ــای« ای ــا »اعط ب
ــفتۀ  ــمان آش ــهابی در آس ــد ش ــک، مانن ــای دموکراتی ــش ه ــن جنب ــد. ای ــی کنن ــد م ــک بلن دموکراتی

ــد. ــی درخش ــی م ــه ی ــا لحظ ــن م ــی میه سیاس
بــه دنبــال فروکــش ایــن جنبــش هــا ســرمایۀ کمپــرادوری بوروکراتیــک بــر زمینــۀ مســاعد داخلــی و 
خارجــی) دموکراســی شــاه محمــودی و بــی التفاتــی غــرب( رشــد مــی کنــد. همزمــان بــا ایــن » رشــد 
ــه آب هــای گــرم هنــد – داوود را در قبــای  ــی ب ــر راهیاب ــر ب ســرطانی« رویــای دیریــن تزاریســم – دای
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قیــادت سیاســی مــی آرایــد.
بــورژوازی کمپــرادور بوروکراتیــک بــا شــالوده گــذاری اقتصــادی وابســته دودمــان شــاهی را در اســارت 
سوســیال امپریالیســم روس مــی کشــاند. همپــای ایــن اقتصــاد اســارتبار روس قــدرت سیاســی او نیــز 
در راه بــرآوردن » نیازمنــدی هــای اقتصــادی – اجتماعــی بــورژوازی کمپــرادور نــا گزیــر عکــس العمــل 
تــوده ای را بــر مــی انگیخــت و گرایــش یکجانبــه بــه سوســیال امپریالیســم دربــار را بــه کابــوس کودتــا 

هــای» غربــی« تهدیــد مــی کــرد.«
) همان نوشتۀ عبدالمجید(

مجید خطرات ناشی از این وابستگی به سوسیال امپریالیسم روس را چنین بیان می کند: 
» . . . مهلــک تــر از همــۀ اینهــا کمــک هــای هســتی برانــداز خــود سوســیال امپریالیســم روس بــود کــه 
تحویــل دربســت مــواد حیوانــی، زراعتــی و معدنــی حتــی بــرای بازپرداخــت بهــرۀ آن بســنده نمــی کــرد 
ــه دســت غــرب دامــن زده مــی شــد وخامــت بیشــتر کســب مــی کــرد.  و بحــران اقتصــادی ای کــه ب
ــه ســادگی مــی  در چنیــن شــرایطی دســتگاه ارتــش و جاسوســی، کــه ســر در آخــور روس داشــت، ب

توانســت، بــه جــای پاســبانی دربــار، روزی بــه اشــارۀ روس آن را بــر انــدازد.« 
ضــرورت خــروج از ایــن بــن بســت محمدظاهــر شــاه را بــر آن داشــت کــه بــه تعدیــل موازنــۀ نیروهــا 
بیــن شــرق و غــرب همــت گمــارد. و همزیســتی فئودالیســم و بــورژوازی کمپــرادور را مجــدداً بــاز گرداند. 
ورود ســرمایۀ مالــی امپریالیســتی کــه پایــۀ اقتصــادی رژیــم بــود، در روســاخت اجتماعــی، دموکراســی 
ــور  ــۀ دموکراســی ظاهرشــاه تبل ــالت ســرکوفته در زمین ــا و تمای ــر شــاه را شــگوفانید. خواســت ه ظاه

یافــت و طبقــات اجتماعــی کــه زیــر فشــار اختنــاق از رمــق افتــاده بودنــد توانســتند نفســی بکشــند.
مجید در همان نوشتۀ خود می گوید: 

» علیرغــم چشمداشــت دربــار، جوشــش تســکین ناپذیــر برخــورد هــای طبقاتــی و فشــار فلــج کننــدۀ 
ــار را دامــن مــی زد و تعویــض  ــدرت هــای امپریالیســتی، بحــران مزمــن اقتصــادی – سیاســی درب ابرق
پیهــم کابینــه هــا نمــی توانســت گــره کار را بگشــاید.« دربــار راه خــروج از ایــن بــن بســت را در تمایــالت 

بــه غــرب و در عیــن حــال مــدارا بــا شــرق بــاز مــی جســت. مجیــد در ایــن مــورد مــی نویســد:
ــی آن دســتخوش  ــی و تکیــه گاه بیــن الملل ــگاه داخل ــی کــه پای ــر نیروی ــکاء ب ــا ات ــار ب ــه درب » بدینگون
ــا تخریــش افعــی یــی کــه در آســتین خــود  ــوده هــا و ب ــی ت ــا ســرکوب جنبــش انقالب ــود، ب بحــران ب

ــای ۲۶ ســرطان را مســاعد ســاخت.« ــۀ کودت ــود، زمین ــرورده ب پ
داوود بــا کودتــای ۲۶ ســرطان تــرک تــازی فئودالیســم را کــه ســلطان بــی رقیــب میــدان بــود، تحدیــد 
نمــود. بــا ایــن کــردار زمینــه ســاز تخریــب ســیادت خــود گردیــد. از جانبــی هــم وابســتگی یکجانبــه بــه 

روس زمینــۀ عصیــان فئودالیســم و توطئــۀ غــرب را مســاعد کــرد. 
قطــع کمــک هــای غــرب و بــاج خواهــی خاینانــۀ روس کار را بــه بحــران اقتصــادی، اجتماعــی، بیــکاری، 

تــورم، فقــر و نیــاز دم افــزون مــردم کشــانید و جمعــی کثیــر را آواره و در بــدر کــرد.
بحــران فزاینــدۀ اقتصــادی – اجتماعــی داوود را بــر آن داشــت کــه بــرای دمیــدن نیــم رمقــی بــه اقتصــاد 

محتضــر  بــه غــرب روی آورد و بــا ایــن گرایــش گــور خــود را بکنــد. مجیــد در ایــن مــورد مــی نویســد:
» در چنیــن فضایــی ســردار داوود در حیــن چرخــش، بــه دســت نوکــران خانــه زاد خــود از پشــت خنجــر 
خــورد و تجربــۀ طنــز آلــود دیگــری را بــه پــاداش دوســتی خلــل ناپذیــر بــا سوســیال امپریالیســم ثبــت 



17ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

تاریــخ نمــود.«
مجیــد ســال هــا پیــش در جریــان مبــارزات متــداوم خــود ســمت قهرمــان ملــی را یافتــه بــود. بــا اینهــم 
قهرمانــی او وقتــی بیــش از پیــش تثبیــت شــد کــه او در انبــوه عظیمــی از کار و پیــکار انقالبــی خــود را 

آزمــود و از ایــن آزمــون پیروزمندانــه ســر بــر کشــید.
همانگونــه کــه قبــاًل ذکــر آن گذشــت قــدرت هــای بــزرگ مســتعمره جــو از ســالیان دراز بــه اینســو در 
رقابــت بــا یکدیگــر کشــور مــا را مــورد تهدیــد اســتعماری قــرار مــی داد و دســت هــای غارتگــر ســود و 
ســرمایه گریبانگیــر کشــور مــا بــود. در ایــن میــان امپریالیســم روس ممثــل بــی همتــای غــارت و توحــش 

بــر مبنــای سیاســت توزیــع جهــان بــه حــوزه هــای خــود کشــور مــا را زیــر اســتیالی خــود گرفــت.
خلــع یــد شــدن محمدظاهــر شــاه و بــه قــدرت رســیدن داوود پیــش درآمــد ایــن سیاســت اســتعماری 
بــود. داوود ســردار خــود شــیفته در پــی رفــرم هــای قشــری و روبنایــی جامعــه از نخســتین روزهــای بــه 
قــدرت رســیدن فرجــام کارش روشــن بــود. جلــوه هــای دیپلماســی روس و کرشــمه بــازی هــای خلقــی 
هــا و پرچمــی هــا رشــتۀ خــام پنــدارش را از هــم گســیخت و در آخریــن روزهــای خوشــبینی بــه روس 

هــا، دریافــت کــه اربــاب هیچــکاره ای از او مــی ســازند.
ــی  ــت. وقت ــی گرف ــی م ــمگیری فزون ــو چش ــه نح ــم«  ب ــیاه»خلق« و »پرچ ــای س ــازمان ه ــت س فعالی
»داوود« خواســت کشــور را گام بــه گام از روســیه دور بــدارد و دســت کــم در دائــرۀ اعتــدال بیــن ابــر 
قــدرت هــا بکشــاند و بــه اقتصــاد محتضــر رمقــی ببخشــد، کاســۀ صبــر روس هــا لبریــز شــد. »داوود«، 
کــه دیگــر بیچــاره شــده بــود، نتوانســت در برابــر طفــالن حــرام زادۀ روس، کــه در کتــف حمایــت خبیــث 
مــردان روســی خــود را یافتــه بودنــد، مانعــی بازدارنــده ایجــاد کنــد. آخریــن تصمیــم گرفتــه شــد.) البتــه 

از هــر دو طــرف – داوود و روســیه(.
»داوود« نیرنــگ بازهــای گنــدۀ » خلــق« و » پرچــم« را زندانــی کــرد و انگاشــت از شــر شــان آســوده 
خاطــر شــده اســت. ولــی غافــل از ایــن بــود کــه در اردو چــه مــی گــذرد. اســتعمار روس تخمیــن ســی 
ســال در ایــن ســرزمین تمهیــد چیــده بــود. ســاحات اقتصــادی، سیاســی، نظامــی و فرهنگــی را عمدتــاً 

در نوردیــده بــود، در اردو نیــز تخدیــر شــدگان فرهنگــی روس یافــت مــی شــد.
همزمــان بــا زندانــی شــدن ســحر زدگان » خلقــی« و »پرچمــی« دســت های هیــوالی روس بنای پلشــتی 
گذاشــت. »داوود« کشــته شــد و سلســله جنبــان اســمی کودتــا » قــادر« روی کار آمــد. همزادهــای نــاز 
و تنعــم، بــه دســت کودتــا گــران از زنــدان بیــرون خرامیدنــد. اینهــا کــه شــب پیــش از کودتــا الســاعه 
ــی در  ــونل اداری کاف ــک پرس ــد، این ــکیل داده بودن ــق« را تش ــک خل ــزب دموکراتی ــرده» ح ــاد ک اتح

خدمــت رژیــم کودتــا قــرار دادنــد.
وفــای بــی ریــای ســگ هــای پــوز داغ شــده نســبت بــه اســتعمار روس تــا آنجــا بــود کــه هــر صــدای 
مخالفــی را بــه تــوپ مــی بســتند. مامورهــای عــذاب ملــت پــس از هــر کشــتار چنان احســاس ســرخرویی 
مــی کردنــد کــه گونــه هــای زنــی بــدکاره در ســرخاب. وجــدان بیگانــه پرســت ایــن مامورهای روســوفیل 
لــذت زندگــی را در بردگــی دانســت. و حــال کســی را کــه زیــر پرچــم بردگــی تــن بــه انقیــاد نــداد، بــرو، 

از حمــام هــای خــون بپــرس!
ــاغ  ــد. یکــی مــوی دم ــت نهادن ــای رقاب ــام هــای دولتــی بن ــه مق »خلقــی« و »پرچمــی« در رســیدن ب
دیگــری شــد. ماننــد ســگ هــای درنــده – بــا دنــدان نمایــی خصمانــه بــه جــان هــم افتادنــد و یکدیگــر 
را دریدنــد. وحــدت ســرهم بنــدی شــده و صــوری چنــان از هــم پاشــید کــه انــگار وجــود نداشــت. همــان 
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بــود کــه روس هــا صــالح دیدنــد تــا جنــاح » پرچــم« را از حــزب بیــرون و در خــارج نگهــداری کننــد.
بــا بیــرون رفتــن مصلحــت جویانــۀ پرچمــی هــا از حــزب و دولــت، خلقــی هــا بــه تنهایــی قــدرت را در 
دســت گرفتنــد. خواســتند همــه را مثــل خــود ســازند)!( ولــی کســی همرنــگ شــان نشــد. بــا اســتفاده از 
قــدرت حزبــی و دولتــی بــر اندیشــه هــای ملــی تاختنــد و در راه امحــای کامــل هویــت ملــی مــا همــت 

. شتند گما
مــردم دیدنــد کــه بــر زبــان آنهــا حرفــی مــا ســوای تمجیــد و تکریــم روس هــا جــاری نمــی شــود. و 
دانســتند کــه آنهــا بــرای تملــق گویــی، خــوش خدمتــی و جبهــه ســایی در آســتان روس بــه دنیــا آمــده 
ــد اســتقالل و  ــا را جریحــه دار کــرد. و آنگاهــی کــه دیدن ــردم م ــرور م ــاک غ ــن حقیقــت دردن ــد. ای ان
شــعایر دینــی شــان در یــک قدمــی هتــک حرمــت قــرار گرفتــه اســت، از نهادهــای نــا مســتقر و فاســد 
روســی برتافتنــد و بــه کــوه و کمــر زدنــد. طبــل بــی آبرویــی نوالــه خــواران دســت آمــوز روس بــر بــام 
رســوایی کوفتــه شــد. پــای لــرزان اســتعمار خشــم خانــه برانــداز آنهــا را نتوانســت مهــار کنــد. مامورهــای 
ــام ملــی  ــد و قی ــا ســیلی ســرخ کردن ــر روی خــود را ب ــه ناگزی ــی مقــدار روس در محضــر جهانیــان ب ب

مــردم مــا را ملهــم از تحریــکات خارجــی قلمــداد کردنــد. 
پیکــرۀ ملــت بــه جنــب و جــوش هیجــان انگیــزی در آمــد. احــزاب و ســازمان هــای سیاســی مخالــف 
آغــاز بــه فعالیــت کردنــد و جنبــش خــود روی مــردم، قســماً بــا پیونــد بــه ایــن ســازمان هــا رنگــی بهتــر 

یافــت.
در چنیــن حالتــی جنبــش هــای اجتماعــی – بــه شــکل قیــام مســلحانه مــی رفــت تــا بنیــاد اســتعمار 
را بــر انــدازد. در ایــن میــان هــر کــه ســرش بــه کالهــش مــی ارزیــد، بــه ســود خــود خواســت بهــره 
بــرداری کنــد.  خــود را رهبــر ملــی جــا بزنــد، جلــب کمــک بیــن المللــی کنــد، در کنــاره بنشــیند و از 

دور دســتی بــر آتــش بــدارد.
ــر  ــاند. ب ــامان رس ــه س ــام را ب ــر قی ــا ام ــود ت ــردی ب ــر م ــور اب ــا ظه ــت مســلمان م ــان مل ــی ام ــاز ب نی
حســب ایــن ضــرورت تاریخــی مجیــد، کوهمــرد انقــالب، میدانتــاز شــد. از صــف مــردم بــه پــا خاســت و 

ــه آزمــون« گذاشــت. »رســالت خــود را در قهــر آتــش نمــرود ب

مجید و نبرد آزادیبخش ملی، پایه گذاری ساما
ــم  ــه تحکی ــرد. ب ــذاری ک ــه گ ــردم افغانســتان را پای ــن فرصــت، ســازمان آزادیبخــش م ــد، در اولی مجی
تشــکیالت ســازمانی پرداخــت. عناصــر آگاه و انقالبــی را در ایــن ســازمان گــرد آورد. عناصــری کــه راه 
آرمــان آزادی وطــن و مــردم را بــا خــون خــود ترســیم کردنــد. او، در ظلمــت شبســتان اهریمــن چراغــی 
فــرا راه رزمنــدگان بــر افروخــت و دســت اســتمداد بــه مــردم داد و اعالمیــۀ ســازمان آزادیبخــش مــردم 

افغانستان)ســاما( را بــه دســت نشــر ســپرد. اعالمیــه بــا ایــن جملــه هــا آغــاز مــی شــود:
» خلــق قهرمــان افغانســتان بیشــتر از یــک ســال بــه اینســو - بــه پلــۀ توفانــی نبــرد خونیــن و سرنوشــت 
ســاز آزادی پــا نهــاده اســت. . . خلــق دلیــر مــا، در دو ســدۀ اخیــر، در مــد و جــزر پیــکار ضــد اســتعمار 
و ضــد ارتجــاع حماســه هــای شــور انگیــزی آفریــده انــد کــه در تاریــخ جنبــش انقالبــی جهــان جــای 
برجســته ای دارد. و امــا در پیــکار نجاتبخــش کنونــی، امپریالیســم روس – ایــن مظهــر بینظیــر شــرارت 
ــا توســل بــه امکانــات گســتردۀ جنایــت و ویرانگــری بــه مــدارج بــی ســابقه  – توحــش اســتعماری را ب
ای ارتقــا مــی دهــد. و در مقابــل، خلــق آزادۀ مــا، روح بیــداری ملــل، شــور رســتاخیز خلــق هــا و پویــۀ 



19ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

ــه  ــه و توطئ ــاق روســی، علیرغــم تجاهــل عارفان حماســی عصــر را در حصــار جهنمــی اســتبداد و اختن
مزورانــۀ جهــان آزاد بــه نحــو اعجــاب انگیــزی تمثیــل مــی نمایــد.«

مجید، با رژف نگری به سوابق تاریخی استعمار گفت:
ــح،  ــدۀ »صل ــا شــعار فریبن ــای ۱۳۳۰ ب ــژۀ ســال ه ــا اســتفاده از شــرایط وی ــه ب » امپریالیســم روس ک
ــر  ــل اســیر« اعمــار زی ــی » کمــک و پشــتیبانی از مل ــاب ریای ــی اجتماعــی« و در نق دموکراســی و ترق
بنــای غارتگرانــۀ خــود را بــه بهانــۀ زیــر ســازی اقتصــادی کشــور مــا آغــاز کــرد، در فرجــام بــا بریــدن 
گلــوی هواخــواه فریفتــۀ خود)ســردار داوود( در قتلــگاه نیرنــگ خروشــچفیزم دشــنۀ جــالد را از آســتین 
»مســالمت« بــر کشــید تــا مشــتی اراذل میهــن فــروش را گســتاخانه بــر ملــت آزادۀ مــا تحمیــل نمایــد.«

ــای  ــی از راه کودت ــادی و سیاس ــدرت اقتص ــن ق ــت گرفت ــا بدس ــتعمار روس ب ــی اس ــتم اجتماع سیس
ــو از  نظامــی، کشــور مــا را جــز مایملــک مســتعمراتی خــود کــرد و نخبــگان بومــی همــزاد اســتعمار ن

ــد. ــظ و حراســت کن ــا حف ــۀ آن را در کشــور م ــع غارتگران ــا مناف ــر گماشــت ت خــود ب
ــا مــردم قــرار گرفتنــد.  در پروســۀ مســتعمره ســازی کشــور مــا عمــال اســتعمار در تخاصــم خونبــار ب
ایــن تخاصــم از طــرف طبقــات مختلــف اجتماعــی، بــه انحــای متفــاوت، ضمــن مبــارزات تعارضــی در 
زمینــۀ فرهنــگ نیــز بازتــاب گســترده ای یافــت. مجیــد ایــن تعــارض بــی دریــغ و همــه جانبــۀ مــردم را 

در رویارویــی بــا عمــال نــا بــکار روس چنیــن ریشــه یابــی مــی کنــد:
»رژیــم کودتــا در نقــش نماینــدۀ سیاســی ســرمایۀ دالل و چاکــر بــی ارادۀ امپریالیســم روس از لحــاظ 
ــورژوازی شــهر و روســتا، ســرمایه  ــر، خــرده ب ــم از کارگ ــه را اع ــات جامع ــام طبق ــع تم اقتصــادی مناف
دار ملــی، و حتــی در ســتیز اســتعماری بــا فئودالیســم، دهاقیــن بــی زمیــن را، بــا طلــب بــاج خــون از 
زمینــی کــه هنــوز بهــره ای از آن نگرفتــه انــد، مــورد تهدیــد و تجــاوز قــرار داد. بــر مبنــای ایــن تضــاد 
آشــتی ناپذیــر اســت کــه رژیــم کودتــا در ســاحۀ سیاســی ناگزیــر در تخاصــم خونیــن بــا تمــام نیروهــای 
ــق در  ــا خل ــم مــزدور ب ــه اســت. تضــاد اقتصــادی و سیاســی رژی ــرار گرفت ــق ق ــی خل سیاســی – طبقات

زمینــۀ فرهنــگ نیــز نمــی توانســت بــدون انعــکاس بمانــد.«
)اعالمیۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(

»امپریالیســم روس در هجــوم همــه جانبــۀ اقتصــادی – سیاســی و فرهنگــی خــود ناگزیــر بــود در بخــش 
ــر اندیشــه هــای دموکراتیــک طــراز کهــن و نویــن، عقایــد و شــعایر اســالمی را نیــز  فرهنگــی عــالوه ب
ــر امحــای  ــۀ ســدی در براب ــه مثاب ــه و ســوگندهای اضطــراری چاکرانــش – ب - علیرغــم احتــرام ریاکاران
کامــل هویــت ملــی مــا مــورد تعــارض قــرار دهــد و در نتیجــه بــا مقاومــت ملــی زیــر لــوای اســالم رو 

بــرو گــردد.«
)اعالمیۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(

مجید در مورد تضاد مردم با امپریالیسم روس می نویسد:
»تبــارز عملــی تضــاد آشــتی ناپذیــر خلــق بــا امپریالیســم روس پیشــتر از آنکــه ریفــورم هــای مبتــذل 
ــرد ســازمان  ــی نب ــات انقالب ــه پیشــآهنگان سیاســی طبق ــر از آنک ــرد و زود ت ــگ بگی اســتعماری آن رن
یافتــه ای را آغــاز کننــد در خیــزش هــای خــود بخــودی و توفانــزای تــوده ای متجلــی گشــت و رژیــم 

ــا را در پرتــگاه نابــودی قــرار داد.« میهــن فــروش و تبهــکار کودت
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)اعالمیۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(

خشــم دشــمن ســوز مــردم افغانســتان، کــه جلــوه هــای آن در پیــکار ملــی تجســم یافتــه اســت، ماننــد 
بــادی توفانخیــز بســاط امنیــت روس هــا و ســگ هــای قــالده بــه گــردن آن هــا را در نوردیــد. همپــای 
ــالظ و شــدادی«  ــررات غ ــان سیاســت اســتعماری روس »مق ــردم مجری ــکار سرنوشــت ســاز م ــن پی ای
وضــع و اجــرا کردنــد، از جانــب دیگــر چاکــر گــوش بــه فرمانــی چون»امیــن« بــه اشــارۀ ابــروی برژنــف 
– ایــن دشــمن انســانیت – از کشــته پشــته ســاخت و وحشــتی راه انداخــت کــه تاریــخ نظیــر آن را بیــاد 
ــر  ــا نهایــت پُ ــی خویشــتن شــد کــه ب ــد مســت و ب ــاده کشــتگان چنــان ب ــدارد. » امیــن« از خــون ب ن
ــده شــد کــه  ــان پفی ــوچ چن ــرور پ ــاد غ ــت و ب ــه عهــده گرف ــی و بالهــت مســئولیت کشــتارها را ب روی

انفــالق کــرد.
کشــتار بــی دریــغ » امیــن« زیــر نــام دفــاع از »انقــالب«، » سوسیالیســم« و » جامعــۀ عــاری از اســتثمار 
فــرد از فــرد« حتــی وجــدان کرخــت افســران حــس باختــۀ اردو را بیــدار کــرد. اردویــی کــه در نقــش 
قاتــل مــردم بــه میــدان آمــده بــود دیــد کــه بــه جــای» تأمیــن امنیــت« بــالی ناشــنیده ای بــر ســر 
مــردم آورده اســت. بیهــوده نیســت کــه موجــی از شــورش و فــرار و ســبوتاژ اردو را فــرا گرفــت. بــا ایــن 
فــرار و شــورش عســاکر و صاحــب منصبــان بــا درد و وطنخــواه، دجــال روس و خــرش در معرکــه تنهــا 

مانــد.
ــدر  ــه هــای حــزب دموکراتیــک خلــق دســت ان ــد اندیشــید. خــر کل چــاره ای بایــد کــرد. تدبیــری بای
کار شــدند و جمعــی را بــا تهدیــد و ارعــاب بــه نــام » میهــن پرســتان داوطلــب«  و بــه بهانــۀ » دفــاع 
از انقــالب« راهــی جنــگ کردنــد. ایــن» میهــن پرســتان« هــم کرگســان را بــر اجســاد گندیــدۀ خــود 

ــد. مهمــان کردن
قتــل عــام، شــکنجه هــای وحشــیانه، آتــش ســوزی و بمباردمــان نتوانســت ارادۀ آهنیــن مــردم مــا را 
مخــدوش کنــد. دریــای خروشــان مــردم بــه نحــو دم افزونــی اوج مــی گیــرد و فرعــون روس را بــا کاروان 

هــای اســلحه، تجهیــزات جنگــی و مشــاورین نظامــی آن در امــواج متالطــم خــود غــرق مــی ســازد.
کارنامــۀ تاریخــی مــردم مــا چــه عبــرت انگیــز اســت! ایــن کارنامــه تجربــۀ بیــش بهایــی در کــف داور 
تاریــخ نهــاد و نشــان داد کــه ارادۀ اســتوار و روح بــزرگ مردمــی کــه در راه یــک آرمــان انســانی بــه پــا 
مــی خیزنــد نیرومنــد تــر از اقتصــاد غــول آســا و تفــوق تکنیکــی شــگفت انگیــز اســت. امــروز تمامیــت 
ــر  ــد و حتــی روس هــا – اگــر تجاهــل عــارف نکننــد – ب ــاور دارن ــه ایــن حقیقــت مســلم ب ــا ب ملــت م

نیرومنــدی مــردم مــا و شکســت فضیحــت بــار خــود اعتــراف خواهنــد کــرد.
ــر  مجیــد در دورنمــای جنــگ آزادیبخــش ملــی – کــه نخســتین مــوج خیــزی آغازیــن آن عرصــه را ب

ــه ای کــرد: ــود – چنیــن پیــش بینــی داهیان روس هــا تنــگ کــرده ب
ــا  ــد و ی ــه مــرگ ان ــا چهــره هــای رســوایی کــه بیــش از پیــش محکــوم ب »تعویــض چاکــران بیــکاره ب

ــام.« ــر ویتن ــی نظی ــی نظامــی  و غــرق شــدن در گرداب ماجراجوی
»شــواهد حاکیســت کــه امپریالیســم روس بــا منطــق ضــد انقالبــی خــود، در ضمــن تکاپــوی بــی شــرمانه 
بــرای ســرهم بنــدی کودتــای دیگــر – بــه وســیلۀ نیروهــای ذخیــرۀ خویــش چــون بانــد وطــن فــروش 
پرچــم – بــرای مقابلــۀ عاجــل بــا گســترش و تشــدید شــورش خلــق مداخلــۀ مســتقیم نظامــی را شــدت 
بخشــیده اســت. زیــرا فقــدان فرماندهــی متمرکــز و در نتیجــه نــا همآهنگــی جبهــات نبــرد خلــق هنــوز 



21ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

هــم طمــع خــام  امپریالیســم روس و چاکــران ددمنــش آن را مبنــی بــر اینکــه بــا توســعۀ دامنــۀ جنایــات 
ــد کامــاًل از بیــن نبــرده اســت. در حالــی  ــۀ خلــق موفــق گردن ــه ســرکوب قیــام عادالن خونبــار خــود ب
کــه شــدت اختنــاق صفــوف خلــق را روز تــا روز فشــرده تــر و قربانــی کیــن برحــق آن را ســیراب تــر 

مــی ســازد.«
) اعالمیۀ سازمان آزادیبخش مردم افغانستان(

ســیر رویدادهــا و حــوادث بــر پیــش بینــی داهیانــۀ مجیــد صحــه گــذارد. او، قهرمانــی آگاه بــه رســالت 
ــگ را مشــخص  ــرد و مراحــل جن ــان را درک ک ــرم زم ــاز مب ــی و نی ــی اســت. ضــرورت اجتماع اجتماع
ــن  ــی – تعیی ــگ را – در خطــوط کل ــی جن ــل وضــع کنون ــتۀ تاریخــی، تحلی ــۀ گذش ــا مطالع ــرد. و ب ک
کــرد. و بــرای پایــان بــردن موفقانــۀ ایــن جنــگ وظایــف جنگــی تعییــن نمــود. روی ایــن مالحظــه، در 
مقــام رویارویــی بــا روس هــای اشــغالگر، جبهــۀ متحــد ملــی را پیریــزی کــرد. جبهــۀ متحــد ملــی زبــان 
گویــای اتحــاد مبــارزه جویانــۀ جنبــش انقالبــی اســت، بــا ارزیابــی وضــع کنونــی وظایــف انقالبیــون را 

روشــن مــی کنــد و آنهــا را بــه دور محــور اتحــاد گــرد مــی آورد.
ــرام  گذشــتۀ تاریخــی جامعــۀ مــا شــاهد اســت کــه مــردم در نبردهــای آزاد ). . .( بنابریــن ضــرورت اب
آمیــز جبهــۀ متحــد ملــی بــه دســت او پــی ریــزی شــد. در اعالمیــۀ جبهــۀ متحدملــی از تمــام ملیــت 
ــظ اســتقالل  ــا حف ــه ب ــد ک ــی کن ــوت م ــا دع ــه آنه ــای وابســته ب ــات، احــزاب  و ســازمان ه ــا، طبق ه

ــارزۀ مســلحانه شــوند. ــار مب ایدئولوژیــک و تشــکیالتی خــود راهــی دی
جنــگ افغــان بــا اســتعمار روس جنگــی اســت نــا برابــر. اقتصــاد غــول پیکــر و تفــوق تکنیکــی سوســیال 
امپریالیســم، در مقایســه بــا تجهیــزات ابتدایــی مــردم مــا تفــاوت چشــمگیری را بــه نمایــش مــی گــذارد.

گذشــتۀ تاریخــی کشــور مــا نشــان مــی دهــد کــه عقــب افتادگــی فرهنگــی و تخاصــم ملــی ســوغات نــا 
بــکار اســتعمار بــوده و هســت. بــرای ســتردن نقــش نــا بهنجــار آن بایــد هــِم خــود را در مبــارزۀ ضــد 
ــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی  ــد جنــگ را در جبهــات گوناگــون نظام ــرد، بای ــه کار ب اســتعماری ب
ــن  ــه عقــب نشــینی وا داشــت. در بحبوحــۀ ای ــه ســنگر ب ــی گســترش داد و دشــمن را ســنگر ب و روان
درگیــری هــا بــرای گســترش هرچــه بیشــتر جنــگ بایــد تــدارک سیاســی دیــد و مــردم را آگاهــی داد. 
تنهــا در ایــن حالــت اســت کــه وحــدت ملــی تأمیــن مــی شــود، جنــگ از وضــع نابرابــر در وضــع تــوازن 
ــازوی پرتــوان ملــت  ــگاه ب قــوا در مــی آیــد و بآلخــره دشــمن را در وضــع تدافعــی قــرار مــی دهــد. آن

پیــکار رهایــی بخــش را در ســاحل پیــروزی مــی کشــاند.
جنــگ آزادیبخــش کنونــی بــا پیــروزی خــود، کار را بــه آزادی ملــی مــی کشــاند. پیــروزی وقتــی بــرآورده 
مــی شــود کــه جنــگ در مســیر تکاملــی اش از وضــع شــورش در وضــع جنــگ هــای منظــم ارتقــاء یابــد.

عبــور از مجــرای تکاملــی بــه خــودی خــود شــدنی نیســت، مگــر آنکــه تمامــی نیروهــای ملــی بــه دور 
یــک مرکــز واحــد متحــد شــوند. مجیــد ایــن خواســت انقالبــی را در اعالمیــۀ جبهــۀ متحــد ملــی بــه 

مثابــۀ یــک حقیقــت انــکار ناپذیــر نمایانــده اســت:
ــی  ــود مبن ــی خ ــدس مل ــۀ مق ــا درک وجیب ــتان ب ــی افغانس ــد مل ــۀ متح ــکلۀ جبه ــزای متش » . . . اج
ــاع از  ــرد و دف ــه جبهــات نب ــه ب ــه و و فداکاران ــۀ روس، خدمــت صادقان ــۀ تبهکاران ــا مداخل ــه ب ــر مقابل ب
دســتاوردهای مجاهــدات مــردم بــر محــور هــدف مشــترک ســرنگونی رژیــم کودتــا و نجــات میهــن بــا 
هــم متحــد مــی شــوند و بــه پیشــگاه خــدا و خلــق ســوگند یــاد مــی کننــد کــه تــا آخریــن رمــق ســنگر 
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جهــاد آزادی و عدالــت اجتماعــی را تــرک نگوینــد.«
بــرای تأمیــن وحــدت بایــد بــا مســایل جنــگ ملــی برخــورد مســئوالنه داشــت. بزرگتریــن مصیبــت ایــن 
اســت کــه بــه پیــکار ملــی بــه جــای برخــورد مســئوالنه، صرفــاً بــه منظــور بهــره بــرداری نظــر داشــته 
باشــیم. ایــن شــیوۀ ناشایســت کار را بــه تفرقــه مــی کشــاند. مجیــد در مــورد مجاهدیــن خــارج کشــور 

مــی گویــد:
» برخــورد مجاهدیــن خــارج کشــور بــه ایــن مســئلۀ حیاتــی و مبــرم در ظــرف یــک ســال و انــدی بــا 
وجــود مســاعد بــودن زمینــۀ تمــاس و تفاهــم، متأســفانه چنــان بــوده اســت کــه بــه جــای رفــع خــالی 

موجــود آن را تشــدید و تعمیــق نمــوده اســت.«
»رقابــت در برانگیختــن مــردم و هــوس پیــش دســتی در عمــل بــه منظــور بهــره بــرداری تبلیغاتــی و 
سیاســی بــه ســود فرقــه هــای معینــی باعــث مــی شــود کــه عملیــات بــه صــورت پراکنــده، مجــزا و نــا 

هماهنــگ بــه راه افتــد و امــکان تمرکــز نیــرو و ابتــکار را بــرای دشــمن فراهــم مــی ســازد.«
) اعالمیۀ جبهۀ متحد ملی(

ضــرورت ســازمان دهــی و تشــکیالت محکــم جبهــه ای نیروهــای بپــا خاســتۀ مــردم را از پراکندگــی و 
ــه دور مرکــز جبهــۀ واحــدی گــرد مــی آورد. در ایــن صــورت مــی تــوان  تشــتت مــی رهانــد و آن را ب
در کار »هماهنگــی جبهــات نبــرد، توضیــح شــرایط  و وظایــف، اهــداف و دورنمــای قیــام ملــی، توزیــع 
ــم  ــف امپریالیس ــی مخال ــای سیاس ــازمان ه ــور و س ــر کش ــن سراس ــانی مجاهدی ــادی و انس ــات م امکان

روس« توفیــق مزیــدی یافــت.
مجید در اعالمیۀ جبهۀ متحد ملی می گوید:

ــر آنهــا مــی  ــی قیــاس ناپذی ــه بهــای قربان ــز مــردم تنهــا ب ــی اعجــاب انگی »بدیهــی اســت کــه قهرمان
توانســت تثبیــت شــود. در برابــر ایــن قهرمانــی هــر انســان وطــن پرســت و هــر نیــروی سیاســی وفــادار 
بــه مــردم بایــد ســر تعظیــم فــرود آورد و خــود را قطــرۀ کوچکــی از ایــن اوقیانــوس متالطــم بدانــد کــه 
فقــط از طریــق همســویی و همگرایــی بــا امــواج پیشــتاز آن خواهــد توانســت صخــره هــای غــول پیکــر 

اســتعمار و ارتجــاع را درهــم کوبــد.«
ضــرورت وحــدت ملــی ایجــاب مــی کنــد کــه بــرای بســیج همگانــی مــردم پایــگاه سیاســی – نظامــی 

ایجــاد گــردد.
مجید ضرورت ایجاد پایگاه را اینگونه ارزیابی می کند:

»برپــا داشــتن پایــگاه سیاســی – نظامــی و تبلیغاتــی مســئول و رزمجــو بــه پاســخ نیــاز مبــرم جنبــش 
ــر عهــدۀ شــهامت و احســاس مســئولیت رزمنــدگان  علیرغــم رجــز خوانــی هــای سبکســرانۀ دشــمن ب
داخــل کشــور اســت تــا بــا بــر افراشــتن درفــش آزادی در میــدان نبــرد رویــاروی، عظمــت تابنــاک جهــاد 
ملــی، غــرور خدشــه ناپذیــر مــردم را از اتهامــات بــی بنیــاد تبعیــت از قــرارگاه هــای پناهندگــی و تأثیــر 

پذیــری از تحریــکات ارتجاعــی تبرئــه نمایــد.«
) اعالمیۀ جبهۀ متحد ملی(

مجید و جنگ آزادیبخش ملی )بعد از تجاوز روس(: 
یکــی از مقــدرات تاریخــی کشــور مــا عمــق گرفتــن فاجعــۀ کودتــای هفــت ثــور در شــش جــدی ۱۳5۸ 
بــود. همزمــان بــا ایــن رویــداد نحســتبار مجیــد پیشــاپیش ملــت بپــا خاســته در عرصــه هــای گوناگــون 
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مبــارزه بــر تــالش هــای پیــکار گرانــۀ خــود افــزود، کارنامــه ای آفریــد کــه افتخــار جــاودان تاریــخ میهــن 
مــا اســت.

ــداد  ــه مناســبت روی ــه ب ــوان نبشــته ای اســت ک »روس اشــغالگر در سراشــیب رســوایی و تباهــی« عن
دلگــزای ۶ جــدی پخــش گردیــد. در ایــن شــبنامه از چاکــر گزینــی روس هــا ســخن رفتــه اســت. وقتــی 
»دربارمــل« دیــروز و »تزارمــل« امــروز نیمــه شــب از رادیــوی تاجکیســتان شــوروی اعترافنامــۀ غــالم 
بچگــی خوانــد و بــا بســتن عهــد و میثــاق وفــاداری در خدمــت اســتعمار شــاطر صفــت در رکاب برژنــف 
ســگدوی کــرد و در جانپنــاه ارتــش ســرخ بــر اریکــۀ قــدرت پوشــالی تکیــه زد، آنــگاه تقاضــای کمــک 
عاجــل نظامــی کــرد بــه بهانــۀ دفــع تجــاوز خارجــی)!( خواســت بــه جهانیــان وانمــود ســازد کــه بــرای 

خنثــی کــردن توطئــۀ » ســیا« بــه چنیــن کمکــی ضــرورت حیاتــی دارد. 
ــه خواســت مــردم افغانســتان از روســیه آمــده  ــا کــرد کــه ب ــت ســماجت ادع ــا نهای »ببــرک« شــیاد ب
اســت تــا »امیــن« جــالد را بــه درک اســفل بفرســتد. ایــن »دروغ جانــدار« اردوی افغانســتان را شــریک 
جــرم قلمــداد مــی کنــد کــه گویــا او را بــر ســریر قــدرت نشــانده انــد. ایــن اتهــام رزیالنــه حــرف مفتــی 

بیــش نیســت.
حقیقــت ایــن اســت کــه امپریالیســم روس قیــام عادالنــۀ مــردم مــا را بــه دســت»امین«  - ایــن مجــری 
ــم بدهــد.  ــر شــد تغییــر رژی ــه ناگزی ــی ارادۀ سیاســت اســتعماری روس – نتوانســت ســرکوب کنــد، ب ب
روس اشــغالگر کــه در اوقیانــوس توفانخیــز انقــالب غــرق شــده اســت بــا ایــن تغییــر رژیــم هــا در واقــع 
آب چنــگال مــی کنــد و لکــۀ گنــاه ننگیــن خــود را بــه دامــن چاکرانــش پــاک مــی کنــد. بیهــوده نیســت 
کــه غــالم بچــۀ برژنــف بــه اشــارۀ امپریالیســم روس، نــام تــره کــی میمــون شــمایل را علــم مــی کنــد. . 
. ولــی از آن جــا کــه رانــده شــدۀ ملــت بــود از شــعارهای ملــی، اســالمی و دموکراتیــک و انقالبــی کار 
مــی گیــرد و از تــرس ملــت بــه معیــت قشــون ســرخ بــه حجلــۀ زفــاف مــی رود. ایــن ظاهــر آرایــی هــا 
و صحنــه ســازی هــا را شــعبده بــازان روس بــرای انحــراف اذهــان جهانیــان اضطــراراً پیــش انداختنــد تــا 

قیــام ملــی کشــور مــا را در هالــه ای از ابهــام فــرو کشــند. 
مجید در شبنامۀ »روس اشغالگر در سراشیب رسوایی و تباهی« می نویسد:

» خبرگــزاری هــای جهــان نیــز بــا کشــیدن کاریکاتورهایــی از ایــن» جنایــت در تاریکــی« پــردۀ ابهــام 
دیگــر را  بــر ســیمای راســتین نبــرد آزادیبخــش ملــت مــا گســترده و آب بــه آســیاب امپریالیســم غــدار 

روس مــی ریختنــد.«
» گاهــی قیــام عظیــم ملــی مــا بــه مثابــۀ عکــس العمــل قبایــل و عشــایر در برابــر اصالحــات انقالبــی 
نمــای رژیــم کودتــا بــا ُمهــر عقــب گرایــی کوبیــده مــی شــد. بــا ایــن صــدای دهــل خــوش بینــی نــا 
آگاهانــۀ نیروهــای انقالبــی جهــان بــه نفــع یــک رژیــم بــردۀ امپریالیســم و ضــد انقالبــی دامــن زده مــی 
شــد. زمانــی خیــزش هــای حماســه آفریــن ملــت قهرمــان مــا کیــن تــوزی انتقــام جویانــۀ فراریــان و 
پناهنــدگان جیــره خــوار خــارج کشــور وانمــود مــی گردیــد و نتیجتــاً بــه پــای ادعــای کاذبانــۀ رژیــم 
کودتــا مبنــی بــر دخالــت و فتنــه انگیــزی بیگانــگان صحــه گــذارده مــی شــد. ولــی پیوســته بــر تعصــب 
ــه اصطــالح چپگــرای مــورد حمایــت شــوروی  ــر رژیــم ب ــام نهــاد مذهبــی ملــت مســلمان مــا در براب ن
تأکیــد مــی شــد. تــو گویــی کــه مــردم افغانســتان از ســرزمین خــود، آزادی و حاکمیــت ملــی خــود و 
رفــاه خــود جاهالنــه چشــم مــی پوشــند و صرفــاً بــه خاطــر اختــالف اندیشــه بــا رژیمــی مــی جنگنــد 
کــه بــا طــرح هــای جســورانه و پیشــتاز در ســنگر اســتقالل و ترقــی اجتماعــی روی پــای خــود ایســتاده 
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اســت و حمایــت شــوروی نقــش بیشــتری از یــک عامــل مســاعد خارجــی و فرعــی را نداشــته اســت. در 
ایــن میــان آنچــه در پــردۀ نیرنــگ هــای دیپلماتیــک بــه نفــع اختنــاق ســنگین و بهــره جویــی هــای 
ــر  ــم روس ب ــۀ امپریالیس ــاوز رهزنان ــود از تج ــارت ب ــد عب ــی ش ــیده م ــم روس پوش ــیادانۀ امپریالیس ش
اســتقالل و حــق حاکمیــت ملــی یــک ملــت آزاده و رزمجــو و قربانــی بــی همتایــی کــه ایــن ملــت در 

مصــاف بــا ســفاکترین دشــمن بشــریت جانبازانــه مــی پرداخــت.«
)روس اشغالگر در سراشیب رسوایی و تباهی(

کارملــوف، تجــاوز نظامــی امپریالیســم روس را» مرحلــۀ نویــن انقــالب ثــور« و » مرحلــۀ نجــات انقــالب 
و مــردم« نامیــد. ببینیــم تفــاوت مرحلــۀ تجــاوز ۶ جــدی از کودتــای ۷ ثــور چیســت؟

ــتعماری را مســتقر  ــتیالی اس ــر بســتۀ روس اس ــران کم ــه چاک ــود ک ــن ب ــر ای ــعی ب ــۀ اول س در مرحل
ــن  ــت ســراپا از ای ــت و پیکــر مل ــرو رف ــر اســتخوان آزادی ف ــه ب ــۀ دوم شمشــیر فاجع ســازند. در مرحل

ــر خــود پیچیــد. زخــم ب
مجید در شبنامۀ » روس اشغالگر در سراشیب رسوایی و تباهی« نوشته:

» در مرحلــۀ نخســت، در جنــگ افغــان بــا افغــان، روس مشــاور خوبــی از آب در نیامــد. در مرحلــۀ نویــن 
در جنــگ افغــان بــا روس، روس جنگجــوی پیروزمنــد نخواهــد بــود. بگــذار در ایــن مرحلــه نیــز آزمــوده 

شــود کــه ســالح مهیــب روس غالــب اســت یــا ایمــان تزلــزل ناپذیــر افغانــی.«
ارمغــان نابــکار دیگــری کــه ببــرک بــی آبــرو بــا خــود آورده شــعار» حــزب واحــد دموکراتیــک خلــق« 
اســت. حزبــی کــه در تــداوم تنــازع کســب قــدرت اهدایــی امپریالیســم روس پیوســته دســتخوش تجزیــه 
و تالشــی اســت چگونــه مــی توانــد بــه دور هســتۀ مرکــزی کــه در زندگــی جــز وطــن فروشــی کاری 

نداشــته انــد، وفــادار بمانــد.
ــی کــه روس هــا  ــف اســت. در اوضــاع و احوال ــی برژن ــدر وطــن« هــم ارمغــان اهدای » جبهــۀ وســیع پ
کشــور مــا را جزئــی از مســتعمرات خــود مــی داننــد کــدام ســازمان ملــی و انقالبــی حاضــر خواهــد بــود 
در چنیــن جبهــه ای گــرد آیــد و بــر تســلط اســتعماری روس صحــه گــذارد. تردیــدی نیســت کــه ملــت 
جبهــۀ متحــد ملــی خــود را هرچــه مســتحکم تــر مــی ســازد امــا ایــن جبهــه، جبهــه ای نیســت کــه 
عامــل اســتعمار پیشــنهاد کــرده اســت. ایــن همــان جبهــه ای اســت کــه تمــام ملــت را علیــه روس هــا 

و چاکــران آن در خــود گــرد مــی آورد. 
اگــر ببــرک ســال هــای ســال در راه تشــکیل جبهــۀ پــدر وطــن ســگ آســا قولــه بکشــد از روی ناگزیــری 
اســت. ملــت مــا کــه بــرای طــرد کامــل اســتعمار بپــا خاســته انــد، قربانــی داده انــد، هرگــز حاضــر نمــی 

شــوند طــوق بردگــی جبهــۀ پــدر وطــن را بــه پــاداش قربانــی دادن هــا بخرنــد.
» مرحلــۀ نویــن تکامــل انقــالب ثــور« همزمــان بــا تحکیــم شــیرازۀ رژیــم اســتعماری، آزادی زندانیــان 
سیاســی، منــع تفتیــش عقایــد، منــع شــکنجه و حتــی در » فرصــت مســاعد« لغــو قانــون اعــدام را نویــد 
ــر » امیــن« کــه اینهمــه مواهــب آزادی را از مــردم ســلب کــرده  ــن ب ــۀ نوی مــی دهــد. طاغــوت مرحل
اســت میتــازد. مگــر چــه تفاوتــی بیــن ایــن دو طاغــوت اســت. اگــر در شــیوه هــای عمــل آنهــا تفاوتــی 
بــه چشــم مــی آیــد ماهیــت آنهــا چــه؟ آخــر طاغــوت، طاغــوت اســت. آن یکــی از طریــق قتــل عــام مــی 
خواســت مــردم را بــه اســارت روس در آورد و ایــن دیگــری، بــه قــول شــهید مجیــد »بــا کرشــمۀ بــی 
خریــدار ملــت را بــه پذیــرش رهبــری خــود، در واقــع تســلیم در برابــر امپریالیســم روس فــرا میخوانــد.«
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مجیــد در شــبنامۀ » روس اشــغالگر در سراشــیب رســوایی و تباهــی« مــی گویــد:» ایــن حقیقــت اســت 
کــه »امیــن« بــه حیــث ســفاکترین جــالد ملــت مــا بــر تختــۀ ننــگ جاودانــه چارمیــخ خواهــد مانــد. 
ولــی سراســر کارنامــۀ خونبــار و نفــرت انگیــز او در اوقیانــوس شــرارت امپریالیســم روس قطــره ای بیــش 
ــد ایــن حقایــق را دگرگــون جلــوه دهــد. ایــن شــیوۀ شــناخته  ــازی نمــی توان نیســت. هیــچ شــعبده ب
شــده امپریالیســم غــدار و جنایــت پیشــۀ روس اســت کــه روزگاری بــردۀ ســگ صفتــی چــون » تــرک« 
و »امیــن« و ســرانجام ببــرک را بــا ژســت هــای »برادرانــه« و » رفیقانــه« در آغــوش مــی گیــرد و روز 

دیگــر پشــتارۀ گرانبــار جنایــات خــود را بــه نــام آنهــا در بــازار تقلــب عرضــه مــی دارد.«
ــا  ــده مــی شــود ت ــه ســادگی ســفلۀ بــی شــخصیت » نابغــۀ شــرق«  خوان » در دامــگاه نیرنــگ روس ب
روز دیگــر بــه اتهــام کیــش شــخصیت بــه گورســتان ننــگ ســپرده شــود. و جــالد وحشــی » قومانــدان 
دلیــر انقــالب ثــور« تعییــن مــی گــردد تــا در فرجــام جنایــات ننگینــش بــه دامــن » ســیا« پــاک شــود. 
و دربارمــل مطــرود در آســتین توطئــه نگهــداری مــی شــود تــا در فرصــت مقتضــی بــه عنــوان ناجــی 

خلــق مســخره گــردد.«
)مجید کلکانی- شبنامۀ »روس اشغالگر در سراشیب رسوایی و تباهی«(

ببــرک، ایــن پشــتاره کــش خیانــت کــه از بــی اعتمــادی مــردم نســبت بــه خــود نیــک آگاه اســت، بــا 
اصــرار و ابــرام خواســت کــه او را در عمــل بیازماینــد. آخــر، فرجــام ایــن آزمــون هــا چــه باشــد! آیــا او 
ــر صاحبــش نیســت؟  ــن کار نهایــت ناسپاســی ســگ در براب ــا ای ــزد؟ آی ــا روس هــا در آوی ــد ب مــی توان
بگذریــم از اینکــه در آزمایــش هــای قبلــی هــم درمانــده بــود. » از خرمهــره مــی شــود عقیــق تراشــید؟«

۱/ آزمون دورۀ هفت شورا.
۲/ مدیحه سرایی در پارلمان.

۳/ خوش خدمتی در جمهوری داوود.
۴/ حمل دولی از مسکو تا کابل.

ایــن آزمایــش هــا کافــی نیســت؟ اگــر چــه کــه آزمــوده را آزمــودن خطاســت، بگــذار بــه گفتــۀ مجیــد 
قهرمــان» بــاز هــم آزمونــی ثبــت تاریــخ گــردد.«

ببــرک هنــوز هــم خیــال اغــوای مــردم را در ســر مــی پــزد و بایــد بپــزد. و ایــن فشــار افــکار جنایتبــار 
روس اســت کــه وادارش مــی کنــد. از طــرف دیگــر، مبارزیــن ســر درکــف هــم روز تــا روز، بــا پشــت ســر 
نهــادن موانــع و مصایــب جنــگ، تجربــه مــی اندوزنــد. شــیوه هــای جنــگ را فــرا مــی گیرنــد و راه خــود 
را از خــالل موانــع مــی گشــایند. و فــراوردۀ تجربــی بیــش بهایــی بــر گنجینــۀ تجربیــات تاریخــی مــی 

افزاینــد. یکــی از ایــن تجربیــات بــا رویــداد یکشــنبه ۱۴ دلــو ۱۳5۸ بــه دســت آمــد. 
ــت.  ــوع یاف ــود – وق ــوای روســی ب ــر محاصــرۀ ق ــه زی ــا – ک ــول اردوی پکتی ــداد تاریخــی در ُق ــن روی ای
بــه گونــه ای کــه تعــدادی از عســاکر بــا شــهامت بــه فرماندهــی افســران مخابــره دیپوهــای اســلحه را 
مصــادره و چاکــران روســی را کشــتار کردنــد. طــی ایــن درگیــری از جانــب دشــمن هــژده تــن عســکر 
قــوای زرهــدار روس مقتــول و از جانــب اردو دو عســکر جانبــاز در محــراب شــهادت ســر مــی گذارنــد. 
ســپس افســران و عســاکر اســلحه و مهمــات جنگــی را بــر مــی دارنــد و بــه مجاهدیــن مــی پیوندنــد.

مجید در شبنامۀ » خروش رعد در پکتیا« می نویسد:
ــه صفــوف رزمنــدگان ملــی کار بیســابقه ای  ــا کنــون پیوســتن قطعــات اردو ب » از آغــاز جهــاد ملــی ت
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ــوارد ســابق  ــی از م ــرا از جهات ــه آن ــی اســت ک ــو دارای مضمــون نوین ــداد ۱۴ دل ــم روی ــا آنه نیســت. ب
متمایــز مــی ســازد. خصوصیــت بــارز شــورش ۱۴ دلــو تــدارک و رهبــری آگاهانــه و مســئوالنۀ آن توســط 
ــی و  ــات رزم ــرار دادن امکان ــردم افغانســتان، ق ــازمان آزادیبخــش م ــکار س ــه ابت ــی ب ــۀ متحــد مل جبه
انقالبــی اردو در خدمــت تســلیح تــوده هــا و تقویــت جهــاد ملــی، طــرد وابســتگی و فــرار طلبــی و عالــی 
ــی اردو و  ــا همبســتگی انقالب ــا ب ــی تنه ــکار انقالب ــن ابت ــی اســت. ای ــن قربان ــا کمتری ــن دســتاورد ب تری
مــردم و بــا اتــکاء بــر تجربــۀ خــود مــردم – هــم در بخــش نظامــی و هــم در بخــش تــوده ای – در اثــر 

جمــع بنــدی دقیــق تجــارب و نتیجــه گیــری صحیــح از آن مــی توانســت صــورت پذیــرد.«
) خروش رعد در پکتیا(

از هشت سال به اینسو دگرگونی های سریعی در تاریخ کشورما روی داده است. 
۱/ خلع ید شدن محمد ظاهر شاه به دست داوود.

۲/ سقوط خونین جمهوری داوود به وسیلۀ کودتای هفت ثور.
۳/ خفه شدن کوه سفاهت) تره کی( به دست جالد دوران.

۴/ کشته شدن» قوماندان« فاجعۀ هفت ثور در قتلگاه شرارت روس.
ــزار  ــه اردو کار گ ــی شــد ک ــرده م ــان ب ــربای« گم ــای» هوش ــازی ه ــه شــب ب ــن خیم ــرم ای در گرماگ
ــا امپریالیســم روس،  ــه نحــوی کــه تضادهــای ملــی مــردم ب تمامــی ایــن تغییــرات اجتماعــی اســت. ب
تضــاد ابــر قــدرت هــا بــا یکدیگــر و تأثیــر آن بــر تحــوالت اجتماعــی جامعــه بــه طــاق نســیان ســپرده 
ــن  ــه ای ــار آمــدن» ببــرک« شــیاد چشــم اردو و مــردم ب ــا معــدوم شــدن » امیــن« ســفاک و ب شــد. ب
حقیقــت بینــا شــد. مجیــد در شــبنامۀ » خــروش رعــد در پکتیــا« مــی نویســد:» . . . کــه اردوی جــدا از 
مــردم اگــر تــا دنــدان هــم مســلح باشــد، بازیچــۀ بــی مقــداری بیــش نیســت.« ایــن دگرگونــی هــا تــکان 

آگاهانــه ای بــه مــردم داد و ضــرورت اتــکاء بــه نیــروی خــود را بــه آنهــا آموخــت. 
مجید در شبنامۀ »خروش رعد در پکتیا« گفته است:

ــا و اردو را  ــوده ه ــارب ت ــردم افغانســتان تج ــازمان آزادیبخــش م ــکار س ــه ابت ــی ب ــۀ متحــد مل » جبه
جمعبنــدی و بهــم تلفیــق نمــود و آنــرا بــه شــکل فشــرده بــه تــوده هــا و اردو رســانید کــه یکــی از نتایــج 
آن در قیــام متحــد، متکــی بخــود، میهندوســتانه و آزادیخواهانــۀ ۱۴ دلــو تجلــی یافــت. قیــام ۱۴ دلــو 
بــار دیگــر ثابــت نمــود کــه هــرگاه مــردم متحــد گردنــد و از رهبــری آگاه، مســئول و جانبــاز برخــوردار 
باشــند نیــازی ندارنــد کــه ســالح رزم خــود را از کســی گدایــی کننــد، بلکــه مــی تواننــد آنــرا بــه قــدر 

کافــی از دشــمن بــه دســت آرنــد.«
ــۀ جهــان متوجــه کشــور  ــس از تجــاوز روس – اذهــان عام ــژه پ ــان – بوی ــی ام ــن جنــگ ب ــال ای در قب
مــا شــد کــه انعــکاس آن را در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد، کنفرانــس کشــورهای اســالمی 
و اجــالس کشــورهای غیــر متعهــد مــی تــوان دیــد. فشــار اذهــان عامــۀ جهــان در طــرد تجــاوز روس، 
عامــل فرعــی اســت. عامــل اصلــی جنــگ مقاومــت جویانــۀ مــردم اســت کــه امــان از هیــوالی روس را 
مــی بــرد. زیــرا تجــاوز  و » اســتعمار نــه یــک ماشــین تفکــر اســت و نــه یــک مغــز متفکــر و نــه اهــل 
خــرد و منطــق اســت. قهــری اســت عریــان در شــکل خــود. و ایــن قهــر جــز در برابــر قهــری بزرگتــر از 

خــود ســر تســلیم فــرود نمــی آورد.«
) فرانتز فانون(
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بــا اینهــم همــکاری و کمــک بــی شــائبۀ جهانــی را نمــی تــوان یــک بــاره نــا دیــده گرفــت. همچنــان کــه 
نمــی تــوان تمــام امیــد خــود را بــر آن بســت.

مجید در شبنامۀ » خروش رعد در پکتیا« می نویسد:
» . . . واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ قدرتــی در جهــان، بــدون درنظــر گرفتــن ســود و زیــان خــود، بــا 
کســی دوســتی یــا دشــمنی نمــی کنــد. ازینروســت کــه مثــاًل اســرائیل، دشــمن اســالم، تجــاوز روســیه را 
بــر میهــن مــا محکــوم مــی کنــد و ســازمان هــای فلســطینی کــه از جگــر گوشــۀ زخمــی جهــان اســالم 
مــی خواهنــد نمایندگــی کننــد، بــر شمشــیر روس رهــزن کــه بــه خــون ملــت مســلمان افغــان آغشــته 
ــا اتــکاء بــر غــرور خدشــه ناپذیــر  اســت، بوســه مــی زننــد. پــس مــا هــم حــق و وظیفــه داریــم کــه ب
ملــت قهرمــان خــود، دســت هــای کمکــی را کــه بــه طــرف مــردم مــا دراز  مــی شــود، بــا در نظرداشــت 

منافــع تاریخــی و انقالبــی مــردم خــود و بــدون تــن دادن بــه خفــت و بردگــی، بفشــاریم. . .«
مجید وطن دوستان واقعی و اسمی را با ارائه دادن معیار وطن دوستی از هم تفکیک می کند:

» بایــد معیــار وطــن دوســتی و آزادی خواهــی را اتــکاء بــه مــردم، رزمیــدن در میــدان نبــرد رویــاروی و 
وفــاداری بــه منافــع ملــی و انقالبــی – در نظــر و عمــل – دانســت.«

) خروش رعد در پکتیا(

ــگاه زندگــی فیــض مــی گیــرد، تمامــی افــراد ملــی را در بوتــۀ آزمایــش مــی  ایــن معیــار کــه از آزمون
ــرژی  ــت ان ــوص نی ــا خل ــه ب ــی کشــد ک ــر م ــه ســر ب ــش پیروزمندان ــن آزمای ــا کســی از ای ــذارد. تنه گ
مبارزاتــی اش را بــه پــای قیــام ملــی بریــزد. تنهــا در چنیــن حالتــی اســت کــه نیروهــای ملــی بــا ســیر 
پیشــرفت انقــالب پــا بــه پــا مــی رونــد. و چــه بســا کــه پیشــاپیش کاروان پرشــتاب انقــالب راهــی شــوند. 
از نیــروی پایــان ناپذیــر ملــت کــه بزرگتریــن نیــروی اهریمنــی اســتعمار در برابــرش ســپر افگنــده اســت، 
فیــض بگیرنــد. و در پهلــوی ملــت، در عرصــه هــای پیــکار، بــا او تجربــه بیندوزنــد و بــا ایــن ســوختگیری، 
پربــار، بــا حالتــی تــازه بــه مبــارزه رو آورنــد و تجربیــات خــود را غنــا بخشــند. کار آزمــوده و کــوره دیــده 
شــوند. در ایــن میــان کســانی کــه بــا بینــش علمــی آراســته باشــند بیشــتر و بهتــر مــی تواننــد تجربیــات 
خــود را از پدیــدۀ جنــگ آزادیبخــش، عمیــق و مشــخص ســاخته در مــوارد گوناگــون دانــش تجربــی خود 
را بــا رویدادهــای جــاری انطبــاق دهنــد و از خیــل درهــم واقعیــات راه خــود را بگشــایند. و بدیــن گونــه 

انقــالب را بــه پایــان پیروزمنــد آن بکشــانند.
مجید در شبنامۀ » خروش رعد در پکتیا« می گوید:

» در ایــن رابطــه مــا بایــد شــیوه هــای خــاص جنگــی را کــه بــا امکانــات و شــرایط مــا ســازگار باشــد 
در پیــش گیریــم تــا بــا کمتریــن قربانــی بیشــترین دســتاورد را داشــته باشــیم و گام بــه گام راه برتــری و 
تکامــل را بپیماییــم.  جنگ»یلــه جــار« کــه بــا قربانــی هــای غیــر الزم، فقــط بــرای بهــره بــرداری هــای 

تبلیغاتــی ســوداگران سیاســی کمــک مــی کنــد بایــد کنــار گذاشــته شــود.«
مجید در همان شبنامه می گوید:

ــا  ــه، هدفمنــد و متشــکل، ازینــرو پیــروزی جهــاد کبیــر ملــی مــا، ب » انقــالب عملیــه ای اســت آگاهان
ســمت گیــری ملــی و انقالبــی، مســتلزم ســازماندهی، ایجــاد و پشــتیبانی از ســازمان پیشــتازی اســت 
کــه تمــام نیروهــای مجاهــد ملــی را، در تمــام ابعــاد مبارزاتــی آگاهانــه و جانبازانــه تنظیــم و رهبــری 
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نمایــد. بــدون چنیــن ســازمانی آرمــان ملــی و انقالبــی مــردم افغانســتان – بــه گواهــی تاریــخ – بــرآورده 
نخواهــد شــد.«

ــی نمــی  ــه ای را کاف ــا شــکلی از جنــگ، جنــگ جبه ــروزی رســیدن انقــالب تنه ــه پی ــرای ب ــد ب مجی
ــا بســیج تمامــی ملــت و حرکــت هــای  ــرآورده شــدنی اســت کــه ب ــی ب دانســت. آرمــان پیــروزی زمان

ــوأم باشــد. ــاوت، ت ــه اشــکال و ســطوح متف ــی ب ــی همگان انقالب
ــر  ــکار ناپذی ــت ان ــزش مل ــر ســازماندهی، تشــکل و انگی ــن وصــف نقــش عناصــر روشــنفکر در ام ــا ای ب

ــه اســت: ــد گفت اســت، چنانکــه مجی
ــدان آگاه شــان  ــا را از فرزن ــوده ه ــغ خونچــکان اســتعمار روس کوشــید ت ــا تی ــن« جــالد ب » . . . »امی
محــروم ســازد تــا زمینــۀ یغماگــری بــی درد ســر بــادار رهــزن خــود را آمــاده نمایــد. . . تجربــۀ خونیــن 
دو ســال گذشــته نشــان داد کــه مــردم در کــوره راه پــر پیــچ جنــگ آزادی بــدون چــراغ علــم - بــدون 
فرزنــدان آگاه، جانبــاز و رهگشــای خــود – از میــان دام هــای دشــمنان رنگارنــگ بــا اطمینــان بــه ســوی 

پیــروزی نمــی تواننــد ره گشــایند.«
) شبنامۀ» در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است«(

مجید و جنگ های چریکی
مجیــد بــا آزمــودن تمامــی اشــکال مبــارزه – در بحبوحــۀ درگیــری هــا – دســتاوردهای نویــن انقالبــی 
ارائــه داد. یکــی از ایــن دســتاوردهای پیــکار ورزی او جنــگ هــای چریکــی شــهری اســت. ایــن جنــگ 
هــا در دل جبهــۀ دشــمن در مــی گیــرد. اهمیتــش در ایــن اســت کــه در قلــب نیــروی دشــمن رخنــه 
مــی کنــد. دشــمن را در نقطــۀ تمرکــز قدرتــش ضربــه مــی زنــد و او را در گردابــی از تــرس، دهشــت و 

نگرانــی فــرو مــی بــرد.
جنــگ چریکــی متمــم جنــگ هــای منظــم و جبهــوی اســت. ایــن جنــگ هــا در ورشکســتگی نظامــی 
دشــمن نقــش دســت اول ندارنــد و آن جنــگ منظــم اســت کــه در دراز مــدت دشــمن را بــه ورشکســتگی 
ــدام  ــبیخون، اع ــات ش ــورت عملی ــه ص ــهر ب ــرون ش ــی در درون و بی ــای چریک ــگ ه ــاند. جن ــی کش م
انقالبــی و . . . بــه راه مــی افتــد و رشــتۀ آرامــش فکــری دشــمن را از هــم مــی گســلد. تفــاوت ایــن دو 
نــوع جنــگ در ایــن اســت کــه جنــگ چریکــی بــه صــورت جنــگ و گریــز، بــا ابعــاد و دامنــۀ کوچــک و 
نقشــه هــای روزمــره اعمــال مــی شــود. ایــن جنــگ در ماهیــت خــود خیلــی دقیــق، بــا نقشــه و هدفمنــد 
بــوده و در شــکل ناگهانــی، آنــی و غافلگیرانــه تبــارز مــی کنــد. و جنــگ منظــم، جنگــی اســت رویــاروی، 

بــا ابعــاد و دامنــۀ گســترده و بــا نقشــه هــای جنگــی درازمــدت.
ــز  ــز اســت. چــه در مرک ــا دشــمن، بســیار مخاطــره انگی جنــگ چریکــی شــهری از موضــع برخــورد ب
قدرتمــداری دشــمن درگیــر مــی شــود. بــا شــمارۀ نفــرات انــدک و تجهیــزات انــدک در حصــار انبوهــی 

از نیروهــای دشــمن یــورش مــی بــرد. 
آغازگــر جنــگ چریکــی شــهری در کشــور مــا مجیــد ابــر مــرد اســت. موافــق شــرایط و اوضــاع اجتماعــی 
جامعــۀ مــا شــیوه هــای مناســب آن را بــه کار بــرد. شــیوه هایــی کــه از ویژگــی جامعــه مــا رنــگ گرفــت 

و در دو جبهــه – درون و بیــرون  شــهر آغــاز یافــت.
جنــگ چریکــی در کشــورما بــا نــام مجیــد تــالزم همیشــگی دارد. او، اولیــن کســی بــود کــه تفنــگ بــه 
دســت گرفــت و چریــک نمونــه شــد. جنــگ و ســتیز او بــا دولــت هــای وقــت او را چریکــی کار آزمــوده 
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بــار آورد. و بــا قهرمانــی هایــی کــه از خــود نشــان داد چنــان نقشــی در تاریــخ برجــا گذاشــت کــه بــا 
ــا ســتردنی  ــر درخشــش او – در جنــگ چریکــی – ن ــرون هرگــز مکــدر نخواهــد شــد. نقــش پُ ــار ق غب
اســت. نقشــی کــه در دل تاریــخ مــی درخشــد و در چشــم هــا مــی نشــیند. هــم روزگاران و آینــدگان 

نقــش گام هــای او را دنبــال مــی رونــد.
کارنامــۀ مجیــد بــه ویــژه در زمینــۀ قیــام ملــی رنــگ گرفــت. کار آیــی و تأثیــر بخشــی ایــن کارنامــه، 
راهیــان جنــگ را بــا جاذبــۀ مقاومــت ناپذیــری بــه خــود مــی کشــد. جنــگاوران از قهرمــان ملــی خــود 
درس هــای چریکــی فــرا مــی گیرنــد و در هــر گام مبــارزۀ مســلحانه، بــا آزمودگــی هــای فــن چریکــی، 

در کمینــگاه دشــمن مــی نشــینند.
صــدای تیــر او، ماننــد ناقــوس مــرگ در گــوش جبــاران تاریــخ مــی پیچــد و ســر زمیــن » شــمالی« بــار 
دیگــر زادگاه گــردان هــای جنگــی مــی شــود. جمعــی مــردان قهرمــان چــون ملنگ»عمــار«، خیرمحمــد، 
پــردل و . . . بــا الهــام گیــری از مبــارزات رهبــر بــزرگ خــود پــا بــه میــدان نبــرد مــی گذارنــد و جنــگ 
ــی  ــج م ــد و تروی ــی برن ــری م ــاط دیگ ــی کشــند و در نق ــرون م ــمالی« بی ــدودۀ »ش ــی را از مح چریک

بخشــند. و هریــک دیــن خــود را – در برابــر حــق آزادی ملــی – بــا ایمانــی اســتوار اداء مــی کننــد.

مجید و جنبش های اعتصابی
یکــی دیگــر از رهــاورد مبــارزه جویــی هــای مجیــد تــدارک و ســازماندهی اعتصابات درون شــهری اســت. 
ایــن اعتصابــات از یکســو در بســیج و اتحــاد مــردم نقــش ســازنده دارد و از ســوی دیگــر در فرســودگی 
ــر اشــغالگران میهــن خویــش  چنــد جانبــۀ اقتصــادی، سیاســی و روانــی دشــمن. مــردم، وقتــی در براب
جنبــش اعتصابــی بــر پــا مــی کننــد بــا ابــراز خشــم و نفــرت همگانــی بــر کیــن برحــق و مقــدس خــود 
تمامیــت مــی بخشــند. ســکوت مرگبــار را درهــم مــی شــکنند و پشــت جبهــه را در کــورۀ مبــارزه داغ 
مــی ســازند. و بــه کار آیــی و موثریــت ســالح اتحــاد – آگاهــی مــی یابنــد. و بــه ایــن خیــال باطــل کــه 
» بــا اســتفاده از ســکوت نســبی برخــی مناطــق چنیــن وانمــود مــی کننــد کــه مــردم افغانســتان اشــغال 
نظامــی میهــن خــود را بــه عنــوان مســخرۀ نجــات افغانســتان اســتقبال مــی کننــد« پایــان مــی دهنــد.
) در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است(

مجید در شبنامۀ» در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است« می نویسد:
» مشــخصۀ جنبــش هــای اعتصابــی و تظاهراتــی مــردم مــا در ایــن اســت کــه بــر زمینــۀ جنــگ خونیــن 
میهنــی شــگوفا شــده و بــه جــای آنکــه پیــش درآمــد مبــارزات مســلحانه مــردم باشــد ادامــه و دنبالــۀ 
ــال  ــت و احتم ــه اس ــارزه جویان ــری مب ــت گی ــی و جه ــای مل ــرو دارای پهن ــت. از این ــگ آن اس هماهن

لغــزش آن در منجــالب تســلیم طلبــی ملــی بعیــد بــه نظــر مــی رســد.«. 
ــردم در  ــد و م ــی نه ــردم م ــای م ــش پ ــارزه را پی ــن مب ــای نوی ــن نحــو، اســتعمار خــود، شــیوه ه بدی
مــی یابنــد کــه » خــوب چیــزی اســت کــه بــرای دشــمن بــد باشــد.« بــا ایــن حــال » جنبــش هــای 
ــا همــه خروشــندگی و صالبتــی  اعتصابــی و تظاهراتــی مــردم مــا نیــز، ماننــد پیــکار مســلحانۀ آنهــا، ب
کــه داشــته اســت، از تأثیــر زهرآگیــن ماجراجویــان بــی مســئولیت، در برخــی جــا هــا، مصئــون نمانــده 
اســت. بــرای جلوگیــری از تکــرار اشــتباهات و نفــوذ اوباشــان، هــرج و مــرج طلبــان، اخــالل گــران و بهــره 
جویــاِن مــردم آزار بایــد در نظــر داشــت کــه اعتصــاب هــا و مظاهــره هــا بــا تبلیــغ و روشــن گــری کافــی 
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در بیــن مــردم تــدارک دیــده شــود. اصــل داوطلبــی رعایــت گــردد، مــردم در ســطوح مختلــف بســیج 
و متشــکل گردنــد، روحیــۀ همبســتگی در بیــن جنبــش هــای مناطــق تقویــت گــردد، زندگــی روزمــرۀ 
مــردم دســتخوش اخــالل و بــی نظمــی نگــردد و جواســیس و اعتصــاب شــکنان بــا شــیوه هــای مناســب 
تنبیــه گردنــد. فقــط بدینگونــه مــی تــوان نیــروی رزمجویانــه و پرتــوان مــردم را بــه ســیالب خروشــانی 

مبــدل کــرد کــه بنیــاد اســتعمار و ارتجــاع را بــر کنــد.«
) در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است(

اعتصابــات شــهری یکــی از اشــکال بــروز مخالفــت بــا تاجــران ســود و زر اســت. ســراپای پیکــرۀ بهــت 
انگیــز ملــت را  بــه جنبــش مــی آورد. اهالــی شهرنشــین از ایــن راه بــه دشــمن بالقــوۀ خــود فعلیــت مــی 
بخشــند. بــا اینهــم همــه کاره هــای هیــچ کاره ای یافــت مــی شــوند کــه از جنبــش شــکوهندۀ اعتصابــی 
روی بــر مــی تابنــد و بــرای خــود محملــی از »اســتدالل« مــی تراشــند. و جنبــش هــای همگانــی را » 
تروریســم« ، هــرج و مــرج طلبــی مــی خواننــد:» هســتند خشــک مغــزان بــی عملــی کــه در جوشــاجوش 
رســتاخیز خونیــن مــردم سراســر کشــور و در اوج گیــری متالطــم جنبــش هــای اعتصابــی و تظاهراتــی 
تــرور انقالبــی جواســیس خــود فروختــه ای را کــه هــزاران فرزنــد رزمنــدۀ مــردم را بــه دم ســاطور جــالد 
ســپرده و در دادگاه خشــم عادالنــۀ مــردم محکــوم بــه اعــدام انــد » تروریســم« تلقــی نمــوده و تخطئــه 
مــی نماینــد تــا بــر فلــج مزمــن و درمــان ناپذیــر خــود – بــه بهــای دفــاع از جنایــت – ســرپوش نهنــد.«
) در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است(

مجید در شبنامۀ » در سنگر اعتصاب ببر انقالب خفته است« می گوید:
» دریــن هنــگام کــه سراســر میهــن گرامــی مــا بــه مجمــر فــروزان آتــش شــباهت دارد . . . نگذاریــم کــه 
خــوک هــای روســی بــر ســیمای تابنــاک نیــاکان آزادۀ مــا، بــر روان شــهدای راه آزادی مــا و بــر خــون 
هــای ســرخ ســنگرهای جهــاد مــا لجــن بپاشــند. اکنــون وقــت آن اســت کــه هــر منطقــه ای بــا تــدارک 
ــی ای را  ــۀ قهرمان ــا ننــگ اســتعمار روس خــط فاصــل بکشــد و روحی ــز ب اعتصــاب هــای اعتــراض آمی
کــه ســاطور خونیــن »امیــن« جــالد هــم نتوانســت آن را خفــه ســازد آشــکارا بــار دیگــر، تبــارز دهــد.«

ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانستان)ســاما( بــا الهــام از نظریــات مجیــد قهرمــان، بنیــان گذار»ســاما« 
در اولیــن گردهمآیــی همگانــی بــه تصویــب اعــالم مواضــع خــود پرداخــت. ایــن ســند تاریخــی سیاســت 
عملــی ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان را بازگــو مــی کنــد. در اعــالم مواضــع، در بخــش اهــداف 

مــی خوانیــم:
تأســیس دولــت جمهــوری اســالمی مردمــی کــه انعــکاس دهنــدۀ راســتین خواســته هــا و آرمــان هــای 

ملــی و دموکراســی مــردم افغانســتان باشــد.
دعــوت مجلــس مقننــه، مرکــب از نماینــدگان مــردم، از طریــق انتخابــات مســاوی، ســری، مســتقیم و 

عمومــی.
تفویــض صالحیــت تدویــن قانــون اساســی، نــام گــذاری دولــت و تعییــن آرم و بیــرق ملــی و توظیــف 

نظــارت هیئــت حکومــت بــه مجلــس نماینــدگان مــردم.
بــه همیــن ترتیــب پیرامــون تأمیــن اســتقالل قــوۀ قضائیــه، بســیج تمامــی نیروهــای مــادی و معنــوی در 
راه مبــارزه علیــه اســتعمار، دفــاع از حقــوق و آزادی هــای سیاســی و مدنــی . . . و مبــارزه در راه تامیــن 
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وحــدت ملــی تمــام ملیــت هــای باشــندۀ افغانســتان.
در زمینۀ سیاست خارجی متن »اعالم مواضع« مصرح است:

» دفــاع و پشــتیبانی از جنبــش هــای اســالمی ضــد امپریالیســتی و نهضــت هــای آزادیخواهانــۀ ملــی در 
سراســر دنیــا. مبــارزه علیــه راسیســم و اپارتایــد. رعایــت پنــج اصــل همزیســتی مســالمت آمیــز و منشــور 

ملــل متحــد . . .«
در زمینــۀ اقتصــادی، در بخــش هــای زراعــت، صنعــت، تجــارت و مالیــه اصالحــات عمیــق و اساســی را 
خواســتار اســت. و نیــز در زمینــۀ اجتماعــی و فرهنگــی مــواردی را مبنــی بــر تامیــن حقــوق و آزادی هــا 
و ســواد و تحصیــل و احیــاء و شــگوفانی فرهنــگ هــای ملیــت هــای ســاکن افغانســتان بــر مــی شــمارد.

ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان )ســاما( مســئوالنه تعهــد مــی ســپارد کــه در راه تأمیــن نیازهــای 
ــان آزادی،  ــد، مرزب ــه مجی ــش بشــتابد و راهــی را ک ــه پی ــگ ب ــی درن ــد ب ــان انســانی مجی ــی و آرم مل
ــا پــاس دارد. اینــک کــه اولیــن ســالگرد جاودانگــی او برگــزار مــی  ــا وفــای بــی ری درنوردیــده اســت ب

گــردد، عهــد و میثــاق وفــاداری بــه آرمانــش تحکیــم و اســتوار مــی شــود کــه اســتوار تــر بــاد!

مجید در زندان پلچرخی
مجیــد، آن پیشــمرگ میــدان تــاز، بــه همیــاری مــردم، قیامــت ناشــنیده ای برپــا کــرد. او، فرشــتۀ عــذاب 
دشــمن بــود و سراســر زندگیــش تــالش و کوشــایی اشــباع ناپذیــر. ســمندروار در آتــش زیســت و اجــاق 
زندگــی را جاودانــه افروخــت. هســتیش چنــان بــا مــردم آمیختــه اســت کــه حتــی بــرای لحظــه ای هــم 
تصــور انفــکاک اینــدو محــال مــی نمایــد.  فرزنــد اوقیانــوس مبــارزه بــود و ســوار بــر کوهــآب هــای قیــام 

ملــی فــراز آمــد و کاخ بیــداد را از پایــه لرزانــد.
ــور از  ــا عب ــوش – ب ــن پ ــیمرغ جوش ــد س ــر آورد و مانن ــر ب ــارزه س ــمان مب ــا در آس ــرد رزم آزم ــر م اب
دریاهــای آتــش و خــون – اوج هــای اثیــری را پیمــود. در اوج قلــه هــای گــذر ناکردنــی، صــدای گیــرا و 

ــخ مــی پیچــد: ــت تاری نوازشــگرش در دل ابدی

سیمرغ قله های بلندم که آفتاب           هر بامداد بوسه نشاند به بال من
) نادر نادرپور(

و پــژواک هــای ســرود پــروازش تــا بیکــران جــاری مــی شــود. پــژواک هایــی کــه ماننــد پتکــی بــر مغــز 
امپریالیســم ســرخ و غــالم بچگانــش مــی کوبــد. و شــبح هــراس آور یــادش چنــان پنجــه هــای کرخــت 

مــرگ بــر پشــت دشــمنان کشــیده مــی شــود و لــرزه بــر جــان شــان مــی افگنــد.
پولیــس و »خــاد« دام پــرورده هــای B . G. K ماننــد تــازی شــکاری دنبالــش بــر آمدنــد. بــه هــر دری 
ســر مــی زننــد و بــوی مــی کشــند تــا رد پــای او را بیابنــد. همــه جــا دام و کمیــن گســترده شــده بــود. 
کشــیک مــی دادنــد و چشــم هــا تیــر مــی کشــید. نــگاه هــای هــرزه گــرد در کــوره راه هــا گــم مــی 

شــد. بــا تمــام حــواس مترصــد بودنــد تــا رد پایــی از او دریابنــد و نمــی یافتنــد.
در تــداوم تعقیــب و پیگــرد، تــازی هــای متشــخص بــاز هــم پــوزه بــر زمیــن چســپاندند و بــو بردنــد و 

رد پــای او را یافتنــد. آمدنــد و خانــه را محاصــره کردنــد. . . 
ــا آنهــم  ــا آنهــا در یــک جــوی نمــی رود. ب روس هــا ســال هــا پیــش دریافتــه بودنــد کــه آب مجیــد ب
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تخیــالت واهــی در ســر پختنــد. بــه امیــد » همنوایــی« او. وقتــی بــا مجیــد رو بــرو شــدند در نــگاه هــای 
حقارتبــارش نفرتــی نــا گفتنــی خواندنــد. فرزنــد خلــف افغانســتان چنــدان از روس هــا لبریــز از نفــرت 
بــود کــه حــرف زدن بــا آنهــا را بــر خــود حــرام و نــا روا خوانــد. و تــا واپســین دم زندگــی حاضــر نشــد 

الم تــا کام بگویــد.
روس ها خواستند از او تحقیق بگیرند. کار تحقیق پیش از آنکه آغاز شود، پایان گرفت. او گفت:

ــه اینکــه  ــم، چــه رســد ب ــا روس هــا حــرف بزن ــد افغــان حاضــر نیســتم ب ــه صفــت یــک فرزن »مــن ب
ــم.« ــق بده تحقی

انســان ُکــش هــای حرفــوی، در نهایــت درماندگــی بنــای تشــدید خشــونت نهادنــد. بــا اینکــه در همــان 
نخســتین برخــورد دریافتنــد کــه مقاومــت ایــن مــرد پوالدیــن نــا شکســتنی اســت، مــردی کــه افســانۀ 

مقاومتــش اســطورۀ روییــن تنــان اســاطیری را زنــده کــرد.
روس هــا دامــن صبــر از کــف نهادنــد. لبریــز خشــم و غضبــی وحشــیانه شــدند. و دژخیمــان و جــالدان 
ــان  ــت زم ــان در ابدی ــر همچن ــزل ناپذی ــنگ تزل ــرۀ س ــون صخ ــد و او چ ــای در آوردن ــی او را از پ روس
اســتوار مانــد. بــا فشــار شــکنجه هــای کشــنده – شــکنجه هایــی کــه ســنگ را آرد مــی کنــد – لبــش 
پــس نرفــت. هرگــز بیتابــی نکــرد. هرگــز صدایــی بــر نیــاورد. تنهــا بــا نــگاه هــای خصمانــه نفرتــی را کــه 
در ســیمایش گل کــرده بــود، بیــان کــرد. خطــوط روشــنی کــه در ســیمای دود کــرده اش مــی دویــد 
جانمایــۀ خشــم ســوزان و پــر ابهــت او بــود. و تــا آخریــن نفــس آتــش ایــن خشــم انقالبــی همچنــان در 

صورتــش افروختــه مانــد.
وقتــی او از پهنــۀ پیــکار بیــرون بــرده شــد و کارنامــه و رســالتش را بــه همقطــاران و آینــدگان ســپرد و به 
خــواب شــیرین فــرو رفــت، یــاران و دوســتانش هنــوز امیــد بــاز آمــدن و دیــدن جهانُگــرد بــی همــآورد 
را در دل مــی پروراندنــد. و بــا ایــن بارقــۀ زود گــذر امیــد، درد گدازنــدۀ خــود را تســکین مــی بخشــیدند.  
غــروب زندگــی مجیــد شــامگاه خونینــی بــه دنبــال مــی کشــید. آنجــا کــه خــون اللــه گــون او جــاری 

شــد گیاهــان رســت و ســرخ پونــه هــای بهــاری بــه بــار آمــد.

گیاه را کنونت دهم من نشان         که خوانی همی خون سیاووشان
) فردوسی(

فریادش در ذهن شقایق رسوب کرد. تجسم آن در الله ستان های مخمل پوش جلوه گر شد.
مــرگ طبیعــی، نقطــۀ پایــان زندگــی اســت و مــرگ میــدان، تــداوم آن. مجیــد، بــا مــرگ خــود، زندگــی 
دیگــری را آغازیــد. زندگــی در قلــب هــا، یادهــا، چشــم هــا، اذهــان و خاطــره هــا. دنیــا لبریــز نــام او و 

چشــم هــا لبریــز تصویــر اوســت!
ــان  ــت. اهریمن ــان انتشــار یاف ــور در جه ــه ســرعت ن ــد و ســپس شــهادت او، ب ــاری مجی ــانحۀ گرفت س
ــی آن  ــت، تمام ــت خیان ــا نهای ــد و ب ــق« خواندن ــاع الطری ــر« و » قط ــه گی ــی او را »دزد« ،» گردن روس
ــد. و امــا  ــه او نســبت دادن خصایــل شــریرانه ای کــه خــود در محضــر جهانیــان مرتکــب مــی شــوند، ب

ــده نشــاند: ــر مردمــک دی ــز داشــت و ب مردمــش او را عزی
مه فشاند نور و سگ عو عو کند         هرکسی بر طینت خود می تند

روس هــا خواســتند فرزنــد خلــف تاریــخ را بــا تاریــخ زدگان یکجــا اعــدام کننــد و خــون مجیــد و »خلقــی 
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هــا« را در یــک جــوی بریزنــد. امــا خــون او بــود کــه در جویبــار آزادی جــاری شــد. و » خلقــی« هــای 
بــی خــون – کــه خــون شــان را آب جذبــان بردگــی مکیــده بــود – در حضیــض تاریــخ ســقوط کردنــد و 

چشــم انتظــار همگــور هــای خود»پرچمــی« هــا ماندنــد.
مجیــد بــا حماســۀ مقاومــت خــود در پولیگــون پلچرخــی، حماســۀ شــهادت آفریــد. در محــراب شــهادت، 
بــه پــای آرمــان انســانی خــود ســر نهــاد و در هالــه ای از شــفق هــا فــرو رفــت و در دیــار بــی کرانگــی، 

جاودانگــی و بــی زمانگــی پیوســت.

انا هلل و انا الیه راجعون.
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د قهرمان انسان د قهرمانۍ یاد
   

زوړنــه پــه ســینو کــې پــه ټوپونــو شــول، اوښــکې لــه ســترگو راوبهیدلــې، فکرونــه پــه ســوچونو او انديښــنو کــې 
ډوب شــول ځکــه دې آواز انــگازی وکــړې :

څه شولو مجید    شهید شولو مجید

هــو! د هغـــۀ ســتر انســان شــهادت کــوم چــې د پــردي د اســتعمار او اســتثمار د ناولــو منگولــو څخــه د هیــواد د 
آزادۍ او ژغورلــو او د انســاني پــت او نامــوس د ســاتنې لپــاره خپــل ســر فــدا کــړو.

ــر  ــې ت ــې وين ــاره د خپل ــواد د خالصــون لپ ــه الســه د هی ــوم چــې د يرغلگــرو ل ــل شــهادت ک د هغـــۀ ســتر ات
وروســتي څاڅکــي پــورې هیــڅ ډول جوړښــت تــه غــاړه نــه کیښــوده. د هغـــۀ ســتر شــهید د ارمانونــو ډيــوه بــه 

تــر تلــه داســې روښــانه وي چــې د هــر ننگیالــي لپــاره بــه د روڼ مشــال حیثیــت ولــري. 
 د هیــواد او نــړۍ د تأريــخ پــه بهیــر کــې بــه داســې الرښــوونکي او قهرمانــان لــږ وي چــې د خپلواکــۍ د ځالنــده 
نــوم پــه ويــاړ، د انســان او انســانیت د لــوړ مقــام پــه خاطــر، د خپلــې خــاورې د ســاتنې او د هغــې د آزاد نــوم 
د گټلــو پــه خاطــر، پــه شــهامت مندانــه توگــه خپلــې ســپیڅلې وينــې د دښــمن د ورکیــدو پــه خاطــر تــوی کــړې، 
ځکــه لــه هغــې ورځــې څخــه چــې زمــوږ گــران هیــواد د روســي يرغلگــرو د تیــري او بريــد مورچــل گرځیدلــی 
ــه  ــو پ ــوره کول ــان پ ــو او ارم ــدرت د نیول ــل ق ــتیدلی رياســت غوښــتونکي چــې د خپ ــه تښ ــو هغ دی ښــه پیژن
منظــور د زرگونــو، زرگونــو ســپیڅلو انســانانو وينــی تــوی کــړي دي، مگــر قهرمــان مجیــد هغــه ســتر انســان 
وو چــې د ولــس د برحقــه حقوقــو د اخیســتلو لپــاره يــې د مبــارزې ډگــر تــه لومــړی ورودانــگل ترڅــو د نــورو 
پــه خپلواکــۍ مینــو جنگیالیــو لپــاره د سرښــندنې درس وي، ترڅــو نــور پــه وطــن مینــان، د هیــواد د ځوريدلــو 
پرگنــو زړور بچیــان لــدې قهرمــان څخــه د قهرمانــۍ زده کــړه وکــړي او پــه هغــه روښــانه او څرگنــده الره 

قــدم کیــږدي چــې شــهید مجیــد ورتــه زده کــړې ده.
شــهید مجیــد د پرديــو د جــغ څخــه د هیــواد د کړيدلــي او رنځیدلــي ولــس د خالصــون لپــاره د يــو داســې سیاســي 
ـ پوځــي ســازمان مبتکــر او بنســټ ايښــودونکی دی چــې د هغــې هــر غــړی او د هیــواد پــه خپلواکــۍ، پــت او 
نامــوس هــر خــوا خــوږی انســان بــه د هغــې د هــرې وينــې د څاڅکــي څخــه دا ســتر مطلــب زده کــړی دی چــې 

يــا مــرگ يــا خپلواکــي!
د قهرمــان مجیــد ويــاړ څخــه ډک شــهادت د ولــس ننگیالیــو تــه وياړلــی شــهادت دی ځکــه هغــه د پلیــد او ناولــي 
هــدف پــه خاطــر قربانــي نــه شــو، هغــه د مــزدورو اجیرانــو د ارمــان د پــوره کولــو قربانــي نــه دی، د هغــه 
وياړلــی شــهادت پــه دې کــې دی چــې هغــه د خــدای او خلکــو پــه وړانــدې قســم کــړی وو چــې ددې ولــس د 
الســه تللــې خپلواکــۍ لپــاره بــه داســې قهرمانانــه مبــارزه وکــړي چــې هغــه بیرتــه الس تــه راوړي. آيــا لــه دې 

څخــه زيــات وياړلــی شــهادت؟
ژوندۍ او ابدي دې وي د شهید مجید د ارمانانو بله ډيوه!

د شــهید مجیــد ســتر تــوب او پــر هغــه وياړنــه پــه دې کــې ده چــې هغـــۀ نـــۀ غوښــتل د نــورو د جــغ النــدې، 
ــان ســرلیک وگرځــوي.  ــوړ ارم ــل ل ــتعمار د خپ ــل اس ــه ب ــول پ ــتعمار بدل ــو اس ــدې او د ي ــورو د الس الن د ن
ــو او  ــه تعقیــب ســره غوښــتل چــې د افغانســتان د غیرتمن ــي مســتقلې کړنــالرې« پ هغــه ســتر قهرمــان د »مل
جنگیالیــو پرگنــو لپــاره داســې روښــانه او ځالنــده راتلونکــې تضمیــن کــړي چــې د هــر هیوادپــال او خپلواکــي 

ــه وي. ــتونکي د زړۀ هیل غوښ
د شــهید مجیــد ښــکاره او لــوړ شــخصیت د هغـــۀ پــه ســپیڅلو ارمانونــو کــې انعــکاس لــري، د يــوۀ قهرمــان او 
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پــه هیــواد میــن ســتر انســان لــوړ صفــات دا وي چــې ځــان د خلکــو څخــه لــوړ ونــــۀ بولــي، ځــان د خلکــو د 
خپلواکــۍ د الرې پتنــگ وبولــي، ځــان د خپلــو خلکــو د ارمانونــو او هیلــو لپــاره لومړنــی قربانــي وبولــي، چــې 
هغــه لــوړ صفــات ټــول د شــهید مجیــد پــه رگ، رگ کــې داســې جــرړې ځغلولــې وې چــې پــه واقعــي توگــه يــې 

ددغــو صفاتــو ازموينــه د خپلــو ځوريدلــو هیوادوالــو پــه وړانــدې پــه قهرمانــۍ ســره اداء کــړه.
ستر درناوی او وياړونه دې وي د شهید مجید په خپلواکۍ غوښتونکې روح!

روســي جابــر يرغلگــران او د هغــوی مــزدور الســپوڅي کــه پــه دې هیلــه وي چــې گواکــې د مجیــد پــه شــهادت 
ســره بــه وکــړای شــي د خپلواکــۍ غوښــتنې او د هیــواد د خالصــون ســپیڅلی غــږ غلــی کــړي، ســخته اشــتباه 
کــوي، ځکــه قهرمــان مجیــد زمــوږ پــه آزادۍ میــن ولــس تــه داســې ســوغات پــر ځــای پــرې ايښــی دی چــې د 

هغــه د وينــې هــر څاڅکــی بــه پــه زرگونــو، زرگونــو نــور مجیــدان وروزي.
قهرمــان مجیــد د زړورو ولســونو پــر نــــۀ ماتیدونکــې اراده او قــوت متکــي وو، نــــۀ د ځینــو ناولــو انســانانو 
ــدې  ــو غون ــدرت لکــه نانځکــه ناڅــي او الټ ــه اراده او ق ــورو پ ــاره د ن ــه د رســیدلو لپ ــدرت ت ــدې چــې ق غون

څرخــي. 
روســي پوځــي جبــاران، شــیاد او د افغانســتان د غیرتمــن ولــس لخــوا رټــل شــوی حقیــر ببــرک بايــد و پوهیــږي 
ــوم چــې  ــوي، ک ــه تعقیب ــه الره ب ــې ده چــې هغ ــو دا پتییل ــۍ د الرې پتنگان چــې د افغانســتان د رښــتنې خپلواک

قهرمــان مجیــد ددغــې الرې لومــړی سرســپارلی زړه ور وو.
نو ځکه وايو چې :

د ســتر مجیــد د ســترو ارمانانــو ډيــوه بــه داســې بلــه وســاتل شــي چــې د هــر جابــر او وطــن پلورونکــي د ځــان 
اور او د ســترگو اغــزی بــه وي. 

وياړ دې وي پر شهید مجید، دا د خلکو د سپیڅلو ارمانونو د ځالندې الرې قهرمان!

***
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خاطره ها

از ایــران کــه برگشــتم خواســتم مجیــد بــزرگ را ببینــم. خیــر جــان خواســِت مــا را بــا او در میــان نهــاد 
و گفــت کــه بــه دیدنــت مــی آیــد. او خــود بــه دیــدن مــا آمــد و مــا را نیافــت. فــردا شــب مــا او را در 

خانــه اش یافتیــم. وقتــی چشــمش بــه رویــم افتــاد، گفــت:
ــام و نشــانی از  ــن خــاک ن ــگاه کــن در سراســر ای » کاکا! وطــن فروشــان، وطــن را فروختنــد. خــوب ن
آبــادی نمانــده. همــه را زدنــد و بُردنــد و کشــتند. همــه جــا را ســوختند و بــه آتــش کشــیدند و بــه تــوپ 
بســتند، همــه را دربــدر کردنــد و محکــوم بــه سرنوشــت بــرده گــی، آوارگــی و بــی وطنــی.« آن وقــت 

خندیــد و گفــت:» پیــش از ســالم، گلــه گــزاری و درد دل!«
بعد از احوال پرسی، در حالی که از گوشۀ چشمش به من نگاه می کرد گفت:

» کاکا جان! از گذشته بهتر شده ای. چاق شده ای.«
ــور  ــای حض ــود. حی ــی ب ــرد محجوب ــاً م ــد، عادت ــت. مجی ــن دوخ ــه زمی ــمش را ب ــت و چش ــن را گف ای
داشــت. وقتــی گــپ مــی زد بــه چشــم شــنونده نــگاه نمــی کــرد. گفتــم: »چــاق شــدن مــن از بــی غمــی 
بــود. در خــارج بــه ســر مــی بــردم. دور از غــم و رنــج و اســارت. تــو تمــام ایــن درد جانســوز را در دل 

جــا دادی.« گفــت:
» خــوب شــد کــه آمــدی. بیــا، رنــج زندگــی و درد روزگار مــان را بیــن هــم تقســیم کنیــم. خــوب یــادم 
ــن کاکا!  ــروز، ببی ــا ام ــکان دادی. ام ــکردره را ت ــام ش ــد تم ــته ش ــرادرت کش ــک ب ــه ی ــت روزی ک هس
ــدان پلچرخــی جــان  ــه جــرم وطــن دوســتی و آزادی خواهــی در زن ــا و شــما ب ــرادر م هــزاران هــزار ب
مــی ســپارند. دشــمنی و خصومــت شــخصی را کنــار بگــذار و در راه آزادی وطــن بــا دشــمنان انســانیت 

پیــکار کــن.«
مــن بــه مالحظــۀ دشــمن داری فــراری خــارج بــودم. بــا خــود پیمــان بســته بــودم تــا ریشــۀ دشــمنان 
بــرادرم را نکنــم دســت از ماشــه بــر نــدارم، امــا وقتــی بــا قهرمــان بــی انبــاز نشســتم، بــه قــول شــیخ 
اجــل ســعدی: کمــال همنشــین در مــن اثــر کــرد! و ریشــۀ تخاصــم فــردی را از وجدانــم، از ضمیــرم و 
از مغــزم بــر کنــد. دیــدم کــه او آن کســانی را کــه دشــمن مــی پنداشــتم، بــرادر هــم مــی خوانــد. آغــای 
بزرگمــرد خواســت کــه دشــمنی خصوصــی را کنــار بگــذارم و مــن هــم گذاشــتم. و بــه جــای اینکــه قاتــل 
بــرادرم را بکشــم کمــر بــه کیــن دشــمن انســانیت بســتم. و امــروز افتخــار دارم کــه در راهــی کــه بــه 
خــون مجیــد قهرمــان و هــزاران شــهید دیگــر گلگــون شــده اســت پیــش مــی روم. مجیــد، عزیــز همــدل 
ملــت بــه آرمــان در خــون تپیــده ات ســوگند کــه بــا خــون خــود لکــۀ اســارت را از دامــن مــادر میهــن 

خواهــم شســت!
خاطره از: »کاکا«

ــگان  ــن فرزان ــخ هرگــز ای ــن نمــاد آرمــان هــای اجتماعــی هســتند و از اینــرو تاری ــی تری ــان عال قهرمان
خــود را فرامــوش نخواهــد کــرد. ســرزمین قهرمــان پــرور مــا در درازنــای تاریــخ و در دوره هــای گوناگــون 
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ــود را  ــای دوران خ ــن نیازه ــی تری ــایل و حیات ــن مس ــدی تری ــه ج ــت ک ــرورده اس ــی پ ــردان بزرگ م
شــجاعانه پاســخ گفتــه انــد.

افغانســتان، ایــن ســرزمین آزادگان، افســانه هــای رادمردانــی چــون کاوه آهنگــر و ابومســلم خراســانی کــه 
برضــد بیدادگــران زمــان و برضــد چپــاول گــران دوران شــمع وجــود خــود را تــا پــای جــان ســوختند، 
هرگــز فرامــوش نخواهــد کــرد و . . . بــاز در ایــن دوران کــه ملــت در آتــش فقــر و اســارت مــی ســوزد 
ــه مــردی ضــرورت پیــدا کــرد کــه قافلــۀ آزادی را از  ــادی خــود ب ایــن ســرزمین بــه خاطــر آزادی و آب
پیــچ در پیچــی کــوره راه هــا و از شــِر رهــزن هــا، مردانــه وار بــه ســرمنزل مقصــود برســاند و ایــن بــار 
ــا زندگــی بــزرگ و مــرگ قهرمانانــه خــود درفــش  ــا مــرد بــزرگ مجیــد آشــنا مــی شــویم کــه ب مــا ب
خونیــن آزادی را بــه دســت هــای توانــای نســل آزادۀ وطــن ســپرد تــا چــراغ روشــن راه آزادی و آبــادی 

ایــن ســرزمین گــردد.
مجیــد را بدبختــی هــا، رنــج هــا، پیگردهــا، زندگــی مصیبــت بــار خانوادگــی و اجتماعــی و درک راه حــل 
انقالبــی مســئلۀ فقــر و اســارت زحمــت کشــان در طــول زندگــی اش بــه یــک قهرمــان آرمانــی تبدیــل 
نمــود. آری، او هماننــد ســهراب افســانه ای قهرمــان آرمانــی اســت. زندگــی بــزرگ و مقاومــت تــا پــای 
ــه در  ــه چگون ــازد ک ــی س ــان م ــردی را نمای ــی راد م ــد و آگاه ــل دشــمن ارادۀ نیرومن ــان او در مقاب ج
مبــارزه علیــه بیدادگــری، ظلــم و تحقیــر انســان بــه دســت انســان، شکســتن را بلــد اســت و نــه خــم 

شــدن را.
همــه مبارزینــی کــه بــا ایــن مــرد بــزرگ از نزدیــک آشــنا هســتند متفــق القــول انــد کــه بــه حــق مجیــد 

قهرمان افســانوی اســت.
ــرزان روس هــا  ــه دســت ل ــا روزی کــه ب ــی و ســالمندی و ت ــا جوان تمــام زندگــی او از آوان طفولیــت ت
ــون  ــه نشــاندهندۀ جهــات گوناگ ــا اســت ک ــر از حماســه و افســانه ه ــاران شــد، پُ ــران روس تیرب و نوک
ــزرگ اســت. تمــام خواســت و آرزوی مجیــد آزادی و ایجــاد زندگــی جدیــد  شــخصیت ایــن راد مــرد ب
ــی  ــان او، آزادی و زندگان ــود. آرم ــتان ب ــا افغانس ــرزمین م ــا در س ــی ه ــب ماندگ ــوع عق ــر ن ــرا از ه مب
شــرافتمندانۀ انســانی اســت. اندیشــه هــای او و تمــام فعالیــت انقالبــی اش در ایــن جهــت بــوده اســت. 
او بــه خاطــر بــرآورده شــدن ایــن آرمــان هــای بــزرگ ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان را تأســیس 
کــرد. ســازمانی کــه واقعــاً از افــراد از خــود گــذر و پُرشــور و آگاه تشــکیل یافتــه و بــه حــق ادامــه دهنــده 
و عملــی کننــدۀ ایــن آرمــان هــا اســت. از اینروســت کــه بایــد نســل آگاه و آزادۀ مــا او را واقعــاً بشناســند.

در ایــن فرصــت مــی خواهــم بــه مناســبت اولیــن ســال بزرگداشــت از شــهادت قهرمــان بــزرگ خاطراتــی 
را کــه از دیدارهــای خاطــره انگیــز او بیــاد دارم تقدیــم مبارزیــن راه آزادی کنــم تــا باشــد ایــن خاطراتــم 

گوشــه ای کوچــک از شــخصیت واالی او را بنمایانــد.
ــا یکــی از اعضــای  ــت او ب ــود در صحب ــی ب ــزرگ آشــنا شــدم فرصت ــرد ب ــن م ــا ای ــه ب ــاری ک ــن ب اولی
ســازمان کــه از مســافرت آمــده بــود. زمینــۀ نشســت آنهــا را مهیــا کــرده بــودم. در اولیــن دیــدار او حالــت 
هیجانــی داشــتم. انــدام قــوی، چشــمان عقــاب گونــه و بــا هیبــت او و وضاحــت و فصاحــت کالمــش واقعــاً 
ــا عضــو ســازمان  ــم دســت داد ســخنان او را ب ــود. در فرصــت کوتاهــی کــه برای ــم خاطــره انگیــز ب برای

گــوش کــردم. در ایــن اولیــن دیــدار، اولیــن ســخنی کــه از او شــنیدم ایــن بــود کــه:
اگر ما با کسی دشمن هم باشیم، نمی توانیم ننگ معرفی او را به دشمن اش بپذیریم.

ــر  ــان ب ــد. آنچن ــی ش ــزم حکاک ــی در مغ ــود، گوی ــه ای ب ــه رابط ــتم در چ ــه ندانس ــخن او را ک ــن س ای
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مــن تأثیــر عمیــق نهــاد کــه بارهــا بارهــا در ذهنــم تکــرار شــد. ایــن ســخن او کــه در آن عالــی تریــن 
ــا شــخصیت آرمانــی و  ــار ب خصوصیــت اخالقــی مــردان بــزرگ نهفتــه اســت واقعــاً مــرا بــرای اولیــن ب

ــزرگ او آشــنا ســاخت. ب
ــا وقــت بیشــتر  دیــدار اول زمینــۀ شناســایی و روابــط مــا را محکــم تــر ســاخت و بعــد از آن بارهــا و ب
شــرایط صحبــت بــا ایــن مــرد بــزرگ مهیــا شــد. مجموعــۀ ایــن روابــط و خاطــرات ناشــی از آن بــه یقیــن 
چنــان تأثیــر عمیقــی در مــن بــه جــا گذاشــته اســت کــه بــه حــق تــا آخریــن لحظــات زندگــی بــه مثابــۀ 

عامــل انگیزاننــده یــی در فعالیــت هــای سیاســی ام تأثیــر گذاشــت.
در یکــی از روزهــا بــه او مطــرح کــردم کــه چــون شــرایط مبــارزه و همچنــان ســاحۀ مبــارزه در داخــل 
شــهر دچــار یــک سلســله محدودیــت هــا اســت، از ایــن رو، مــی خواهــم بــا یــک عــده از دوســتان دیگــر 
بخاطــر فعالیــت بیشــتر در یکــی از جبهــه هــای جنــگ بــروم. بــا دقــت کامــل بــه ســخنانم گــوش مــی 
داد. پــس از شــنیدن نظراتــم چنــد ســوالی مطــرح کــرد. از ســواالتش دریافتــم کــه بــا چــه دقتــی مــی 
خواهــد نظراتــم را بشــنود. بعــد بــه تحلیــل همــه جانبــۀ نظــرم پرداخــت. تمــام خــال هــا و نواقــص آن 
ــود آن اســتداللی کــه او مــی کــرد. تمــام مضامیــن  ــذت بخــش ب ــدر ل را بیــرون کشــید. واقعــاً چــه ق
صحبتــش ایــن بــود کــه بایــد اقنــاع شــوم. گــره بحــث روی مبــارزه در شــهر و روســتا بــود. بــی اعتنایــی 
مــرا در امــر مبــارزه شــهری چــه عالــی مــورد انتقــاد قــرار داد. نتایــج بحــث را تــا آنجایــی کــه بــه یــادم 
هســت ایــن طــور خالصــه کــرد: جنــگ ملــت مــا بــا دولــت تجاوزگــر روس جنــگ نابرابــر اســت. در ایــن 
جنــگ مناطــق روســتایی نقــش تعییــن کننــده دارد، ولــی نبایــد شــهر هــا را فرامــوش کــرد. روســتا هــا 

بــا وجــود آنکــه ســنگرهای محکــم مبــارزه انــد، ولــی یگانــه ســنگر نیســتند. 
ــت  ــت و در حقیق ــاده اس ــوق الع ــت ف ــود، دارای اهمی ــی ب ــت طوالن ــردۀ صحب ــه فش ــر او ک ــۀ آخ جمل

ــرد: ــان ک ــن بی ــه چنی ــی اســت ک ــارزۀ کنون ــای مب ــود گرانبه رهنم
به علت نابرابری تناسب قوا در جنگ، ما باید همه جا را برضد دشمن سنگر سازیم.

پــس از صحبــت دریافتــم کــه ایــن مــرد بــزرگ حتــی در مقابــل عــادی تریــن عضــو ســازمان چقــدر 
متواضــع اســت. دقتــی کــه بــه شــنیدن نظراتــم داشــت و قــدرت اقنــاع و بعــد تشــویق در امــر مبــارزه در 
همــه جــا توجــه ام را جلــب نمــوده بــود و دریافتــم کــه ایــن تواضــع نســبت بــه افــراد، دقــت بــه ســخنان 
طــرف مقابــل، کوشــش در اقنــاع و تشــویق هــر فــرد بــه کار و مبــارزه، آن خصوصیــات عالــی اســت کــه 

در وجــود ایــن راد مــرد بــزرگ بــه شــکل واقعــاً عالــی و آموزنــده ای تجلــی یافتــه اســت.
ــا او را داشــتم هرگــز فراموشــم نخواهــد شــد کــه او  در فرصــت هــای متفاوتــی کــه زمینــۀ صحبــت ب
چگونــه از کار و زحمــت کشــی اعضــای ســازمان حکایــت و چگونــه خودمانــی و صمیمانــه صحبــت مــی 

کــرد و از البــالی صحبــت اش چگونــه زندگــی را زیبــا مــی یافتــم.
تیرمــاه ســال ۱۳5۸ بــه خاطــر بهبــود وضــع اقتصــادی پیشــنهاد مصــادرۀ یــک مقــدار پــول دولــت را 
نمــودم و تمــام نقشــۀ خــود را بــرای شــان بیــان کــردم. پــس از شــنیدن دقیــق نقشــه، تمــام خــال هــای 
آن را بیــرون کشــید و آن سلســله عواملــی را کــه الزم بــود مدنظــر گرفتــه مــی شــد، تذکــر داد. تحلیــل 
نقشــه از جانــب ایشــان در رابطــه بــا شــناخت مکمــل ســاحۀ عملیــات چنــان مــرا متحیــر ســاخته بــود 
ــن  ــه ای ــا وجــود شــرایط ســخت زندگــی مخفــی اش ب ــزرگ ب ــن مــرد ب ــاورم نمــی آمــد کــه ای کــه ب

پیمانــه بــا محیــط آشــنا باشــد. ایــن خصوصیــت او برایــم بســیار جالــب بــود. 
مجیــد بــزرگ بــه حــق مــردی اســت کــه از خصایــل و خصوصیــات عالــی و اخالقــی او و از تمــام زندگــی 
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افســانه ای اش بــه ویــژه نامــه ضــرورت مــی افتــد. در مــدت کوتاهــی کــه چنــد بــار امــکان صحبــت بــا 
او را داشــتم خصوصیاتــی را در او یافتــم کــه سرمشــق همیشــگی ام در زندگــی خواهــد بــود.

مــن هرگــز فرامــوش نخواهــم کــرد کــه او چگونــه در مقابــل هــر فــرد متواضــع بــود. چگونــه بــه ســخنان 
طــرف مقابــل خــود ارزش مــی گذاشــت و آن را بــه دقــت گــوش مــی کــرد. مــن هرگــز فرامــوش نخواهــم 
کــرد کــه او چگونــه بــه خاطــر جلــب اعتمــاد و اطمینــان طــرف مــی خواســت او را بــا نظــرات صحیــح 
خــود بــا حوصلــه و شــکیبایی زیــاد قناعــت بدهــد . چگونــه مــی خواســت افــراد غیــر بــارور و غیــر فعــال 

را بــا تشــویق و دادن مســئولیت بــه کار وا دارد و شــور زندگــی ببخشــد.
 مــن هرگــز فرامــوش نخواهــم کــرد و از اصــرار در روشــن شــدن آن بــه نســل آگاه و مبــارز و همــه مــردم 
وطنــم خســته نخواهــم شــد کــه مجیــد بــزرگ چگونــه احســاس خودمانــی و صمیمیــت و کار دوســتی 
داشــت و چگونــه بخاطــر ثمربخــش شــدن کار هــا بــا محیــط فعالیــت خــود آشــنا بــود و آن را توصیــه 
مــی کــرد و بآلخــره هرگــز فراموشــم نخواهــم کــرد کــه مجیــد بــزرگ را بایــد منحیــث مــردی بشناســیم 
کــه روح آزادی خواهــی و زندگــی انســانی را بــه نســل جــوان و رزمنــدۀ مــا بخاطــر ایجــاد افغانســتان آزاد 
و متکــی بــه خــود بــه ارمغــان آورد و از اینــرو تربیــت نســل پیکارگــر و جــوان را بــا روح بــزرگ مجیــد 

منحیــث وظیفــۀ انقالبــی خــود فرامــوش نخواهیــم کــرد. 
ــا ایمــان قاطــع در راه خونیــن مجیــد بــزرگ – راه آزادی و آبــادی ســرزمین مــا – مردانــه وار بــه  مــا ب
پیــش خواهیــم رفــت، راهــی کــه هزارهــا هــزار مجاهــد و رزمنــدۀ پاکبــاز ســازمان مــا،  ســازمان هــا و 
احــزاب انقالبــی و ســایر افــراد انقالبــی ملــت مســلمان مــا بــا خــون خــود رنــگ زده انــد، راهــی کــه بــه 

قلــۀ پــر افتخــار پیــروزی مــی انجامــد.
مجیــد بــزرگ! از هــر قطــره خــون تــو هزارهــا مبــارز جنگجــو بــر مــی خیــزد. چنــان کــه تــو حماســه 
ــه  ــتی، ادام ــر افراش ــون آزادی را ب ــش گلگ ــو درف ــه ت ــان ک ــد. چن ــی آفرینن ــا م ــه ه ــدی، حماس آفری
دهنــدگان تــو، نســل مبــارز و آگاه، آن را بــه بلنــد تریــن قلــۀ پــر افتخــار وطنــت نصــب خواهنــد کــرد.

افغانستان آزاد
آرزویت برآورده

و خاطرۀ پر فروغت جاودانه باد!

خاطره از: »ف«

مــن هــم مثــل دیگــر همرزمــان ســامایی مشــتاق دیــدار مجیــد بزرگمــرد بــودم. هــم نشــینی و مصاحبت 
بــا او مایــۀ مباهــات همــۀ مــا بــود. او، عــالوه بــر رهنمایــی هــای داهیانــه، حلقــۀ صمیمیتــی بیــن خــود 
و مــا اســتوار کــرده بــود. خواســتم ببینمــش. خواســتم را بــا مســئول ارتباطــی ام در میــان نهــادم. چنــد 

روزی بعــد گــزارش داد کــه رفیــق بــزرگ تقاضــای تــو را پذیرفــت. 
ــود.  ــرو نشــاندن آتــش اشــتیاقم ب ــدار مــژدۀ ف ــود. وعــدۀ دی ــدار ب ــز از اشــتیاق دی ظــرف وجــودم لبری
دقیقــه شــماری مــی کــردم. گذشــت زمــان کنــدی مــی گرفــت. لحظــات انتظــار فرســاینده بــود. مــی 

ــم. ــات بیاب ــرق ســپری شــود و خــود را در میعــادگاه مالق ــه ســرعت ب ــل ب ــۀ حای خواســتم فاصل
پیــش از آنکــه ســکاندار انقــالب را ببینــم در بــارۀ او تصــورات عجیبــی داشــتم. قهرمــان افســانوی ملــت 
خــود را بــه صــورت تهمتــن هــای اســاطیری تصویــر مــی کــردم. تــازه چنــد ماهــی از کودتــای اســارت 
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بــار ۷ ثــور ۱۳5۷ مــی گذشــت. شــام یکــی از روزهــا کــه وعــدۀ دیــدار داشــتیم فــرا رســید. وقتــی وارد 
ســرایچه شــدم دو مــرد ناشناســی را دیــدم روی چپرکتــی بافتــه شــده از ریســمان نشســته بودنــد و بــه 

آهســتگی بــا هــم گفــت و شــنودی داشــتند.
ــد  ــدام شــان مجی ــه از آن دو ک ــم ک ــودم. نتوانســتم تشــخیص بده ــده ب ــد را ندی ــا آن روز مجی ــن ت م
ــه  ــود، اشــاره ب ــط کــه مــردی شــریف، زیــرک و دوســت داشــتنی ب ــه شــدم. عضــو راب اســت. وارد خان
ــگاه کــردم. او  یکــی از آنهــا کــرد و گفــت: کســی را کــه مــی خواســتی ببینــی اوســت. بــه صورتــش ن
ــگاه کــرد،  ــر رویــم ن ــا خنــده ای ب ــی کــه ب را مــردی خــوش ریخــت و خــوش برخــورد یافتــم. در حال
ــا نفــوذی عجیــب ســراپایم را  ــه نرمــی دســتم را فشــرد. صالبتــی آمیختــه ب ــه هــم دســتی دادیــم. ب ب
درنوردیــد و در خــود لــرزش احســاس کــردم. موجــی نامرئــی از دریاهــای صمیمیــت در دلــم راه یافــت. 
در همــان اولیــن دیــدار زیــر نفــوذ بــی پایــان معنــوی او قــرار گرفتــم و حالتــی عجیــب در مــن مســتولی 
شــد. جملــه هایــی را کــه پیــش از دیــدار در رشــتۀ افــکارم کشــیده بــودم یــادم رفــت. نمــی دانســتم 
چــه بگویــم. نوعــی حیــای حضــور داشــتم. اگــر بــی ریایــی و محبــت انقالبــی اش تشــجیعم نمــی کــرد 

شــاید حرفــی بیــن مــا متبــادل نمــی گردیــد.
ــه  ــد ســواالت را ب ــا روی مســایل سیاســی و اوضــاع اجتماعــی کشــورمان دور مــی زد. مجی پرســش ه
ــان  ــد. در جری ــی کردن ــوه م ــب جل ــک روان در دو قال ــه نظــرم ی ــن دو ب ــرد. ای ــی ک ــه م رفیقــش حوال
ــان او شــنیدم.  ــی از زب ــاه و پرمعن ــه هــای کوت ــی مــی زد. جمل ــد گاهگاهــی حــرف های صحبــت، مجی
ــار،  ــادگی در گفت ــودم. س ــده ب ــا آن روز نخوان ــه ت ــود ک ــی ب ــی از کتاب ــک فصل ــه هری ــی ک ــه های جمل
قاطعیــت، صداقــت و دور اندیشــی او بــا مقناطســیت مقاومــت شــکنی را بــه خــود مــی کشــید. او، آینــدۀ 
جنبــش برحــق مــردم مــا را در برابــر ام الفجایــع روس بــاز گفــت و افــزود: دریایــی از خــون و آتــش در 

ــد از آن بگذریــم.  پیــش داریــم و بای
»عمــار« شــهید پاکبــاز، بــه طنــز مــی گویــد: رفیــق، ســختگیری نکــن، نشــود دل مــا بــر زمیــن بیفتــد. 
مجیــد نگاهــی اســتفهام آمیــز بــه »عمــار« کــرد و گفــت:» بــرادر! واقعیــت هــای تلــخ سرســخت تــر از 
ســخت گیــری اســت کــه تــو مــی گویــی. اســتعمار راه مــا را تعییــن کــرده، جنــگ و بــاز هــم جنــگ. 

قیــام مســلحانه و بــاز هــم مســلحانه. 
در پایان به شوخی می گوید: 

گپ کوتاه، جان ها را به »چت« کنیم. سپس رو به »عمار« کرد و آماده باش گویان افزود:
ــا نارضایتــی یــی کــه از اســلحه اش داشــت،  بــرادر جــان، تفنگچــه ات را چــرب و پــاک کــن. ملنــگ ب

گفــت:
تفنگچه ام موش ُکش است. من هر وقت ازین رهگذر نالیده ام. مجید گفت:

جنــگ مــا هــم امــروز بــا مــوش هاســت. هــر زمانــی کــه خــرس هــا آمدنــد، مــا هــم تفنــگ هــای خــرس 
ُکــش پیــدا مــی کنیم.

شــب نــا وقــت شــده بــود. رفیــق رفــت تــا بــه کارهایــش برســد. آه، کــه چقــدر دلــم مــی خواســت از او 
جــدا نشــوم و همــواره چــون ســایه ای همراهــش باشــم. نشســت بــا او تأثیــر نــا ســتودنی در مــن بــر جــا 
نهــاد. عشــق پرشــور او بــه کار انقالبــی، اعتمــاد و اعتقــاد خلــل ناپذیــر او بــه نیــروی مــردم ماننــد ســیلی 
ــد،  ــن مجی ــت اســت. در دل م ــذر افشــان محب ــی دارد. او، ب ــه خــود نگــه م ــرا ب ــده ای م هشــدار دهن

چنــان مــرد اندیشــمندی اســت کــه هــر اندیشــه ورزی در برابــرش ســپر انداختــه اســت.
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ــا اشــکالی در  بســا کســانی هســتند کــه کتــاب را حــل المســایل اجتماعــی مــی داننــد. در مواجهــه ب
کتــاب هــا ســر مــی زننــد و واقعیــات را کــه بســان خــون در شــاهرگ زندگــی جاریســت دزدیــده بــر 
مــی اندازنــد. کتــاب اجتمــاع را نمــی خواننــد، امــا مجیــد برعکــس کتــاب از هــم گشــودۀ جامعــه را مــی 

خوانــد. کتابــی کــه بــه گفتــۀ بالــزاک هیــچ نیرویــی یــارای درهــم شکســتن آن را نــدارد.
ــر نفــوذ  ــا اینکــه از لحــاظ معنــوی زی ــود. در همنشــینی هــا ب ــرش یافتــه ب ــح خــاص ب مجیــد از مصال
قــرار مــی گرفتــی، ولــی او هرگــز  برخــورد خشــک و رســمی نداشــت. فضــل فــروش نبــود. آدم چنــان 
مجــذوب او مــی شــد کــه گویــی ســال هــا بــا او یــار جانــی بــوده اســت. ظرافــت و خــوش ُخلقــی وی 

زدایشــگر همــه دلگیــری هــا و آزردگــی خاطــر بــود. 
از آن روز بــه بعــد، بــه هــر مشــکلی بــر مــی خوردیــم بــرای مجیــد ارائــه مــی دادیــم تــا راه حلی بکشــاید. 
او بــا شکســته نفســی مــی گفــت کــه جــز اظهــار خجلــت و شــرمندگی نــزد شــما و مــردم بــال رســیدۀ 

خــود نــدارم کــه بــاز گویــم.
ایــن اســت روحیــۀ بــزرگ مــردی کــه شــب و روز در راه آزادی و بهبــودی زندگــی مــردم تــالش گســترده 
و تــوان فرســایی را بــر خــود همــوار مــی کــرد، بــا اینهمــه نشــد کــه یــک روز عالمــت از خــود راضــی 
بــودن را در ســیمایش بخوانیــد. او، چــون البــرز کــوه در برابــر دشــواری هــا اســتوار بــود. آنــگاه کــه بــا 
ســیلی از مشــکالت و دشــواری هــا رو بــه رو بــود، چــون مــرغ توفــان فــراز ُکهمــوج هــای بالــدار ســیالب 
ــانوی  ــان افس ــام قهرم ــه ن ــی ب ــن الملل ــی و بی ــۀ مل ــه در عرص ــت ک ــن رو اس ــرد. از همی ــی ک ــنا م ش

افغانســتان شــناخته شــد.
دریــغ کــه آن دلیــر مــرد تاریــخ اکنــون در میــان مــا نیســت. او بــا نثــار خــون پاکــش در راه آزادی بــه 

وفــای بــی ریــای خــود صحــه گــذارد.
درفــش گلگــون مجیــد بــر فــراز قلــۀ شــامخ انســانیت در دیــار آزادی بــه اهتــزاز در آمــده اســت. درفــش 

او را بــر افراشــته نگهداریــم. راهــی دیــار آزادی شــویم و قلــۀ آزادی را تســخیر کنیــم.
خاطره از »ظ«

آغــا ســال هــا پیــش از امــروز بــا غــالم حضــرت بنــای دوســتی گذاشــته بــود و غــالم حضــرت هــم بــا 
آغــا نــرد رفاقــت مــی باخــت و الف دوســتی مــی زد. چنــد گاهــی از ایــن دوســتی نمــی گذشــت کــه 
ــه راه هــای دزدی، آدم کشــی و چپــاول رفــت. آغــا از او روی  ــاره شــد. غــالم حضــرت ب شــیرازه اش پ
ــد  ــود، خواســت، مجی ــرده ب ــش گل ک ــی در دل ــۀ شــتری عجیب ــه کین ــالم حضــرت ک ــردان شــد. غ گ
بــزرگ را از بیــن ببــرد. مجیــدی کــه مانــع چــون ســد ســکندر در راه خواســت هــا و نیــات پلیــد او بــود. 

ازینــرو غــالم دنبــال فرصــت مــی گشــت.
روزی از روزهــا مــن از فکــر اهرمنــی غــالم حضــرت اطــالع یافتــم و همانــدم آغــا را در جریــان گذاشــتم 

و گفتــم تــا هرچــه زود تــر پـَـر غــالم حضــرت را بکنــد. آغــا گفــت:
ــا کشــتن خــود او کار  ــر نیســتم. ام ــرد کشــتن مــن نیســت. مــن از او آســیب پذی » غــالم حضــرت م
دشــواری هــم نیســت. اگــر خواســته باشــم بــه ســادگی کارش را یکســره مــی کنــم. ولــی نــه، او را نمــی 
کشــم. بــه پــاس رفاقتــی کــه روزگاری بــا او داشــتم. اگــر او را بکشــم تمــام پــدران و مــادران در گــوش 

بچــه هــای نــوزاد خــود خواهنــد گفــت:
» پسرکم، وقتی کالن شدی رفاقت نکن، ما پایان کار رفاقت مجید و غالم حضرت را دیدیم.«
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و اما غالم حضرت را کردارش می ُکشد و آنهم به دست اربابش)داوود(.«
یــک روز بــه دیــدن مجیــد مــی رفتــم. در راه بــا یکــی از دوســتانم برخــوردم. او هــم خواســت بــا مــن 
بــرود. هــر دو رفتیــم. رفیقــم گنجشــکی قفســی بــا خــود داشــت. وقتــی آغــا گنجشــک را دیــد، قفــس را 
از دســت دوســتم گرفــت و آن را چندیــن بــار از گوشــه یــی در گوشــه یــی بــرد و آخراالمــر در المــاری 

خانــه اش مانــد و بــرای خوشــی خاطــر دوســتم از گنجشــک توصیــف و تمجیــد بســیار کــرد.
خاطره از: » ج«

روزی دو نفــر از مبارزیــن شــکردره اشــتیاق دیــدار مجیــد را داشــتند. بــه مــن رو آوردنــد و گفتنــد کــه 
ــی  ــه از پیــش آن دو را م ــد ک ــزارش دادم. مجی ــم و گ ــم. رفت ــان نه ــد در می ــا مجی ــا را ب خواســت آنه
شــناخت نشســت بــا آنهــا را پذیرفــت و ســر وقــت در خانــه یــی کــه بــرای اجــالس تعییــن شــده بــود، 

حاضــر شــد.
چشــمم کــه بــه دیــدار او افتــاد، دیــدم کــه واســکت رنــگ و رو رفتــه، قدیفــۀ منــدرس و لبــاس ســاده 

یــی بــه بــر کــرده بــود. بعــد از رفتــن آنــدو پرســیدم:
چرا هوای ژنده پوشی به سرت زده است؟ گفت:

ایــن تظاهــر نیســت. مــن از روی صمیمیــت بــه ایــن لبــاس تــن داده ام تــا همرنــگ جماعــت شــوم. بــه 
دلیــل اینکــه طــرز لبــاس نیــز در حشــر و نشــر بــی تأثیــر نیســت. در غیــر  آن، مــردم شــاید احســاس 

بیگانگــی کننــد و برمنــد و بــا خلــوص نیــت گــوش بــه حــرف مــا ندهنــد.
خاطره از »غ«

در دورۀ زمــام داری داوود تــالش و کوشــش زیــاد صــرف گرفتــاری آغــا شــد. جواســیس دولــت بــه دنبــال 
ــود کــه از  ــا رد پایــی از او بیابنــد. یکــی از ایــن جواســیس» غــالم حضــرت کلکانــی« ب ــد ت ــر آمدن او ب
طــرف دولــت وقــت تطمیــع شــد. جاســوس غــالم حضــرت نــام بــرای بــه دام انداختــن مجیــد بــا دولــت 
بنــای همــکاری نهــاد. در ایــن میــان پـَـرگل قومانــدان امنیــۀ کابــل همدســت و همیــار غــالم مزبــور بــود.

وقتــی از ایــن تصمیــم شــیطانی بــا خبــر شــدم بــه ســراغ آغــا برآمــدم. او را یافتــم. ســاعت ۳۰ : ۱۲ شــب 
بــود. آغــا، فکــر مــی کنــم پیــش تــر از مــن بــه همراهی»حاجــی« بــه خانــه آمــده بــود. هنــوز گرســنه 
ــی در  ــو و کتاب ــازده تیــری در پهل ــود. دو تخــم مــرغ جــوش داده پیــش روی خــود داشــت. تفنــگ ی ب
برابــر چشــمش گشــوده بــود. از تصمیــم دولــت و از خیانــت رفیقــش» غــالم حضــرت« بــا او حــرف زدم. 

بعــد از لحظــه یــی مکــث جــواب داد:
» خــوب اســت. غــالم حضــرت بایــد بــه دســت دولــت از بیــن بــرود و یــا بــه اجــل خــود بمیــرد. در غیــر 
آن بــه دســت هرکــس دیگــری هــم کــه ســر بــه نیســت شــود، مردمــی کــه حقیقــت از چشــم شــان 

پوشــیده مانــده اســت، مــی گوینــد کــه مجیــد رفیقــش را کشــت«.
ــد و  ــن آم ــزد م ــرام ن ــه اک ــود خواج ــین ب ــه نش ــی داوود خان ــاه، وقت ــلطنت محمدظاهرش در دورۀ س
خواســت کــه پیــام داوود را بــه آغــا برســانم. داوود مــی خواســت ســلطنت ظاهرشــاه را ســرنگون کنــد، 
داوود در ایــن راه جلــب حمایــت آغــا را مــی خواســت. او ، ایــن کار را بــه دو دلیــل پیــش گرفتــه بــود:

۱/ عقدۀ خانوادگی.
۲/ تحریک ابر قدرت روس.
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وقتی پیشنهاد را با آغا در میان نهادم گفت:
ــی ریشــه یــی اســت  ــا رژیــم ب ــا هســتم. کودت ــه فکــر کودت ــه ب » مــن ایلچــی داوود را نمــی بینــم و ن
و نمــی توانــد خواســت مــردم را انعــکاس بدهــد. چنیــن رژیــم هایــی، کــه جــدا از خواســت مــردم بــه 
میــان مــی آینــد، هرچنــد یــک شــبه مثــل ســمارق ســبز مــی کننــد ولــی بــه کوچکتریــن تکانــی از جــا 

کنــده مــی شــوند.
خاطره از : » ک«

ســال ۱۳55 بــود. در اختفــا زندگــی مــی کــردم. بــه اصطــالح» یاغــی« بــودم. یکــی از روزهــا آغــا را در 
ــد. مــی دانیــد چــه شــد؟ پیــش از تأثیربخشــی اندرزهــای  ــی در گوشــم چکانی ــدم. حرفهای ــکان دی کل
ــه تــرک  ــداً مالمــت و ســرزنش نمــی کــردم و ن ــودم. خــود را اب آغــا بایــد بگویــم کــه از کارم راضــی ب

مخاصمــت مــی گفتــم.
در شــمالی از ســال هــای ســال بــه اینســو – تــا آنجــا کــه خــود بیــاد دارم و تــا آنجــا کــه از پیرمــردان 
ــن دشــمنی هــا خصوصــی و خانوادگــی  ــوده اســت. ای ــر مــردم ب ــاد دامنگی شــنیده ام – دشــمنی و عن
بودنــد. دشــمنی هایــی کــه مثــل پیچــک تــار تنیــده بــود. لطــف و صفــا و همــدردی و بــرادری و ترحــم 
و اشــفاق را در دل هــا مــی خشــکاند. مــن هــم یکــی از کســانی بــودم کــه بــذر لطــف و محبــت در دلــم 
نزدیــک بــه خشــکیدن بــود. اگــر آن تصــادف نیــک روی نمــی داد. اگــر آغــای بزرگمــرد دانــه هــای تلــخ 
مخاصمــت را از زمیــن دلــم نمــی چیــد و بــه جــای آن تخــم عشــق بــه انســان و انســانیت در دلــم نمــی 
نشــانید، شــاید امــروز آدم کــش بیهــوده یــی بیــش نبــودم. خــوب یــادم هســت کــه آغــا بــه مــن گفــت: 

تــو هــم ســیدی و مــن هــم. ایــن کوچــه گــردی هــا و مــردم آزاری هــا بــه مــا نمــی زیبــد.
در صــدای او چیــزی نهفتــه بــود. وقتــی صــدا از زبانــش بیــرون شــد و در گوشــم خلیــد، لرزیــدم. مثــل 
ایــن بــود کــه وجــود درونــم زیــر و زبــر شــد. در کتــاب هــای دینــی خوانــده بــودم کــه وقتــی مالئــک 
ِگل آدم علیــه الســالم را سرشــتند و ذات الهــی در آدم روح دمیــد، آب و ِگل بــه زبــان آمدنــد و بــا خلقــت 
آدم)ع( خلقــت االرض پدیــد آمــد. امــروز وقتــی مــی اندیشــم ایــن معنــی را در خــود مــی یابــم کــه آن 
روز مــن هــم آب و ِگل بــی جانــی بیــش نبــودم. مــرده بــودم و ماننــد کــور مــادر زاد در ظلمتــی فــرو 
مــی رفتــم کــه آخــرش پیــدا نبــود. از آغــا پرســیدم کــه منظــورش چــه باشــد. بــه جوابــم گفــت: » اگــر 
ــد و  ــر لبــش دوی ــا نمکــی ب ســواد داری برایــت کتــاب مــی دهــم بگیــر و بخــوان.« آن وقــت خنــدۀ ب
گفــت:» مــی دانــم »یاغــی« هــم هســتی. بــرای »یاغــی« هایــی مثــل مــن و تــو گذشــتاندن یــک روز بــه 
درازی یــک ســال اســت. بیــا و عمــر عزیــزت را بیهــوده تلــف نکــن. اگــر از کتــاب خوشــت نیامــد، دور 

انداختنــش هــم کار مشــکلی نیســت.« ولــی بــا تأســف نرفتــم.
ــد و  ــار او در مــن بجــا مان ــر از گفت ــا را نفهمیــدم تأثی ــا وصــف اینکــه آن روز معنــی حــرف هــای آغ ب
تــا امــروز کــه خاطــره اش را بیــدار مــی کنــم تأثیــر آن گفتــار ســاده و پــر معنــی همچنــان بــه قــوت 
خــود باقــی اســت. شــاید آن روز خیلــی زیــر دلــم خندیــدم. عجــب رهنمایــی! بیــا و کتــاب بخــوان. ایــن 
کتــاب چــه دردی را دوا کردنــی اســت. روزهــای دراز از خــود مــی پرســیدم کــه کتــاب مگــر بــه درد مــی 

خــورد؟ و الجــواب مــی مانــدم.
آغــا آن روز یــک نکتــۀ دیگــر را هــم در گوشــم زده و از مــن پرســید کــه:» تنهــا خــودت بــا دشــمنانت 
ــد و گفــت:» تنهــا خوشــی  ــان؟« گفتــم: همــه . . . و او خندی ــواده ت ــا همــه اهــل خان دشــمنی داری ی
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خــود و خانــواده ات را در نظــر نگیــر، برادرجــان! افغانســتان خانــۀ مــا اســت، تمــام باشــندگان ایــن خــاک 
خانــوادۀ مــا اســت. اگــر مــرد هســتی بــا دشــمنان مــردم دشــمنی کــن تــا بعــد از ســرت بگوینــد: مــرد!«

صــدای او مثــل کوبــه در مغــزم کوبیــده شــد. ســرم پــر از صــدا شــده بــود. هرجــا مــی رفتــم ایــن صــدا 
ــا  ــردم دشــمنی! ب ــا دشــمنان م ــرد: ب ــی ک ــار م ــه ب ــد و گوشــم را زنگول ــی پیچی ــاً م در گوشــم متوالی

دشــمنان . . . اگــر مــرد هســتی . . . اگــر . . .
بــه هیــأت آدم منتــر شــده ای درآمــده بــودم. پیــش از آن ایــن کلمــه را شــنیده بــودم کــه مــی گفتنــد: 
ــه  ــا دانســتم ک ــا آغ ــدار ســرپایی ب ــد از دی ــدم. بع ــی آن را نمــی فهمی ــا معن ســحر و جــادوی کالم، ام

جــادوی کالم یعنــی چــه.
بعــد از آن خــودم را مالمــت کــردم. خواســتم آدم شــوم و از همــه بــاال تــر مــرد شــوم. بــه راهــی کــه آغــا 
نشــانم داده بــود، رفتــم. تــا امــروز کــه بــا تــو خواننــدۀ عزیــز حــرف مــی زنــم ســر از راه او بــر نداشــته 
ام. هنــوز هــم نمــی دانــم کــه آنطــور کــه آغــا مــی گفت:»مــرد!« مــرد شــده ام یــا نــه. بــه هــر تقدیــر، 
بــا ســپاس صمیمانــه از آغــا، در راه مــردی قــدم نهــاده ام و تــا آخریــن لحظــات زندگــی راهــم را ادامــه 

خواهــم داد.
مجیــد، بــرادر، تــو بــا دعــوت انســانی ات زنــده ام کــردی. تــو بــه مــن عمــر دوبــاره بخشــیدی. دســتم 
ــن  ــت و دی ــی نهای ــده ام لطــف ب ــا زن ــی و از کجــراه انحــراف در صــراط المســتقیم کشــاندی. ت بگرفت
بــزرگ تــو را نخواهــم توانســت ادا کنــم، جــز اینکــه در راهــت مردانــه پیــش روم و بــه آرمانــت وفــادار 

بمانــم.
خاطره از : » س. ا«

روزی در قریــۀ ُدوبـَـری لــب جــوب آب نشســته بــودم. یــادم نیســت چــه پیــش آمــده بــود کــه حواســم 
ســر جــا نبــود. همچنــان لــب جــوی نشســته چــرت مــی زدم کــه شــور و ولولــه یــی بــر پــا شــد. چرتــم 
کنــد. بــه چهــار ســو متوجــه شــدم. دیــدم کــه بچــه هــای قــد و نیــم قــد رو ســوی قریــه نهــاده انــد و 
مــی دونــد. آمــد، آمــد مــی گوینــد. از پســرکی ده الــی دوازده ســاله کــه دوان دوان از نزدیکــی مــن مــی 
گذشــت پرســیدم: چــه شــده، چــرا مــی دوی؟ جــواب داد: نمــی فهمــی، آغــا آمــده! گفــت و بــی درنــگ 
بــه دویــدن ادامــه داد. مــن هــم از جــا برخاســتم و خــود را در نقطــه یــی کــه مــردم ِگــرد آمــده بودنــد، 
ــا خوشــرویی و بشاشــت خاصــی از نیــم  ــد. آغــا، ب ــه دور آغــا حلقــه زده ان ــی قری ــدم، اهال رســاندم. دی
صــف قوســی مــردم راه گشــود و آهســته، آهســته رو بــه ســوی باغــی نهــاد کــه در غــرب قریــه افتــاده 
بــود. مــردم همراهیــش کردنــد. بچــه هــا از عقــب صــف تــالش مــی کردنــد کــه خــود را پیــش روی صف 
قــرار دهنــد و از میــان انبــوه جمعیــت مــی خواســتند راهــی بگشــایند و نمــی توانســتند. چــه، هریــک 

بجــای خــود در دیــدن آغــا پیــش دســتی مــی کردنــد.
ــان  ــد و همچن ــته بودن ــر نشس ــا دور ت ــه ه ــد. بچ ــو زدن ــار زان ــن چ ــیدند روی زمی ــاغ رس ــی در ب وقت
نشســته، خــود را دمــادم پیــش مــی کشــیدند. اهالــی ده بــا ایمــا و اشــاره بــه آنهــا تفهیــم مــی کردنــد 

ــی نکننــد.  ــی ادب ــزرگ ســاالن نزننــد و ب کــه خــود را در صــف ب
ــد و در حــل  ــز گــرد هــم آمــده ان ــرای حــل مســألۀ آب کاری ــان گفتگــو دریافتــم کــه مــردم ب در جری
معضلــه یــاری آغــا را خواســته انــد. بــه مشــورۀ آغــا نوبــت آب تعییــن شــد. منازعــه حــل گردیــد. کینــه 
و کــدورت از دل هــای اهالــی شســته شــد و آغــا بعــد از حــل منازعــه از جــا برخاســت، بــا مــردم خــدا 
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حافظــی کــرد و راهــی قریــۀ کلــکان شــد. 
بعد از رفتن آغا، بچه ها بین خود به مرافعه برخاستند. یکی گفت: 

من آغا  را خوب تماشا کردم. دیگری گفت:
چرا دروغ میگی! من تماشا کردم که رو برویش ایستاده بودم.

بــرو بابــا! تــو اگــه پیــش رویــش هــم ایســتاده بــودی، دور بــودی. مــن از نزدیــک دیــدم. پســرک ســومی 
: گفت

ــودم. هــر گــپ کــه مــی زد  شــما هیــچ کــدام تــان درســت ندیدیــن. مــن پهلــوی راســتش نشســته ب
واضــح واضــح مــی شــنیدم.

کــودکان بنابــر طینــت کودکانــۀ خــود بــه افســانه بســیار عالقــه دارنــد. چــون افســانه قهرمــان افســانوی 
ــی  ــر و دســت م ــش س ــد، در دیدن ــنیده بودن ــود بســیار ش ــر خ ــرادر و خواه ــادر، ب ــدر، م ــان پ را از زب
شکســتند و غــرور کودکانــۀ خــود را ســیراب مــی کردنــد. از همیــن رو، بــی آنکــه بــه حــرف یکدیگــر 
گــوش بدهنــد، مدعــی از نزدیــک دیــدن آغــا بودنــد و ایــن دعــوی و مرافعــه چنــان بــه درازا کشــید کــه 
مــاه هــا فروکــش نکــرد و هنــوز هــم ماننــد خاطــرۀ آشــفته یــی در ذهــن کودکــی آنهــا بــر جــا مانــده 

اســت. ایــن قصــه، قصــۀ دیــدن آغــا همــه روزه، ســر کوچــه و بــازار از زبــان بچــه هــا جــاری بــود.
خاطره از : » ش«
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خاطرۀ یک صاحب منصب پولیس
که مامور گرفتاری مجید بود

شــبکۀ جاسوســی گــزارش داد کــه مجیــد در یکــی از مســافرخانه هــای شــهر جــالل آبــاد بــه ســر مــی 
بــرد. شــبکه نشــانی دقیــق مســافرخانه و شــمارۀ اتاقــی کــه گفتــه مــی شــد مجیــد در آن بــود و بــاش 

دارد، در اختیــار مقــام وزارت داخلــه گذاشــت.
ــرگ  ــا وســایل تعرضــی و ســاز و ب ــان پولیــس ب یــک قطعــۀ ضربتــی عســاکر، تعــدادی صاحــب منصب
ــل  ــه مث ــود.  واهم ــه ب ــرا گرفت ــت ف ــه را وحش ــدیم. در راه هم ــی ش ــاد راه ــالل آب ــه ج ــی رو ب امنیت
هیوالیــی از اعمــاق وجــود همــه ســر مــی کشــید. واهمــه یــی کــه رنــگ از رخ مــی شســت. مثــل ایــن 
بــود کــه راهــی کشــتارگاه هســتیم. مــی انگاشــتیم کــه مبــادا مجیــد در راه بــه ســراغ مــا آیــد و ماننــد 
بــالی آســمانی بــر ســر مــا نــازل شــود. تشــویش و اضطــراب، چنــان عقــل از ســِر مــا پرانــده بــود کــه 
گمــان مــی کردیــم مجیــد در همیــن موتــر هســت.  همــراه مــا اســت و هــر لحظــه بخواهــد در برابــر مــا 

ســبز مــی کنــد. شــبح تشــویش آور او آشــوبی عظیــم در دل هــای مــا بــر پــا کــرده بــود.
بــا هــزار تــرس و لــرز وارد شــهر جــالل آبــاد شــدیم. گفتــه شــده بــود کــه مجیــد را زنــده گیــر بیاوریــم. 
ــی  ــده ی ــه ع ــود ک ــت آن رســیده ب ــر وق ــم. دیگ ــم. موضــع کندی ســرای مســافرخانه را محاصــره کردی
از مامــوران گرفتــاری مجیــد درون ســرا، در اتاقــی کــه مجیــد اقامــت دارد، داخــل شــوند و او را گیــر 
بیارنــد. همــه منتظــر بودیــم کــه از آن میــان کســی حاضــر خواهــد شــد بــه چنیــن عمــل خطیــری تــن 
در دهــد. همــه ســاکت بودیــم. یکــی بــر روی دیگــری نــگاه مــی کردیــم. در نــگاه هــای زبانــدار هــر یــک 
خواهــش و التمــاس جــوش مــی زد و از همراهــان مــی خواســت کــه لطفــاً پیــش شــوید، ولــی کســی 

یافــت نشــد کــه بگویــد: مــن حاضــرم پیــش شــوم.
ــی هیــچ کــس از جــا نجنبیــد و  ــه همراهــان گفتــم: پیــش درآییــد! ول بآلخــره ســکوت را شکســتم. ب
بــر روی خــود نیــاورد. گویــی گوشــی بــرای شــنیدن در کار نبــود. بــر ســر پیشــگام شــدن منازعــه یــی 
جالــب و دیدنــی در گرفــت. وقتــی دیــدم کســی حرفــم را نمــی شــنود، ناگزیــر خــودم پیــش درآمــدم.

ــد مجیــد در آن زندگــی مــی  ــه بودن ــی کــه گفت ــه ســوی اتاق در دو دســت دو تفنگچــه گرفتــم و رو ب
کنــد پیــش رفتــم.

وقتــی رهزینــه یــی را کــه بــه منــزل دوم اتــاق منتهــی مــی شــد پیمــودم، تــرس ماننــد یــک کنــدۀ یــخ 
ــاال مــی رفتــم سســت مــی شــدم. پایــم از  پشــتم را فــرا گرفــت. لرزیــدم. هــر پتــه پایــه یــی را کــه ب
رفتــار بــاز مــی مانــد. مثــل ایــن بــود کــه گرفتــار کابــوس شــده ام. ســرم دنــگ دنــگ مــی کــرد. عــرق 
از هــر تــار مویــم نیــش مــی زد و ســرا پایــم را فــرا مــی گرفــت. بــه کســی ماننــد بــودم کــه ســاعتی را 
زیــر رگبــار ســپری کــرده باشــد. بعــد از اینهمــه درد و مــرارت، ســینه کــش خــودم را پشــت در اتاقــی 
ــرای گشــودن در یــاری نمــی داد. گشــودن در  ــه دیــوار تکیــه دادم. دســتم ب نشــانی شــده رســانیدم. ب
زندگــی ام را زیــر عالمــت ســوال قــرار مــی داد. بآلخــره دل بــه دریــا زدم. همچنــان کــه میــل تفنگچــه 

را رو در روی در گرفتــه بــودم بــا دســت دیگــر در را گشــودم. مجیــد در اتــاق نبــود.
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ــم مــی  ــودم. احســاس راحــت عمیــق مــی کــردم. دل نفســی عمیــق کشــیدم. از کام مــرگ برگشــته ب
ــم جــان دمیــده شــد. خــون در  ــه پاهای ــم و کســی بیــدارم نکنــد. کــم کــم ب خواســت جــا بجــا بخواب
رگهایــم جــاری شــد. چنــان احســاس خوشــی مــی کــردم کــه چــه بگویــم. از تــه دل مــی خندیــدم. 

ــان خریــدم و خیــرات کــردم. ــل برگشــتیم یــک ســبد ن ــه کاب ــاره ب وقتــی دوب

***

بــه دنبــال جنبــش اعتصابــی ســه حــوت در و دیــوار بــه چشــم چوچــه ســگان روس مظنــون آمــد. خانــه 
کاوی و تصفیــه را آغــاز کردنــد. همرزمــان مجیــد – کــه در جریــان خانــه کاوی احتمــال گرفتــاری او را 
متصــور مــی دانســتند – او را از کابــل بیــرون بردنــد و در جایــی امــن و دور از دســترس دولــت مخفــی 

اش کردنــد.
صبــح همــان روز آغــا را بــه پغمــان بردنــد و بــا خاطــر آســوده بــر گشــتند. دو روز بعــد در خانــه نشســته 
بــودم کــه در کوبیــده شــد. رفتــم و دیــدم کــه آغــا پشــت در ایســتاده اســت. بــه خانــه دعوتــش کــردم 

و بعــد پرســیدم:
چرا آمدی؟ گفت:

بســیار وسوســه کــردم. آمــدم خبــر بگیــرم کــه مبــادا دوســتان بــه دام دولــت افتــاده باشــند. بــا ناراحتــی 
گفتــم: آنهــا زنــده یــا مــرده، تــو چــرا آمــدی؟

ــه از  ــد از آنک ــت. بع ــی نشس ــه ی ــد. لحظ ــی ش ــده م ــیمایش خوان ــی در س ــی عجیب ــویش و نگران تش
ســالمتی مــن اطمینــان یافــت بــا همــان بایســکل قراضــه اش، شباشــب بــه خانــۀ دوســتان دیگــر رفــت 

ــا از ســالمتی ســِر هــر یــک مطمئــن شــود. ت
= =

در یکــی از خانــه هــا ســه نفــر از مبارزیــن ســامایی مصــروف ســاختن بمــب دســتی بودنــد. در اثنــای 
عمــل بنــا بــر اشــتباهی کــه روی داد، انفجــاری صــورت گرفــت. ســر دســتۀ آنهــا، عبدالســالم ســخت 
ــاِر زخمــی و بــی حــال خــود را پشــت کــرد  زخمــی شــد و دو تــای دیگــر نیــز مجــروح. عبدالســالم ی
ــۀ یکــی از دوســتان رســانید و خــودش نیــز مدتــی بعــد جــام  ــه خان ــه شــیوۀ دراماتیــک خــود را ب و ب

شــهادت نوشــید.
وقتــی مجیــد از شــهادت عبدالســالم آگاهــی یافــت، ســخت متأثــر شــد و بــی درنــگ خــود را آمــادۀ بــه 
خــاک ســپاریدن او نمــود. پیکــر مبــارز شــهید را در تابــوت کشــید و تابــوت را در موتــر نهــاد و در نقطــه 

یــی دور دســت انتقــال داد.
ــاران خــود را گفــت کــه  ــن از ی ــگاه دو ت ــه را از نظــر امنیتــی ســروی کــرد و آن ــد نخســت منطق مجی
قبــری حفــر کننــد. خــودش و ســه نفــر دیگــر تابــوت را بــر دوش کشــیدند و دنبــال آنهایــی کــه مامــور 

حفــر گــور بودنــد بــه راه افتادنــد.
تابــوت را زیــر درختــی بــر زمیــن نهادنــد و خواســتند شــروع بــه حفــر گــور میــت کننــد. مجیــد رای 

نــداد و گفــت:
» زمین اینجا کاواک است. برویم کدام نقطۀ دیگر.«

در آخــر یــک منطقــۀ سرســبز و کنــار چشــمه ســاری را انتخــاب نمــود و مراســم تدفیــن پایــان یافــت. 
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صبــح وقــت نــزدم آمــد و گفــت:
» دیشــب شــهید همــرزم مــان را بــه خــاک ســپردیم و مــن بــه نمایندگــی از تمامــی دوســتان تــا آخــر 

در مراســم شــرکت نمــودم.«
ایــن عمــل مجیــد در چنــان اوضــاع بحرانــی ادا کــردن پــاس دوســتان و همرزمــان بــود، حتــی بعــد از 

مــرگ شــان.
خاطره از : » . . .«

ســال هــا پیــش از دیــدار بــا مجیــد او را بــه نــام مــی شــناختم. صورتگــر ذهنــم تصویــر توصیفــی خیــره 
کننــده یــی از او در خــود نقــش کــرده بــود. آوازۀ عقــاب بلنــد آشــیان در چهــار گوشــۀ میهــن طنیــن 
انــداز بــود. ایــن آوازه در مــرز هــای جغرافیایــی کشــور مــان محــدود نمانــد و بــه خــارج ســرایت کــرد. 
ــار از حماســه هــا  ــر مــرد رســتم صولتــی کــه پُرب ــا خــود داشــتم. تصوی همیشــه تصویــر ذهنــی او را ب
ــال  ــر ب ــا را زی ــگاه کــه آســمان ه ــاب مــن آن ــردم. و عق ــی مــی ب ــی زدم. توقعات ــا او حــرف های ــود. ب ب
مــی گرفــت، از دور دســت هــا در گوشــم ســرود امیــد مــی خوانــد و قلبــم را کــه از ســنگینی انــدوه هــا 

گرانبــار بــود، بــه شــادی دعــوت مــی کــرد.
نشســته بــر محمــل آرزوهــا دنبــال او تــا معــراج نــا شــناختۀ انســانیت ســفر مــی کــردم و بــه مواهــب و 
ارزشــهای زندگــی فــردی پشــت مــی کــردم. چــه، اینهــا مــرا از معــراج انســانیت بــه حضیــض مبتــذالت 
مــی کشــانید. ذهنــم آمــاده شــده بــود. آمــادۀ آرمــان گرایــی . . . آرمــان گرایــی یــی کــه در دل ظلمــت 

آبــاد گــور شــب بــه ســوی نــور نقــب مــی زد و در دورنمــای آن جلــوۀ پیــروزی تجســم مــی یافــت.
ــا  ــم. ب ــارزه دریافتــم کــه هــم پیمــان اوی ــان مب ــم. در جری ــاز یاب ــر مــرد زمــان را ب آرزو داشــتم کــه اب
وقــوف بــه ایــن امــر کــه مــن افتخــار منســوبیت بــه مجیــد را داشــتم، احســاس غــرور کــردم. احســاس 

غــرور بــه ســکاندار کشــتی اندیشــه هایــم و احســاس امیــد بــه پیــروزی و آینــدۀ تابنــاک مردمــم.
بعــد از فاجعــۀ کودتــای هفــت ثــور کــه همزادهــای ننــگ بردگــی را بــر اریکــۀ قــدرت نشــانید مجیــد 
بــه محــور وحــدت نیروهــای مترقــی و تبلــور خاراییــن ارادۀ ملــت بــدل شــد. از آن روی کــه از تشــدید 
مخاصمــت دولــت دســت نشــانده نســبت بــه او آگاهــی داشــتم، فکــر مــی کــردم کــه در شــرایط اختنــاق 
و تــرور مــاورای فاشیســتی نبایــد بــدون گارد مســلح و پیــک مطمئــن گشــت و گــذار نمایــد. و آنهــم در 

شــهر کابــل کــه بــه مرکــز جاسوســی کا . جــی . بــی تبدیــل گردیــده اســت.
بــرای اولیــن مرتبــه مجیــد را در خانــۀ یکــی از دوســتانم دیــدم. در ایــن دیــدار مــا فرصتــش را یافتیــم 
کــه فقــط دســت هــای هــم را بفشــاریم. بــا همیــن دیــدار مختصــر انــگاره هــای ذهنــم جــان گرفــت 
و بــه جــوالن آمــد. بــی آنکــه کســی او را بــه مــن معرفــی کنــد بــا خــود گفتــم کــه مجیــد را دیــدم.

برخــورد صمیمــی، تبســم ملیــح و پرمعنــی و دســت هــای نیرومنــدش بــه مــن پیــام آور دیــدن او بــود. 
مگــر تنهــا بــودن و لبــاس شــهری  او مــرا بــه شــک و تردیــد کشــانید. و بــه راســتی تــا دیــدار بعــدی در 

بــارۀ مجیــد ســایه روشــن هایــی از بــاور در مــن وجــود داشــت تــا بــاور واقعــی.
بعــد از مرحلــۀ تکاملــی فاجعــۀ ثــور» دولــی ســوگلی برژنــف« بــر دوش ســپاهیان تباهــی آفریــن روس 
ــر اریکــۀ قــدرت قــرار گرفــت. خــون قیــام بیــش از پیــش جوشــش و  ــه مأمــن مــا انتقــال یافــت و ب ب
ــغ  ــی دری ــه همــکاری افســران جــوان اردو و مســاعدت ب ــا ب ــان م ــن وقــت همرزم ــت. در ای ــان یاف غلی
اهالــی شــرافتمند گردیــز طــرح یــک قیــام عســکری را در آنجــا روی دســت گرفتنــد. همپــای ایــن طــرح 
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مشــکالت و دشــواری هــای مــا دم افــزون گشــت، بــه گونــه یــی کــه شــخص مســئول ایــن طــرح یــارای 
حــل آن را در خــود ندیــد. مــا تقاضــا نمودیــم کــه بایــد مســئول دیگــری حاضــر شــود و بــه ســواالت 
مــا پاســخ گویــد، تــا قناعــت مــا فراهــم گــردد، ورنــه بــا وجــود اینهمــه مشــکالت و ابهامــات نخواهیــم 
ــن ادا  ــام میه ــر م ــش را در براب ــۀ خوی ــم و وجیب ــش ببری ــه الزم اســت کاری از پی ــوری ک توانســت ط

ســازیم.
مســئول مــا چنــد روز بعــد تیلفونــی بــه مــن خبــر داد کــه مــن بــا کســی بــه دیــدن شــما مــی آیــم. مــن 
و »ش« بــه وقــت موعــود منتظــر ماندیــم کــه زنــگ خانــه بــه صــدا در آمــد. وقتــی کــه در را گشــودم 
ــه راســتی  ــد. ب ــه گردی ــش وارد خان ــت از دنبال ــا صالب ــدام، ب ــد ان ــردی بلن شــخص مســئول پیــش و م
مــن ســخت تــکان خــوردم. و بــاورم نمــی آمــد کــه شــخص دومــی مجیــد باشــد. بعــد از احــوال پرســی 
ــه »ش« شــروع نمــود. و آن وقــت  ــه صحبــت آغــاز یافــت. و مجیــد صحبتــش را از تبریکــی ب صمیمان
بــاورم شــد کــه مصاحــب مــا مجیــد اســت. مجیــدی کــه دیــدارش همیشــه آرزویــم بــود. ایــن مالقــات 

مقــارن بــود بــا دلــو ۱۳5۸. 
و اینــک مــن برداشــت هایــم را از اولیــن و آخریــن دیــدار بــا مجیــد کــه ممکــن اســت و بــه یقیــن نتوانــد 

واقعیــت هــا را در مــورد ایــن ابــر مــرد ترســیم کنــد بازگــو مــی نمایــم.

ساده بودن

ــا همــه بزرگــی اش مــرد ســاده، صمیمــی  ــارۀ مجیــد درســت از آب برآمــد. او را ب همــه تصوراتــم در ب
و خــوش صحبــت و کــم حــرف یافتــم. طــرز لبــاس پوشــیدن، شــیوۀ بیــان، نــگاه صمیمــی و پرمعنــی، 
دقیــق بــودن در شــنیدن گفتــار و نیــروی پاســخ گفتنــش، همــه دال بــه بزرگــی او بــود. امــا بدبختانــه که 
آخریــن قســمت تصوراتــم در بــارۀ مجیــد نقــش بــر آب گردیــد. مــن هرگــز، بــاور نمــی کــردم کــه مجید، 
کســی کــه دولــت دســت نشــانده و امپریالیســم درنــدۀ روس از او چــون »هیوالیــی« مــی هراســیدند و در 
قیافــه اش دشــمنی سرســخت و آشــتی ناپذیــر و رهبــر  بــی همتــای جنــگ آزادیبخــش افغــان هــا را 
مــی دیدنــد و بــا تمــام دم و دســتگاه جاسوســی – داخلــی و خارجــی – در جســتجویش بودنــد و هــزاران 

حقــه و نیرنــگ ســر راهــش چیــده بودنــد، بــدون پیــک مســلح گشــت و گــذار کنــد. 
بلــی! بــدون محافــظ و آنهــم محافــظ مســلح و پیــک بــه محــل حاضــر مــی گــردد و جــز یــک تفنگچــه 
ــا خــود چیــزی نــدارد کــه ســخت دچــار ذهنــی گــری گردیــدم. امــا ایــکاش نمــی گردیــدم و همــه  ب
چیــز موافــق رویــا هــای مــن مــی بــود و ایــکاش مجیــد مــا اینقــدر متواضــع نمــی بــود و دعــوت هــر 
ــی  ــا را م ــن ُدر گرانبه ــش ارزش ای ــکاش یاران ــت. و ای ــی گف ــک نم ــات لبی ــرای مالق ــدی را ب عالقمن
ــا اســتفاده از تواضــع و صمیمیــت بیــش از حــدش او را غیــر مســئوالنه از ایــن در بــه آن  دانســتند و ب

در نمــی کشــاندند! . . .

انتقاد پذیری

شــاکر، ســازمان و در جملــه مجیــد را ) کــه قبــاًل بــه نــام داکتــر بــا ایشــان معرفــی و صحبــت کــرده بــود( 
بخاطــر کــم اهمیــت دادن بــه مســألۀ لغمــان و عملــی نســاختن وعــده هــای خویــش مــورد انتقــاد قــرار 
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داد. بزرگمــرد بعــد از شــنیدن مفصــل ســخنان شــاکر انتقــاد را پذیرفتــه و چنیــن ادامــه داد:
» فکــر نمــی کــردم کــه بــا پنــج کالشــنکوف مــی شــود لغمــان را آزاد نمــود و بــه پایــگاه ســازمان مبــدل 

ســاخت، کــه امــروز مــی دانیــم ذهنیگــری کــرده ایــم و بایــد مســئولیت آن را نیــز بــه عهــده بگیریــم.«
در موردی که مشخص به یادم نیست چنین گفت:

» مــا مــی خواســتیم و مــی خواهیــم، امــا نمــی توانیــم خواســت و ارادۀ خویــش را بــر واقعیــات عینــی 
بقبوالنیــم.«

ــاًل  ــه مخاطــب را کام ــرد ک ــی ک ــت م ــت صحب ــان متان ــا چن ــی شــنید و ب ــا توجــه خــاص م ــد ب مجی
مســحور و بــه خــود وابســته مــی ســاخت. مجیــد تمــام نــکات مهــم صحبــت را یادداشــت مــی نمــود و 

زیــاد خــوش خــط بــود.

تهور

مــن افســانه هــای زیــادی در مــورد شــجاعت و تهــور بزرگمــرد از ملنــگ شــهیم شــهید شــنیده بــودم. 
خــوش بختانــه افتخــار دیــدن بالمواجهــه آن نیــز نصیبــم گردیــد. 

همــان شــب اگــر چــه مــن تمامــی تدابیــر امنیتــی را اتخــاذ نمــوده بــودم، امــا حســب تصــادف موتــر 
جیپــی بــا چنــد مــرد مســلح چنــد ســاعت مــی شــد کــه نزدیکــی خانــۀ مــا بــا ماشــین روشــن توقــف 
نمــوده بــود. همســرم کــه مســئولیت خبــر گیــری وضــع امنیتــی را داشــت، موضــوع را اطــالع داد. مــن 
بــه بهانــۀ ســگرت خریــدن بیــرون برآمــدم و بعــد از تدقیــق و ارزیابــی وضــع، موضــوع را بــه رفقــا تشــریح 
کــردم. شــب نــا وقــت شــده و صحبــت هــم تــا انــدازه ای بــه نتیجــه رســیده بــود. بزرگمــرد مثــل اینکــه 
اصــاًل حــرف هــای مــرا نشــنیده باشــد شــروع بــه بــوت پوشــیدن کــرد و بعــد هــم ایســتادند. مــن گــپ 
هایــی زدم کــه اینجــوری شــود و آن جــوری. مجیــد بــا تبســم بســیار زیبــا رو بــه » د . و« نمــوده گفــت:

» حال چیزی کرده نمی توانیم. هرچه آمد می آید« و با مطایبه عالوه کرد:
» سگرت کشیده می برآییم، هر چه بادا باد«.

مــن یقیــن داشــتم کــه بزرگمــرد تصمیمــی اتخــاذ نمــوده اســت، امــا ایــن موضــوع را بــرای اینکــه مــا را 
بــه شــجاعت دعــوت نمــوده باشــد و بــه مــا اطمینــان داده باشــد کــه عقــاب بلنــد پــرواز از کرگــس هــا 
ترســی بــه دل راه نمــی دهــد و رهبر»ســاما« را ترســی از برخــورد رویــاروی بــا دشــمن تــا دنــدان مســلح 

و خــون آشــام نیســت، گفتــه اســت.
هــر ســه نفــر خــارج شــدند و بــا خــارج شــدن شــان تپــش قلــب مــن ســرعت گرفــت و چنــان ســر از 
پــا خطــا دادم کــه خانمــم متوجــه گردیــده و در اندوهــم شــریک شــد. امــا چنــد لحظــه نگذشــت کــه 
موتــر بزرگمــرد مــا بعــد از عقبگــرد بــا ســرعت محــل را تــرک گفــت و آن موتــر بــد جنــس کــه اینهمــه 
باعــث اذیــت مــا شــده بــود جــا بجــا بــه مــارش ماشــین خــود ادامــه داد و فقــط سرنشــینانش متوجــه 

حرکــت موتــر گردیــده و ســری بــه پهلــو گشــتاندند.
مــن کــه بــه بیــرون چشــم دوختــه بــودم و دور موتــر مجیــد را تعقیــب مــی نمــودم بــه مجــردی کــه 
موتــر از دیــدم خــارج شــد چشــمم بــه آســمان ســیاه و پرســتارۀ زمســتانی افتــاد. ســتاره هــای زیــادی 
را دیــدم، در میــان ســتارۀ روشــن و درخشــانی را مشــاهده نمــودم کــه صمیمانــه بــه مــن چشــمک مــی 
زنــد و هنــوز لحظــۀ نگذشــت کــه ســتاره از نگاهــم مخفــی شــد و مــن چنــد دقیقــه بــه جــای درخشــش 
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ســتاره در آســمان چشــمانم را میخکــوب نمــودم، امــا اثــری از ســتارۀ روشــن و زیبــا نیافتــم. آن شــب 
کــه مــن ســتارۀ سرنوشــت ملــت را در زمیــن دیــده بــودم بــه آن ســتاره بــا وجــود بزرگــی، درخشــش و 
زیبایــی اش کمتــر توجــه کــردم و از فــرط خوشــی مالقــات رویــاروی و حــل معضلــه بــا رهبــر» ســاما« 
احســاس راحــت مــی کــردم و چنــان غــرق شــعف غــرور آمیــز بــودم کــه بــه مجــرد رســیدن بــه بســتر 
خوابــم بــرد. صبــح زود آرام تــر از روزهــای دیگــر از خــواب بیــدار شــدم و مثــل اینکــه بعــد از اســتراحت 

مطبــوع و دراز مــدت وزن گرفتــه باشــم و نیرویــم افزایــش یافتــه باشــد کارهایــم را آغــاز نمــودم.
امــا صــد افســوس اینکــه دیــدار بــا بزرگمــرد افســانه ای اولیــن و آخریــن دیــدار بــود. هنــوز چنــد هفتــۀ 

هــم ســپری نشــده بــود کــه آوازۀ دســتگیری مجیــد زبانــزد خــاص و عــام گردیــد و بعــد هــم . . .
و آن شــب شــوم بــود کــه مــن بــه یــاد آن ســتاره افتــادم، بلــی! آن ســتارۀ بــزرگ، پُردرخشــش و زیبــا 

در آســمان ســیاه کــه زندگــی اش یــک لحظــه بــود.
مجیــد در باســتیل فاشیســت هــای روســی مردانــه جــان داد، امــا آرمــان مقدســش و ســازمان پوالدینــش 

پــا بــر جــا اســت و قــرن هــا زنــده خواهــد مانــد.
بــه آرمــان مقــدس مجیــد قهرمــان ســوگند کــه تــا طنیــن امــواج نشــنیدۀ پیــروزی در میهــن مــان تــا 
آخریــن مــرد بجنگیــم و نگذاریــم درفــش پــر افتخــار ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان کــه میــراث 

گرانبهــا و پـُـر غــرور مجیــد اســت خمیــده گــردد.
همرزمان!

ــز ســایر رزمنــدگان ارجمنــد  ــر گرانقدر»ســاما« و زندگــی حماســه آمی بیاییــد از حماســۀ زندگــی رهب
کــه بــا ســرود زندگــی بــه پیشــواز مــرگ شــتافتند و بــا خــون هــای خویــش نــو نهــال آزادی را آبیــاری 
نمودنــد الهــام بگیریــم و چنــان حماســه هــا بیافرینیــم کــه دشــمن زبــون گــردد و جالل و شــکوه انســان 

آزاد ثبــت اوراق زریــن تاریــخ گردیــده بــه اســطوره هــا بــدل شــود.
خاطره از : » ع«

از عمق شب ستاره یی آمد نفس زنان
در موج اشک های من افتاد و جان سپرد
چون چشم آهویی که به سر چشمه یی رسید
چون قلب آهویی که به سر چشمه یی فسرد

ــا مــی تافــت و  ــه آن ســتاره مــی اندیشــم. ســتاره یــی کــه از دل شــب در اعمــاق دری مــن همیشــه ب
ــا ماننــد الماســی مــی درخشــید. ــر بلــور آبگینــۀ دری تصویــرش ب

آن روزهــا دریــا آرام و صلــح جــو بــه نظــر مــی رســید. کفــی آرام و نهــادی آشــفته داشــت. گاهگاهــی 
کــه دم ســموم تابســتانی بــه رویــش مــی وزیــد، کــف آبگینــه اش چیــن و شــکنی بــر مــی داشــت. آنــگاه 
مــی دیــدم کــه ســتارۀ روشــنی بخــش، در انحنــای امــواج بــا چــه ابهــت زیبــا و خیــره کننــده یــی بــه 

نوســان در مــی آمــد! آن ســتاره »مجیــد« و ایــن دریــا »مــردم« اســت. 
امــروز دریــای مــردم توفانخیــز و پرخاشــگر اســت. بغــض گلوگیــرش ترقیــده اســت. مــوج هــای پرخروش 
و بالــدارش کــه در بســتر آرامــش نمــی گنجــد چنــان کــوه هایــی از دل دریــا ســر بــر کشــیده اســت. 
ایــن مــوج هــای توفــان گســتر صخــره هــای بــر جــا مانــده و زمینگیــر را از جــا بــر مــی کنــد و بــا خــود 
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مــی کشــاند.
ــان  ــود، در زاد روز توف ــد ماهــی شــناور ب ــا مانن ــان آرا کــه در هجــوم مــوج هــای دری ــرد توف ــر م آن اب
ــر جــا  ــر مــرد رســتم صولــت در ذهــن دریــای مــردم ب غــروب کــرد. امــا هنــوز روح مجســمی از آن اب
ــالش  ــردم، ت ــی م ــا زندگ ــزی ب ــده اســت. عطــش ســیراب نشــدنی و اشــتیاق ســوزان او در در آمی مان
ــالش از او  ــی پرت ــد موج ــا آرام، مانن ــردم، روح ن ــی م ــاع زندگ ــودی اوض ــی بهب ــگی او در راهیاب همیش
نمونــه یــی روان و جــاری بــود. اینهــا همــه عوامــل بازمانــدۀ شــخصیتی شــدند کــه بجــا قهرمــان ملــی 

لقــب گرفــت.
ــالش و  ــارزه – ت ــی مب ــی او، زندگ ــت. زندگ ــداکاری اس ــدۀ ف ــۀ زن ــرگ نمون ــی م ــان ب ــد آن قهرم مجی
پیــکار در راه بهــروزی انســان اســت. او ماننــد الماســی بــر تــارک شــرف انســانیت مــی درخشــد و ســرود 

بیــداری در گــوش راهیــان دیــار آزادی مــی خوانــد.

من رهنورد کوه غروبم به باغ صبح
پای حصار نیلی شب ها دریده ام
از الشه های گند هوس ها رمیده ام
مستان سر شکستۀ در راه مانده را
با ضربه های سیلی – سیلی سرزنش
بیدار کرده ام.

یــاد مجیــد خاطــره انگیــز اســت. هــر وقــت بــه او مــی اندیشــم خاطــرات فنــا ناپذیــری در ذهنــم گل مــی 
کنــد و مــوج غمگیــن و دلنــواز آن در تارهــای روحــم شــور و نوایــی بــر مــی انگیــزد.

ــود.  ــرده ب ــن را کرخــت ک ــنگین زمی ــرف س ــود. ب ــده ب ــرف باری ــام روز ب ــود. تم ــرد زمســتانی ب روز س
پغمــان، ســراپا زیــِر روپــوش بــرف خوابیــده بــود. نزدیــک شــام زنجیــر دروازه بــه صــدا در آمــد. در را 
گشــودم، بــا چهــرۀ مردانــۀ مجیــد کــه لبخنــد شــیرینی بــر لــب داشــت رویــا رو شــدم. ســیما و لحــن 
صدایــش خســتگی مفرطــی را بازگــو مــی کــرد. برایــم گفــت کــه از شــمالی آمــده و تمــام روز را روی 
بــرف پــای پیــاده و گرســنه راه پیمــوده. بــه خانــه بردمــش و نــان و چایــی برایــش آوردم. آنــگاه، بعــد 
ــاز دارمــش. گفتــم شــب را  از صــرف چــای از جــا برخاســت و آمــادۀ رفتــن شــد. خواســتم از رفتــن ب
همینجــا بمــان، رفــع خســتگی کــن، فــردا صبــح هــر جــا میــروی بــرو! مجیــد گفــت کــه در درۀ پغمــان 
قــراری گذاشــته اســت و اگــر نــرود قــرارش بهــم مــی خــورد و آنهایــی را کــه بــا هــم وعــدۀ دیــدار دارد 

بــه انتظــاری بیهــوده مــی نشــاند. اینــرا گفــت. یــک چــراغ دســتی و یــک تفنگچــه بــا خــود داشــت.
تمــام شــب بــه فکــر او بــودم. شــب بــه پایــان رســید و بامــداد بــا صــدای زنجیــر دروازه پشــت در رفتــم. 

مجیــد آمــده بــود.
= =

روز دیگــر و ماهــی دیگــر بــود. زمســتان بــا نفــس هــای کرخــت مــی دمیــد. مــن و آغــا مجیــد از شــمالی 
راهــی پغمــان شــدیم. آن روز هــم روز بــرف بــاری بــود. روی بــرف راه مــی رفتیــم و راه مــی رفتیــم تــا 
بــه کوتــل زرشــخ رســیدیم. بــرف تــا زانــو مــی رســید. در کوتــل زرشــخ مجیــد گفــت: مــن همینجــا 
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مــی خوابــم، چــون خیلــی خســته و بــی خــواب هســتم. تــو هــم کوشــش کــن کــه گــردش کنــی کــه 
کرخــت نشــوی. مجیــد یــک ال پتــوی خــود را روی بــرف همــوار کــرد و الی دیگــر آن را بــر روی خــود 
کشــید و بــه خــواب رفــت. زیــرا او بیــدار خــواب دو شــب و روزه بــود. مــن گاهــی مــی نشســتم و گاهــی 
گــردش مــی کــردم تــا صبــح دمیــد و گلبانــگ خروســان بــه پیشــواز ســپیده نــوای شــادی ســر کــرد. 
مجیــد هنــوز خوابیــده بــود. زیــر لحــاف بــرف. خوابــگاه او از کــف برفپــوش زمیــن اندکــی برجســته مــی 
نمــود. رفتــم، او را بــه آهســتگی تــکان دادم. از جــا برخاســت. بــرف هــای پتویــش را تکانیــد و هــر دو بــا 

هــم رو بــه پغمــان راه افتادیــم. وقتــی بــه خانــه رســیدیم شــفق دمیــده بــود. 
ــرد. نزدیکــش  ــرا صــدا ک ــی ســاعت ده شــب م ــود. حوال ــده ب ــه خوابی ــد در خان شــب همــان روز مجی
رفتــم. گفــت: در فاصلــۀ چنــد صــد متــری صــدای پــای پنــج نفــر شــنیده مــی شــود. از روی بــام ببیــن 
کــه آنهــا چــکاره هســتند و کجــا مــی رونــد. مجیــد شــب و روز مترصــد وضــع امنیتــی خــود بــود. زیــرا 
دولــت داوود چهــار ســوی ابــر مــرد مــا دام و کمیــن گســترده بــود. مــی خواســت او را بــه هــر وســیله 
ــان گــذارد. از  ــرور مجیــد نقطــۀ پای ــا در دفتــر زندگــی مبــارز پ یــی کــه ممکــن باشــد گیــر بیــاورد ت
همیــن رو اســت کــه مجیــد حتــی وقتــی ســر بــه بالیــن مــی نهــاد بــا تمــام حــواس خــود در ترصــد 
ــر ســایه روشــن  ــاره هــای اب ــام رفتــم. مــاه از پشــت تکــه پ ــا شــنیدن گفتــار او روی ب مــی نشســت. ب
کمرنــگ بــه زمیــن مــی افگنــد. در دور دســت هــا نــگاه کــردم. آنجــا کــه نگاهــم کار مــی کــرد چنــد 
نفــر، ماننــد ســایه هــای متحــرک در برابــر چشــم پیــش آمدنــد. لحظــه یــی منتظــر مانــدم تــا نزدیــک 
شــدند. دیــدم پنــج نفــر انــد. خــود را از چشــم آنهــا در گوشــه یــی مخفــی کــردم. از پهلــوی خانــۀ مــا 

گذشــتند و رفتنــد.
از بــام فــرود آمــدم و بــه او گفتــم کــه پنــج نفــر بودنــد و شــاید از مهمانــی برگشــته بودنــد. پرســید: از 

کجــا فهمیــدی کــه از مهمانــی آمــده انــد؟ گفتــم: از خنــده هــا و صحبــت هــای عــادی شــان.
امــروز مجیــد در بیــن مــا نیســت. امــا راه او بــا ماســت. کتابــی کــه زندگــی مبارزخیــز او گشــوده اســت 
ــه خــود مــی پیچــم، خاطــرات او در مــن  ــز او ب ــرا روی ماســت. مــن هــرگاه کــه از فقــدان درد انگی ف
بیــدار مــی شــود. صدایــش مــی کنــم: ســهیل مــن کــه از آســمان زندگــی غــروب کــردی ببیــن کــه 
غریــو توفــان ســوگنامۀ تــرا چــه بیدرنــگ مــی خوانــد! مــن بــا غــروب تــو در شــبی بــی ســتاره فــرو رفتــه 
بــودم کــه هنگامــۀ توفانــی بــر پــا شــد و خــروش تنــدر هــا بــا دور شــهاب هــا اســت. شــهاب هایــی کــه 

دنیــا از آن اســتناره خواهــد کــرد.
خاطره از : » ک. ا«

دور، آنجــا، در آســمان اندوهبــار زندگــی ســتاره ای بــر رویــم چشــمک مــی زنــد و نــوش مــی خنــدد. 
ایــن ســتارۀ پرفــروغ، تابناکتریــن خاطــرۀ زندگــی را در مــن بــر مــی انگیــزد. ایــن ســتاره، مجیــد ابــر 

مــرد و روز هــای بــا او بــودن اســت.
این خاطره مرا در سال ۱۳5۳ می کشاند.

یکــی از شــب هــای ســرطان بــود کــه کســی بــا اشــارۀ مخصــوص بــه دروازۀ حویلــی کوفــت. شــتابان رو 
بــه دروازه رفتــم. در راه از خــود مــی پرســیدم کــه پشــت در، کــی خواهــد بــود؟ و بــاز وسوســۀ پرســش 
ســوال پیچــم مــی کــرد. کــی خواهــد بــود کــه شــبانه بــه ســراغم آمــده اســت؟ در پهنــۀ یــادآوری هــا 
ســیمای صمیمــی – صادقانــه و دوســت داشــتنی رفقــا از ذهنــم مــی گذشــت و زنــگ صــدای دلنشــین 
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آنهــا در گوشــم مــی پیچیــد. فکــر نمــی کــردم کــه رفیــق شــفیق و صفــا آفریــن ما)مجیــد( پشــت در 
منتظــر باشــد. در را گشــودم. بیــرون در، چشــمم بــه دیــدار »عمــار« بــا شــهامت و رزم آزمــا، روشــن شــد 
کــه بــا جمعــی از همراهــان خــود ســراغم آمــده بــود. آنهــا را بــه خانــه راهنمایــی کــردم. در روشــنایی 
چــراغ در جمــع یــاران مجیــد را بــاز یافتــم. مــن بــا اینکــه تمامــی رفقــا را چــون مردمــک چشــم خــود 
ــن میــان، در جمــع گــردان پیــکار مجیــد،  ــد. دری ــاز هــر یــک جــای خــود را دارن ــا ب دوســت دارم، ام
قهرمــان افســانوی عزیزتریــن شــخصیتی بــود کــه تــا امــروز مــی شناســم. خطــوط خوانــای خلــوص نیــت 
بــر ســیمای صــادق و صمیمــی او مــی دمیــد. عطــش ســیراب نشــدنی و اشــتیاق ســوزانم نســبت بــه او  
بــر آنــم داشــت کــه دیــده از دیــدارش بــر نــدارم. بــر ســیمایش ســادگی بــی ریــای جــان مــی گرفــت 
کــه حکایــت از بیریایــی مردمــش مــی کــرد. بیــان رســا و شــیوایش بــه زمزمــۀ جویبــار مــی مانســت. 
کلماتــی کــه در زبانــش جــاری مــی شــد، بــا منطــق و نیــروی بــاور نکردنــی آمیختــه بــود. هرچــه دیــده 
بــه دیــدارش مــی دوختــم نــگاه عطشــانم ســیراب نمــی شــد. بــا تمــام حــواس بــه گفتــارش گــوش مــی 
ــه خــود نمــی دادم. تنهــا از راه  ــودم. کوچــک تریــن حرکتــی ب ــه تمــام معنــی مســحور شــده ب دادم. ب

چشــم زنــده بــودم. 
ــه  ــت و نپرســیدم ک ــادم رف ــن روی آورد. ی ــه م ــی خویشــی ب ــت ب ــک حال ــد ی ــا مجی در همنشــینی ب
غذایــی خــورده انــد، یــا نــه. اگــر در گوشــۀ خانــه، آن چنــد قــرص نــان و مقــداری کشــمش پنیــر کــه بــا 
خــود آورده بودنــد، توجهــم را جلــب نمــی کــرد، شــاید تــا روز یــادم نمــی آمــد کــه بــه آنهــا نــان و آبــی 
بدهــم. از جــا برخاســتم. بــه خانــۀ دیگــر رفتــم و از مــادرم خواســتم کــه خوراکــی تهیــه کنــد و مــادرم 
گفــت: در خانــه بــه جــز چــار تخــم مــرغ چیــزی دیگــر نبــود. در آن نــا وقــت شــب بنابــر مالحظاتــی 
نمــی شــد از همســایه هــا نیــز چیــزی قــرض گرفــت . ناگزیــر تخــم هــا را جوشــانده بــا چنــد چاینــک 
ــا مشــتی عذرخواهــی و تشــریفات ســنتی بــه پیشــگاه رفقــا ایســتادم  چــای پیــش روی آنهــا نهــادم. ب
و شرمســارانه عفــوی و بخششــی و تأســفی بــر لــب رانــدم کــه چــرا خــوراک مناســبی نتوانســتم تهیــه 
کنــم. رهبــر بــزرگ جنــگاوران بــا نگاهــی مهربــان بــر رویــم نگریســت. خــود تبســم شــیرینی کــرد. در 
نــگاه تبســمش چیــزی خوانــدم کــه از گفتــه پشــیمانم کــرد. و از خطــور فکــری کــه بــه ســرم زده بــود، 

معــذب شــدم. احســاس ســرخوردگی و شرمســاری کــردم و رویــم غــرق عــرق شــد.
ــگاه خــود  ــا در پای ــا اســت. م ــگاه همیشــگی م ــۀ شــما پای ــز! خان ــم گفــت: برادرعزی ــگاه برای ــد، آن مجی
مهمانــی خــوردن نیامــده ایــم. اینجــا ممکــن اســت دیــر بمانیــم. مــا، در خانــۀ شــما مهمــان نیســتیم 
کــه شــبی یــا روزی را بــا شــما بــه ســر بریــم و شــما هــم دســترخوان رنگیــن پهــن کنیــد. . . ایــن رســم 

رفیقانــه نیســت.
آن شــب و شــب هــای دیگــری را بــا هــم ســر کردیــم. اوه، چقــدر ایــن هــم نشــینی افتخــار آفریــن بــود! 
از خوشــحالی زیــاد بیخــود بــودم. ســرم بــه آســمان مــی رســید و وزنــم را باختــه بــودم. ایــن هــم نشــینی 
ــه رویــم گشــود.  ــا شــناخته ای را ب ــر محاســنم افــزود. مصاحبتــش دنیــا هــای ن از معایبــم کاســت و ب
بــا او تــا ســرزمین هــای سرســبز انســانیت، روزهــای آفتابــی خوشــبختی و مرزهــای مســاوات و عدالــت 
اجتماعــی ســیر کــردم. معنــی رفاقــت و صمیمیــت، فــداکاری و از خــود گــذری، اســتقامت و پایــداری، 
ــا  ــاری، پشــتکار و پایمــردی در دشــواری هــای زندگــی، کیــن و نفــرت مهــار نشــدنی ب حوصلــه و بردب

دشــمنان مــردم و میهــن را فــرا گرفتــم. 
ــاوی  ــور ح ــاب قط ــود. کت ــه ب ــراخ حوصل ــه ف ــت و در مطالع ــگاف داش ــری زود رس و موش ــد، فک مجی
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مطالــب ثقیــل علمــی را بــر مــی داشــت و در فرصتــی کوتــاه – یــک یــا دو روز – ســراپا مطالعــه و تمامــی 
مســایل آن را مــی شــگافت و بــه زبــان ســاده ای کــه بــرای هــر مبتــدی قابــل درک بــود، بازگــو مــی 

کــرد.
از بــود و بــاش مجیــد در پهلــوی مــا چنــد روزی نگذشــته بــود کــه مبتــال بــه پــای درد شــدیدی شــد. 
ایــن درد بــه انــدازه ای تشــدید یافــت کــه از گشــت و گــذار بــاز مانــد. در موقــع ضــرورت بــا تکیــه بــر 
عصــا بیــرون مــی رفــت.  بــا اینهــم خــود را ســر حــال نشــان مــی داد. بــا وصــف اصــراری کــه مــی کــردم 

نمــی خواســت از زیــر ُقولــش بگیــرم و در بیــرون رفتنــش دســت یــاری دهــم. 
زندگــی مخفــی، دور بــودن از شــهر، نبــودن دوا و داکتــر موانــع بازدارنــده در راه مــداوای او بــود. در آن 
حــال کــه در کــورۀ درد مــی ســوخت، هرگــز حرکتــی کــه دال بــر  بیتابــی باشــد از خــود نشــان نمــی 
ــدم. از آنجــا کــه در کار  ــازار خری ــوازم پیچــکاری از ب ــه و ل ــم ادوی داد. بعــد از گذشــت روزهــا چنــد قل
انژکســیون اصــاًل وارد نبــودم جرئــت تزریــق ادویــه را در خــود نمــی دیــدم. از اینــرو خــودش، ادویــه را 
پیچــکاری کــرد. چنــد روز بعــد رفقــا بــه دیدنــش آمدنــد و او را در نقطــۀ نــا معلومــی انتقــال دادنــد. 

از آن روزهــا تــا امــروز هفــت ســال مــی گــذرد و مــن بــی آنکــه لحظــه ای از یــاد او غافــل باشــم، بــی 
آنکــه لحظــه ای بــه خــود بیندیشــم، پیوســته بــه فکــر او و آرمــان بلنــد پایــه و انســانی او بــوده ام. هــم 
ــا او کتابــی در مغــزم پرداخــت  کــه بهتریــن مواهــب زندگــی فــردی در برابــرش رنــگ مــی  نشــینی ب
ــردی  ــل ف ــک جمــع درآمیخــت و در اســتحالۀ شــخصیت و خصای ــردی را در ی ــای ف ــازد. او، ارزش ه ب

نقشــی  معجــز نمــا آفریــد. 
در یــک شــب نحــس جغدهــای ویرانــه نشــین و مــرگ خــواه خبــر اعــدام ابــر ُگــرد بــی همتــا را پخــش 
کردنــد. بــا شــنیدن ایــن خبــر جهــان در چشــمم در شــبی تاریــک فــرو رفــت. فقــدان دردنــاک او حــال 
و هوایــم را بهــم ریخــت. همــه چیــز در نظــرم ســرد و بــی روح جلــوه کــرد. ســتارۀ ســهیل مــن کــه در 
ــرا از سوســوی خــود  ــود، خامــوش شــد و م ــده ب ــا تابی ــۀ م ــدۀ خان آن شــب تابســتان، در آســمان تفی

محــروم کــرد.
مجید، ای یاد بخش تلخ ترین و شیرین ترین خاطرۀ زندگی من!

بگــو کــه بــی تــو در آســمان شــب هــای تیــره بــه کــدام ســتاره نــگاه کنــم. تــو بــودی و ابدیــت در طلــوع 
تــو بــود. تــو غــروب کــردی و ســوگی جانگــزا در غــروب تــو اســت.

ای شهید، ای غروب جاودان شادی من!
تو نیستی که ببینی چگونه و دور از تو 

بر روی هر چه درین خانه هست
غبار سربی اندوه بال گسترده است.

ای پاکمــرد تســلیم ناپذیــر کــه در مهــاد آزادی بــه دســت پاســداران بربریــت از پــای افتــادی، امــا »هنــوز 
جــای تــو در جــان زندگــی ســبز اســت.«

ای مرزبــان بیریــای آزادی کــه فقــدان درد انگیــز تــو ســوگنامۀ تاریــخ اســت. بــه خــون پــاک تــو ســوگند 
کــه خــرس هــای قطبــی را دوبــاره در جنــگل توحــش وا میتارانیــم.

بــه آرمــان انســانی تــو کــه بــا ننــگ اســتعمار تصفیــۀ حســاب مــی کنیــم و تــا آخریــن رمــق راهــت را 
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دنبــال.
خاطره ات پُرفروغ
و یادت گرامی باد!

خاطره از : » ع«



57ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

مرثیۀ آغاز شهادت

با نام تو 
به درگاه کوه رفتم

                      و کوه راهم داد.
نام تو، تاج شرف است بر تارک مغرور کوهستان

                                                      فرخنده باد نام تو.
= =                 

با نام تو 
       -چون صاعقه-

بر تن عفن شب آتش زدیم
شب،

از باران،
        چراغان شد.

= =               
با نام تو

در آستانۀ باران به سالم ایستادیم
پِلک باران

قطره قطره از گریستن باز ماند
تا خورشید غضب چشم تو

عدالت را در زمین سبز گردانید.
= =              

با نام تو
از آستان سربی سایه

از دشت های وحشی سوخته،
                                 گذشتیم

از ساحل غمناک جیحون
و از رودبار خون.

با نام تو
از کوره راه کوهستان

و از کوچه های باریک شهرستان گذشتیم.
= =                   
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نام تو
رود بار خروشندۀ همسفر باران است.

= =                  
نام تو

      گذرگاه ستاره است
وقتی که از قعر ظلمت

به سوی کهکشان سفر می کند.
= =                 

در شبان دلگیر»کوهستان«
مادران ماتم زده

نام ترا
کنار گهوارۀ فرزندانی که در بلوغ جامۀ خون به تن می کنند،

به الالیی گریه می کنند.
= =                       

در شب مصیبت
با تقوای نام تو

به دیدار عارفان خونین کفن کوهپایه های مقاومت، شتافتیم
کوه ها چراغان شد

دریای آتشزای ایمان شد.
و فریاد خشماگین خدایان تشنۀ انتقام هولناک

وقتی تو، در پای دیوار لرزان تاریخ
                                        فرو ریختی

از خاک تو
کوه اسطوره قد کشید.

= =                   
وقتی تو

نعش تاریخ را در تابوت فریاد زمان به خاک می سپردی
گنجشکان شاخسار بلند تغزل

و عارفان خاک نشین تحمل
مرگ را نفی کردند.
= =                   

وقتی حرامیان تاریخ
مرگنامۀ صداقت نسل مرجانی ترا خواندند،

                                                  دروغ گفتند
تو مرگ را چنان بر سر شان فرو کوفتی که صخره در سقوط.

= =                     
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وقتی تو
در هاله یی از نجابت
و در لطیفی از عرفان

از شکنجه گاه خونین جالد و . . .
بر پشت بام های اسطوره بر شدی،

تاکستان های»شمالی«
و زنبق دره های»کوهستان«

تصویر ترا برای همیش
بخاطر سپردند.

= =                
در بلند ترین کوه ها روح تو شهید می شود

در بلند ترین کوه ها روح تو به خون شسته می شود
روح تو،

به انتظار می نشیند،
                      در بلند ترین کوه ها.

= =                
در خاکستر صخره های غرور به دشمن وام داده،

قلب من می نالد
روح تو درد می کشد

ما شاهد تباهی غرور بر باد رفتۀ خویشیم.
= =               

از فراز گلدسته های شکسته
اذان غمناک مغرب بلند بود که روح تو آیت بزرگ فتح را برخواند.

= =              
در شام خونین ردا

غریب وادی شب های بی مهتاب
به سوی بانگ فالح راه می پیمود

تا ماه را » به دعای نومید وار« طلب کند
 تو ستاره شدی

در آسمان شهادت
و شهادت با تو آغاز گشت.

= =               
در جلگه های حقیر
شهرت را بنا نکردی

در بلند ترین کوه ها، نردبان گذاشتی تا بر آسمان صعود کنی.
شرم باد ساکنان حقیر جلگه های کوچک را
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که چشم انتظار باران اند
نه از ابر رحمت، که از ابر نازای افق های دور.

= =               
جنگل مغرور کوهستان

از بلند ترین کوه ها آب می خورد
ابر نا آبستن صحرا

راهی به شهر کوه ندارد
= =               

هزاران رستم زمان
سایۀ همایون غرور خنجر به دست ترا دنبال می آیند

تا راه گزستان دریابند
که شهزادۀ مغرور ستاره نشین قطبین

دیریست آزادی را در بند کرده
و دستان شرافتمند آل زال را.

= =                
از محراق اندیشۀ تو

که اشراقگاه عارفانه نسل ماست
چه سماعی برخاست

که جانبازان طریق پور منصور را
به پیشواز شهادت برخواند.

= =                
عیسای من!

در پهلوی دهکدۀ جلجتای خون تو
گیاهی روییده لطیف و خیال انگیز

با ساقه های نرم و طالیی، چنان گیسوان فرشته ها در باد.
روزی عطر این گیاه

در مشام کودکان دهکدۀ خون تو، می پیچد
تا رویا های بزرگ ترا تعبیر کنند.

= =                
اینک دجال سوار بر خرش فراز می آید

چشم چپش خونین ست
در دستی بهشت و در دستیش جهنم

تذکرۀ تابعیت را
زیر لب تکرار می کند.

= =                 
اینک که طیف هفت رنگ آتش دشمن



61ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

خواب سنگی کوه پایه ها را اخالل می کند
نام بزرگ تو،

فرشتۀ نگهبان گیاه و درخت است.
نگهبانا!

درخت ها را از سنگ پناهی باش.
= =                 

شبح آدمی خوار رژیم خون
دنبال طعمه بود، که ما در شام خاکستر سفر کردیم

و خاکستری را که حرامیان تاریخ
در آئینۀ آب و سنگ ریخته بودند،

                                       با درد نگریستیم.
از دشت های سوخته
و از قریه های متروک

فریاد انتقام بر می خاست که ما در شام خاکستر سفر کردیم.
= =                  

دهقان کشتزاران بی صاحب
خاکستر جمجمۀ انسان را در مزارع می پاشید

که ما در شام خاکستر سفر کردیم.
= =                  

در درۀ غیبی
مردها، نعل درست می کردند، سواران را،

و زنها کمند می بافتند، عیاران را و یاران را،
                                                که ما در شام خاکستر سفر کردیم.

= =              
تو از ساللۀ نجابت ها

در حاشیۀ مرگ و خون زاده شدی، و با تو
عیاران خراسان بار دیگر

تابوت گلپوش یعقوب را از دروازۀ تاریخ گذشتاندند،
و دستان ناپاک خلیفه به عزا نشست.

= =             
خون ترا 

خاک نتواند فرو کشیدن
که تو از تبار الله و شقایقی.

قطره یی از خون تو کافیست
تا همۀ کوهساران

جامه یی از الله بتن کنند.
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= =              
سردار خفته در خون!

برخیز و سر از گور خونین گمنامت بلند کن و بنگر
که در هر لبی سرودی ست
و در هر دستی شمشیری.

= =             
به یقین،

روزی تو در دهلیز تاکستانها آفتابی می شوی،
                                                  تا تاک ها را آب دهی.

ما با هم منظومۀ بلند تاکستان را خواهیم سرود
و منظومۀ بلند خراسان را.

آه، که تاکستان!
بی وجود تو چقدر غمگین است.

***

سالم بر خورشید

من از نگاه تو سیمای زندگی ها را
در امتداد زمان پر فروغ می بینم

تو در نگاه خود از شب به روز می نگری
تو پیش پیش سپاه زمانه رهسپری
من از نگاه تو در خط امتداد زمان

زمانه یی که در آن
نگاه خستۀ شب سخت هرزه جوالن است

امید گمشدۀ خویش باز می جویم
نوای زمزمه ساز،

نوای مرغ مهاجر به گوش می پیچد
که در زمانه شبان،

فراز سایۀ دلتنگ می کند پرواز.

نگاهت از پس کوه نیش می زند در روز
و روز می جنبد

و سبزه می دمد و گل ببار می آید
ز خون شاهرگش در زالل آبی روز
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گالب سرخ به رخسار صبحدم روید
زبان سجدۀ گل در سپاس خود گوید:

سالم بر خورشید!
و کوه نغمۀ گل را صدا کند تکرار:

سالم بر خورشید، سالم . . .
تو ایستاده به نیالب برکه های فجر
به شط سرکش دریای بامداد امید
خمار خواب ز رخسار روزها شویی

تو در تالطم دریای نقره گونۀ صبح
به موج رستاخیز
به اوج توفان ها

شراع کشتی آزادی پیش میرانی
تو دیدبان صعودی به باره های زمان

تو پاسدار وفاکیش حرمت وطنی
تو رهگشای شب کور انتظار منی

تو شمع جادۀ شب های زندگی سوزی
تو آتشی، تو فروغی

تو زیستمایه آزادگان امروزی.

نگاهت از سر کوه نیش می زند در روز
و روز می جنبد

و سبزه می دمد و گل ببار می آید
نگه ز خون رگ خویشتن به آبی روز

گالب سرخ به دامان صبح افشاند
زبان سجدۀ گل در سپاس خود
                               خواند:

سالم بر خورشید،
سالم بر تو که خورشید گرمتاب منی!

= =                           
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دستنویس شعر»اهداء به آء دل«

اهداء به آء دل

شعریست از مجید تقدیم به همسرش

بتو آء دل!
به تو کز بیکراِن قیرگون شبهای رویا ها

فروِغ دوِر پرواز خیالت 
                     در زمین خاطرم

                                    الماس می ریزد
و زین کانون افسرده،

                  شرار آرزو،
                        از زیر خاکستر

                                      بر انگیزد!
به تو آء دل!

    که پیک داستان گوی نگاهت
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         با سر انگشتان جادویی
     به درب خاکریز قلعۀ متروک دل

                                    زنجیر می کوبد،
 و راز مبهمی را

        -با زبان نور-
         به این زندانی آرمان های دست نارس
                                         ارمغان آرد.

    پیامی بی ریا
                از پشت در دارم

    به یاد آری
    سحرگاه بهار با نشاطی را؟

    که طفل الله ات
                  در دشت های غربت اندوهگین

                                                بشگفت
    افق،

     از ابر های خشمگین
                          پر دود،

    فضا از هیبت رگبار
                       بغض آلود

    تو غرق غفلت معصوم وز اندیشۀ بود و نبود آزاد
    اسیر هرچه بادا باد

                      در آن هنگام
                     خضر خوش پی آوارگی
                    از رهگذاِر سیل ویران گر

  ترا با دست مهر از جا گرفت و
                    در دل گلدان،

                    به زیر آفتاب آورد
و در آغوش انوار نوازشگر

                  به جان پرورد.
تو اکنون

               اللۀ خوشرنگ و شادابی!
که در گلبرگ هایت

              خون صحرا
                      موجزن باشد
و دیگر خلوت گلخانه های شهر

                      -با دیوار های شیشه-
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                                     بی تردید
برای روح آزاد تو

               زندان محن باشد.
کنون کز دامن آزادۀ کوهپایه ها
                              دوری

مبادا!
با فضای زهرآگین سراب شهر

                           خو گیری.
مبادا!

کز پی اشک زالل اختران
                         اینجا،

اسیر جلوۀ افسونگر مرداب ها
                         گردی.

مبادا!
در هوای دلپذیر

               گرمی آتش
در این ظلمت سرای سرد

                   محو تابش شبتاب ها گردی.
برای قطره آبی
         درینجا

               در دل این چشمه ساران غبار اندود
تشنه کامان

              آبرو بر خاک می ریزند
و بهر لقمۀ نانی

           تهیدستان
                  غرور خویش را

           در مقدم خوکان بیفشانند
تو خود بینی

          که در هر کوی و برزن
               هرزه چشمان هوسباره

به سوی هر گیاهی، هر گلی
       چون خیل زنبوران

                      هجوم آرند
و از گل های عطر آلود

با نیش نگاهی
      شهد بردارند
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                تو مغروری!
               تو بی باکی!

     تو همچون دامن مهتاب
              از آلودگی پاکی

ولی افسوس!
          کز یک گل

                 امید نو بهاری نیست
گل این باغ

         ایمن از گزند نیش خاری نیست
تو خواهی گفت در دل

         پس چه باید کرد؟
و من در پیش چشمم

       کوره راهی صعب و خاراگین
که پایانش هنوز از چشم رس دور است

       و گام اول آن
           دست شستن از خود و
                                 آنگه:

فتادن باز برخاستن . . .
فراسوی هوای آرمان پرشکوه

                       - از جان گذشتن -
چسان این آرزو

              این عشق را
                       با تو توانم گفت؟

جوابت را نمی دانم
مگر،

   دروازۀ دل را
   برویت باز بگشایم

   که با چشمان خود بینی
                 جهان راز پنهانم.

                           )م(

***
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د »قطبي خرس« له اثر څخه غوره شوی

                                  د مجید شهید په یاد

د دنگو غرونو د عقاب بچــیــه! اې د وطـــــن د انــقالب بچـــیــه!  
د ملي ژوند د آب و تاب بچـیـه! د عـظمتونــو د شـــــباب بچــیــه!  

د آزادۍ د شمعــې تــه پـتــنـگ وې    
د وطن هر غلـیم سره په جـنگ وې    

د قربـانۍ د ژوند مـمتاز بچیــه! اې د وطن شجاع سرباز بچــــیــه!  
د هر غريب د زړه د راز بچیه! د آزادۍ نــــغـــمې د ساز بچـــیـه!  

په آزادۍ بانــدې دې ځان ورکــــړ    
تا په دې الر کښې امتحان ورکـــړ    

ددښمن مرگ پسې روان ته وې! ښه مــــبارزه قـهرمــــــان ته وې!  
ښه ننگیالی ځوی د افغان ته وې! د گران وطن خپل نه قربان ته وې  

انقالبـي مــټــو کــې زور تا لـــره    
وطن د مینې زړه کې شور تا لره    

د آزادۍ او شـــهــامـــت بچـیـه! اې د عظمت او لوړ فطرت بچیه!  
اې فــــداکـــاره د مـلت بچــیــه! د وطــن زيـــب او زيـنــت بچیه!  

د آزادۍ د ژونــدون ساه تــه وې    
مــلي وحــدت ســره آشـنا ته وې    

***
په خپل ملت دې حقارت نـۀ مـنه تا په خپل ژوند کې اسارت نـۀ منه  
خــلکو ســره دې خـیانت نـۀ منه وطن کښې خپل دې امارت نـۀ منه  

خلکو په خوښه باندې ستا خوښه وه    
د ظالم زړه کښې ستا چاړه ښخه وه    

راستکار په ژوند کې وې غدار نـۀ وې خادم د خــلکو وې بادار نـۀ وې  
وې زحــمتکش په بــل چار بار نـۀ وې  حق سره يار د باطل يار نـۀ وې  

د آزادۍ د ژونـــد مشعـــل تـه وې     
د وطن ځوی په خـپل عمل ته وې    

ښـــه قـــهرمــانه د جــنگـونـــو وې ته  زمری د غرونو ځنگلونو وې ته  
ټول د دښـــمن په نـیرنـــگـونو وې تـه پوه د جنگو په تکتیکونـو وې ته  

تــه د وطــن د آزادۍ بــچــی وې    
تـــــه د وطــن د آبادۍ بـچــی وې    

انقالبي گـــفتـــار کردار وو ستـا انـــقـــالبـــي ادب شــعــار وو ســتــا  
د آزادۍ غاړه کښې هـار وو ستا دښمن هر ځای کې شرمسار وو سـتا  

د آزادۍ د بــڼ باغـوان تـه وې    
د خپل ولس پـسې روان ته وې    

هوســا، آرامه تا مــدام غوښــتل د وطن خــلک تا نــیکـنام غوښتل  
ظالمان ځکه تا سرسام غوښــتل مظلومان ټول چه تا آرام غوښـتل  



69ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

په حق شیدا وې حق پرسته وې ته    
کله؟ ظالــم او بت پرســته وې تـه    

***

عالي صفاتو د همـت خـاونـد وې ته وې زړوره، د جرئـت خاوند وې  
ته د عظمت او منزلت خاوند وې  فداکارۍ کـښې د غیرت خاوند وې  

تــا به د زور ظــلم بتــان ماتــول    
تا به مــظلومه انسانان خالصول    

د افـــغانــانو دښـــمنانو ته، تــــۀ تسلیمدې نــۀ، جابــرانو ته، تـــۀ  
ددې وطـــن ستــمگرانـو ته، تــۀ  آدمکشانو، خونخوارانو ته، تــۀ   

تــَـل د مـنـزل د آبـادۍ زړۀ کـښې وو    
بـَـل دې مشعل د آزادۍ زړۀ کښې وو    

ستا د ځــگر سره ځگـر دی زمونـږ سـتا د نـــظر سره نظر دی زمـونږ  
ستا د سنـگر سره سنگر دی زمونږ ستا د خنجر سره خنجر دی زمونږ  

روسان وطن کښې کله مونږه پرېږدو     
زاغان وطـن کښې کله مونږه پرېږدو    

د هر دښـــــــــمن ســر تـه ارې دي شـــته دي د اـنقالب تـورې تــېـرې دي شته دي  
د وطن گوټ گوټ کښې دې نارې دې شته دي  مزار دې نشته خو ذرې دې شته دي  

زمونږ په زړونو کښې مزار دی ستا     
د ابــدي ژونــدون يـــادگــار دی ستا    

وطـن د مور پـــاکې لـــمن کـــښې چـــورلــي  ستا د بــدن ذرې وطـن کښې چورلي  
د آزادۍ پــه شـنـۀ گـــلشن کـــښې چـــورلـــي د هر شهید په سرۀ کفن کښې چورلي  

وطــــن د مــینې زمزمــي دي پکښې    
د آزادۍ خـــوږې نــغمـې دي پـکښې    

ځینې چې ستا په سر ارې شوې دلـــته  د روس د السـه چې ټــوټــې شوې دلــته  
ذرې وطن کښې ستا خورې شوې دلته غوښې چه ستا قطرې قطرې شوې دلـته  

بـــــس انـــقــالب د آزادۍ دی زمــــونـــږ    
مــــلــي قــــیــام د آبـــادۍ دی زمــــونـــږ    

دا ويــنې څښونکي انــسانان نـۀ پرېږدو پخپل وطن کښې مونږ روسان نـۀ پرېږدو  
د شــــهیــدانــو قاتــالن نـــۀ پـــرېــږدو د افـــغـانـــانــو دښــمــنان نـــۀ پــرېـــږدو  

دا مــــو وعــــده ده دا کـــالم دی زمـونــږ     
شـــهـــیــده تــا بــاندې ســالم دی زمـونـږ    

اې نــنگــــیــالیه قــهـرمان مـجـیـــده!   د آزادۍ پــــه الر روان مجـــــیـــــــده! 
اې قــــهـرمــانــه گران افغان مــجـیده! وطـــن په خــلکو باندې گران مجیده!  

د آزادۍ ســـتوری آســمان کــښې شـوې    
پــــاتې جـــاويــد افـغانستان کــښې شوې    

۱۸ نوامبر۱۹۸۰         
***
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 د »قطبي خرس« له اثر څخه غوره شوی

که زه چیرته یو شاعر وای

شاعـر نه يمه شهــیـده! چه دې وسـتايــم نـغـــمـو کښـې
            پاس آسمان ته دې په شعر قهرمان کړم په ختو کښې

د بـدن د مـسامونو څــــرخ دې تــاو د انـــقـــالب کـــړم
            د بلبل د زړۀ په شانې زړۀ خپل وټومــبم اغزو کښې

جوش د مینې آزادي دې د مســتۍ په هستي جــــوړ کړم
            د خودۍ غرور مغرور دې را پیدا کړم په رگو کښې

د عیسی په شان ژوندی دې د خپل شعر په اعجاز کړم
            قـــهرمان د آزادۍ دې جــنگ ته وباسم ژوندو کـښې

سرو زخمونو ته دې کښینوم د جنت حورې سر تورې
                                           سوز و ساز د شاعرۍ خپل درته کښــېـږدم په زخمو کښې

په مرموزو ســـلگو ستا کـــښې زما شعر ترجمان وي
                     د رمــــزونو په اســــرار دې پوهیـــدلی په ســلگو کــښې

اې شهیده گران مجیده! که زه چیرته يو شاعر وای
                                          ما ســـتايلی د شعرونو انــقالب پــه زمزمو کــښې

***
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نبرد مجید ادامه دارد

ــت و  ــت پُرعظم ــره ای اس ــا، چه ــردم م ــم م ــخ رزم عظی ــوب در تاری ــی و محب ــت گرام ــد نامیس مجی
تابنــاک کــه از شــنیدن آن بــه دشــمن بزرگتریــن هــراس هــا و نگرانــی هــا دســت مــی دهــد. او قــوی 
تریــن و تــرس آور تریــن ســیما بــرای برژنــف و چوچــه ســگانش و عزیــز تریــن و دلیــر تریــن ســیما بــرای 
مردمــش بــود. آنــگاه کــه افغانســتان در قعــر جهنــم عقــب ماندگــی مــی ســوخت مجیــد ســردار ســتیز  
برضــد طاعــون عقــب ماندگــی شــد و آنــگاه کــه اهریمــن اســتعمار روس کشــور مــا را بــه اشــغال خــود 

در آورد او ســکاندار کشــتی نجــات ملــت از خطــر طوفــان اســتعمار شــد.
او، بــر آن بــود تــا شــهر و ده، ارتــش و کانــون هــای فرهنگــی و . . . همــه جــا را بــه ســنگر مبــارزه بــا 
روس اشــغالگر مبــدل کنــد . همانطــوری کــه او بانــی جنــگ چریکــی روســتایی بــود، آغازگــر و بنیــان 

گــزار جنــگ چریکــی شــهری نیــز شــد.
و آن زمــان کــه افغانســتان لگــد مــال ســم ســتوران روس وحشــی گردیــد، او در صــف مقــدم نبــرد ملــت 
خــود ایســتاد و درفــش مقــدس و کبیــر» یــا مــرگ یــا آزادی« را پیشــاپیش دریــای مواجــی کــه روس 
متجــاوز را غــرق مــی ســازد بــا دســت توانایــش بــر افراشــت و َســمت پیــروزی راســتین را بــه جمعیــت 
نشــان داد و بــا ایــن شــعاری کــه بــر دوش حمــل مــی کــرد عمــق ایمــان مــردم را تبــارز مــی داد. همــان 
ــردد. کســانی  ــره گ ــر دشــمن چی ــالل حــواس ب ــا اخت ــود ت ــی ب ــت کاف ــان جمعی ــام او در می وجــود ن
بســیار، یــا بــه دلیــل بــاور بــه پیشــنهاد شــان و یــا از روی دلســوزی مفــرط از مجیــد مــی خواســتند تــا 
وطــن را تــرک گویــد و از خــارج کشــور مبــارزات مردمــش را رهبــری کنــد. پاســخ او بــه همــۀ شــان در 
ایــن مــورد چنیــن بــود کــه کمیتــه هــای خــارج از کشــور در بهتریــن صــورت نقــش پُشــت جبهــه را 
دارد و آنکــس کــه در کنــار مردمــش نیســت مــرز رنــج، مــرز مشــکل و مــرز ندانســتنی هــای ملتــی را 

چگونــه خواهــد شکســت؟
شایســتگی رهبــری ملتــی را کــه در حــال پنجــه نــرم کــردن بــا ابــر قــدرت بــی شــاخ و دم روس اســت 
کســی مــی توانــد بــه حــق احــراز کنــد کــه در زیــر تــوپ و تانــک و . . . دشــمن مردانــه بایســتد و از 

همینجــا بتوانــد نقــاط بزنــگاه دشــمن را بــه مــردم بنمایانــد.
قبــل از تجــاوز روســیه بــه افغانســتان کانــون هــای اعتــراض روشــنفکران انقالبــی علیــه عقــب ماندگــی 
ــه یکدیگــر وصــل کنــد.  ــا همــۀ ایــن کانــون هــا را ب ــر آن شــد ت و وابســتگی پدیــدار گشــت. مجیــد ب
ــد. او در  ــا گردی ــون ه ــن کان ــل وحــدت ای ــن رابطــه او ممث ــا دری ــه کشــور م ــد از تجــاوز روســیه ب بع
ایــن راه رنــج بســیار کشــید تــا آنجــا کــه توانســت از مجموعــۀ ایــن نیروهــا ســازمان آزادیبخــش مــردم 

افغانســتان را پایــه ریــزد. 
طــرح ریــزی جبهــۀ متحــد ملــی ای کــه بتوانــد تمامــی نیروهــای ضــد تجــاوز و مســتعد بــه دموکراســی 
را در خــود جمــع دارد یکــی از آرمــان هــای اساســی او بــود، جبهــه ای کــه همــۀ قطــرات اعتــراض را بــر 
ضــد روس متجــاوز یکجــا گردانــد و بــه دریــای زدایــش دشــمن از پهنــۀ خــاک مقــدس مــا تبدیــل کنــد.

مجیــد رهبــر» جبهــۀ متحــد ملــی« بــود و از همیــن رو او تجســم کامــل چهــرۀ وحــدت طلبانــۀ تاریــخ 
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مبــارزات مــردم مــا اســت.
ــد.  ــب نکن ــود جل ــه خ ــمن را ب ــه دش ــد توج ــی توان ــی نم ــی و حماس ــی عال ــن کیفیت ــا چنی ــردی ب م
دســتگاه جاسوســی روســی و همــه مــزدوران بــی مقــدارش شــب و روز در پــی رد یابــی مجیــد شــدند 
تــا ســرانجام بعــد از صــرف انــرژی زیــاد و مبالــغ هنگفــت مالــی در محلــی کــه نتوانــد مســلحانه از خــود 
دفــاع نمایــد ناجوانمردانــه دســتگیرش ســاختند و بعــد هــم قضیــۀ شــهادت او توســط آن ننــگ ابــدی 

دیگــری را روس هــا داوطلبانــه خریدنــد.
ــی نشــان او  ــور ب ــر ســر گ ــاه ب ــن گی ــون اولی ــذرد و اکن ــی گ ــزرگ م ــد ب ــک ســال از شــهادت مجی ی
روئیــده اســت. غــم و جراحــت هــای حاصلــه از شــهادت او قلــب مــردم مــا را بــرای همیشــه مــی آزارد. در 
ایــن اثنایــی کــه جنــگ شــکوهندۀ مــردم علیــه روس جهانخــوار اوج هــای تــازه مــی گیــرد، بیــش از هــر 
زمــان دیگــر امــر کبیــر نجــات میهــن از مــا مــی طلبــد کــه غــم و انــدوه مــان را بــه نیــرو مبــدل کنیــم 
و از ایــن طریــق راه مجیــد و آرمــان عالــی او را آگاهانــه تــر دنبــال کنیــم و بــا تمــام قــدرت بکوشــیم 
تــا مــوج هــای از هــم گســیختۀ جنــگ کبیــر میهنــی را کــه میــراث شــوم دوران عقــب ماندگــی جامعــۀ 
مــا اســت هرچــه زود تــر بــا همدیگــر در آمیزیــم و بــا قــوت بــازوی خویــش آزادی خــود را از چنــگال 

متجاوزیــن روس بیــرون آوریــم.
مجیــد بــا مبــارزه اش، بــا کیاســت فطــری سیاســی اش و بــا مرگــش وجــود شــخصیتی را بازتــاب نمــود 
کــه در گســترۀ پیــکار مــردم چــون خورشــیدی بــرای همیشــه در آســمان تاریــخ مبــارزۀ کشــور مــی 
درخشــد. او ســازمانی را بنیــان گذاشــت کــه دســت روزگار و نــه دســت دیــوان معاصــر بــد کــردار و نــه 
دســت کرملینیــان نــا بــکار بــر آن توانــد آســیبی رســاند. ســوگند بــه خــدای مجیــد و ســوگند بــه روان 
مجیــد کــه مــا یــادگار او را کــه همانــا ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان اســت گرامــی مــی داریــم و 
هــر روز در راه تحکیــم بیشــتر آن خواهیــم کوشــید و تــا پــای جــان حفــظ ایــن ارزشــمند تریــن امانــت 

او را بــه مثابــۀ وظیفــۀ ســترگ ملــی پــاس بداریــم.
مجیــد بــا مرگــش از دهلیــز تاریــخ ســرفرازانه گذشــت و در افــق بیکــران و درخشــان حماســه و افســانه 

پــا نهــاد و در جمــع مردانــی کــه بــزرگ تــر از بزرگتــر انــد، بــه جــا ودانــگان پیوســت.

تابناک و جاویدان باد خاطرۀ مجید!
زنده باد سازمان آزادیبخش مردم افغانستان!

مرگ بر آدم کشان و استعمارگران روس!
یا مرگ یا آزادی!

جوزای - ۱۳۶۰
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عبدالمجید قهرمان – شهید گلگون قبا!

ــک  ــا - در ســال ۱۳۱۸ هجــری شمســی در ی ــت آزادۀ م ــان مل ــد قهرم ــی« - فرزن ــد» کلکان عبدالمجی
خانــوادۀ مبــارز و مجاهــد در قریــۀ» کلــکان« کوهدامــن دیــده بــه جهــان گشــود. پــدر و پــدرکالن وی 
بــه دســت هاشــم جــالد بــه شــهادت رســیدند. عبدالمجیــد هنــوز دورۀ طفولیــت را بــه ســر نبــرده بــود 
کــه خانــوادۀ او بــه دســتور دولــت وقــت بــه کندهــار تبعیــد گردیــد. بعــد از مدتــی چنــد بــا خانــواده اش 

دوبــاره بــه زادگاه خــود برگشــت.
عبدالمجیــد از آوان طفولیــت دارای اســتعداد و ذکاوت عالــی بــود. زندگــی رقتبــار و نــا بســامان محیــط 
خانــواده و شــرایط جانــکاه اجتماعــی او را شــخصیت پیــکار جــو و عاشــق انقــالب بــه بــار آورد. او در راه 
مبــارزه و مقاومــت بــر ضــد ســتم و اســتبداد آبدیــده شــد و دیــری نپائیــد کــه شــهرت انقالبــی اش از 

کــران تــا کــران کشــور را فــرا گرفــت.
او دیگــر َمــرد پـُـر آوازه بــود و وجــودش خــوان ســتمگران را تلــخ مــی داشــت. بنــاًء دوددمــان »طالیــی« 
بــا بســیج همــه امکانــات داخلــی و خارجــی کــه در اختیــار داشــت در پــی دســتگیری و نابــودی او برآمد.

عبدالمجیــد – ایــن مــرد شــهیم و تســلیم ناپذیــر – ناگزیــر بــه زندگــی مخفــی رو آورد و راه نجــات مــردم 
ــار ظلــم و ســتم در مبــارزۀ مســلحانه و جنــگ تــوده ای طوالنــی جســتجو نمــود. او کســی  را از زیــر ب
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بــود کــه اولیــن هســتۀ انقالبــی مســلح را ســازمان داد و بــه حــق کــه او پایگــذار مبــارزات مســلحانه و 
جنــگ چریکــی در کشــور مــا اســت.

عبدالمجیــد در بحبوحــۀ مبــارزۀ مخفــی و بســیج تــوده هــا و روشــن فکــران کار و پیــکار مــی نمــود کــه 
امپریالیســم شــرارت پیشــه و متجــاوز روس بعــد از فاجعــۀ کودتــای ثــور و بــه خصــوص بعــد از ۶ جــدی 
5۸ بــا تجــاوز آشــکار فاشیســتی خــود میهــن گرامــی مــا را بــه جهنمــی از خــون و آتــش مبــدل ســاخت 
و بــا دســتیاری مشــتی حقیــر و بــی وجــدان هــزاران فرزنــد دلیــر و پاکبــاز کشــور مــا را در بنــد اســارت 

قــرار داد و جمــع کثیــری را بــا شــکنجه هــای وحشــیانه و آتــش مسلســل غرقــه بــه خــون نمــود.
امپریالیســم روس بــا ایــن هــوس خــام کــه گویــا مــی توانــد بــا زور و اختنــاق و تولیــد وحشــت و ارعــاب 
ــن  ــتعمار ننگی ــاخته و دوام اس ــرو س ــت رو ب ــه شکس ــرزمین را ب ــن س ــۀ دالوران ای ــت رزمجویان مقاوم
خــود را بــا ایجــاد دســتگاه عشــرت طلبانــۀ » پرچــم و خلــق«  تضمیــن مــی نمایــد، ســخت در ظلمــت 
گمراهــی ابلهانــه فــرو رفتــه اســت. امــا افتخــار بــه مــردم دالور و قهرمــان ماســت کــه در راه حفــظ آزادی 
و شــرف ملــی خــود یــک وجــب بــه عقــب بــر نگشــت، بلکــه حماســه هــای شــکوهمندی آفریــد کــه 

ماننــد آن را تاریــخ در خــود ثبــت نکــرده اســت.
چاکــران بــی وجــدان روس بــه ســر دمــداری ببــرک حقیــر – ایــن عروســک برژنــف – بــا ادعــای دروغیــن 
آزادی بیــان، اجتماعــات و غیــره بــه حــال مــردم مــا اشــک تمســاح ریخــت و یــار و رفیــق دیریــن خــود 
– امیــن ســفاک – را »جنایتــکار تاریــخ« خوانــد، امــا دیــری نپائیــد کــه ایــن واعــظ بــی کــردار در راه 
خدمــت بــه فاشیســم روس بــازار کشــتار و در بنــد کشــیدن هــای زن و مــرد را خــالف موازیــن حقــوق 
بشــر، کرامــت انســانی و باصطــالح» اصــول اساســی افغانســتان«  چنــان داغ نمــود کــه مــی رود تــا امیــن 

و شــرکاء در مرتبــۀ دومــی قــرار گیــرد.
در پهلــوی جنایــات از حــد فــزون و بــی شــمار رژیــم دســت نشــانده یکــی هــم ســانحۀ تلــخ و جانگــداز 
شــهادت عبدالمجیــد» کلکانــی« اســت کــه بــه دســت ناپــاک و کثیــف ســازمان جاسوســی کا . جــی . 

بــی انجــام یافــت. روحــش شــاد، خاطــره اش گرامــی و راهــش گلگــون و درخشــان بــاد!
خبــر اعــدام فرزنــد پاکبــاز کشــور) عبدالمجیــد» کلکانــی«( بــه دســتور روس و مــزدوران فرومایــۀ آن از 
ورای امــواج رادیــو و پــردۀ تلویزیــون تــوأم بــا اعــالم ده تــن جنایتــکار پروســۀ کودتــای هفــت ثــور کــه 
ســیاه تریــن و ننگیــن تریــن اعمــال ضــد بشــری را بــه فرمــان کرملیــن بــر مــردم آزادۀ مــا روا داشــتند، 
بیــش از پیــش آتــش قهــر مــردم افغانســتان را بــر افروختــه ســاخت و رژیــم میهــن فــروش و » ببــرک 

شــیاد« را رســوا تــر و ســر افکنــده تــر نمــود.

تویی که پشت تو می لرزد از تصور مرگ          منم که زندگی دیگر است اعدامم

ایــن خبــر ناجوانمردانــه، قلــب مــردم شــریف افغانســتان را جریحــه دار کــرد. مــردم بــا وجــود تأثــر زیــاد 
در پــی انتقــام شــدند. همــان شــب اعــالم ایــن خبــر و شــب هــا و روز هــای دیگــر از پــی آن مــردم آزاده 
در زادگاه مجیــد قهرمــان چنــان عرصــه را بــر نوکــران زرخریــد کرملیــن و اوباشــان آنهــا تنــگ نمودنــد 
کــه راهــی جــز فــرار بــر خــود ندیدنــد. بــا اینکــه ده هــا جســد گندیــدۀ خــود را بــر جــا گذاشــته بودنــد. 
بازتــاب ایــن عمــل جنایتکارانــۀ رژیــم از فــردای پخــش آن خبــر در بیــن روشــن فکــران و حلقــه هــای 
سیاســی کشــور نیــز بــی تأثیــر نمانــد، بلکــه در مکاتــب ذکــور و انــاث مظاهــر احساســات عالــی جوانــان 
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بــه اشــکال و انــواع مختلــف دیــده شــد. در نوشــته هــا تــا شــبنامه هــا وصــف شــخصیت ملــی و مبــارز 
ثابــت قــدم راه آزادی و کرامــت انســانی تجلــی یافــت.

آری! روس و بــه دســتور از وی نوکــران فرومایــه و حقیــر وی، مجیــد قهرمــان را رهــزن و آدمکــش وانمــود 
کــرد و جــز همیــن دیگــر نمــی تــوان از دشــمن غــدار انتظار داشــت.

آیــا امپریالیســم روس تمــام آزادیخواهــان افغانســتان را کــه بــه خاطــر آزادی میهــن مــی رزمنــد - دزد، 
رهــزن و آدم کــش نمــی گویــد؟

آیــا روس و بــردگان بومــی آن جنــگ آزادیبخــش مــردم افغانســتان را تجــاوز دزدان و آدم کشــان خطــاب 
ــی کند؟ نم

ــر  ــر ب ــه ظاه ــا را ب ــه ه ــفارت خان ــال س ــت الم ــی بی ــین دارای ــتی مختلس ــم روس مش ــا امپریالیس آی
ــوده؟ ــرر ننم ــاوز مق ــگ و تج ــا نیرن ــتان ب ــریف افغانس ــردم ش ــت م سرنوش

پــس چــه جــای تعجــب اســت کــه اگــر همیــن دزدان بــی وجــدان، امــروز از طریــق رادیــو و تلویزیــون 
مــردم افغانســتان بــا اتــکاء بــه قــدرت رو بــه زوال قشــون اشــغالگر روس بــه نــام شــریف مجاهــد ملــی 
افغانســتان برچســپ نــا روا زده، بــا ایــن کینــه تــوزی و اوباشــی مــی خواهــد بــر ســر نــا پاکــی و کثافــت 

از حــد بیــرون خــود پــرده انــدازد.
دشــمنان آزادی و شــرف افغانســتان بــا ایــن اعمــال جنایتکارانــۀ خــود بیــن خــود و ملــت بــا ایمــان و 
تســلیم ناپذیــر مــا خــط فاصــل و مــرز دقیقــی کشــیده و مــی رونــد تــا بــه غرقــاب نیســتی و نابــودی 

ســرنگون شــوند.
ــه  ــان – ک ــد قهرم ــی مجی ــاری تصادف ــا گرفت ــا ب ــخ زدۀ آنه ــرزه و تاری ــران ه ــن و چاک ــالدان کرملی ج
ــد –  ــه توطئــۀ ســکوت برگــزار کردن ــد و آن را ب حتــی شــهامت خبــر دســتگیری وی را در خــود ندیدن
طبــل شــادی زدنــد کــه گویــا بــا اغــوای افســونگرانۀ خــود مــی تواننــد حــد اقــل همســویی و گذشــت 
مــرد دلیــر کشــور را جلــب نمــوده و بــا اســتفاده از محبوبیــت او گامــی در جهــت کــم ســازی روحیــۀ 
رزمجویانــۀ مــردم بردارنــد تــا اگــر شــود بــرای تحقــق آرمــان پلیــد خــود دســتاورد سازشــکارانه و تســلیم 

طلبانــه را بــه رخ مــردم مــا بــرون کشــند.
اما مجید کجا و بعیت روس کجا!

عقاب زخمی ام و میتوانیم کشتن        مگر محال بود لحظه ای کنی رامم

مجیــد کســی بــود کــه نقــاب از چهــرۀ وحشــتناک مــرگ بــر کنــد و مــرگ زیبــا و شــرافتمندانه را بــا 
جبیــن گشــاده، تــوأم بــا مســتی و غــرور پذیــرا شــد. راه مجیــد در قبــول شــهادت راه قهرمانــان جهــان 
و عظمــت روانــی ملــت هــای بپــا خاســته مــی باشــد کــه مجیــد آن را در عرصــۀ خونیــن تاریــخ کشــور 

مــا جاودانــه ترســیم نمــود.
مجیــد، وحشــیانه تریــن شــکنجه هــای گوناگــون روس و نوکــران او را تحمــل کــرد و هیچــگاه لــب بــه 

ســخن نگشــود. او در آغــاز و فرجــام کار گفتــه بــود کــه:
ــه آنهــا  ــم، چــه جــای آنکــه ب ــا روس هــا حــرف بزن ــد افغــان حاضــر نیســتم ب ــه حیــث فرزن » مــن ب

ــم«. ــق بده تحقی
او گفت:
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» مــن مــی میــرم، امــا ســازش نمــی کنــم. خــوب مــی دانــم کــه ملــت افغانســتان زنــده اســت و بــه 
پیــروزی مــردم خــود ایمــان دارم«.

ــدن خــون  ــا ریختان ــرد و ب ــان ک ــه دشــمن نمای ــن خشــم خــود را ب ــه آخری ــن جمــالت مردان ــا ای او ب
ــود. ــین نم ــن و آتش ــتگی را رنگی ــتان آزادی و وارس ــنگر دوس ــش س خوی

آری! پانــزده ســال زندگــی پــر آشــوب و عقــاب گونــۀ سیاســی او را بــا درد و الــم مــردم افغانســتان خــوب 
آشــنا ســاخت. او از خــود بــرون شــد و بــه مــردم اندیشــید. او بــرای آزادی و رهایــی مــردم همچــو ماهــی 
ــه پیشــواز مــرگ  ــد و ب ــا و ســرما نمــی شــناخت. او از آســودگی بری ــود و روز و شــب، گرم در تپــش ب
ــه، پرمعلومــات، دانشــمند و در  ــا تجرب رفــت. او مــرد صمیمــی، پــر هیبــت، مــؤدب، خــوش برخــورد، ب
راه خدمــت بــه وطــن چــون کــوه پایــدار بــود. او خــوش نویــس چیــره دســت و مــرد نظــر و عمــل بــود. 

ســرانجام او مجاهــد ملــی و قهرمانــی بــود کــه حــال در بیــن مــا نیســت.
مجید بار ها می گفت:

» بایــد وجــدان و قلــب و روح ملــت خــود را از غــرور آزادی و وارســتگی سرشــار کنیــم تــا از زندگــی و 
آزادگــی لــذت برنــد.«

او آزادی را در بیــداری زحمــت کشــان کشــور و در پرتــو» مشــی مســتقل ملــی« دور از نفــوذ ابــر قــدرت 
هــا و ســتم گــران جهــان بــا تکیــه بــر منافــع ملــی، تأمیــن وحــدت ملــی و » اتــکاء بــه نیــروی خــود« 

مــی دانســت.
او در نوشــته هــای خــود کــه بــه مثابــۀ اســناد تاریخــی بــه مــردم افغانســتان تقدیــم کــرده گفتــه اســت 
کــه بــرای آزادی افغانســتان و آزاد زیســتن کامــل نــه روس، نــه امریــکا، نــه چیــن و نــه هیــچ قــدرت 

دیگــر. . .
او بــه طــرد» هرگونــه وابســتگی« و مبــارزۀ رویــاروی بــا دشــمن و ضــد روحیــۀ پناهندگــی، فــرار طلبــی 
و تحمــل نمــودن دشــواری هــا و نشــیب و فرازهــای مبــارزه بــا ریختــن خــون پــاک خــود صحــه گــذارد 

و شــعار» یــا مــرگ یــا آزادی« خــود را جامــۀ تحقــق بخشــید.
مجیــد را مــی تــوان بــه حــق اساســگذار  وحــدت همــه نیروهــای ملــی، مترقــی و اســالمی کــه رویــاروی 
بــرای آزادی کشــور از چنــگال اهریمــن امپریالیســم روس مــی جنگنــد، بــه گــرد طــرح » جبهــۀ متحــد 
ملــی افغانســتان« متشــکل از تمــام ایــن نیروهــا خوانــد. او اندریــن راه کار و پیــکار خســتگی ناپذیــر نمود 
ــدم راه آزادی میهــن از خــود بجــا  ــت ق ــه رهــروان ثاب ــن ب ــزرگ و افتخــار آفری ــس ب و دســتاوردهای ب

گذاشــت.
افتخــار ایجــاد» ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان« و اســتحکام آن بــه حیــث یــک ســازمان سیاســی 

– نظامــی مرهــون زحمــت کشــی هــا و تــالش هــای خســتگی ناپذیــر مجیــد قهرمــان اســت.
پــس بــه حــق گفتــه مــی توانیــم کــه مجیــد نمــرده اســت. آرمــان مجیــد زنــده اســت. او بــا مــرگ خــود 
جاودانــه شــد. او در قلــب هــر مــرد و زن، طفــل و جــوان کشــور زیبــا و محبــوب مــا زنــده و جــاودان 
اســت. تاریــخ آینــدۀ کشــور بــه وجــود مجیــد قهرمــان افتخــار خواهــد نمــود. او در اندیشــۀ هــر رهــرو 
راه آزادی کشــور زنــده اســت و آرمــان واال و انســانی وی رهگشــای راه مبارزیــن امــروز و آینــدۀ کشــور 

خواهــد بــود.
مجیــد قهرمــان – اساســگذار و موجــد ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان – بــا پایــداری و مقاومــت 
در راه آرمــان هــای واالی آزادی و انســانیت و قبــول شــهادت و مــرگ قهرمانانــۀ خــود ســرفرازی و ســرخ 
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رویــی بــه مــردم کشــور، بــه میهــن عزیــز مــا کــه چنیــن فرزنــد قهرمانــی را بــه دامــن پــر مهــر خــود 
ــه ســازمان خــود و همرزمــان خــود کمایــی نمــود. مجیــد زندگــی را بــه خــون خــود  ــود و ب پــرورده ب

رنــگ آرزو بخشــید.
ز خون خویش خطی می کشم به سوی شفق       چه خوب عاشق این سرخی سرانجامم

ــه اینســو در  ــه وجــود آمــدن خــود ب ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان افتخــار دارد کــه از آوان ب
ــرد  ــرم نب ــۀ گ ــوده و در صحن ــه نم ــری تربی ــان دلی ــور قهرمان ــی کش ــش مل ــگ آزادیبخ ــۀ جن بحبوح
ــا،  ــردی ه ــا پایم ــه ب ــود ک ــم نم ــت او تقدی ــکار امپریالیس ــدار و هم ــمن غ ــا دش ــاروی ب ــکار روی و پی
رشــادت هــا، دالوری هــا، قهرمانــی هــا و پذیرایــی مــرگ شــرافتمندانۀ خــود هــا ســرخ رویــی دوســتان 
ــه حــق کــه »ســاما« از خــون عزیــزان خــود رنــگ  ــد. ب و بازمانــدگان و رهــروان خــود را کمایــی کردن
گرفتــه اســت. »ســاما« بــا ریختــه شــدن خــون مــرد حماســه آفریــن کشــور، بانــی و اســاس گــذار خــود، 

هرچــه رنگیــن تــر و ســرخ تــر شــد. زهــی ســعادت! هــر چــه رنگیــن تــر و ســرخ تــر بــاد!
مجید قهرمان و شخصیت حماسی میهن!

ســوگند بــه خــون پــاک تــو و ده هــا همــرزم گلگــون کفــن دیگــر مــا کــه در پــای نهــال آزادی میهــن 
عزیــز ریختــه شــد کــه تــا پــای جــان راه تــو و دیگــر عزیــزان دالور خــود را تعقیــب و بــه آرمــان واالی 
انســانی و آزادگــی تــان وفــادار خواهیــم مانــد. خاطــرۀ جانبــازی و فــداکاری تــو و ده هــا همــرزم دیگــر 
خــود را بــا ریختانــدن خــون خــود هــا در راه آرمــان واالی عشــق بــه آزادی و انســانیت گرامــی و پــاس 

مــی داریــم.
مردم با شهامت، مبارز و قهرمان!

خونبهــای شــهدای راه آزادی و قهرمانــان بپــا خاســته از میــان شــما تــوده هــای تاریــخ ســاز را کــه در 
قلــب تــان جــا دارد بگیریــد و بــه دشــمن شکســت خــورده و زبــون مجــال یــک لحظــه تنفــس را ندهیــد.

همرزمان شجاع و دلیر!
ــردان  ــداز شــما راد م ــر ان ــر اعمــال دشــمن ب ــان نظــاره گ ــن ت چشــمان منتظــر شــهدای گلگــون کف
اســت. تأثــر را بــه نیــرو تبدیــل نماییــد و بــا آموختــن از فــداکاری هــای همرزمــان قهرمــان خــود صــد 
چنــدان پــر تــوان تــر از پیــش برزمیــد و روان شــان را شــاد داریــد. بــزرگ تریــن تجلیــل از قهرمانــان 
شــهید مــا ادامــۀ راه بــزرگ و انســانی شــان اســت. بیاییــد فــداکاری در راه آزادگــی و وارســتگی را در 
مبــارزۀ رویــاروی بــا دشــمن و تســلیم نشــدن بــه شــدائد مبــارزه و ســازش نکــردن بــه دشــمن از مجیــد 

بیاموزیــم. چنــان باشــیم کــه او بــود. چنــان بمیریــم کــه او مــرد.
نوید فتح شبستان دهم به راهروان     سرود رزم پیام آوران شود نامم

افتخار بر مجید قهرمان – شهید راه آرمان های مردم!
افتخار ابدی بر مجید – این بنیان گذار سازمان آزادیبخش مردم افغانستان!

گرامی باد خاطرۀ شهدای راه آزادی میهن!
مرگ و نفرین بر قاتالن رسوا و جیره خوار او!

نابود باد امپریالیسم تجاوزگر روس! 
یا مرگ یا آزادی!

سازمان آزادیبخش مردم افغانستان
اسد - ۱۳5۹
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گزارش افسانۀ مجید در مطبوعات امپریالیسم روس

»افســانۀ مجیــد« افســانۀ مــردم بــود. ســال هــا پیــش مــردم مــا، در گــروه مــردان اســطوره یــی از میــان 
افســانه هــای ابرمــردان حماســی و تاریخــی مــا » مجیــد قهرمــان« را هســتی دادنــد و »افســانۀ مجیــد« 
را بــاز آفریدنــد. افســانه یــی کــه بــه نــدای زمــان، بنابــر کاســتی هایــی کــه افســانه هــا و حماســه هــای 
پارینــه آدم هــای ایــن افســانه هــا و قهرمانــان ایــن حماســه هــا - از دیــدگاه عصــر مــا – داشــتند، آزاده 
ملــت مــان آن را بــه ســاختن آوردنــد و در آن روح خــود را، آرمــان هــای خــود را و زندگــی آرمانــی شــان 

را انعــکاس دادنــد.
در آن روزگار، رزمندگیهــای قهرمــان ایــن افســانه، بــه مــردم مــان نیــرو مــی بخشــید و همگرایــی و بــا 
شــیوۀ زندگــی ایــن قهرمــان، زندگــی آرمانــی مــردم را بــاز مــی نمــود، امــا بــا همــۀ اینهــا، در پــس ایــن 
افســانه، در ورای قهرمــان افســانوی مــردم، هســتی ابرمــردی، در تاللــؤ بــود، شــکوهمند مــردی کــه ملــت 
مــان هســتیش را واقعیــت مــی انگاشــتند و آرمــان هــا و زندگیــش را حقیقــت. واقعیــت هســتی مجیــد 
بــا حقیقــت زندگــی و آرمانــش ســخت درآمیختــه بــود و ایــن درآمیختگــی را » افســانۀ مجیــد« حمــل 

مــی کــرد، عــام مــی ســاخت و شــکوهمندی مــی بخشــید.
ــرای  ــان، ب ــردم م ــرای م ــی«  ب ــاری، جوشــندگی و شــتابندگی شــکوهندۀ هســتی » عبدالمجیدکلکان ب
روســتاییان و شــهر نشــینان، بــرای اُمــی و روشــنفکر، مــرد آرمانــی- مجیــد قهرمــان را بــه زایــش آورد. 
قهرمانــی کــه در میــان مــردم بــود و در همگرایــی بــا خواســت مــردم. قهرمانــی کــه در رابطــه بــا توفنــده 
مــوج تاریــخ میهــن حماســه آفریــن ملــی کــه در بســتر پرطالطــم تناقضــات درونــی زندگــی اجتماعــی 
کــه در لمــس ایــن زندگــی بــه وســیلۀ ایــن ابــر مــرد، هســتی یافــت و بالنــده شــد و چــون هســتیش 
– در ارتبــاط بنیانــی بــا مــردم – برخــوردار از اصالــت و – در پیوســتگی بــا جویندگــی حقیقــت – دارای 
رســالت بــود، نــه تنهــا در ســطح، در چاچــوب ملیــت، محــل یــا منطقــه یــی، کــه در عمــق، در میــان 
ملــت، در روان ملــت اثــر گذاشــت و در هــر گوشــه یــی از ســرزمین مــان، در بیــن گــروه هــای اجتماعــی، 

الیــه هــا ، و همچنیــن میــان ملیــت هــا و اقــوام گونــه گونــه، پــرآوازه گشــت و افســانه شــد.
ــی  ــد کــه تناقضــات درون ــه مــی کردن ــه همدیگــر حکای ــی ب ــان، »افســانۀ مجیــد« را در دوران مــردم م
اجتماعــی فــرا دســتان و فــرو دســتان، بنابــر علــل واقعیــت تاریخــی، در مقطعــی از تاریــخ جامعــۀ مــان، 
در ســطح زندگــی، حــد اقــل بــه وضــوح دیــده نمــی شــد. ولــی بازتابندگــی ایــن تناقضــات، در آگاهــی 
ــه نظــاره مــی آمــد کــه »افســانۀ مجیــد«  ــی ب ــه ناهمگــون شــکل های جمعــی، ایــن ســو و آن ســو، ب
ــل تاریخــی  ــژۀ تکام ــت وی ــر موقعی ــر اث ــه ب ــی ک ــود –  آگاهی ــه آگاهــی ب ــن گون ــی و نمــادی از ای نوع
جامعــۀ مــان از گونــۀ گروهــی اجتماعــی- اقتصــادی بــه بیــرون تاختــه، بــه منزلــۀ روان ملــت مــا، همــه 
ــن افســانه  ــرو دســتان دری ــود کــه همچنیــن شــکوهمندانه در تداومســت. چنانکــه ف جــا گیــر شــده ب
بازتابندگــی عصیــان هــا و آرمــان هــای شــان را بــاز مــی جســتند و ملــت مــا – در مجمــوع – روح آزاده 

و دلبســتگی و پیوســتگی خــود را بــا سرنوشــت ملــت و وطــن بــه تبــارز در مــی آوردنــد.
امــا، گاهــی کــه شــالق اســارتبار شــوروی – بــا رخ نمایــی ملعــون چهــره هــای »خلقــی هــا« و »پرچمــی 
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ــا  ــی ب ــا را، در رویاروی ــردم آزدۀ م ــد و م ــرود آم ــا ف ــت م ــت مل ــر پش ــداری – ب ــۀ دولتم ــا«در عرص ه
ــور، پیــش از آنکــه  ــرار داد، در نخســتین روزهــای پــس از فاجعــۀ ننگیــن هفــت ث امپریالیســم روس ق
ملــت در بســیج همگانــی علیــه تجاوزگــران روســی عمــاًل شــرکت ورزنــد، یــک بــار دیگــر، ایــن افســانه 

بــه زبانهــا آمــد، ولــی بــا خواســت متفــاوت و کارگــزاری دیگــر.
مــردم مــا، در پاســخ بــه ســوال اساســی روزگار – مبــارزه علیــه امپریالیســم روس – مــی بایســتی ازیــن 
ــرو  ــه ســطح نی ــی تنهــا ب ــن ســود جوی ــی دیگــر ای افســانه ســودی مــی جســتند – کــه جســتند – ول
بخشــایی رزمندگــی هــای قهرمــان افســانه بســنده نمــی شــد، بلکــه مــردم آرزو داشــتند کــه قهرمــان 
آرمانــی شــان زود تــر از هرکــس یــا کســان دیگــر بــه میــدان آیــد و دوشــادوش ملتــی کــه قهرمانــش 
ــه  ــدت علی ــتند، در مجاه ــی دانس ــددگارش م ــار و م ــا، ی ــه ه ــی از مخمص ــتند و در رهای ــی انگاش م

ــد. ــت را رهبــری نمای ــر مل ــه شــرکت ورزد و جهــاد کبی اســتعمار، قهرمانان
ــه  ــا علی ــردم م ــدت م ــای مجاه ــدۀ ســنت ه ــه دهن ــد ادام ــرد مجاه ــود. کوهم ــرده ب ــت اشــتباه نک مل
تجاوزگــران بــه میــدان آمــد، ولــی نــه هماننــد بعضــی پهلوانــان افســانه یــی کــه در هنــگام پاســخگویی 
بــه نیــاز مــردم از گوشــۀ ســکون بــه میــدان حرکــت رزمندگــی انــدر مــی شــوند، بــل چــون عقــاب کــه 

آمدنــش تنهــا دگرگونــی مســیر پروازســت، نــه آن کــه از ســکون بــه حرکــت در بیایــد.
مجیــد، بــی آنکــه یــک و یــک بــار روســتا را تــرک گویــد، بــدون آنکــه یــک لحظــه از آمــوزش روشــن 
فکــران انقالبــی شــهر و روشــنگری روســتائیان پــاک طینــت بــاز ایســتد، بــرای پاســخگویی بــه نــدای 
ــه از نخســتین  ــی ک ــد. مجاهدت ــه کار ش ــا دســت ب ــه روس ه ــده علی ــد و در مجاه ــاده گردی ــت آم مل
روزهــای پــس از کودتــای ثــور تــا آغــاز فاجعــۀ شــهادت ایــن ابــر مــرد بــه دســت روســها و نوکرانــش، بــا 

پشــتوانه یــی از آگاهــی و قابلیتــی کــه قهرمــان آرمانــی مــردم مــا داشــت، ادامــه یافــت.
ــر،  ــد کبی ــروی مجاه ــا، از نی ــرزمین م ــه س ــکار ب ــاوز آش ــل از تج ــا قب ــال ه ــر، س ــهای تجاوزگ روس
ــای  ــه ه ــز زمزم ــتند و نی ــی داش ــی   K.G.Bآگاه ــای جاسوس ــتگاه ه ــیلۀ دس ــه وس ــان- ب مجیدقهرم
صمیمانــۀ مــردم را در بــارۀ »افســانۀ مجیــد« - در گــزارش هــای ایــن دســتگاه هــا – دنبــال کــرده بودنــد.

پــس از کودتــای ثــور، بــه ویــژه تجــاوز نظامــی شــوروی بــه کشــور مــا، مجیــد قهرمــان تنهــا شــخصیتی 
بــود کــه تــالش هــای گســترده ضــد اســتعماریش از کــران تــا کــران کشــور همــه جــا را فــرا گرفتــه بــود، 
ولــی خــودش را انــدک کســانی دیــده بودنــد، بــا ایــن کــه مــی شــناختند - درســت بــر رغــم افســانه اش 

کــه بــرای همــه آشــنا بــود.
ابهــت شــخصیت و دوری مجیــد قهرمــان از نظرهــا، دد منشــان روســی و نوکــران بومــی شــان را ســخت 
بــه هــراس افکنــده بــود – هراســی کــه در پیامــد آن، امپریالیســم روس و نوکرانــش، شکســت افتضــاح 
ــن و  ــخت تری ــی، سرس ــان مل ــن قهرم ــخصیت ای ــود ش ــه در وج ــد. چ ــی دیدن ــود را م ــرگ خ آور و م
پیگیرتریــن دشــمن خــود را تشــخیص مــی دادنــد. همــان گونــه کــه امــروز و تــا گاهــی کــه روس هــا در 
ســرزمین مــا باشــند، ایــن هــراس وجــود دارد و وجــود خواهــد داشــت، زیــرا آرمــان مجیــد و قهرمانــی 
ــان او –  ــژه در تجمــع گاه اندیشــه و آرم ــا، بوی ــت م ــه طــوری در جنبــش مقاومــت مل ــد، ب ــای مجی ه
ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانستان)ســاما( – تبلــور یافتــه اســت کــه نمــی گــذارد ایــن هــراس مرگبــار، 

از وجــود شــیطانی امپریالیســت هــای شــوروی زدوده شــود و از میــان بــرود.
اســتعمار روس، بــه منزلــۀ یکــی از هارتریــن سیســتم هــای اســتعماری جهــان، بــا مایــه گیــری از روش 
هــای طــراز کهــن و نــو، در پهلــوی اســارت سیاســی ) بــه میــان آوردن دولــت هـــای دســت نشــانده و 
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آلـــۀ دست( و وابستگی اقتصـــادی 
) تســلط بــر همــه شــاهرگهای اقتصــادی، بــه منظــور بهــره بــرداری کامــل از منابــع کشــور بــه اســارت 
کشــیده( بــرای تحکیــم پایــه هــای اســتعماری خویــش – کــه هیچــگاه بــه اســتواری نخواهــد رســید – 
عــالوه بــر اســتیالی نظامــی، از همــان آغــاز حملــه بــه کشــور مــان، همیشــه و مذبوحانــه تــالش ورزیــده 
اســت تــا در زمینــه هــای اجتماعــی و فرهنگــی نیــز، ُمهــر اســتعماریش را بچســپاند و از همــۀ مظاهــر 

ایــن زمینــه هــا بــه ســود خــود بهــره ور شــود.
در زمینــۀ اجتماعــی، از تفرقــه افگنــی میــان آزادیخواهــان مجاهــد تــا دامــن زدن بــه اختالفــات قومــی، 
قبیلــوی، زبانــی . . . اســتفاده نمــوده و کوشــیده اســت کــه وحــدت ملــی مــا را در جهــاد علیــه تجاوزگران 
روســی، از هــم بپاشــد، و در زمینــۀ فرهنگــی، ســبعانه تــالش کــرده اســت بــا سمپاشــی بــر افــکار، باورهــا 
و اندیشــه هــا، تخطئــۀ تاریــخ و دیگــر میــراث هــای فرهنــگ و هنــر مــا، شکســت روحــی و فکــری ملــت 

را بــار آورده، بالوســیله بــر تســلط خــود ادامــه دهــد.
ــن آرزوهــای پلیــد  ــد کــه ای ــی هــم نگذاشــته ان ــی از صــور، لحظــه ی ــه صورت ــا، ب ــا آن کــه مــردم م ب
اســتعمارگران، در کشــور مــا بــه تحقــق بپیونــدد، مگــر بــاز هــم ددمنشــان روســی شــیادانه درک کــرده 
انــد کــه علیــه قدرتــش تنهــا نیرویــی مــی توانــد بــه مبــارزۀ دوامــدار دســت یــازد کــه از یــک طــرف 
در پیونــد بــا مــردم باشــد و از ســوی دیگــر، آگاهانــه و در همــه عرصــه هــا، بــا قاطعیــت، بــا سیاســت 
مســتقل ملــی، بــا اتــکاء بــه نیــروی خــودی، بــا مبــارزه از داخــل کشــور، بــدون دنبالــه روی ایــن و آن، 
یــا پیــروی از کشــوری، جهــاد ملــی را در ســرزمین مــا رهبــری کنــد. بــه همیــن جهــت، نقشــه کشــان 
اســتعمار روس، نخســت از همــه، در صــدد درهــم شکســتن ایــن نیــرو برآمدنــد. نیرویــی کــه تشــکلش 
– بــه زعــم روس هــا و در واقعیــت – در وجــود بزرگمــرد تاریــخ معاصــر مــا، عبدالمجید»کلکانــی« و در 

اندیشــه هــا و شــیوۀ مبــارزه اش نهفتــه بــود.
ــی  ــود. روســها م ــی نب ــادی و تصادف ــر ع ــک ام ــا، ی ــه وســیلۀ روس ه ــرد ب ــن ابرم ــرد ای ــن رو، پیگ ازی
دانســتند کــه وجــود ایــن شــخصیت و نفــوذش در بیــن ملــت، یکــی از بزرگتریــن عواملــی اســت کــه 
نمــی گــذارد پایــه هــای اســتعمار روســیه در ســرزمین مــا، بــه ایســتادگی آیــد، چــه قهرمــان آرمانــی 
مــردم مــا، هــم شــخصیت بــزرگ اجتماعــی بــود کــه در بحبوحــۀ جنــگ کبیــر میهنــی مــا علیــه روس 
ــا داشــته هــای عظیــم دانــش و  هــا چهــرۀ مجاهــد کبیــر ملــی یافــت و هــم فرهیختــه مــردی کــه ب
فرهنــگ خــود، مــی توانســت ماهیــت امپریالیســم روس را همــه جانبــه بــه افشــا گیــرد، همپــای مبــارزۀ 
سیاســی، مبــارزۀ فـــرهنگی را راه بینــدازد و بــه منزلــۀ پایــه گــذار جنــگ هـــای چریکــی – بنیادگــذار 
سازمــــان سیاســی- نظـــامی) ســاما( و طــرح هــای تشــکل ارتــش ملــی را پــی بریــزد و ملــت را بــرای 

مقاومــت علیــه تجاوزگــران، در جبهــۀ متحــد ملــی، بســیج و رهبــری نمایــد.
ســازمان جاسوســی   K.G.Bایــن خصوصیــات مجیــد قهرمــان را بــه آگاهــی دولتمــداران کرملیــن مــی 
ــا فعالیــت هــای سیاســی –  ــا ب رســاندند، نوکــران بومــی روس هــا، از نخســتین روزهــای پــس از کودت
ــر اثــر مبــارزه  ــود. چاکــران و ارتــش امپریالیســم روس ب نظامــی ایــن بزرگمــرد آشــنایی پیــدا کــرده ب
یــی کــه بــه رهبــری او در حومــۀ کابــل و مناطــق دیگــر ســازمان داده مــی شــد، ضربــات کوبنــده یــی 

متحمــل مــی شــدند.
کرملیــن نشــینان کــه از آغــاز رویــای تســلط بــر ســرزمین مــا تــا ایــن دم) تجــاوز آشــکار نظامــی شــان( 
روبــاه منشــانه عمــل کــرده انــد، یکــی از شــیوه هــای مقابلــه بــا نیــروی پرتــوان مــردم را، در مقابلــه بــا 



83ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

خــود مجیــد، افســانۀ مجیــد، نفــوذ همــه جــا گیــر، هواخواهــان و ســازمان مجید)ســاما( جســتجو کردنــد.
ایــن افســانه بایــد در اذهــان مغشــوش مــی گردیــد، خــود مجیــد قهرمــان بایــد گرفتــار مــی آمــد، نفــوذ 
همــه جــا گیــرش از میــان مــی رفــت، هواخواهــان و ســازمانش بایســتی درهــم مــی شکســتند؟! ولــی 

چگونــه؟
روس هــا مــی دیدنــد کــه هــر روز بیشــتر از پیــش مجیــد قهرمــان و افســانه اش بــه دلهــا جــای مــی 
گیــرد، مــردم در وحــدت مــی آینــد، اســلحه مــی گیرنــد و مــی رزمنــد، هواخواهــان و ســازمانش نــه تنهــا 
درهــم نمــی شــکنند کــه شــجاعانه بــه مبــارزۀ ملــی و برحــق شــان ادامــه مــی دهنــد، مبــارزۀ مســلحانه 
و سیاســی آزادیخواهــان مجاهــد، هــر جــا بــه شــیوۀ نــوی، در هــر موقعیــت بــا تاکتیــک خاصــی، کمــر 
ارتــش روســی را مــی شــکند و جیفــۀ دولتمــداری چاکــران بومــی شــان بــه گــودال نیســتی کشــانده مــی 
شــود. نــه ددمنشــی خلقیهــا جایــی را مــی گیــرد، نــه عــو عــو پرچمــی هــا، نــه هــم اســلحه ســاالری 

امپریالیســم روس. بایــد یــک کار دیگــر نیــز بکننــد، کاری کــه خصیصــۀ ویــژۀ اســتعمار روس اســت.
تبلیغات:

ــد  ــی توان ــا آن نم ــر، ب ــتعماری دیگ ــچ سیســتم اس ــه هی ــد ک ــان عالقمندن ــات چن ــه تبلیغ ــا ب روس ه
همســری نمایــد. رادیوهــا، روزنامــه هــا، جرایــد، مجــالت، همــه در خدمــت تبلیــغ اســت – خصوصیتــی 
کــه همیــن حــاال سراســر وســایل مفاهمــۀ جمعــی دولــت چاکــر و بــردۀ »پرچمــی هــا« و » خلقــی هــا« 

را فــرا گرفتــه اســت.
ــازمان  ــۀ س ــا دیکت ــده و ب ــرار گردی ــس تک ــم روس از ب ــۀ امپریالیس ــی ریش ــی و ب ــان خال ــات می تبلیغ
ــب  ــه قل ــس ب ــته، از ب ــرا بس ــه و افت ــس دروغ گفت ــت، از ب ــوده اس ــراه ب ــی هم ــی. ب ــی کا. ج جاسوس
ماهیــت واقعیــت هــا و حقیقــت هــا پرداختــه، از بــس دروغ بافــی در بــارۀ افغانســتان را ، » حقیقــت در 
بــارۀ افغانســتان« جــا زده، از بــس » دیکتاتــوری کرملیــن نشــینان بــر مــردم شــوروی« را » دموکراســی 
اکثریــت« خوانــده اســت، کامــاًل نــه تنهــا در کشــور مــا خریــدار نــدارد – کــه نبایــد داشــته باشــد – در 
کشــور خــودی نیــز مشــتش بــاز گردیــده اســت و مــردم زیــر شــکنجۀ دولتمــداران کرملیــن نشــین بــه 

آن وقعــی نمــی گذارنــد.
بـــاری، یکی از این افترا هـــا، دروغ پردازی هـــا، قلب ماهیت واقعـــیت هـــا در گـــزارش هـــای مـــربوط 
ــا اســت. مطبوعــات روســی، ایــن گــزارش هــا را هماننــد  ــی« مجاهــد کبیــر م ــه - »عبدالمجیدکلکان ب
همــه مــوارد دیگــر، پــس از انجــام عملیــۀ خصوصیــت اســتعماری دادن بــه آن یعنــی گــزارش را بــه نفــع 
خــود تغییــر دادن، کــه بــی شــباهت بــه گــوارش معــدۀ آدمــی نیســت، نشــر کــرده اســت. شــاید تنهــا 
تفاوتــی کــه کار مطبوعــات روســی بــا گــوارش دارد اینســت کــه مطبوعــات بــی مایــۀ امپریالیســم روس، 
واقعیــت هــا را بســیار تصنعــی قلــب ماهیــت مــی کنــد، در حالــی کــه عملیــۀ هضــم در معــده بســیار 

طبیعــی اســت!
اصــل و اســاس نیــت مطبوعــات روســی از نشــر گــزارش هــای مربــوط بــه رهبــر آزادیخواهــان افغانســتان، 
چناچــه گفتــه آمدیــم، هــراس روس هــا از شــخصیت ملــی و بــه قول»لومونــد« روزنامــۀ فرانســوی) ۱۹ 
ــول  ــر غ ــد در براب ــی توان ــه م ــی« اســت، ک ــد »کلکان جــون ۱۹۸۰( »شــخصیت اســاطیری« عبدالمجی
اســتعمار، مــردم را بــرای مقاومــت بســیج و رهبــری کنــد. روس هــا بــه زعــم شــان بــا ایــن گــزارش هــا 
مــی خواســتند افســانۀ مجیــد را در اذهــان مغشــوش ســازند و شــخصیت ملــی و قهرمانــی ویــرا دگرگونــه 

جلــوه دهنــد.
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در نخســتین مــاه هــای پــس از فاجعــۀ هفــت ثــور، روزنامۀ»پــراودا« - ارگان مرکــزی حــزب کمونیســت 
اتحــاد شــوروی – در بــارۀ عبدالمجید»کلکانــی« گزارشــی را نشــر کــرد. ایــن گــزارش همــان وقــت، در 
یکــی از برنامــه هــای زبــان دری رادیــو مســکو، خوانــده شــد. گــزارش پــراودا، بــا همــان لحــن شــناخته 
ــه کار  ــه تجاوزگــران روســی، و ب ــی علی ــۀ اراجیفــی در مــورد نیروهــای مقاومــت مل شــده، پــس از ارائ
ــاع  ــوداالن«، » ارتج ــان«، » فئ ــریقان«، » آدم کش ــاع الطـ ــرار«، » دزدان«، » قط ــات » اش ــردن کلم بُ
ــای  ــد ه ــی از » بان ــارۀ یک ــود آگاه در ب ــم« و . . . ناخ ــم« ،» شوونیس ــزدوران امپریالیس ــی«، » م داخل
کوچــک؟!« و» رهبــران ایــن بانــد« ایــن واقعیــت را کــه عبدالمجید»کلکانــی« واقعــاً یــک نیــروی عمــدۀ 
داخلــی اســت و در ورای» افســانه اش« دشــمن سرســخت تجاوزگــران پنهانســت، آشــکار ســاخت. پــراودا 

نوشــت:
» مجید، در حومۀ شهر کابل پنج هزار مرد مسلح دارد«.

یکــی از ویژگــی هــای گــزارش هــای مطبوعــات روســی در مــورد افغانســتان اینســت کــه خــوش دارد 
نیــروی مــردم را ضعیــف نشــان بدهــد و تمــام قیــام هــا و عصیــان هــا، مبــارزات آزادیبخــش و پیــکار 
عادالنــۀ ضــد اســتعماری مــردم را ملهــم از تحریــکات بیگانــه قلمــداد بکنــد، مخصوصــاً کــه مجاهــدان 
ــن  ــد. و دری ــر« بخوان ــن«، » مص ــکا« ، » چی ــران« ، »امری ــتان«، » ای ــده از» پاکس ــادر ش ــرار ص را اش
مــورد بیشــتر رهبــری خــارج از کشــور را دلیــل مــی آورد، امــا در مــورد عبدالمجید»کلکانــی« کــه ایــن 
اســتدالل را نمــی توانــد بــه کار بــرد » ضــد انقـــالب داخلــی«، » آدم کــش« ، » بســماچ« )کلمــۀ روســی 

بــه معنــی اشــرار( را بــه میــان مــی کشــد.
) نوه یه وریمیه/ ۲5 جنوری ۱۹۸۰/ شمارۀ ۴(

ایــن نــوع گــزارش هــای تجاوزگــران در »افســانۀ مجیــد« تأثیــری نگذاشــت. مــردم همچنــان بــه ایــن 
افســانه دل بســته بودنــد و بــا قهرمــان ایــن افســانه دمســازی داشــتند. ملــت هــر روز بیشــتر از پیشــتر، 
مجیــد افســانوی را بــا خــود نزدیکتــر مــی یافتنــد. از طــرح هــای او بــا خبــر مــی شــدند و بــه نــدای او 
پاســخ مــی گفتنــد. او هــم آرام نمــی نشســت. زمانــی بــه صحبــت روحانیــون مــی رفــت، هنگامــی بــه 
دیــدار روســتائیان زراعــت پیشــه و وقتــی هــم بــه ســراغ انقالبیــون شــهر، گاهــی از پیشــه وران شــهری 
خبــر مــی گرفــت و هنگامــی هــم از ملیــون و گــرو هــای مقاومــت مســلحانه. هرجــا، در هــر دیــدار بــا 
هــر کــس یــا گروهــی، مســألۀ وحــدت ملــی را در میــان مــی گذاشــت و تأکیــد بــر قاطعیــت مبــارزه را 
پیــش مــی کشــید. او تنهــا رســالت رهبــری ســاما را نداشــت. مــردم آرزو داشــتند رهبــر شــان، قهرمــان 

ملــی شــان، بــه همــه مــدد برســاند و او همــان مــی کــرد.
ایــن دیــد و بازدیدهــا در زمانــی صــورت مــی گرفــت کــه اختنــاق و تــرور دولــت دســت نشــانده و تجــاوز 
نظامــی روس هــا  بــر کشــور هماننــد امــروز بــر ســرزمین مــا ســایه افکنــده بــود. کا. جــی . بــی اطــالع 
ــی  ــه جهــاد مقــدس مــردم را از داخــل افغانســتان رهبــری مــی کنــد، ول مــی داد کــه مجیــد، پیگیران

خــودش دیــده نمــی شــود. 
ــم روس  ــدام امپریالیس ــر ان ــرزه ب ــۀ آن ل ــل و حوم ــهریان کاب ــزرگ ش ــام ب ــوت ۱۳5۸ قی ــوم ح در س
افگنــد. روس هــا درک کردنــد کــه مجیــد توانســته اســت مــردم را بســیج نمایــد. مجلــۀ نــوه یــه وریمیــه 
)نیوتایمــز بــه زبــان روســی( شــمارۀ ۴/ جنــوری   ۱۹۸۰) مقالــۀ» شــریک توطئــۀ پکــن« بــه قلــم » یــو 

. دیمــوف«  ص ۱۳ – ۱۴ پاراگــراف ۱۰( در بــارۀ قیــام مســلحانۀ شــهریان کابــل مطلبــی انتشــار داد.
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دیمــوف نویســندۀ مقالــه، ایــن قیــام را همســان و دنبالــۀ قیــام عظیــم ۲۴ حــوت ۱۳5۷ هــرات خوانــد. 
ــان مخصــوص  ــا زب دریــن گــزارش، بــه گــرد همآیــی رهبــران مختلــف آزادیخواهــان افغانســتان)البته ب
اســتعمارگرانۀ امپریالیســم روس( غــرض ایجــاد »جبهــۀ واحــد« در جنــوری ۱۹۷۹ اشــاره گردیــد و در 
آن نوشــته شــده اســت: » یــک چنیــن گــرد همآیــی در هـــرات دریــن شهـــر بــزرگ افغـــانی، دقیقــاً در 
بحبوحــۀ قیــام خـــونین دریــن شــهر سامـــان یافــت« . بعــد از آن »ســازماندهی بــی نظمــی مســلحانه در 
شــهر و ســازماندهی بانــد هــا و اختــالل امنیــت در مــارچ ۱۹۷۹ در حومــۀ پایتخــت افغانســتان« نقــش 

عبدالمجید»کلکانــی« چنیــن تصریــح شــده اســت:
» سرکـــردۀ ایــن بســماچها ) اشــرار- مترجــم( کســی بــه نــام کلکانــی خواســت تجربــۀ آزمــون شــده در 
هـــرات را عملــی ســاخته و بــه همراهــی» اخــوان المســلمین« و ســایر مرتجعیــن بــه کابــل ضربــت وارد 

نمایــد«. )همانجــا(
صفــت » ســرکرده ایــن بســماچیها« کــه در دنبالــۀ » کلکانــی« آمــده اســت، قابــل تأمــل نیســت، چــه از 
دشــمن جــز ایــن کلمــات، دیگــر نمــی تــوان توقــع داشــت. ولــی بایــد دقــت کــرد ایــن شــیوۀ نــگارش 
کــه در آن نوشــته شــده اســت: » کلکانــی خواســت ضربــت وارد نمایــد« چــه چیــزی را مــی رســاند؟ و 
چــرا نوشــته نشــده کــه باندهــای اشــرار خواســتند . . . ضربــت وارد نماینــد؟ قصــدی در کار نبــوده، بلکــه 
همــان هــراس مرگبــار را نشــان مــی دهــد، هراســی کــه نویســندۀ مقالــه از اصــل گــزارش آن را احســاس 
کــرده و پــس از آن کــه گــزارش را دقیقــاً رنــگ اســتعمارگرانه داده اســت بــاز همــان هــراس بــه گونــۀ 
ــت  ــد« از محبوبی ــه از » افســانۀ مجی ــرده. نویســندۀ مقال ــی ک ــا خــود آگاه در نوشــته اش خــود نمای ن
مجیــد در میــان مــردم، از همســانی خواســت مجیــد بــا خواســت مــردم خــوب بــا خبــر بــوده و نیــز مــی 
دانســته کــه قیــام شــهریان کابــل هماننــد همــه قیــام هــای دیگــر، سراســر مبــارزه مــردم مــا کامــاًل ملــی 

و ماهیــت ضــد اســتعماری دارد و مجیــد در قلــۀ رهبــری ایــن مبــارزه قــرار داشــته اســت.
هفتــه نامــۀ زرد بیــژوم ) چــاپ مســکو / شــماره ۱5)۱۰۳۲( ۱۹۸۰( در مقالــۀ » ارادۀ محکــم خلــق« بــه 

قلــم »والدیمیــر ایردنســکی)ص ۱۲- ۱۳( نوشــت:
ــی  ــام مجیدکلکان ــه ن ــی؟! ب ــا- مردک ــی از بانده ــتۀ یک ــت؟ ، سردس ــروری در پایتخ ــر فب » در اواخ
ــه اســارت کشــیده را  ــد مــردان بــزرگ ملــی ســرزمین ب ــا مــی توان )خصوصیــت اســتعمار اســت کــه ت
تحقیــر کننــد( دســتگیر گردیــد. نامبــرده نماینــدۀ تیپیــک محیطــی مــی باشــد کــه گرداننــدگان جنــگ 
ــه جــای اینکــه  مخفــی علیــه افغانســتان، در چهــره اش اجنــت خویــش را تشــخیص مــی دهنــد«. ) ب
بنویســند: روســهای تجاوزگـــر – گـردانندگـــان جنگ علنی عـــلیه افـــغانستان – در چهره اش سرســخت 
تریــن دشمـــن خـــود را تشــخیص مــی دهنــد.( » مجیدکلکانــی آدم کــش اســت« ) چنانچــه ســباع و 
وحــوش تجاوزگــر روســی را »آدم« بــه حســاب بیاوریــم، او »آدم کــش« ؟! اســت، زیــرا مجاهــد کبیــر 
ملــی مــا بــا همپیمانانــش هنــگام آغــاز یــورش نظامــی تجاوزگــران روســی بــه کابــل، ۶ جــدی ۱۳5۸ 
در زادگاه ایــن مجاهــد، از ایــن نــوع »آدم هــا« را بســیار کشــت و بعــد هــا نیــز بــه همیــن کارش ادامــه 
داد. ایــن جنایــت)؟( همانــا مبــارزه علیــه نفــوذ امپریالیســم روس در دســتگاه دولتــی بــود کــه بعــد هــا 
نتیجــه اش را در فاجعــۀ ثــور و تجــاوز آشــکار ۶ جــدی دیدیــم(. بعــد ازیــن کــه پولیــس شــاهی تعقیــب 
وی را آغــاز نمــود، نامبــرده مخفــی گردیــد و تــا اکنــون از طریــق چپــاول زندگــی مــی کــرد«) کــی را 
چپــاول مــی کــرد؟ چگونــه چپــاول مــی کــرد؟ آیــا در تاریــخ کســی بــه یــاد دارد کــه چپــاول گــری را 
همــه کــس دوســت بــدارد، و بدیــن پایــه شــهرتش همــه جــا گیــر شــود کــه شــخصیت واقعــی اش در 
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خــالل افســانه هــای مــردم انعــکاس یابــد؟ تــازه ایــن کــه همیــن نویســنده فرامــوش کــرده کــه روزنامــۀ 
معتبــر حزبــی شــان یــک ســال قبــل نوشــته بــود کــه مجیــد، پنجهــزار مــرد مســلح دارد. آیــا امــکان 
ــه دور خــود  دارد کــه یــک چپاولگــر پنجهــزار آدمــی را کــه در واقعیــت بســیار بیشــتر از آن اســت، ب
جمــع کنــد و رهبــری نمایــد؟( » بــه گــردن او خــون هــای زیادیســت« ) بلــی، خــون ناپــاک پرچمــی هــا 
و خلقــی هــا  و ارتــش تجاوزگــر!( » جنایتــکار چــاالک و زرنــگ ســال هــای متمــادی از پیگــرد پولیــس 
فــرار مــی کــرد«) نویســنده توقــع دارد کــه هماننــد چاکــران روســی خــود را بــه ســازمان جاسوســی کا. 
جــی . بــی مــی فروخــت و بــا جبهــه ســایی در آســتان امپریالیســم روس، آرمــان مــردم و ملتــش را زیــر 

پــا مــی کــرد(.
دلچســپ اینســت کــه همانوقــت اجنــت هــا، بــه نامبــرده بــذل توجــه نمودنــد) مثــل اینکــه در ســرزمین 
ــن  ــن توهی ــوده! ای ــی نب ــچ نیروی ــن کشــور هی ــوده، دری ــی ب ــه اجنت ــه کــس وابســته ب افغانســتان هم
ــره  ــر ملــت ماســت! روس هــا تنهــا همــان » ت ــه شــخصیت مجیــد بلکــه اهانتــی ب ــه تنهــا ب آشــکار ن
کــی بوزینــه صفــت« را اجنــت نمــی داننــد، و همیــن » ببــرک روبــاه سرشــت« را( بــه همــکاری ایشــان 
کلکانــی تــالش نمــود کــه حتــی نقــش مبــارز سیاســی را بــازی کنــد و بــه ایــن قســم، رهبــر یکــی از 
گــروه هــای کوچــک گردیــد«) چطــور شــده کــه » مبــارز سیاســی« را بــه کار بــرده، چگونــه از زیــر نظــر 
سانســور چیــان کا . جــی . بــی ایــن عبــارت مانــع نشــراتی پیــدا نکــرده اســت و نیــز چــرا رهبــر یکــی 
از بانــد هــا نگفتــه اســت و اصــاًل چــرا کلمــۀ رهبــر را بــه کار بــرده اســت؟ یــک گروپــی کــه بــه قــول 
ــور کــه هنــوز بســیج  ــای ث ــو مســکو( تنهــا مــردان مســلحش در شــروع کودت او خــود روس هــا ) رادی
ــده شــود؟( » باندیســت  ــد کوچــک خوان ــا مــی توان ــود، پنجهــزار باشــد، آی ــه ب عمومــی صــورت نگرفت
ماهــر و آدمکــش بــا دو همــکار خویــش در مکروریــان دســتگیر گردیــد. در دســتگیری مقاومــت مســلحانه 
نمــود« )و ایــن دســتگیری، روس هــا را شــادمان ســاخت، بــه طــوری کــه ایــن شــادمانی در مطبوعــات 
روســی انعــکاس یافــت( » تحقیــق نشــان داد« )کــدام تحقیــق؟ آیــا مجاهــد کبیــر ملــت مــا بــه ســگان 
پرچمــی و ســازمان جاسوســی کا . جــی . بــی کــدام تحقیقــی هــم داد؟ چــرا واقعیــت را نمــی نویســند 
کــه مجیــد قهرمــان بــه جــای تحقیــق بــر چهــرۀ پلیــد پرچمــی هــا و تجاوزگــران روســی شــجاعانه تــف 
نفــرت افگنــد( »کــه بانــد وی ) از گفتــن نــام ســاما و جبهــۀ متحــد ملــی هــراس دارد( در شــهر کابــل 
)و در سراســر ســرزمین مــرد پــرور مــا( چپــاول مغــازه هــا )ایــن قــوای دوســت؟؟!! بودنــد و هســتند کــه 
هماننــد دزدان، مغــازه هــای شــهر کابــل را هــر روز تــاراج مــی کننــد، ســازمان مجیــد تنهــا بــه مصــادرۀ 
امــوال دولــت دســت نشــانده و قــوای روســی پرداختــه اســت( آتــش ســوزی هــا )شــاید منظــور آتــش 
ــاراج  ــه وســیلۀ روس هــا پــس از ت ــزرگ اســت کــه ب ســوزی مارکیــت جمهوریــت متصــل فروشــگاه ب
ــه آتــش کشــیده شــد و بدینگونــه مــی خواهنــد آن را بــه مــرد مجاهــد ملــی مــا نســبت  امــوال آن، ب
دهنــد( و ارعــاب مــردم )چــرا صریــح گفتــه نمــی تواننــد کــه ارعــاب امپریالیســم روس و چاکــران دولــت 

دســت نشــانده اش( را ســازمان مــی دادنــد.«
روس هــا، بــا ایــن افتــراآت، بــا ایــن قلــب واقعیــت، چــه توانســتند بکننــد؟ جــز تــف ســرباال کــه چهــرۀ 

منحــوس شــان را ملــوث تــر ســاخت.
ــرد.  ــکاس ک ــان انع ــات جه ــر مطبوع ــان روســی در سراس ــه دســت جانی ــا ب ــی م ــان مل ــهادت قهرم ش
انزجــار مــردم در برابــر روس هــا بخاطــر ایــن شــهادت یــک بــار دیگــر بــا مظاهــرات و اعتصابــات ابــراز 

ــد. گردی
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پــراودا در شــمارۀ ۱۶۱ )5۹/ ۲۲( ۹ جــون ۱۹۸۰/ ص 5) اطالعــات بیــن المللــی( بــه حوالــۀ خبرگــزاری 
تــاس» اعالمیــۀ حکومــت افغانســتان« را نشــر کــرد و در آن افــزود:» رادیــو کابــل همچنــان خبــر اعــدام 
کلکانــی – ســردمدار یکــی از بانــد هــا را کــه بــه تــاراج و چپــاول حومــۀ کابــل مصــروف بــود، نیــز اطــالع 

داد. » حکــم محکمــۀ فــوق العــادۀ انقالبــی اجــرا گردیــد«.
پــراودا تبصــره نکــرد کــه آیــا ایــن شــهادت عصیــان هــا و انزجــار مــردم را در بــر داشــت یــا خیــر؟ وقتــی 
ــزرگ ملــی تبصــره  ــارۀ شــهادت و شــخصیت ایــن مــرد ب هــم دیگــر خبرگــزاری هــا و مطبوعــات در ب

کردنــد، خشــم روس هــا را برانگیخــت.
روزنامــۀ معتبــر فرانســوی لومونــد ) ۹ جــون ۱۹۸۰( نوشــت:» عبدالمجیدکلکانــی کــه خبــر اعدامــش روز 
۷ مــاه جــون توســط مقامــات ذیصــالح کابــل بــه نشــر رســید گفتــه مــی شــود از گــروه مقاومــت بــوده 
و دو هفتــه قبــل توســط دولــت دســتگیر و تیربــاران گردیــد. او عضــو یــک خانــوادۀ مبــارز سیاســی بــود. 
پــدر و پدرکالنــش نیــز در ســال ۱۹۴۰ نســبت اختالفاتــی کــه بــا دولــت شــاهی وقــت داشــتند بــه اعــدام 
محکــوم گردیــده بودنــد. مجیدکلکانــی مــدت زیــادی را در خفــا بــه ســر بــرد، تنهــا در صــورت مســاعدت 
اوقــات، احــوال و شــرایط دســت بــه فعالیــت هــای سیاســی قانونــی مــی زد. وی از بنیــاد گــزاران اصــل 
یــک جریــان سیاســی کــه ســال تأســیس را ۱۹۶۰تخمیــن مــی زننــد، بــود. از کودتــای اپریــل ۱۹۷۸ 
بدینســو، وی در گــروه مقاومــت داخــل شــد و در میــان رهبــران جبهــۀ متحــد ملــی احــراز مقــام نمــود. 
بعــد هــا منحیــث منشــی یــا رئیــس سازمان»ســاما« ایفــای وظیفــه کــرد. وی در روز ۲۷ فبــرور گذشــته 
در منطقــۀ مکروریــان کــه در آنجــا تــدارک و تنظیــم یــک شــورش سرتاســری را روی دســت داشــت، 

غافلگیــر شــد و راهــی زنــدان و بعــداً محکــوم بــه مــرگ گردیــد«.
ــر  ــای معتب ــه رادیوه ــته هم ــی نوش ــر مل ــد کبی ــهادت مجاه ــه ش ــاط ب ــد در ارتب ــه لومون ــد آنچ همانن
جهــان، روزنامــه هــا، جرایــد و مجــالت مشــهور دریــن مــورد خبــری نشــر نمودنــد و حتــی در چنــد روز 
دیگــر، در مــورد شــخصیت و قهرمانــی هــای وی ســخن گفتنــد و نوشــتند. روس هــا کــه از نشــر ایــن 
واقعیــت هــا مــی هراســیدند، روزنامــه هــای مــزدور خــود را کــه بــه عنــوان ارگان احــزاب چاکرکرملیــن 

نشــرات دارد، مامــور کردنــد تــا بــا ایــن تبصــره هــا مذبوحانــه بــه جنــگ رونــد.
ــر  ــون ۱۹۸۰در تبصــرۀ ب ــه حــزب کمونیســت فرانســه( ۲۰ ج ــۀ فرانســوی وابســته ب هیومانیته)روزنام
مطالــب نشــر شــده در شــمارۀ ۱۹ جــون ۱۹۸۰ روزنامــۀ لومونــد نوشــت:» در همیــن شــماره، روزنامــۀ 

لومونــد راجــع بــه محکــوم ســاختن مجیدکلکانــی چنیــن مــی نویســد:
» مجیــد یــک شــخص مردمــی و یــک شــخصیت اســاطیری افغانســتان بــود کــه اعــدام حکــم محکمــه در 
مــورد وی ســبب شــورش مــردم شــد.« . . .» امــا در حقیقــت، ایــن شــخص رهبــر یــک بانــد کانگســتری 
ــم،  ــوم فئودالیس ــراث ش ــرد، می ــی ک ــش کار م ــاد خوی ــه مف ــی ب ــق دزدی و رهزن ــه از طری ــود، ک ب
ــا » کانگســتر«  ــۀ آن ب ــد بســیار کودکان ــان« و پیون ــرون وســطی«، راهزن اصطالحات»فئودالیســم«، » ق
) تــرم کامــاًل غربــی منطبــق بــر وضــع اجتماعــی اروپــا و امریــکا( جــز اینکــه بیمایگــی خــود را از نظــر 
ــردن » میــراث شــوم  ــه کار ب ــا ب ــر ایــن نویســنده ب ــه دهــد، چــه کــرده اســت؟ افــزون ب فرهنگــی ارائ

فئودالیســم« در حقیقــت بــر میــراث هــای فرهنگــی جامعــۀ مــان حملــه مــی کنــد.
ــر  ــان اث ــت م ــان افســانوی مل ــد، قهرم ــر شــخصیت مجی ــد و نوشــتند ب ــا هرچــه گفتن ــاری، روس ه ب
ــتند از  ــد را توانس ــاد« هســتی مجی ــتی »خ ــه همدس ــی ب ــی . ب ــان کا . ج ــه دژخیم ــا آنک نگذاشــت. ب
میــان برنــد - کــه بیشــرمانه بــه شــهادت رســاندندش – امــا نتوانســتند و نمــی تواننــد افســانۀ مجیــد را، 
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رزمندگــی مجیــد را، از دل ملتــش، هــم پیمانانــش، دوســتانش، ســازمانی کــه بنیانــش گذاشــت، بزداینــد.
بگذار افسانۀ مجید، بر زبان ها جاری باشد!

بگذار آرمان مجید را ساما جاودانه دارد!
ــارزۀ ضــد اســتعماری ســاما شــکوهنده  بگــذار رزمندگــی مجیــد، در پیــکار برحــق ملــت مــان ، در مب

ــد! تبلــور و تــداوم یاب
یا مرگ یا آزادی! 

***

فصلی از رمان»یعقوبی دیگر«

زندان دهمزنگ

زندانی حجره ی شماره هفت تجرید، با دمیدن اولین نفس های صبح بیدار شد.
زوالنــه هــا برپاهایــش ســنگینی میکردنــد. بــا زحمــت پاهــای خــود را جمــع کــرد. اســتخوانهای پایــش 
درد داشــت. آهســته از روی بوریــای پوســیده ی فــرش بلنــد شــد. از شیشــه ی شکســته ی پنجــره بــاد 
ســرد بامــدادی بــه درون مــی آمــد. روی میلــه هــای آهنــی پنجــره ذرات بــرف نشســته بــود. چنــان بنظر 

مــی رســید کــه بــرف بســیاری باریــده اســت. هــوا ســرد وگزنــده بــود.
»پیــر«)*( بــه پنجــره نزدیــک شــد. زوالنــه هــا در پایــش صــدا کردنــد. از بیــرون بانــگ خروســان چنــان 
صــدای امــواج دریایــی بگــوش مــی نشســت. در زنــدان ســکوت و آرامــش حکمفرمــا بــود. هنــوز زندانیــان 
حجــره هــای مجاورخوابیــده بودنــد. صــدای گام هــای پهــره دار هــم در دهلیــز شــنیده نمــی شــد. مثلــی 

کــه بــاالی چوکــی اش بخــواب رفتــه بــود.
ــام هــای  ــر ب ــه بیــرون نگریســت. ب »پیــر« پشــت پنجــره اســتاد و هــوای خنــک را بلعیــد. از پنجــره ب
ســاختمان هــای مجــاور بــرف ســپید خوابیــده بــود. از شیشــه ی شکســته روشــنی کــم رنــگ مهتــاب 
بــه درون مــی آمــد ، و صــدای خروســانی کــه در دور دســت هــا فریــاد مــی کشــیدند ، آمــدن صبــح را 

اعــالم مــی داشــت.
ــا  ــه نشســتن و برخاســتن هــای پیهــم ب »پیــر« برگشــت و وســط حجــره ایســتاد. بعــد شــروع کــرد ب

ــود دور ســاخت. ــه کــرده ب ــدار، ســردی ای را کــه در وجــودش رخن حــرکات منظــم ودوام

عضــالت شــخ مانــده اش را نــرم گردانیــد و حــرارت تنــش را بــاال بــرد. زنجیرهــا در پایــش صــدا میکردنــد 
و او حــرکات خــود را بــا صــدای زنجیرهــا هماهنــگ ســاخته بود.

پــس از دقایقــی کــه ورزش کــرد، بــه در ِحجــره کوبیــد. صدایــی از  آنســو بــر نخاســت. مثلیکــه پهــره 
ــود پهــره دار  ــه درکوبیــد ، صــدای خــواب آل ــار ســوم کــه ب ــود. ب ــرو رفتــه ب ــه خــواب عمیقــی ف دار ب

بلنــد شــد.

 )*( »پیر« لقبی است که مردم از روی احترام به مجید داده اند.



89ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

    -   »پیر« توستی؟
    -   وقت نماز است ، طهارت می کنم.

    -    به چشم بادار، فی الفور.     
و بدنبال آن چرخیدن کلید بود و باز شدن در.

ــا احتــرام فــوق العــاده از  ــر  میداشــت وب ــود از عقبــش گام ب »پیــر« بیــرون رفــت. پهــره دار خــواب آل
ــود. ــه ی پاهــای »پیــر« همنــوا شــده ب ــا صــدای زوالن دنبالــش میرفــت. گام هــای مرتــب پهــره دار ب

ــرار  ــزرگ او ق ــزودی تحــت تأثیــر شــخصیت ب ــا »پیــر« داشــتند. آنهــا ب ــی ب پهــره داران پیشــامد خوب
ــر  ــش تأثی ــورد نیکوی ــدند و از برخ ــش ش ــه ی پوالدین ــندیده و روحی ــالق پس ــه ی اخ ــد. فریفت گرفتن

ــد. پذیرفتن
 

»پیــر« در انــدک مــدت شــهرت فــوق العــاده نیکویــی حاصــل کــرده بــود. بــا آنکــه درحجــره ی تجریــد 
ــدان  ــا ســتاره ی درخشــان بزرگــواری او ، محیــط زن ــان دیگــر نگهــداری مــی شــد ، ام و دور از زندانی
را روشــن ســاخته بــود. زندانیــان نادیــده او را دوســت میداشــتند، و آرزومنــد بودنــد تــا او را از نزدیــک 
ببیننــد و آشــنایش شــوند. زندانبانــان زود از ایــن قضیــه مطلــع شــدند. ترســیدند مبــادا نفــوذ فــوق العاده 
ی »پیــر« پهــره داران و پاســبان هــا را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد ، و بالیــی بــه سرشــان بیایــد. تصمیــم 

گرفتنــد تــا پهــره داران و پاســبان هــای حجــره ی شــماره هفــت تجریــد را زود زود عــوض کننــد.
ــر مــی  ــه کشــیک ب ــد، پهــره دار دیگــری را ب ــل میکردن ــار پاســبان حجــره ی او را تبدی هفتــه ی دو ب

ــد.  گزیدن
زندانبــان هــا مــی کوشــیدند تــا خشــن تریــن و زشــتخو تریــن افــراد را بــرای پاســبانی انتخــاب کننــد. 
ــرم  ــر« ن ــا »پی ــراد در برخــورد ب ــن و زشــتخوترین اف ــود. خشــن تری ــا نتیجــه ی کارشــان بیهــوده ب ام

میشــد. قــدرت اعجــاب انگیــز روحــی او ، از آهــن ابریشــم مــی ســاخت و از ســنگ پنبــه.
زندانبــان هــا چــه کارهایــی کــه نکردنــد. پاســبان هــای حجــره ی او را از میــان ملیــت هــای مختلــف 
بــا زبانهــای نــا آشــنا بــرای »پیــر« ، انتخــاب میکردنــد. از پشــتون گرفتــه تــا ازبــک و ترکمــن و بلــوچ و 
نورســتانی، برایــش پاســبان بــر مــی گزیدنــد. بــرای پاســبان هــا توصیــه مــی شــد تــا بــا او حــرف نزننــد 
ــود  و پیشــامد زشــت و ناهنجــار داشــته باشــند. امــا آتــش شــخصیت او آنچنــان نیرومنــد و ســازنده ب
کــه هــر آهنــی را نــرم میکــرد و از هــر خامــی پختــه تریــن و آزمــوده تریــن انســان بوجــود مــی آورد.

»پیــر« پــس از طهــارت بــه حجــره ی مجــردش برگشــت. بــا قلــب بیــدار و روح پایــدار. نــور از وجناتــش 
ــا قامــت ســتبر، فضــای حجــره را از وجودخــود  ــاال و چارشــانه، ب ــه نمــاز ایســتاد. بلنــد ب مــی باریــد. ب
پرکــرد. ســاحت کوچــک حجــره، گنجایــش تــن بــزرگ و روح بزرگتــر از تنــش را نداشــت. بــا خلــوص بــه 
درگاه آفریــدگار انســان ســجده بــرد. زنجیرهــا صــدا میکردنــد. و او بــه آواز زنجیرهایــش نمــاز میخوانــد.

ــه مردمــش داشــت او را  ــه نســبت ب ــی کشــید. عشــق ســوزانی ک ــزرگ شــعله م ــت ب درقلبــش صداق
ــد و مــردم را فرامــوش  ــدان مقاومــت کنــد. هیچــگاه خداون ــر زنجیــر و زن ــا در براب ــود ت ــاری کــرده ب ی
نکــرده بــود. او ســوگند یــاد کــرد تــا بــرای همیــش نســبت بــه خــدای خــود، خــاک خــود و مــردم خــود 
وفــادار بمانــد. بــا صــدای زنجیرهــای او ، زندانیــان حجــره هــای مجــاور نیــز از خــواب برخاســتند. صــدای 
ــات  ــه در اوق ــود ک ــه ی ســاعتی شــده ب ــه منزل ــای مجــاور، ب ــان حجــره ه ــرای زندانی ــای او ب زنجیره
معیــن بــه زنــگ زدن مــی پرداخــت. زندانیــان اوقــات روز را بــا آن صــدا تخمیــن میزدنــد. روز پنــج بــار 
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ادای فریضــه نمــاز، کــه پنــج بــار زنجیرهــا را بصــدا در مــی آورد. زندانیــان دیگــر بــه پیــروی از»پیــر«، 
ورزش میکردنــد. او برایشــان گفتــه بــود کــه فقــط ورزش میتوانــد آنهــا را در ایــن زنــدان مجــرد و حجــره 

ی تاریــک و تنــگ زنــده نگهــدارد و در برابــر شــکنجه هــا و چــوب زدن هــا ، مقاومــت بخشــد.
نمــاز »پیــر« پایــان یافــت. بعــد از ادای نمــاز پنــج ســوره ی کوچکــی را کــه در جیــب کرتــی داشــت 
بیــرون آورد و بــه تــالوت پرداخــت. ایــن پنــج ســوره را همیشــه بــا خــود داشــت. از همــان آوان کودکــی 
مــادر در جیبــش مــی گذاشــت و یــا در کمــرش بــا دســتمالی مــی بســت. او همچنــان مشــغول تــالوت 

بــود کــه پاســبان از پشــت در صــدا زد:
     -   »پیر« نان تان را بگیرید. در صدایش نوعی احترام نهفته بود.

برخاســت و رفــت و قــرص نانــش را از الی ســوراخ در،گرفــت. نــان زندانیــان دیگــر را از همــان ســوراخ 
بــه درون پرتــاب میکردنــد. امــا از»پیــر« را هیــچ پاســبانی بخــود حــق نمــی داد چنــان کنــد. بــا احتــرام 
ــا  ــاور صــدای زنجیره ــای مج ــرد. از حجــره ه ــی ک ــم تشــکر م ــد و او ه ــه دســتش میدادن ــش را ب نان
شــنیده مــی شــد. زندانیــان دیگــر تــازه بــه ورزش آغــاز کــرده بودند.»پیــر« در حالیکــه نانــش را آهســته 
آهســته مــی جویــد ، بــه صــدای زنجیرهــا گــوش فــرا داده بــود. نــان ســخت بــود و بــا دنــدان هایــش 
جنــگ میکــرد. امــا او بــا آهســتگی آنــرا میجویــد. بــه فکــر ُدور و َدرازی فــرو رفتــه بــود. بــا خــود حســاب 
میکــرد کــه چــار مــاه اســت کــه در ایــن حجــرۀ تجریــد بســر مــی بــرد. پنــج قــوس ۱۳۴۰ بــود کــه 
ــد.  ــن مــدت چــار مــاه حجــره ی تجریــدش را عــوض نکــرده بودن او را در ایــن حجــره انداختنــد. درای
بــه اصطــالح زندانیان»کوتــه قلفــی« بــود. هیــچ زندانــی را بیــش از یکــی دو مــاه »کوتــه قلفــی« نمــی 
کننــد. امــا او را تــا کنــون کــه چــار مــاه گذشــته بــود ، در کوتــه قلفــی نگهداشــته بودنــد. و هنــوز هــم 
معلــوم نبــود کــه چقــدر وقــت دیگــر همانطــور باقــی خواهــد مانــد. رشــته ی فکــر هایــش را صــدای قــدم 
هایــی کــه از بــام بگــوش رســید، از هــم گسســت. پاســبان هــا و افــراد امنیــت زنــدان بــرای روبیــدن برِف 
بامهــا برآمــده بودنــد. پرنــده خاطــره هــای »پیــر« بســوی کلــکان بــال کشــید. یــادش آمــد وقتــی بچــه 
بــود بــرف هــای قلعــه ی شــانرا درکلــکان او خــود بــه تنهایــی مــی روبیــد. نــه تنهــا بــام هــای قلعــه ی 
خــود شــانرا مــی روبیــد کــه حتــی بــا همســایه هــا هــم کمــک میکــرد. بیشــتر اوقــات روزهــای پــر بــرف 
زمســتان را بــه بــرف پاکــی مــی گذرانــد. بــام هــای مســجد دهکــده را هــم پــاک میکــرد. بــرف پــاک 
کــردن برایــش لذتبخــش بــود. وقتــی کنــده هــای بــرف را از بــام قلعــه بــه پاییــن میریخــت، از صــدای 
بــه زمیــن خــوردن بــرف خوشــش مــی آمــد. آنقــدرکار میکــرد کــه زیــر آب و عــرق میشــد و احســاس 
تشــنگی میکــرد. آنــگاه پاغنــده ای از بــرِف پــاک را مــی گرفــت و بــه دهــان مــی انداخــت. بــرِف ســرد 
عطشــش را فــرو مــی نشــاند و ســر از نــو بــه کار میپرداخــت. وقتــی همــه ی بامهــا را پــاک کــرده بــود، 
دســت و رویــش را بــا بــرف مــی شســت و از بــام فــرود مــی آمــد. صــدای قــدم هــای بــرف روبــان از باالی 

بــام شــنیده میشــد و صــدای ســقوط کنــده هــای بــرف کــه بــه زمیــن میخــورد.
بیشــتر از ایــن بــه بــرف فکــر نکــرد. یعنــی نگذاشــتندش کــه فکرکنــد. صــدای کوبیــدن دیــوار حجــره 
ی همســایه بلنــد شــد. ایــن یــک َرمــز بــود. زندانیــان تجریــدی بــا کوبیــدن بدیوارحجــره هایشــان رمــز 
را بــه یکدیگــر مخابــره میکردنــد. هــرگاه اتفاقــی رخ میــداد و یــا خبــری میشــد آنهــا بــا ایــن عالمــت 

یکدیگــر شــانرا مطلــع مــی ســاختند.
این بار دیوار با شدت کوبیده شد. حتما ً اتفاق بدی رخ داده بود.

»پیــر« برخاســت و از ســوراخ  در دهلیــز  را زیــر نظــر گرفــت. صــدای قــدم هــای ســریع و مضطــرب 
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شــنیده مــی شــد. لحظــه ی بعــد چنــد تــا پاســبان را دیــد کــه جســدی را از دهلیــز میگذراننــد، بدنبــال 
پاســبان هــا قومانــدان زنــدان از دهلیــز عبــور کــرد.

ــود،  ــاله ب ــژده س ــوان ه ــه ج ــد ک ــماره ۱۶ تجری ــی ش ــد. زندان ــی ش ــر آفتاب ــه روز دیگ ــی قضی چگونگ
ــود. ــرده ب ــی ک خودکش

   
= =

ــده ی  ــگ پری ــور رن ــرد. ن ــنگینی میک ــره س ــته پنج ــه شکس ــی ، روی شیش ــای آهن ــه ه ــایه ی میل س
شــامگاهی در دیــوار شــرقی حجــره، خــط روشــنی ترســیم کــرده بــود. حجــره، ســرد شــده میرفــت و 

ــه درون مــی آمــد. ــا ســردی تاریکــی نیــز ب ــوام ب ت
ــر  ــی آَدم ب ــا بَِن ــّد کَرّمن ــه ی مبارکــه ی َولق ــد. آی ــرآن میخوان ــود ، ق ــر« در گوشــه ی کــز کــرده ب »پی
زبانــش جــاری بــود. ریــش ســیاهش چهــره اش را الغــر تــر نشــان میــداد. چشــمانش میدرخشــید و هالــه 
ی از نجابــت احاطــه اش کــرده بــود. بــاری بــه زنجیرهایــش نگریســت و بــه زخــم هایــی کــه در پایــش 

بوجــود آمــده بــود. زیــر لــب آیــه ی کریمــه ی و لقــد کرمنــا بنــی آدم را تکرارکــرد.
ــه  ــتمگر او ب ــدگان س ــت، بن ــیده اس ــت بخش ــان را کرام ــد)ج( انس ــه خداون ــید: زمانیک ــود اندیش ــا خ ب
چــه حقــی ایــن کرامــت را از او بــاز مــی ســتانند. آیــا شــوریدن برضــد کســانی کــه کرامــت بنــی آدم 
را ســلب میکننــد نــا صــواب اســت؟ هرگــز، بلکــه بــر انســان واجــب اســت تــا در برابــر نــا برابــری هــا 
و ســتمگری هــا قدعلــم کنــد و بیــرق مبــارزه را برافــرازد ، برضــد هرآنچیــزی کــه کرامــت بنــی آدم را 
زایــل میگردانــد عصیــان کنــد. عصیــان گــری درچنیــن مــواردی واجــب اســت. خــواه آن پدیــده ی زایــل 
کننــده ی کرامــت مــادی باشــد ، خــواه معنــوی. خداونــد)ج( امرکبیرمجاهــده در راه حــق وحقیقــت را بــه 
دوش انســان نهــاده اســت. و انســانی کــه ایــن وجیبــه را فرامــوش کنــد، نــا بخشــودنی اســت. شــخصیت 
انســان وکرامــت او در طــول تاریــخ در مقــدار و انــدازه ی مبــارزه او برضــد بــی عدالتــی ســنجیده شــده 
اســت. کرامــت بــا معیــار جهــاد وزن کــرده میشــود. آنکــه رزمنــده تــر درفــش جهــاد را بــر افراشــته بــا 

کرامــت تــر از دیگــران اســت.
بزرگــی انســان و برتــری او از دیگــران ، درمقاومــت او در برابــر ظلــم و بیــداد اســت زندگــی فــدا شــدن در 
راه عقیــدت اســت و قربــان شــدن در راه حقیقــت. بــاری ســخن حضــرت امــام حســین)رض( در ذهنــش 

جــاری گشــت کــه فرمــوده:
                                     ان الحیواۀ عقیدۀ وجهاد        

  
»پیــر« در اندیشــه هایــش غــرق بــود. شــام نزدیــک مــی شــد. و شــب تــار مــی تنیــد. گام هــای مرتــب 
ــود شــنیده مــی شــد. حجــره انــدک انــدک  و پیهــم پهــره دار کــه در طــول دهلیــز در رفــت و آمــد ب
ــه  ــن و روح را ب ــک بی ــه نزدی ــود. چشــم را ب ــده ب ــت. کوچکــی حجــره آزار دهن ــرو میرف ــی ف در تاریک
ــه کوچکــی  ــود ک ــده نب ــدر آزار دهن ــر« آنق ــرای »پی ــه ب ــا و زوالن ــداد. زنجیره ــادت می ســرخوردگی ع
حجــره. دلــش را تنــگ مــی ســاخت و روحــش را مــی آزرد. روح بــزرگ او را محــدوده ی کوچــک حجــره 
ــک  ــت. در تاری ــم دوخ ــقف چش ــه س ــید. ب ــید. دراز کش ــی رس ــر م ــه نظ ــته ب ــر« خس ــج میداد.»پی رن
روشــن حجــره تارهــای کــه تارتنــک تنیــده بودنــد، بــه چشــمش راه یافــت. در دام تارتنــک هــا حشــرات 
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بســیاری اسیرگشــته بودنــد. بــاد ســردی از پنجــره ی شکســته بــه درون مــی آمــد. بــرف دوبــاره شــروع 
بــه باریــدن کــرده بــود. لحظــات مــی گذشــتند و زنــدان آرام آرام درســکوت شــب فــرو میرفــت. آواز گام 
هــای پهــره دار از پشــت در بــه گــوش مــی نشســت. بــه نظــرش میرســید کــه صــدا از دور دســت هــا 

مــی آیــد  یــا کــه صــدای گام هــای خــودش اســت، کــه روی برفهــا راه میــرود.
خاطــرات زمســتان گذشــته در ذهنــش جــان گرفــت. یکــی از شــب هــای ســرد زمســتان پــار یــادش 
ــه  ــود. مــی خواســت غــرض تنظیــم بعضــی کارهــای الزم ب ــد. آن شــب از پغمــان راهــی شــمالی ب آم
شــکردره بــرود. پــای پیــاده راه افتــاد. ســالها بــود کــه او عــادت کــرده بــود همیشــه پــای پیــاده ســفرکند. 
ســفر در شــب آنهــم ازکــوره راه هــا و بــا پــای پیــاده مطمئــن تریــن ســفر بــرای یــک چریــک محســوب 

میشــود.
آنشــب نیــز از پغمــان راهــی شــکردره شــد. برخــالف مراتــب دیگــر آنشــب تنهــا نبــود. جبــار همســفر 
راهــش بــود. هنــوز از حوالــی پغمــان دور نشــده بودنــد، کــه بــرف ســنگینی شــروع بــه باریــدن کــرده 

بــود ، وکــوه و دشــت را پوشــیده بــود.
آنــدو بــا گام هــای اســتوار طــی منــازل کردنــد. راه هــا را بریدنــد. ازکوهپایــه هــا گذشــتند، از تپــه هــا 
عبورکردنــد، و از پیــچ وخــم راه هــا گذشــتند. هرچــه پیــش میرفتنــد، راه رفتــن مشــکل مــی شــد، بــر 
ــرف قــدم برداشــتن را  ــود افــزوده مــی گشــت. ضخامــت ب ضخامــت برفــی کــه روی زمیــن خوابیــده ب
مشــکل مــی گردانیــد. تــا بجلــک پــا در میــان بــرف فــرو مــی رفتنــد. وگاهــی تــا زانــو. فاصلــه هــا را مــی 
بریدنــد. بــرف همچنــان بــا شــدت هرچــه تمامتــر مــی باریــد. آنــدو ماننــد اشــباح در دل شــب راه مــی 
پیمودنــد. مســلح بودنــد. و بــار ســالح ســنگینی راهپیمایــی را دو چنــدان مــی ســاخت. بــرف همــه جــا 
را ســفید کــرده بــود. جــر و جــوی و راه و بیــراه از یکدیگــر تشــخیص داده نمیشــد. جــز صــدای خــش 
خــش پــای رهنــوردان کــه در بــرف فــرو مــی نشســت ، دیگــر صدایــی نبــود. آنــدو آرام و خامــوش راه 
مــی پیمودنــد. ســاعت هــا طــی طریــق کردنــد. هنــوز بــه قریــه کوچک»ُســُمَچک« نرســیده بودنــد کــه 
مــوزه ی جبــار در ســنگی گیرکــرد و پــاره شــد. جبــار درحالیکــه خســتگی از صدایــش مــی باریــد بــرای 
ــاره شــدن مــوزه اش اطــالع داد. »پیــر« خندیــد. و در حالیکــه از گوشــه یخــن کرتــی اش  »پیــر« از پ

ســوزن بزرگــی را بیــرون مــی آورد، بــرای جبارگفــت:
بــرای یــک چریــک بعــد از ســالحش، پــای پوشــش عمــده اســت. در انتخــاب پــای پــوش بایــد دقــت 

کــرد. راهپیمایــی بــا پــای پــوش فرســوده و یــا ناراحــت ، چریــک را خســته مــی کنــد.
ســوزن را بــه جبــار داد تــا مــوزه اش را بــدوزد، و خــود روی بــرف هــا خوابیــد. شــالش را بــر رو کشــید 
تــا از ریــزش بــرف در پنــاه باشــد. جبــار مصــروف بخیــه زدن پارگــی مــوزه اش شــد. بــرف مــی باریــد. 
گــرگ هــا در دور دســت هــا قولــه ســرداده بودنــد. و قریــه کوچــک »ســمچک« کــه حــد فاصــل میــان 

پغمــان و شــکردره اســت، در زیــر بــرف خوابیــده بــود.
»پیــر«روی بــرف هــا چنــان آرام خوابیــده بــود کــه گویــی در بســتر پرقــو ُخفتــه اســت. جبــار در تاریکــی 
ــد، مــوزه اش را مــی دوخــت. در ذهنــش ســخنان»پیر«  ــرف کــه بهــم آمیختــه بودن شــب و روشــنی ب
آشــوبی برانگیختــه بــود.» بــرای یــک چریــک بعــد از ســالحش پــای پوشــش عمــده اســت«. او خــود را 
مالمــت مــی کــرد کــه چــرا در مــورد پاپوشــش بــی توجهــی کــرده اســت. از ســخنان کنایــه آمیــز »پیــر« 
َدرَدش گرفتــه بــود. شــرمنده وخجلــت زده بــه نظــر مــی رســید. در همــان هــوای ســرد احســاس کــرد 
کــه عــرق قطــره قطــره از پیشــانی اش روی بــرف هــا فــرو مــی چکــد. عــرق خجلــت بــود.  بــا خــود فکــر 
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کــرد شــاید در نظر»پیــر« چریــک بــی کفایتــی جلــوه کــرده باشــم. چریکــی کــه نبایــد زیــاد رویــش 
حســاب کــرد. ایــن فکــر رنجــش داد، و چــون خنجــری قلبــش را دریــد. بــا عجلــه ســوزن را در چــرم 
کلفــت و ســخت مــوزه فــرو مــی بــرد. چندیــن جــای انگشــتانش را بــا ســوزن دریــد. شــتاب داشــت تــا 

زود تــر مــوزه اش را بــدوزد و مانــع حرکت»پیــر« نگــردد.
مــوزه ی جبــار دوختــه شــد. »پیــر« آرام خوابیــده بــود. جبارخواســت صدایــش بزنــد. امــا جرئــت نکــرد. 
انتظــار کشــید تــا »پیــر« بیــدار شــود. بــرف همچنــان مــی باریــد. جبــار انتظــار مــی کشــید وگــرگ هــا 

در دور دســت هــا قولــه ســر داده بودنــد.
برف حوتی، در بیرون پشت پنجره زندان تیز می بارید.
= =

»پیر« در اندیشه هایش غرق بود که دِر حجره اش گشوده شد، و پهره دار گفت:
»پیر« جان، امروز در زندان خیرات کرده اند و برای زندانیان پلو می دهند.

»پیر« حرفی نزد. پهره دار کاسه ی پلو را در طاقچه نهاد و بیرون رفت.
ــان را از  ــد، و زندانی ــرات مــی کردن ــگ، گاهگاهــی، »ســخاوتمندان« خی ــدان دهمزن ــان ، در زن درآن زم
آن خیــرات مــی دادنــد. در میــان اغنیــای شــهر کابــل رواج شــده بــود کــه هــرگاه خیــرات و صدقاتــی 
مــی دادنــد، در زنــدان دهمزنــگ دیــگ مــی پختنــد و بیــن زندانیــان غــذای پختــه تقســیم مــی کردنــد. 
آنــروز نیــز یکــی از منعمیــن شــهرکابل در دهمزنــگ دیــگ خیــرات پختــه بــود و زندانیــان را پلــو داده 

بــود.
»پیــر« تــا دیــر وقــت همچنــان بــه یــاران خــود در بیــرون زنــدان مــی اندیشــید. کاســه ی پلــو همچنــان 
در طاقچــه قــرار داشــت. چنــد ســاعت بعــد کــه پهــره دار بــرای بــردن کاســه آمــد، بــا تعجــب دیــد کــه 
کاســه ی پلــو دســت نخــورده در طاقچــه قــراردارد. پهــره دار بــا صدایــی کــه از آن تعجــب بــه خوبــی 

هویــدا بــود، گفــت:
     -  »پیر« شما پلو را نخورده اید؟

»پیر«جواب داد:
     -  نه، نخوردم. آیا شما از آن خوردید؟

     -  بلی خوردم، چرا مگر باید نمی خوردم؟
     -  آیا شما میدانید که این پلو از کدام پول تهیه شده؟

     -  این پلو خیرات است و از پول یک پیسه دار تهیه شده.
     -  آیا آن پول، پول حالل است؟

     -  خدا می داند»پیر«جان! درین َدور و زمان پول حالل کجا پیدا میشود!
     -   درســت مــی گویــی. اصــال ً پــول بــه شــکل حــالل و قانونــی و شــرعی، امــکان نــدارد کــه جمــع 
ــل اجراســت،  ــر ســرمایه قاب ــدار میشــوندکه مکلفیــت هــای اســالمی را کــه ب شــود. فقــط کســانی پول
فرامــوش مــی کننــد. ذکــوۀ شــرعی را نمــی پردازنــد، ســود مــی خورنــد، و از بیــت المــال ســوء اســتفاده 
مــی کننــد. خیراتــی کــه از چنیــن پولــی پختــه شــود، در حقیقــت چــرک پــول حــرام اســت، و شــما 

چطــور چنیــن چــرک حــرام خــورده ایــد؟
پهره دار که تحت تأثیر حرف های »پیر« قرار گرفته بود، با اضطراب جواب داد:

     -  ما را دادند که بخوریم. همیشه همینطور خیرات ها در زندان میشود و ما میخوریم.
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     -  بلــی، اغنیــا بــرای ظاهــر فریبــی چنیــن کارهــا را مــی کننــد. امــا متوجــه باشــید کــه شــما چــرک 
پــول هــای حــرام آنهــا را مــی خوریــد.

آنهــا بــرای آنکــه نفــس دیگــران را نیزحــرام کــرده باشــند، از پــول حــرام خــود بنــام خیــرات و صدقــات 
بــه دیگــران نیــز میخوراننــد، تــا درگنــاه شــان دیگــران را نیــز شــریک گرداننــد.

ــت  ــود و ســخنان»پیر« را گــوش میکــرد. در درونــش حال پهــره دار ندامــت زده و پشــیمان، ایســتاده ب
ــا خــود فکرکــرد:  ــود. ب ــو پشــیمان و خجلــت زده شــده ب ــود. از خــوردن پل عجیبــی حکمفرمــا شــده ب
ــا  ــد. ب ــل کن ــرام . . . نتوانســت تحم ــول ح ــرام را، پ ــول ح ــورده ام، چــرک پ ــرام را خ ــول ح چــرک پ
ــود کــه صــدای هوقــش  ســرافگندگی ازحجــره ی»پیــر« بیــرون رفــت. هنــوز دهلیــز را طــی نکــرده ب

ــرد. شــنیده شــد و اســتفراغ ک
ظاهرا ً چنین معلوم میشد که سخنان»پیر« تا اعماق درون پهره دار کارگر شده بود.

روز دیگر،تمــام زندانیــان از قضیــه ی نخــوردن پلــو توســط»پیر« آگاه شــده بودند. پهره دار، ســخنان»پیر« 
ــو پشــیمان شــده  ــا شــنیدن آن حــرف هــا، از خــوردن پل ــود. تمــام زندانیــان ب ــرای همــه گفتــه ب را ب

بودنــد. همــه فکــر میکردندکــه چیــزی حرامــی را خــورده انــد. و ایــن فکــر روزهــا آنهــا را رنــج داد.

= =
شــش مــاه گذشــت. برخــالف تصــور زندانبانــان کــه مــی پنداشــتند، »پیــر« زندانیــی خطرناکــی اســت، 
معلــوم شــد کــه او عــالوه بــر آنکــه آدم خطرناکــی نیســت، انســان معقــول و نیکــی هــم اســت. هرچــه در 
مــورد او شــنیده بودنــد، خــالف ثابــت شــد. ســر رشــته داران زنــدان او را از زنــدان تجریــد شــش ماهــه 

بیــرون کردند.»پیــر« از قلعــۀ جدیــد رهایــی یافــت. او را بــه زنــدان عمومــی بردنــد.
ــد و  ــاق هایشــان صــف ایســتاده بودن ــو ات ــان همــه جل ــد، زندانی ــی گردی ــدان عموم ــه او وارد زن روزیک
هرکــدام از»پیــر«در خواســت مــی کــرد تــا در اتــاق آنهــا بیایــد و بــا آنهــا زندگــی کنــد. آوازه و شــهرت 
»پیــر«در زنــدان پیچیــده بــود. بســیاری هــا از قبــل بــا نــام او آشــنا بودنــد. عــده ی هــم در مــدت شــش 

ماهــی کــه »پیــر« در زنــدان تجریــد بســر میبــرد او را شــناخته بودنــد.
ــا قــدم هــای شــمرده و ســنگین گذشــت و بســوی  او آرام و خامــوش از جلــو صــف منتظــر زندانیــان ب
ــود.  آخــر صــف رفــت. در اخیــر صــف مــرد پیــری کــه ریــش ســفیدی چــون بــرف داشــت ایســتاده ب
وقتــی نزدیــک او رســید، پیرمــرد بــا آنکــه آشــنایی قبلــی بــا »پیــر« نداشــت، آغــوش گشــود و او را در 

بغــل گرفــت.
»پیــر« اتــاق پیرمــرد را در زنــدان بــرای خــود برگزیــد. پیرمــرد الال شــیرو نــام داشــت. اهــل چهاردهــی 
کابــل بــود. ومدتهــا بــود کــه در زنــدان دهمزنــگ بســر مــی برد.»پیــر« در اتــاق او زندگــی نوینــش را 

آغــاز کــرد.
در زنــدان عمومــی زندانیــان اندکــی آزاد تربودنــد. مــی توانســتند بــه اتــاق هــای یکدیگــر رفــت و آمــد 
کنند.»پیــر« در مــدت کمــی بــا زندانیــان بــی شــماری آشــنا گشــت. بــا مــردم مختلــف و بــا نظــرات و 

عقایــد گوناگــون.
در میــان زندانیــان، همــه گــون انســانها پیــدا مــی شــد. انســانهای کــه بــه جــرم قتــل، دزدی،  راهزنــی، 
لواطــه گــری، زنــا، قمــار و امثالهــم زندانــی شــده بودنــد. زندانیــان از لحــاظ ســن و ســال نیــز متفــاوت 
بودنــد. نــو بالــغ هــا، جوانهــا، میــان ســالها، پیــر و پیرترهــا، اینهــا همــه زندانیــان را تشــکیل داده بودنــد.



95ویژه نامۀ شهید مجید کلکانی

ــود،  ــرده ب ــدا ک ــهرت پی ــر« ش ــاق »پی ــام ات ــر بن ــه دیگ ــیرو ک ــاق الال ش ــه ات ــود ک ــته ب ــری نگذش دی
ــد.  ــی کردن ــد م ــت و آم ــا رف ــف آنج ــان مختل ــد. زندانی ــف گردی ــان مختل ــای زندانی ــه ج ــگاه و پت جای
ــود.  ــرده ب ــی حاصــل ک ــدان شــهرت عجیب ــر« در زن ــان نبود.»پی ــی از زندانی ــت خال ــر« هیچوق اتاق»پی
ــد. هیچــگاه او را تنهــا نمــی  ــی پیــدا کــرده بودن ــاور نکردن ــه او الفــت و دوســتی ب همــه ی زندانیــان ب
ــی  ــالوت نم ــال ت ــر« مج ــاخته بودندکه»پی ــگ س ــر او تن ــت را ب ــدازه ی فرص ــه ان ــی ب ــتند، حت گذاش
یافــت، و یــا کتابهــای دیگــری را کــه یاران»پیــر« از خــارج زنــدان بــه نحــوی از انحــا مخفیانــه برایــش 
مــی فرســتادند، نمــی توانســت مطالعــه کنــد. او چنــان شــمعی گشــته بــود کــه زندانیــان پروانــه وار در 
گــردش جمــع آمــده بودنــد. زندانیــان تــا نیمــه هــای شــب دراتاق»پیــر« مــی بودنــد و بــه ســخنان او 

ــد. ــود، گــوش مــی دادن کــه از زندگــی خــودش و از زندگــی دیگــران ب
ســخنان»پیر« در دل زندانیــان تأثیــر عمیقــی بجــا مــی گذاشــت، و آنهــا را شــیفته ی خود میســاخت. در 
میــان زندانیــان نوجوانــی کــه حــدود بیســت ســال داشــت و تحصیلکــرده و مکتــب خوانــده بــود، بیشــتر 

از دیگــران بــه اتاق»پیــر« مــی آمــد و بــا او صحبــت مــی کــرد.
ــود.  ــمندی ب ــوان آگاه و دانش ــود. ج ــده ب ــی ش ــی زندان ــه ی ــه توطئ ــا ب ــت. بن ــام داش ــهید ن ــوان ش ج
روزهــا بــا »پیــر« مــی نشســت و شــبها نیــز. آنهــا راجــع بــه بســا موضوعــات و مســایل زندگــی صحبــت 
ــود. الال شــیرو از حــرف هــای آنهــا  ــده ب ــرای الال شــیرو، کســل کنن ــدو ب ــد. صحبــت هــای آن میکردن
چیــزی دســتگیرش نمــی شــد. امــا مصاحبــت شــهید برای»پیــر« خــوش آینــد بــود. شــهید احاطــه ی 
وســیعی بــر تاریــخ داشــت. در زمینــه هــای علــوم دیگــر نیــز معلومــات کافــی داشــت. در جامعــه شناســی 

و روان شناســی نیــز صاحــب معلومــات بــود.
ــط  ــهید در محی ــرای ش ــر« ب ــد. مصاحبت»پی ــیفته ی او گردی ــر«، ش ــا »پی ــنایی ب ــس ازآش ــهید پ ش
کســالت بــار زنــدان بــه مثابــه ی دریچــه ی روشــنی بــود کــه از آن بــه زندگــی نــگاه مــی کــرد. رفتــه 
ــز را در   ــه چی ــه او هم ــرار داد ک ــان در محــور اندیشــه ی خــود ق ــه شــخصیت»پیر« شــهید را چن رفت
ــر« مــی پرســید و  ــود، از »پی ــی را کــه برایــش مطــرح مــی ب ــت. شــهید پرســش های ــر« یاف وجود»پی

ــر« پاســخ میخواســت. ــش جــواب مقنعــی ســراغ نداشــت، از»پی ــه برای ــی را ک ســوال های
پاسخ های»پیر« شهید را راضی میکرد و به قناعتش می پرداخت.

یکــی از شــبهای تابســتان بــود. مــاه بــر حصــار زنــدان نــور میپاشــید. »پیــر« گلیمچــه ی را در جلــو اتــاق 
روی صفــه ی گلــی پهــن کــرده و بــا شــهید آنجــا نشســته بودنــد. الال شــیرو مصــروف دم کــردن چــای 
بــود و بــه صحبت»پیــر« و شــهید گــوش میــداد. صحبــت هــای آنــدو بــرای الال شــیرو عجیــب جلــوه 

میکــرد. هرچندکمتــر چیــزی از ســخنان آنهــا را میدانســت، امــا برایــش دلچســپ بــود.
پرسش های شهید و پاسخ های »پیر«جالب بود:

    -  عشق چیست؟ اندیشیدن به انسان.
    -  زندگی چیست؟ انکار از مرگ.

    -  تاریخ چیست؟ مردم.
    -  چه چیز را در زندگی دوست دارید؟ انسان خوب و کتاب خوب.

    -  چه چیز در زندگی پایدار هست؟ عدالت.
    -  قهرمان کیست؟ برگزیدگان مردم.

    -  از قهرمانان تاریخی کی را قبول دارید؟ اسپارتاکوس و یعقوب لیث صفار.
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    -  کدام پادشاه را تایید می کنید؟ امان اهلل خان.
و تــا نیمــه هــای شــب صحبــت بــه درازا کشــید، الال شــیرو را خــواب ربــوده بــود. مــاه در وســط آســمان 
ــره داری  ــای په ــرج ه ــه در ب ــدان ک ــان زن ــایه ی نگهبان ــرد. س ــی ک ــا م ــا را تماش ــود و آنه ــته ب نشس
ــود.  ــدان در ســکوت مرگبــاری خوابیــده ب ــود. زن ــد، قابــل تشــخیص ب ایســتاده بودنــد وکشــیک میدادن
امــا صحبت»پیــر« و شــهید هنــوز ادامــه داشــت. شــهید از بیــکاری وخســتگی در زنــدان شــکوه داشــت. 
مــی گفــت کــه تمــام روز را بــا بیــکاری ســپری کــردن، خســته اش مــی کنــد، وحــرف هــای دیگــری 

ازیــن قبیــل مــی گفــت.
ــی  ــود، م ــده ب ــمان خرامی ــه ی آس ــط حجل ــه در وس ــاه ک ــه م ــود، و ب ــه ب ــرو رفت ــر ف ــه فک ــر« ب »پی
ــن  ــه میتواننــد ازی ــود. فکرمیکــرد چگون ــدان خســته شــده ب ــز از بیــکاری مــالل آور زن نگریســت. او نی

ــد. ــار نجــات یابن ــکاری کســالت ب بی
روز دیگــر »پیــر« از تصمیمــی کــه راجــع بــه کار گرفتــه بــود بــا شــهید و الال شــیرو قصــه کرد.»پیــر« 
ــا اجــاره ی نانوایــی زنــدان را بــه عهــده بگیــرد، و از ایــن طریــق بــرای خــود و  ــود ت تصمیــم گرفتــه ب
ــتقبال  ــنودی اس ــال خوش ــا کم ــر« ب ــیرو از اراده ی»پی ــهید و الال ش ــد. ش ــت آورن ــش کاری بدس یاران
کردنــد. چنــد روز بعــد اداره ی زنــدان بــا درخواســت آنهــا موافقــت کــرد و»پیــر« و شــهید و الالشــیرو 

ــد. ــدان گردیدن مشــترکا ًعهــده دار نانوایــی زن
آنها دست بکار شدند و همکاران دیگری را از میان زندانیان برای خود پیدا کردند.

روزهــای اول کارشــان بــی ســر و ســامان بــود، امــا رفتــه رفتــه، روز تــا روز کارشــان بهترشــده میرفــت 
و رونــق میگرفــت.

نانوایــی زنــدان، بــه شــکلی بــود کــه اداره ی زنــدان آرد و مــواد ســوخت را در برابــر قیمــت معیــن در 
ــرا اخــذ میداشــت. اجــاره داران نــان مــی  دســترس اجــاره دار قــرار میــداد و در اوقــات معیــن پــول آن
پختنــد و نــان شــانرا بــه نــرخ تعییــن شــده ، بــاالی زندانیــان و اداره ی زنــدان بــه فــروش مــی رســاندند.

ــن و  ــود.آرد بیخت ــیار ب ــان بس ــف ش ــای اول تکالی ــد. روزه ــروع کردن ــکار ش ــه ابت ــش ب ــر« و یاران »پی
خمیرکــردن و تنــور آتــش زدن و پختــن نــان، کار ســاده و آســانی نبــود. امــا پشــتکار »پیــر« و یــاران، 
مشــکالت را انــدک انــدک از ســر راه شــان برداشــت. هنــوز ماهــی نگذشــته بــود کــه کارشــان نتیجــه 
داد. بــه ایــن معنــی کــه وقتــی کار یــک ماهــه بــه پایــان رســید و آنهــا حســاب دخــل وخــرچ خــود را 
جمعبنــدی کردنــد، معلــوم شــد کــه آنهــا در هــر روز شــصت تــا هفتــاد و هشــتاد نــان، مفــاد خالــص 

ــد و ازیــن ابتــکار نتیجــه ی ثمــر آور کارشــان خــوش شــدند. دارن
اما»پیــر« بــا موافقــت یــاران همــکارش تصمیــم عجیــب گرفــت. »پیر«تصمیــم گرفــت تــا همــان هفتــاد 
هشــتاد نانــی کــه روزانــه بــه شــکل مفــاد خالــص نصیــب شــان میشــد و مــی توانســتند پــول آنــرا بــرای 
خــود بــه مصــرف برســانند، میــان زندانیــان بــی بضاعــت بــه صــورت رایــگان توزیــع کننــد. ایــن کار باعث 
ــی را جمــع میکــرد  ــدان گردید.»پیــر« هــر روز شــام وقتــی بســاط نانوای ســر و صــدای عجیبــی در زن
نانهــای مــازاد را در دســترخوان کالنــی مــی انداخــت وگرداگــرِد زنــدان مــی گشــت ونــان هــا را میــان 
زندانیــان بــی پــول رایــگان تقســیم مــی کــرد. ایــن کار آوازه و شــهرت»پیر« را دو بــاال کــرد. زندانیــان 

او را دعــا میکردنــد و برایــش از خداونــد)ج( طلــب پــاداش میکردنــد. . . . 

                                                                              )ادامه دارد(
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بازتاب حماسۀ مجید در داخل کشور
و در خبر گزاری های جهانی

ــر  ــی ب ــود مبن ــوم خ ــیطانی و ش ــت ش ــه نی ــه ب ــد از آنک ــی بع ــش روس ــا و آدمک ــکاران آدم رب جنایت
ــعی  ــه س ــی و موذیان ــکوت اهریمن ــا س ــق بخشــیدند، ب ــد- تحق ــردم – مجی ــد دالور م ــتگیری فرزن دس
ــد، امــا هرگــز جنیــن نشــد و از  ــه عمــل آرن ــد از فــاش شــدن ماجــرای گرفتــاری او جلوگیــری ب کردن
ــه دســت جــالدان  ــاری اش ب ــز گرفت ــر غــم انگی ــب ملتــش جــای داشــت، خب ــد در قل آنجــا کــه مجی
روســی، بــه ســرعت سرتاســر کشــور را درنوردیــد و حتــی از آنهــم فــرا تــر رفــت و خبــر گــزاری هــای 
بیــن المللــی در همــان اولیــن روز هــا آن را پخــش کردنــد. ملــت قهرمــان پــرور و آزادۀ مــا بــا شــنیدن 
ایــن خبــر انــدوه و خشــم عمیــق خــود را نســبت بــه دشــمنان جانــی خــود بــا شــدت بخشــیدن حمــالت 
ــز  ــد و در خــارج از کشــور نی ــراز کردن ــن و ســگ هــای زنجیــری اش اب ــر مواضــع متجاوزی ــه ب جانبازان
محافــل سیاســی مترقــی و ســازمان هــای مبــارز و عدالــت پســند نگرانــی خــود را در مــورد سرنوشــت 
مجاهــد انقالبــی مــردم افغانســتان و همبســتگی خــود را بــا مــردم مــا از طریــق پخــش اعالمیــه هــا و 
ارســال پیــام هــای همــدردی بــا ملــت مــا و همچنیــن جســتجوی طــرق وارد آوردن فشــار بــر راهزنــان 

روســی بــه منظــور آزادی و یــا حــد اقــل تشــکیل محکمــۀ علنــی بــرای مجیــد، بیــان کردنــد.
از آغــاز معلــوم بــود کــه در پــس پــردۀ ســکوت اشــغالگران، توطئــه رذیالنــه ای در شــرف تکویــن اســت، 
اکثــر رادیــو هــای خارجــی خبــر گرفتــاری مجیــد را منتشــر کردنــد و از جملــه صــدای امریــکا بــه تاریــخ 

۲۹ حــوت ۱۳5۸ چنیــن گفــت:
ــای  ــط نیروه ــراً توس ــه اخی ــت ک ــی اس ــان کس ــیان افغ ــام شورش ــران بن ــی از رهب » عبدالمجیدکلکان
ــام ســازمان آزادیبخــش مــردم افغانســتان کــه  ــه ن شــوروی و افغانــی گرفتــار شــده اســت. گــروه وی ب
تعــداد اعضــای آن از چنــد هــزار نفــر تجــاوز نمــی کنــد، یکــی از گــروه هــای منظــم و ســازمانیافته ای 

ــم تحــت حمایــت مســکو فعالیــت مــی کنــد.« ــراً علیــه رژی اســت کــه موث

پایان


