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زادیبخش مردم افغانستان)ساما(  مجید کلکانیاعدام عبدال  روز  خورشیدی  ۹۵۳۱هژدهم جوزای سال 
 
رهبر سازمان ا

ن زمان میباشدو جبهۀ متحد ملی 
 
را شخصیتی ن روز مردم افغانستان همی .دربه دست روسها و رژیم دست نشاندۀ ا

ن تا کنون 
 
و صفحۀ ُپر افت و خیز تاریخ  عدالتخواه و مبارز وطنپرست،انسان قلب هر در  از دست داد که خالی ا

نکه از اعدام او همچنان  دیر زمانی این کشور خالی است و تا 
 
می سال  ۵۳خالی خواهد ماند. به همین سبب با ا

او به نماد وحدت ملی مردم بلکه ،نشده فراموش تاریخهنوز اش مردم پسند، نه تنها روز اعدام و شخصیت گذرد
 و افغانستان شمول او ریشه دارد. ًا که این امر در شخصیت چند بعدیافغانستان مبدل گردیده است. مسلم

مردم افغانستان در وضعیت کنونی،مانند پار و پارین در کورۀ جنگ و بربادی می سوزند.دولت فاسد،تولید تریاک، 
معتادین، دموکراسی مفلوج،جامعۀ مدنی پاشان،غارت دارای  ی های عامه،فقر روز افزون،انتخابات نمایشی،رشد 

خشونت سازمانیافته علیه زن،جنگ و بی ثباتی، سؤاستفاده از قوم،تروریسم،مداخالت بیرونی... و ده ها معضلۀ 
مطالعۀ نقش دیگر،پدیده های خشن و سنگینی هستند که بر شانه های زخمی فرد فرد این سرزمین بار گشته اند.

 رای اهمیت اساسی است.شخصیت ها در تاریخ معاصر افغانستان،برای نسل موجود دا

و نظام ،استعمار تا روز اعدامش شخصیت تسلیم ناپذیری بود که در هیچ زمانی با دک تاتور ها نوجوانی شهید مجید از 
نها نه تنها که نساخت و تحمل ننمود ، بل پیوسته در جدل و پیکار بود و همواره در کنار مردم 

 
های سر کوبگر ا

ن میان هم در کنار 
 
نها ایستاد و با  رین و تهیدستفقیر تخویش و در ا

 
و از  ،فراخ اندیشیشجاعتترین بخش های ا

زادی میهن و نجات مردم از ، به دفاع خود گذری 
 
رمانها،ا

 
گاهانهبرخاست . او برای نیل به این ا

 
 پیکار کرد ، ُپر بار  ا

 پاک خود با احساس. مردم به همین سبب به جاودانگی پیوست  ،زیست و حالج وار با سر افرازی به پای دار رفت
چهرۀ همچو انسان ها را در قلب خود حک می کنند و به افسانه تبدیلش می نمایند تا در نبض و خون تاریخ جاری 

 گردد و به جاودانگی بپیوندد و به تارک تاریخ بنشیند.



و هواداران جنبش انقالبی مردم افغانستان )هجاما( همواره روز هژدهم جوزا را زیر نام گرامیداشت از شهدای ملی 
، از سوی عدالتخواهکشور برگزار می نماید. این بزرگداشت از یک طرف تکریمی است به شهدای ملی و دموکراتیک 
به پای اندیشیدن و چاره جوی  ی بنشینند ؛ با بحث و تا با هم متفکر و اندیشمند برای هموطنان است دیگر فرصتی 

تش جنگ و بحران می  ۵۳تبادل نظر در مورد اوضاع مردم و کشوری بپردازند که از مدت  
 
سال به اینطرف در ا

و  بحران دیگر که هرکدام چهره های علیل از یک جنگ به جنگ دیگری ، از یک بحران به عامدانه و هدفمند، سوزد
در چنین وضعیتی، ما بسویۀ فردی و جمعی مکلفیم که در مورد  را دارند کشانیده می شوند. خوده خشن مختص ب

بادی میهن باز نمائیم.
 
زادی و ا

 
 حل معضالت کشور به گ فتگو بنشینیم و از طریق همسوی  ی و تفاهم،راهی را بسوی ا

هموطنان در این محفل زمینۀ ثمر امسال این محفل برای نخستین بار در کشور هالند برگذار می گردد. اشتراک 
کشور با بحث ها و تحلیل های ارزنده به سوی وحدت  و دموکراتیک ا ضمن تجلیل از روز شهدای ملی بخشی است ت

قای ملی و فضای کار های مشترک به پیش رویم. به همین سبب از هموطن ارجمند و گرامی 
 
دعوت می شود تا  . . . .  ا

 سهم ملی و میهن پرستانۀ خویش را ادا سازند. این روز،با اشتراک در محفل تجلیل از 

 هجاما
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