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آزادی شھرِ  شھيدِ   
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 عمر عزيزش را وقفِ آگاه ، انق"بی و ميھندوست افغانستان بود که  زنده ياد محمد عارف مجيدی يکی از روشنفکرانِ 
  مبارزۀ آشتی ناپذير برضد ارتجاع ، استعمار و انواع بی عدالتی نمود و اندرين راه جانش را از دست داد.

شمسی در قريه کاريز خواجه عمری و4يت غزنی ديده به جھان گشود. پدرش ميرزا عبدالمجيد  ١٣٢٢در سال  مجيدی
   بود.و قلم بدست مردم دار  ،کاردان  شخِص ، خان 

  شمسی شامل صنف اول مکتب ابتدائيه سلطان مسعود خواجه عمری و4يت غزنی گرديد. ١٣٢٩در سال  مجيدی

  افتاد. اوز وفات پدر ، بار سنگين مشک"ت خانواده بر دوش در ُنه سالگی پدرش را از دست داد. پس ا

در اثر مشک"ت اقتصادی مجبور به ترک زادگاه خود گرديد و ھمراه با خانواده اش به و4يت بلخ شمسی  ١٣٣٣در سال 
  مسکن گزيد.

مسی از آن ھجری ش ١٣٣۴غرض ادامه تحصيل به صنف پنجم مکتب احمد الخضرويه شولگره ثبت نام کرد و در سال 
  مکتب فارغ شد.

  از آن مکتب فارغ التحصيل گرديد. ١٣٣٧شامل مکتب اصول تحرير(اداره عامه) و در سال  ١٣٣۵در سال 

  نتوانست تحصي"ت عالی را ادامه دھد.، با وجود استعداد و ع"قمندی فراوان به درس و تعليم 

  شمسی به شعبه محاسبه رياست ارزاق مقرر شد. ١٣٣٨در سال 

  .کارکردبه حيث مدير محاسبه رياست ارزاق در و4يت ھلمند  ١٣۵٧الی سال  ١٣۵۴از سال 

  تفتيش شاروالی کابل اجرای وظيفه نمود. در رياستِ  ١٣۵٨الی پنجم ثور  ١٣۵٧از جوزای سال 

تا آخر نقطه آغاز کرد و  ايناز را  با مردم بودناو  قومی در کنار پدر می نشست. مجيدی کودکی بيش نبود که در مجالسِ 
از زبان خود شان بشنود را  آنھاکه مشک"ت و درد ھای  شدسبب  ان جامعهتھيدستبا مستقيم . تماس به آن وفادار ماندعمر 
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جلب اعتماد آنھا را در درون توده  راه ھایو در ميان مردم  ھنر رفتناز نزديک آشنا گردد.  ايب شانو مصھا و با رنج 
پيدا کرد. به کتاب بيشتر به مسائل سياسی ع"قمندی  سپس درخشيدن گرفت.آموخت. نخستين جرقه ھای بيداری سياسی او 

به تحليل اوضاع سياسی افغانستان و جھان  . با علما و دانشمندان آرزوی صحبت می کرد.نشان دادو اخبار ع"قه فراوان 
تاريخ انق"ب فرانسه ، شوروی و چين را می خواند. به سطح آگاھی  او  ژرف تر و پربار تر شده می رفت.  می پرداخت.

در مقابل استعمار بريتانيا دلچسپی فراوان نشان می داد. جريان انق"ب اس"می ايران را تعقيب ، مبارزات خلق ھای ھند 
می کرد. کتب فلسفی ، اقتصادی و جامعه شناسی را می خواند.  می کرد. تاريخ اديان و افکار بزرگان اس"م را مطالعه

سازمان ھای  ،، گاندی و نشريه ھای مربوط به جنبش آزاديخواھانه خلق فلسطين  آثار مارکس ، انگلس ، چگوارا ، نھرو
  سياسی ايران و نشرات جريان دموکراتيک نوين افغانستان را مطالعه می کرد. 

تحقيقاتی که انجام داد ، سيمای کريه ستم و ستمگران را شناخت و عوامل بدبختی فرو دستان جامعه را در اثر مطالعات و 
  شناسايی کرد.

سياسی  –مجيدی در محافل و ميتنگ ھای سياسی روشنفکران "دھه دموکراسی" اشتراک می کرد و در مباحثات تئوريک 
  سھم فعال می گرفت.

به حقانيت سازمان جوانان مترقی پی برد. او ديگر ،  ئل سياسی افغانستان و جھان تجزيه مساو تحليل  ، همطالعبه کمک 
يکی از طرفداران سازمان جوانان مترقی شده بود. با زنده ياد استاد صادق ياری در لشکرگاه و استاد پروانه در کابل 

  .برقرار کرده بودارتباط سياسی 

 ،بيشتر به جنبش ملی ، ر جامعه يمترقی و نو انديش بود که برای تغي مجيدی از نگاه طرز تفکر و بينش سياسی يک انسان
 نشانتکيه می کرد. مخالفت شديد خود را در برابر تفاوت ھای طبقاتی ، ستم ملی ، استعمار و استثمار و انق"بی مترقی 

   .دادمی 

حزب مزدور خلق و پرچم به قدرت رسيدند. شعار ھای دروغين دفاع از منافع کارگران و  ١٣۵٧با پيروزی کودتای ثور 
پرچمی را می شناخت ، در جھت  –. مجيدی که چھره ھای اصلی جعلکاران خلقی ساخته بوددھقانان گوش فلک را کر 

  دفاع از استق"ل ، ترقی اجتماعی و دموکراسی واقعی در مقابل کودتاگران سنگرگرفت.

مقابله با  توانايیشده بود. گروه ھای انق"بی ھيچکدام به تنھايی  یآن موقع ، جريان دموکراتيک نوين وارد بحران عميق در
را نداشتند. اخوانی ھا با استفاده از امکانات کشور ھای دور و نزديک در کشور پاکستان و ايران دست دست نشانده دولت 

  زدند. یفعاليت ھای نظامبه ايجاد پايگاه برای 

از ، روشنفکران وطندوست ، ملی و مترقی از دو سمت زير آماج قرار گرفتند. از يکطرف روس ھا و نوکران شان 
طرف ديگر گروه ھای اخوانی. دستگاه ھای استخباراتی رژيم مزدور کابل روشنفکران آزاديخواه و انق"بی را زير تعقيب 

نظر او اين بود تا ، د مجيدی واقع شد. برای مقابله با طاعون کشنده کودتا قرار دادند. اين فضا و شرايط باعث نگرانی شدي
  انق"بيون در سه استقامت کار نمايند:

  سازماندھی و جمع و جور کردن نيروھای پراگنده انق"بی مخالف کودتا.

  توده. وروشنفکر ميان عملی  یو ھماھنگ مردمايجاد ارتباط با 

  ک کليه نيروھای مقاومت ضد روسی.ايجاد تفاھم و برپايی عمل مشتر

باور او اين بود که بدون داشتن  مجيدی در جھت بسيج و سازماندھی نيروھای انق"بی جد و جھد فراوانی مبذول داشت.
  ناممکن است.امر رسيدن به ھدف دموکراسی ، آزادی و ترقی اجتماعی ، يک حزب  نيرومند و انق"بی 
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. به ياد دارم که به وجود آوردعملی  -ھنگی فکریآھم ، بود  "سرخا"اولين مرتبه با گروه "وحدت" که يکی از شاخه ھای 
را به طرف تشکل سوق ندھد. نامبرده از تمامی رفقا و   افرادیدر آن شرايط دشوار آرام و قرار نداشت و روزی نبود که 

به  .ند و سازماندھی انق"بی را از ياد نبرند. اينھمه ت"ش ھا بی نتيجه نبودجدی کار کنبه طور دوستان تقاضا می کرد تا 
  رسيد. تنبه صد از لحاظ تعداد زودی گروه او 

تدارک و ، مجيدی حد اکثر می کوشيد تا با افراد و گروه ھای انق"بی ارتباط و ھماھنگی ايجاد نمايد. ھدف از اين کار 
بر اساس نطريات او و جمعی از  ليه معيار ھا و ضوابط شناخته شده و معمول بود.يک حزب انق"بی قوی با ک شکل گيری

سازمان اخگر ، رھايی ، گروه محمودی ، جوانان خراسان و گروه  ه ھایتا با نمايند گرديد موظفدوستانش يکتن از ياران 
گذاشت. ھرچند مجيدی اين آرمان را با . دستگيری و اعدام مجيدی اين آرمان را ناتمام نمايدمجيد کلکانی ارتباط برقرار 

 ھايش را به پيش بردند.پس از شھادتش افکار و برنامه ، رفقای گروه او ، خود در 4له زار پوليگون پلچرخی برد ، اما 
  رفقای او سازمان آزاديبخش مردم افغانستان(ساما) را با ديدگاه ھای خود نزديک تر يافتند و در آن پيوستند. 

 تا پايان عمر با مردم زيست و با آنھا تماس مستقيم کودکیيکی از برازندگی ھای شھيد محمد عارف مجيدی اين بود که از 
زيرا می دانست که ھرگونه حرکت بدون مردم و جدا از مردم به ھراندازه ای که قدرتمند . و ھمکاری دوستانه برقرار کرد

او مردم را صادقانه دوست می داشت. در غم و شادی شان خود را شريک برد. باشد ، ره به جايی نخواھدو بزن بھادر ھم 
می دانست. وقتی اط"ع می يافت که کسی بيمار است ، خود را به بالين او می رساند و از او عيادت می کرد. ھرگاه 

به مريض ادويه بسا اوقات ديده شده که با دست ھای خودش ضرورت می بود مريض را به شفاخانه انتقال می داد. 
توان کمک خوراک و پوشاک می کرد. ھرگاه در ميان مردم و خانواده ھا   خورانده است. با فاميل ھای بی بضاعت در حدِ 

، با آنھا در تماس می شد و آنھا را آشتی می داد. در کار درو ، چپر ، باد کردن خرمن و انتقال گندم  آمدمی  به وجودنزاع 
می نشست و خدمت می کرد. در مجالسی که بخاطر کار در مراسم تدفين و فاتحه گيری تا پايان با دھاقين کمک می کرد. 

می شد ، اشتراک می کرد. اھل مجلس سخنان او را به ديده احترام می نگريستند و طرفين  برگزارکشيدگی ھای قومی 
بت به مردم سبب گرديده بود که مردم او . احساس پاک و دلسوزی او نسپسنديدنداو را از دل و جان قبول می  ۀدعوا فيصل

  جای بگيرد. شانرا از خود بدانند و در قلب 

 مجيدیماه عسل بود که قيام ھای مسلحانه مردم افغانستان از کران تا کران کشور را فرا گرفت.  ۀھنوز رژيم کودتا در نش
روسی دست به کار شد. اين امر مھم را  يک جبھه وسيع متشکل از کليه افراد و نيروھای ميھندوست ضد در جھت تدارکِ 

  . آنھا آمادگی عام و تام شانرا در برابر اين ھدف شريفانه و ضروری اع"م کردند.در ميان گذاشتبا دوستان و مردم محل 

مقاومت را به ھمديگر نزديک سازد. به ھمين منظور سفر ھايی را سازمان داد که از ۀ ت"ش او اين بود تا نيروھای پراگند
را انجام داد. شيخ که يکی از عالمان دين شمال کشور به  یھاي گفتگوبا شيخ قربان فصيحی رفت و آنجمله به مزار شريف 

يدی را قبول ی داشت ، طرح مجشمار می رفت و گفته می شد که با روشنفکران مشھوری از گذشته ھا نشست و برخاست
مل و شکيبايی فرا خواند. با تاسف شيخ فصيحی قبل از آنکه مجيدی به چنگ دشمن اسير شود ، توسط أکرد و او را به ت

   باند خلق و پرچم دستگير و اعدام گرديد.

ی ساکن افغانستان بود و مجيدی به فکر اتحاد با اقوام مختلف افغانستان بود. او مخالف سرسخت جدايی اقوام و مليت ھا
  استخوان شکنی ھای قومی و برتری جويی ھای نژادی و قومی را محکوم می کرد. 

  

مجيدی با ع"قه دار سربيد غزنی ، شيخ محمد ناصر ع"والدينی ، سيد عمر مشرقيوال و ملک دلدار درانی روی پ"ن کار 
  .نزديکی ھايی به ھم رسانيدصحبت ھای مفصلی انجام داد وخود 
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شمسی در منزل ع"قه دار رضا سربيد غزنی واقع قلعه شاده کابل  ١٣۵٨او با جمعی از دوستانش به تاريخ ششم ثور 
بر سيد عمر مشرقيوال ، ع"قه دار رضا و شيخ ناصر ع"والدينی ھشت تن ديگر  جلسه ای برپا کرد. در اين جلسه ع"وه 

محاصره گرديد و تمامی افراد شرکت کننده در " کام " پوليس و  توسط قوایمتذکره اشتراک داشتند.ساعت نه شب منزل 
دوازده ساله را دستگير و به واسطه موتر ھای سربسته به وزارت داخله انتقال دادند. اسيران پس  يک پسرجلسه به شمول 

رگبار سينه به پوليگون پلچرخی کابل برده شدند. جوخه ھجری شمسی  ١٣۵٨ثور  ١٣از تحمل شکنجه ھای زياد در شب 
  ھای اين وطندوستان آزاده را ھدف قرار داد و ھمه در خون گرم شان تپيدند.

  روح شان شاد باد! 

  پرچمی! -نفرين بر آدم کشان خلقی

  زنده باد آزادی! 

  ھجری شمسی ١٣٩٠ميثم مجيدی / دھم عقرب 


