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 Martyrs  جانبازان

     
  بهلول
   ١٣٨٨ جوزای ١٨
 
  

 
  مجيد، ُمحب ميهن و محبوب هم ميهن

  
  :از کودکی تا شهادت 

او هنوز شش بهار . گشود پر آشوب ديده  اين جهاندر در قريۀ کلکان کوهدامن ١٣١٨ مطابق ١٩٣٩مجيد در سال 
پدرکالنش همزمان به دست محمد هاشم خان، صدراعظم خونريز افغانستان، به  زندگی را نگذشتانده بود که پدر و

تلخکامی های زندگی را زمانی چشيد که هنوز فروغ معصوميت دوران کودکی  ۀمزاز اينرو مجيد . شهادت رسيدند
، همۀ مصيبتی نبود که به مجيد و خانوادۀ او رو کرده بود، بلکه سر آغازی بود از يک اين.  اش می باريدهاز چهر

 شهادتش ادامه انحاء تا روزرشته مصايب ممتد و بی سر انجامی که در کودکی به سراغ مجيد آمد و به نحوی از 
آنگاه مجيد و خانواده اش را بعد از آنکه سردار محمد هاشم خان جالد پدر و پدر کالن مجيد را از وی گرفت، . يافت

 تلخکامی های تبعيد  مزۀبه اين ترتيب مجيد از همان آوان کودکی.  سال به قندهار تبعيد کرد٨ به مدت ١٩۵٣تا سال 
ی در تبعيد برای مجيد به آموزشگاهی تبديل شد که از انبا آنهم زندگ. را نيز چشيده و با رنج روزگار آشنا گرديده بود

کابل جوانی دانشمند با قريحۀ شعر و نويسندگی ساخته و طبيعت او را از عشق به ميهن و مردم به مجيد در بازگشت 
مجيد در زمان تبعيد به .  ياران و روشنفکران  روزگار گرديدسرآمدچنان ماالمال کرده بود که در اندک زمانی در 

او به زودی . يافتسلط تچون زبان مادری شنايی عيق پيدا کرده و بر زبان پشتو آزبان و فرهنگ هم ميهنان پشتون 
در جوانمردی، شجاعت، ايثار و فداکاری، ايستادن و مبارزه در برابر قلدری ستمگران و رژيم فاسد سلطنتی شهرت 

دوستی به ميهن و عشق به مردم مجيد را به مبارزۀ پيگير و بی امان بر ضد بی عدالتی و استبداد فرا . همه گير يافت
حبوبه در ُب. کار خالق سياسی کشاند و مجيد به اين فراخوان و خواست مردم و زمان صميمانه لبيک گفتخوانده و به 

ی ها با خاندان مستبد سلطنتی ساحۀ فعاليت مبارزاتی بر مجيد چنان تنگ شد که بايد برای ئو گرما گرم اين رويارو
زندگی مخفی برای مجيد استاد دگری شده و . نمايد کار آينده را فراهم ۀآورد تا زمين ی مخفی رو میانمدتی به زندگ

ی محرومان جامعه عرضه کرده و او را با انبرايش آموزه های گسترده تری در خصوص شناسايی واقعيات تلخ زندگ
مجيد با سينۀ مملو از اين آموزش ها و آگنده از عشق وطن و سرشار از . رنج های بيکران مردمش بيشتر آشنا ساخت

 ميالدی به مبارزات وسيع و دامنه داری در بين دهقانان، ١٩۶٠اری به مردم در اواسط دهۀ زگروحيۀ خدمت 
فعاليت ها و موفقيت . ن گذاری جنبش های نوين نقش ارزنده ای ايفاء کردکارگران و روشنفکران دست زده و در بنيا

 او ناچار شد تا کهمحدود کند چنان  ساحۀ زندگی را بر مجيد بار دگرهای چشمگير مجيد باعث آن گرديد که سلطنت 
حمايت گستردۀ مردم از مجيد و عدم دسترس خاندان سلطنتی به شخص او  . بار دگر مخفی گردد١٩۶٨در سال 

باعث آن گرديد که دم و دستگاه سلطنت که دگر به تندی هار شده بود، عده ای زياد از دوستان مجيد را به بهانۀ 
ولی اين تقال های بی ثمر ره به جايی نبرده و دولت معتقد . ان افگنده و شکنجه کندهمکاری و نزديکی با وی به زند

نيست، زيرا مجيد کما کان آب در هاون   وشد که اين اقدامات چيزی بيشتر از دماندن کوره خفته و کوفتن پوالد سرد
 .محب ميهن و محبوب توده ها بوده و مورد حمايت آنها قرار داشت

تطبيق گرديد، به قدرت رسيد، برای   داوود با يک کودتای نظامی که توسط روسها طرح ووقتی سردار محمد 
 بود که در یمجيد ديگر ماهيولی .  و امر قتل او را صادر کرد.تدستگيری مجيد يک مليون افغانی جايزه گذاش

خانۀ هر انسان .  می گذاشتاز دشت ها تا وادی ها همه را زير پا اقيانوس مردم شنا کرده از تاکستانها تا دشت ها،
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 استبداد فرا می ا باو تا اقصی نقاط کشور سفر ميکرد، روشنفکران را در امر مبارزه. زحمتکش مأوا و مسکن او بود
 هم با جان و دل از مجيد از آن جائی که او مدافع حقوق مردمش بود، آنهاو . و سازماندهی می کردخواند و بسيج 

  . حمايت می کردند
 و به قدرت رسيدن باند های تروريستی خلق و پرچم، برای مجيد و همرزمانش باب ١٣۵٧ی منحوس ثور با کودتا

ابعاد ١٩٧٩مبارزات پر شور و خونين باز گرديد که با تجاوز اتحاد شوروی سابق در ماه جدی سال دگری از 
نوکران اجنبی برای ايجاد درنگ جهت تحقق وحدت ملی در يک مبارزۀ پيگير بر ضد يب مجيد .گسترده بخود گرفت

 . را به سرمنزل مقصود برساند و ديموکراتيک تا بتواند جنبش ملی،يک سازمان پيشتاز و منضبط دست بکار شد
 و استقالل سياسی کشور که با تولد ناميمون رژيم کودتا و متعاقب آن با تجاوز دولت روس آزادی ملیدرک اهميت 

 آن داشت تا برای کسب آزادی ملی، تحقق ديموکراسی و عدالت اجتماعی و رهائی  مجيد را بر از بين رفته بود،کامًال
 کوشش های شباروزی مجيد به نتيجه رسيد و .طبقات ستمکش جامعه از بند استعمار َعلم مبارزه را بر افرازد

صۀ در عردر طوفانی از آتش و خون  ١٩٧٩در سال ) ساما( "سازمان آزاديبخش مردم افغانستان"سرانجام 
 رزمندگانمجيد در اولين فرصت به تحکيم تشکيالت سازمانی پرداخته، . کشور عرض وجود کرد مبارزات سياسی

 که راه رسيدن به آرمان آزادی وطن و مردم را با خون خود رزمندگانی ،آگاه و انقالبی را در آن سازمان گرد آورد
ن چراغی فرا راه رزمندگان بر افروخت و دست استمداد در ظلمت شبستان اهريم" ساما"مجيد با ايجاد . ترسيم کردند

در زير آتش " ساما"خط مشی سازمان و اعالميه های پی در پی  با تدوين و پخشآنگاه . به مردم خود پيش کرد
 و حاکميت  ملی و راه رسيدن به آزادیکرده توضيح اين نهاد انقالبی را ندگی رزم،متقاطع دشمنان داخلی و خارجی

در : "نوشت " روس اشغالگر در سراشيب رسوايی و تباهی"مجيد در شبنامۀ . با خط جلی روشن ساخترا مردم 
در مرحلۀ نوين، در جنگ افغان با .  خوبی از آب در نيامدمرحلۀ نخست، در جنگ افغان با افغان، روس مشاور

 سالح مهيب روس غالب است بگذار در اين مرحله نيز آزموده شود که. روس، روس جنگجوی پيروزمند نخواهد بود
اردوی جدا از مردم اگر تا دندان مسلح هم : "... مجيد در همين شبنامه ارقام کرد که " يا ايمان تزلزل ناپذير افغانی؟

مجيد در .. گذشت زمان و واقعيات بعدی بر اعتقادات مجيد صحه گزارد." باشد، بازيچۀ بی مقداری بيش نيست
بايد معيار : " از وطن پرستی تعريف کامًال نوينی را بدين شرح برون می دهد "خروش رعد در پکتيا"شبنامۀ 

 مردم، رزميدن در ميدان نبرد، وفاداری به منافع ملی و انقالبی، در نظر و در اتکاء بروطندوستی و آزاديخواهی را 
  ."عمل، دانست

ک جبهۀ وسيع متحد ملی که در آن همه مجيد معتقد بود که آزادی ملی، استقالل و حاکميت سياسی فقط با ايجاد ي
بنابرين او برای تطبيق چنين طرحی با افراد ملی و . نيروهای ملی و مترقی گرد هم آيند، ميسر شده می تواند

را به " جبهۀ متحد ملی افغانستان"اساس  ١٩٧٩در تابستان سال فراوانی آزاديخواه در تماس شده طی کوشش های 
با برآورده شدن اين مأمول بار دگر نقش تاريخی مجيد در دفتر . راد ملی گذاشتکمک سازمانهای مردمی و اف

چنانکه در اعالميۀ جبهۀ متحد ملی از تمام مليت ها، طبقات، احزاب . مبارزات پرجوش مردم افغانستان مسجل گرديد
د، راهی ديار مبارزۀ و سازمانهای وابسته به آنها دعوت می کند که با حفظ استقالل ايديولوژيک و تشکيالتی خو

  .مسلحانه شوند
از جانب دگر تپ و تالش مستدام مجيد و يارانش رژيم کودتا را چنان به تب لرزۀ مرگ انداخته بود که در هوای 

رژيم کودتای هفت ثوری چون رژيم داوود . ی تکيه ميکرداکگرفتاری مجيد سر از پا نشناخته و به هر خس و خاش
ولی مجيد از همۀ اين دام های تزوير جان به سالمت می . ی مجيد جايزۀ هنگفتی گذاشتخانی بار دگر برای گرفتار

 کابل که در تاريخ کشور ١٣۵٨در قيام قهرمانانۀ سوم حوت . کشيد و برای حصول آرمانش پيوسته مبارزه می کرد
 هۀ متحد ملی تالشبه ثبت رسيده است، ضرورتی پيش آمد تا مجيد بايستی برای تحکيم جب" حوت خونين"نام  به

.  توسط آدمکشان کی١٩٨٠ فبروری ٢٧در بحبوبۀ همين تالش بود که به تاريخ .  ميورزيد و به کابل می رفتبيشتر
 جالدان خصوصیدستگير و پس از شناسايی به شکنجه گاه صدارت منتقل گرديده و تحت نظارت مستقيم و . بی. جی

  .ارتش سرخ قرار داده شد
 ای راهيان و رزمندگان راه مجيد را دچار وطئهکوشيدند طی ت. بی. جی. ژخيمان کیرژيم ببرک مزدور و د

. مد ناگوار به جنب و جوش هيجان انگيزی افتيده بودا بالخصوص که پيکرۀ ملت از اين پيش،نمايندسردرگمی و يأس 
همه رنج و عذاب شکنجه را هندوکش پا بر جا ايستاده بود، آن کوه  مگر پايمردی، استواری و مقاومت مجيد که مانند

  : مجيد گفته بود  به مصداق آنکه يکی از ياران،متحمل می شد و حرفی بر زبان نمی راند
  

  مگر محال بود لحظه ای کنی رامم  م و می توانيم کشتنعقاب زخمي
  

ام و ناروا مجيد اين اسطورۀ مقاومت چنان از روسها لبريز نفرت بود که حرف زدن با آنها را در زندان بر خود حر
 مجيد ثابت کرد که عزم و ارادۀ انسان باالتر از . بزندگپتا واپسين دم زندگی حاضر نشد يک کلمه با آنان خواند و 

 رژيم مزدور و باداران روسی اش را چنان ، اين مقاومت بی نظير مجيد و پاسداری مردم از او.هر قوتی در دنياست
 ١٨ تا ١٣۵٨ حوت ٨گرفتاری تا شهادت او يعنی در فاصلۀ زمانی زبون و حقير ساخته بود که در طول زمان 
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سرانجام روسهای خونخوار و . ، از دلهرۀ زياد و ترس فراوان حتا يک بار هم نامی از مجيد نگرفتند١٣۵٩جوزای 
نوکران حلقه به گوش رژيم مزدور ببرک به اين تصور باطل که گويا با نابود کردن مجيد رستاخيز ملی و جنبش 

  . ی را نابود خواهند کرد، مجيد را به شهادت رساندندئاماس
 مجيد اين مبارز قهرمان، آزادمنش و محب وطن و ،ظلمت شب همه جا سايه افگنده بودکه  جوزا ١٨درشامگاه 

آنشب فرياد های انسان خواهی در برابر . محبوب توده ها را دربارگاه بت تسليم و وطنفروشی قربانی می کردند
 روشنی بخش اميد را در ستمگاه تاريکی به زمين می کشيدند و آنشب نيروی ۀآنشب ستار. نسانيت خفه ميشددشمنان ا

جوخه ای تفنگداران خلقی و پرچمی در يک قتلگاه . توفنده و پرتالطم رادمرد انقالبی را در سينه اش سد می زدند
  .سان را به گلوله بستند آگنده از آرمان انقالب و مملو از عشق به ان هایهسيندسته جمعی 

 آور نستوه انقالب در آخرين لحظات حيات خود بجای ترس از اعدام يا کوچکترين لرزه در اندام، بدينگونه اين پيام
مردم   اصيل مقاومتۀدر اوج سرفرازی و غرور با آواز رسا و قامت راست درسی را ماندگار ساخت که چهر

با همين خط فکری بود که ياران او نيز در سراسر کشور تا . گذارد  میافغانستان را بر ضد تجاوز روس به نمايش
ها را ، آننمايند تيز مبارزه را متوجه متجاوزين روسی و وابستگان زبون آن ۀآخرين دم کوشيدند که همه تفنگ ها و لب

و ساالر ن ابر مرد ايشهادت اين ستارۀ درخشان انقالب و  . آماج مقاومت ملی و مردمی سازندهر چه بيشتر تجريد و
با شهادت مجيد جنبش مقاومت ملی رهبر . نبرد به مردم محزون و کلبه نشينان ستمکش کشور ضربۀ سنگينی بود

 نستوه خويش را از دست داد و پيوند گستردۀ توده ئی با ستاد آگاهی دهنده و زبدۀ سازمان ضربت  ُاسوۀخبره و
 تبديل کرد که در کارزار جنگ ميهنی که اليزالیسازمان را به نيروی و ولی اين ضربه اندوه توده ها . هولناکی ديد

دشمن روسی و . جوالنگاه انديشه های مجيد بود، درخشش بيشتر يافت و دشمن را بيشتر از پيش زبون ساخت
نجالب نوکران حلقه بگوش خلقی ـ پرچمی آنها غلط خوانده بودند، زيرا با شهادت مجيد رزمندگان راه او نه تنها در م

روسهای چپاولگر گمان می کردند که گويا شهادت مجيد . يأس فرو نرفتند، بلکه اندوه خويش را به نيرو تبديل کردند
پايان راه اوست، غافل از آنکه مجيد با شهادتش نقش تاريخی اش را موفقانه ايفاء کرده و در قلب ها و سينه ها 

جنايات داغ ننگ اين جنايت تاريخی تا ابد بر دفتر  .زه ادامه ميدهندجاودانه شد و رزمندگان راه او به يادش به مبار
  .وطنفروشان خلقی ـ پرچمی ماندگار است

  
  :مجيد در دبستان وطن 

اوضاع نابسامان مملکت، ظلم و بی عدالتی، قلدری و استبداد سلطنت پيوسته مجيد را برای تغيير و تحول اين اوضاع 
بسامان را زنده ياد مير غالم محمد غبار که با مجيد خلوص نيت متقابل داشتند، در اين اوضاع نا. به مصاف می طلبيد

  :م می نمايد يچنين تجس ٨١  و٨٠در صفحات " افغانستان در مسير تاريخ"جلد دوم تاريخ 
کوه مردم ننگرهار حتی زنان آنها پای برهنه . مردم پاکتيا آرد جواری را تلخ کرده می خوردند تا صرفه بعمل آيد" 

نه ) نگارنده دو سه سالی در ميان آنان بودم(در دهکده های فراه . ها و دشت ها را می پيمايند تا لقمۀ نانی بدست آرند
در دهات قندهار مردم جز از کلبۀ گلين و . اينکه زن ومرد و طفل پيزار نداشتند، چراغ و قند را نيز نمی شناختند

اين چهرۀ واقعی زندگانی مليونها نفوس کشور افغانستان . ی نشستندکوسی، مالک هيچ چيزی نبودند و روی خاک م
دولت از آنها ماليات، تاجر پول داللی، . فته ميشونداست که در زير پای خدمه و زور طبقات حاکمۀ افغانستان کو

دفاع از استقالل کشور، کار برای عمران مملکت و بيگار برای . روحانی نذر و مالک شيرۀ جان شان را می خواهد
در . معهذا طفلش وسايل تحصيل، بيمارش وسايل تداوی، بيکارش وسايل تحصيل کار ندارد. مالک هم ذمت اوست

مه در شهرها و کافه ها تنعم می کنند و سياستمداران شان در مجامع بين المللی جام خود را به افتخار عوض طبقۀ حاک
بوروکراسی فاسد دولت حتی اين تودۀ عظيم ملت را هنوز به رسميت نمی شناسند و . و بنام اين ملت بلند می نمايند

ملت » بادار«ی المثل اگر اين اشخاص را که خود را در حاليکه ف. ايشانرا بجز خدام طبقۀ حاکمه چيز ديگری نميدانند
می شمارند از سرحد افغانستان بيرون پرتاب و دارايی ملت را از ايشان مسترد نمايند، اغلب اينان در تمام کرۀ زمين 

پس .  قوت و اليموت و نان شبانه روزی خود نيستندجز اينکه در طعامخانه ای بشقاب شويی کنند، قادر به تحصيِل
مر طبيعی است که طبقات حاکمۀ طفيلی و مفتخوار برای حفظ خود در سر اين خوان يغما، بدون آنکه قراردادی ا

 کرده باشند، با همديگر متحد و برای استثمار توده های عظيم و بيگناه ملت، در خطوط متوازی آزادانه و شانه اءامض
رباب االنواع می رسانند، نقاب تزوير و عوامفريبی بر اشراف زمامدار که نسبت خود را به ا. بشانه حرکت می کنند

در جامع نماز می خوانند و افتخار می نمايند اما . روی می زنند، ديگر اينها مسيح رعيتند و جامع العقول و المنقول
ا ايشان ب. اينها هم مالک هستند و هم تاجر و قاچاقبر و سود خوار. چون به خلوت ميروند صد کار ديگر می کنند

مالکين بزرگ که . مالک برادرند و با تاجر دالل غمخوار و مالنما ها را هم بمنزلت پدر تعميدی خويش می شناسند
چنانکه عدۀ . در استثمار مردم شريک بال فصل قوۀ حاکمه اند، ترقی اجتماعی مردم را مرادف زوال خود می دانند

پس همۀ اينان بشکل دسته جمعی خواهان . يش می شمارندمالنمای مرتجع نيز بيداری مردم را باعث کساد بازار خو
  ". جهالت و نادانی و دشمن وحدت و قوت توده ها هستند

 و مردمی غيور و لشکر وندبه اين ترتيب مجيد می ديد که محرومان جامعه به دست ستمکاران تاريخ سرکوب می ش
مداران خاين و مرتجع، ذليل و بی عرضه و ضد خ که هميشه بار سالطين خودکامه، دولتيی از راست قامتان تارئها
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از اينرو واقعيات . مردمی را بر شانه های ستبر و زخمی خويش می کشيدند، مورد ظلم و آزار قرار می گرفتند
لمس می کرد، وی را به يک در دبستان وطن جاری مملکت که مجيد با چشم سر آنرا می ديد و با تمام وجود آنرا 

  .امان برای يک تحول عظيم اجتماعی فرا می خواندمبارزۀ پيگير و بی 
  

  :مجيد در جوالنگاه مبارزات پيگير و بی امان 
مجيد مردی بود درد آشنا، صبور، با حوصله، متواضع، منضبط با صالحيت و با ظرفيت پايان ناپذير کار و پيکار 

بی، زندگی در بين توده ها، محبوبيت دانش و دليری، وفاداری و رفاقت، تسليم نا پذيری و روحيۀ انقال. انقالبی
اجتماعی، استعداد شگرف عملی، بسيج توده ها و رهنمايی آنها آن رشته از خصوصياتيست که به شخصيت مجيد 

او راه زندگيش را در اوج عشق ورزی به ميهن و آزادی و رهايی ستمکشان با مبارزه . برازندگی خاصی می بخشند
آنرا بازگو کرده است، با کار حوصله فرسا بر قوت همت و ثبات عزيمت " غبار" ياد و طغيان عليه مظالمی که زنده

 پيش از آنکه شهکارنامه اش را بياغازد تبی يدمج: "يکی از رزمندگان راه مجيد در خصوص او نوشت . آغاز کرد
اسالم و قالب های تنگ او از همان آغاز کار در برابر نهادهای ن. سوزان و آتشی گدازان در نهادش زبانه می کشيد

و .  ها نمی گنجيد در فراخنای کوه ها پناه بردی پوهنقوانين جابرانه قد بر افراشت و سر شوريده اش که در تنگنای
يک  آنگاه زندگی او با گفتارش يگانگی يافت و به شکوهندگی .با ترک پوهنتون دل به دريای طوفانخيز مبارزه زد

او در اين راه پر مخاطره بی هراس از خطرات و دامهای دشمنان، ."  به هم پيوند دادرنگين کمان، گذشته و آينده را
کوه و صحرای وطن را در نورديد و از ديه ها و دريا ها گذشت تا همسنگران اصيل خويش را از ميان توده های 

تالطم جاودانۀ او در اين مسير هيچگاهی خستگی احساس نکرد و در . مردم و انقالبيون آگاه به آغوش گيرد
برخورد های متوالی با مشکالت و دشواری ها، کمين های شبانه . طوفانهای زندگی سياسی هرگز ماندگی را نشناخت

شعور و وجدانش بر ارتفاع حماسه . به قصد کشتن او، گرسنگی ها و پياده گردی ها بر فراخنای حوصله اش افزود
او دستاورد های تجربی جامعه را به مالک عمل کشيده و طرحی . ها شکل گرفت و به کمک آن محيط را تغيير داد

مجيد مبارزات گسترده و افغانستان شمول را سازماندهی کرد و در جنگ . از خود انداخت و راه دگر در پيش گرفت
 او در شهر ها اعتصابات را. های چريکی سهم ارزنده ای ايفاء نمود تا جايی که خود چريک نمونه و کارآزموده شد

مجيد که از قلب جامعه برخاسته بود و با معضالت آن آشنايی کامل داشت در . تدارک ديده و آنها را سازمان می داد
  .حقيقت گوهری بود که دريای بيکران مردمش او را از اعماق خود بيرون داده بود

ش از کوره های مبارزه مجيد با رياضت کشی که خاصۀ انسانهای بزرگ است، با شکيبايی بايستاد، با جوشش و کوش
.  است او در جامعهکيفيت انديشه و اعمال درونمايۀ کار او را می سازد آنچه .بگذشت و به قوام و پختگی بيشتر رسيد

او در يک رابطۀ تنگاتنگ از اجتماع می آموخت و بر اجتماع اثر می گذاشت و آگاهی آن را باال می برد، زيرا نکو 
اينست رمز موفقيت مجيد، آن رمزيکه جامعه را شناخت و نبض تحول ". کی کند بيدارخفته را خفته "می دانست که 

مجيد پاسدار راستين سنگر . آن را به دست گرفت و آنرا در مسير دگرگونی سوق داده، سرعتش را شتابنده ساخت
گی بر مردگی خروش مبارزات او امواج سر کشيست که با چير. وفا و تعهد و مصداق دالوری و ميهن دوستی است

او برای . او ممثل درنورديدن در حريم خطرات و خوفها در ميدان مبارزات عمليست. و بشکستن موانع بنا يافته بود
مجيد دادخواه دردمندان . رهايی زحمتکشان و ملت های در بند با شورشگری و طغيان و مقاومت مردمی به پا خاست

از .  خصوصی او با مردم، مجيد را يار و ياور آنها ساخته بودو دستيار درماندگان بود، چنانکه برخورد های
  :اينروست که شاعری به ياد مجيد نوشت 

...  
  !د قربانـی د ژونـد مـمتـاز بچيه  !ای د وطن شجاع سرباز بچيه 

  !ه د راز بچيهړ د هر غريب د ز  ! د نـغمی د سـاز بچيه ۍد آزاد
  ان ورک باندی دی ۍپه آزاد

  ی امتحان ورکښتا په دی الر ک
...  

  :اين شاعر ميهن دوست در چکامه ای دگر گويد 
...  

  یښ د شعرونو انقالب په زمزمو کۍما ستايل  که زه چيرته يو شاعر وی؟! ای شهيده گران مجيده
...  

  :زنده ياد عبدالقيوم رهبر در خصوص مجيد سرود 
...  

  نگدر ستيز و خشم بود همچون پل  سالــها در ظلــمت کـام نهنـگ
  گـاه ره بـر اغـيـار بــد کـيـشی زده  گاه مـرهـم بـر دل ريـشـی زده
  ژنـــده پــوشــان وطــن لـيــالی او  کوه و صحرای وطن مأوای او

...  
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در سراسر کشور به جز ميهن فروشی چند، با ريزه خواران خوان سلطنت، کمتر کسی پيدا می شد که دعوتش را 

  :يک همرزم مجيد در اين رابطه نوشت . در هيکل يک رهبر ملی از قبل متجلی شده بوداو از اين بابت . لبيک نگويد
با اين هم قهرمانی او . مجيد سالها قبل از شهادتش در جريان مبارزات متداوم خود ِسمت قهرمان ملی را يافته بود"

 را آزمود و از اين آزمون وقتی بيش از پيش تثبيت شد که مجيد در انبوه عظيمی از کار و پيکار انقالبی، خود
  ."پيروزمندانه سر بر کشيد

يکی از خصوصيات کار انقالبی مجيد اين بود که به خصال پسنديدۀ مردمی ماهيت و جوهر انقالبی می داد چنانکه 
و به همين سبب مجيد عياريست که محب ميهن و محبوب تودها بوده و . او به رفتار عياری همين خصلت را بخشيد

بين اين راد مرد توده ئی و قهرمانان ساختگی استعمار شرق و .  های مردم اند که به او لقب قهرمانی داده انداين توده
غرب که در ميان انبوهی از داره های تاراج و تباهی و خانه بر انداز ها و ده ويران کن ها رشد کرده اند، از ثری تا 

غوش پر درد مردم و در بيان اين سوزها، در مبارزات داغ برای مجيد در آ.  فاصله استتا آسمانبه ثريا و از زمين 
اما قهرمانان ساختگی در آغوش گرم و پر . التيام اين دردها و عالج دشواريهای مردم به بزرگی و بزرگواری رسيد

يه مهر استعمار شرق و غرب و در زير عباء و قباء و چپن پر الطاف کشور های ، پاکستان، ايران، امريکا و روس
 هيچگاهی سر  کاذببسياری اين قهرمانان. رشد کردند و به قهرمانان ساخت استعمار در جامعه جامه عوض نمودند

قهرمانان ساختگی را نفرين تاريخ و . از آخور بيگانه برون نکشيدند و تا دم مرگ هم سر از نوکری اجنبی بر نتافتند
مجيد خود دوست نداشت که کسی بدو . مراهی می کندقهرمانان اصيل مردم چون مجيد را سر افرازی تاريخ ه

  .قهرمان گويد ولی اين رفتار و کردارش بود که او را به تارک تاريخ نشاند و عنوان قهرمان را برايش اهداء کرد
مجيد راد مرد پر آوازۀ کشور که در جريان دو دهه از زندگی پر بار مبارزاتی اش در ميان آميزه های آتش و خون 

نان رنگارنگ مردم در افتاد و نترس و بی هراس در سنگر مبارزه در جايگاه استوار ترين رهبران جنبش با دشم
 و سياسی ُمعاصر کشور محسوب های حماسیه جملۀ بزرگترين چهرانقالبی و ملی وطن جا گرفت، بدون شک از 

ث همه ارزش های گرانبهای انقالبی و در امتداد اين جادۀ خونين تاريخی به عنوان وار) ساما(سازمان مجيد . ميگردد
پاسدار خط اصيل خونين مبارزات رهائی بخش ملی و مدافع راستين زحمتکشان در ميان آتش جنگ بزرگ ميهنی و 

نام مجيد در پيشاپيش مبارزات . به همت شايستگان اين امر بزرگ به همت او پا به عرصۀ وجود گذاشت
در پرتو انديشه های ملی و . د های افتخار آفرين ملی او هنوز جلوه گر استآزاديخواهانه کماکان ميدرخشد و دستاور

مردمی مجيد بود که در بستر داغ مبارزات پر خروش نسلی از شعله بدستان راه آزادی و فرزندان داغ و درد در 
 عجين دامن توده ها و در گسترۀ ميهن رشد کرد و قوت گرفت که از يک طرف با زحمتکشان و محرومان جامعه

گشته و از آِن مردم شدند و از جانب دگر درس ايمان و استواری، متانت و بزرگواری، استقامت و شکيبايی را از 
 سروده بود از ياران مجيديکی . مردم و مجيد فرا گرفته و خود به مظهر واالی اين ارزش های اجتماعی مبدل گشتند

:  
  

  زم پيام آوران شود نامم   سرود ر     نويد فتح شبستان دهم به راهروان
  

 بدين سو سرزمين آزادگان پامال استعمار غرب گرديده است و لشکری عظيم به رهبری هشت سال اينک از
چه درد . امپرياليزم امريکا و ناتو برای در هم کوفتن ارادۀ آزاديخواهانۀ اين مزر و بوم آهنگ خاک پاک ما کرده اند

 پابوسی متجاوزين شتافته، در حاليکه منظور اصلی متجاوزين را خوب می آور است که چند روشنفکر بی مقدار به
دانند، شرمسارانه به مردم خود پشت کرده، به درگاه امپرياليزم به سجده افتيده و قتل عام مردم خود را کمک به 

ک سو فشار جالبتر اينکه عده ا ی از روشنفکران بزدل و سازشکار که از ي. می خوانند" جامعۀ جهانی"اصطالح 
وجدان بر آنها سنگينی می کند و از جانب دگر چشم اميد کاذب به الطاف متجاوزين دوخته اند، انتخابات سرکاری را 

اين روشنفکران سر خورده و  .پای آن کمر می شکننددر يک کشور اشغال شده نوشداروی سهراب دانسته و در 
 به نيکوئی می دانند که امپرياليزم امريکا با ت شان گرديده،تناقض در گفتار و مهمل گوئی در عمل خصلکه درمانده 

 مليون دالر در انتخابات افغانستان، نوکرمنش ترين مزدور قالده به گردن خود را به کرسی رياست ٢۵٠مصرف 
به اين ترتيب اين رشنفکران سرخورده که از ريسمان سياه می ترسند و در . جمهوری پوشالی افغانستان می نشاند

رداب صدف می جويند، در حاليکه از تن اين وطن خون ميچکد، از ويرانگران ميهن و قاتالن روزمرۀ همميهنان ُم
 ميان  فريبنده و وکاذبشان طالب خيرند که در نهايت آب به آسياب امپرياليزم و ايادی آن ريخته، بازار ديموکراسی 

ف روشنفکران و آن روشنفکرانی که از مردم جدا زيسته مجيد اين طي. تهی وارداتی امريکايی را گرم نگه می دارند
  . نشخوار می کنند و از خود چيزی تبارز نمی دهند و عمل ورز نيستند، محکوم تاريخ می داندذهن ديگران راو تفالۀ 
بگذار در اين مرحله نيز آزموده شود که سالح مهيب روس غالب است :"مجيد در جنگ ضد روسی گفته بود ! آری
گذشت زمان اعتقاد راسخ مجيد را ثابت کرد که ايمان تزلزل ناپذير افغانی بر سالح " ان تزلزل ناپذير افغانی؟يا ايم

اين روند تاريخ است و در خصوص . َمهيب دشمن غالب گرديد و روس تجاوزگر شرمسارانه شکست خورد
فان جوشی های مردم داغديده و مصيبت لذا ديری نخواهد پائيد که طو. متجاوزين امريکا و ناتو نيز مصداق می يابد

رسيدۀ کشور ما با درآميزی ها و خيزش های انقالبی راهش را به سوی رهائی و نجات بگشايد و دامان پاک وطن از 
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لوث متجاوزين، از گور برخاستگان طالب و ايادی استعمار، بالخصوص روشنفکران انقياد طلب و سرخورده پاک 
 رزمندگان راه مجيد که ايستاده سر دادند، اما خميده و در انقياد نزيستند، از جان گذشتند .شود و اين آرمان مجيد است

  .ولی دست از جانان بر نداشتند، اين وديعه را به ميراث گذاشته اند
  

  .تو زنده ای در بسيط  خرمن آرزوهای انسانی که در سينه سوخته ای! مجيد
  !آرام بخواب

  .ياد تو جاودانه می ماند
  

  !ده باد ياد فنا ناپذير شهدای سازمان آزاديبخش مردم افغانستانزن
  

   !درود بی پايان به روان پاک مجيد و جميع شهدای راه آزادی


