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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جان بازان 

  
  

  روشنگر. س: از 
٢۵.٠۵.٠٩  

  )رزم مجيد پيروز و شکوھمند باد( 
  
  

  ساز  ديجور باز     ميسرايم قصه ای با سوز و درسحرگاھی شب

   ز مين  بشكستن  مينا ی  منقصه ای ازناله و غوغای  من     بر

  كز شما ل  كشو رم  آمد   پد يد  مجيد     سرگذشت رزم وسودای 

  ُسالھا در  ظلمت  کام   نھنگ      در نفير و خشم بد ھمچون  پلنگ

  گاه مرھم  بر دل  ريشی  زده      راه  بر  اغيار  بد  کيشی   زده

  ن   ليالی  اوکوه وصحرای وطن ما وای او     ژنده   پوشان  وط

َروستائی  زاد گان   پر  َمحن       روشنائی  زاد گان  شعله  زن ُ  

. . . . . . . . . .                            . . . . . . . .             

 اين قسمتی از سرودۀ زيبای شھيد رھبر به نام منبع خورشيد است كه در چھارمين سالگرد شھادت برادر قھرمانش    

رھبر درين سروده مجيد را مبارزی معرفی ميکند که درکام نھنگ استبداد ميرزميد  و .  نموده استءاھدا) شھيد مجيد(

يعنی عليه استبداد و تجاوز مبارزه ميکرد و درين مبارزه دھقانان زحمتکش و ژنده . راه را بربيگانگان متجاوزمی بست

رھمين شعرش به ما ميگويد که مجيد با داشتن چنين پايگاه رھبر د. پوشان وطنش را ھمراه وھمدم خود ميدانست

اجتماعی درمقابل دشمن  ايستادگی ميکرد و در برابر موج طوفانزای بيعدالتی، ظلم، استثمار و استبداد بي پايان 

شش، ھمچنين رھبر، عشق بزرگ مجيد به ميھن وھم ميھنان بينوا وژنده پو. قدرتھای حاكمۀ وقت و متجاوزين می ايستاد

گام ھای بلند واستوار او را به سوی روشنائی وبلندای افكار، بينش مترقی وانقالبی و زندگی افسانوی اش را به بحث 

حق مجيد قھرمان را شجاعانه بردوش كشيده و ه  بميگيرد و راھش را پر رھرو خواسته و خودش ھم درفش مبارزۀ

  .     درين راه  جانش را نثار ميكند

موقفی است که سرگذشت رزم وحماسه ھای مجيد قھرمان ازميان تاكستانھای پربار شمالی واز كوھپايه باچنين !   بلي

ھای پرغرورآن تا دور ترين نقاط کشور طنين انداز بوده و پشت دشمنان و متجاوزين به سرزمين تسلط ناپذير مانرا به 

  . لرزه درآورده است
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ش يعنی رسيدن به آزادی ملی،  دموكراسی وعدالت اجتماعی ودر نھايت     شھيد مجيد كه جانش را بخاطر آرمان واالي

نابودی استثمار انسان از انسان فدا كرد، يكی ازآن قھرمانان پرآوازه و خوشنام وطن است كه حماسۀ رزم و مقاومت او 

 ازپيشکسوتان يكی ديگر. و يارانش در دفتر زمان با خط زرين ثبت شده است و تاريخ كشور ما نظيرش را كم دارد

  : جنبش آزاديبخش کشور در مورد مجيد چنين مينويسد

شھيد مجيد درتمام زندگی مبارزاتی اش نه تنھا تن به ظلم وستم طبقات حاكمۀ وقت نداد، كه به شيوه ھای پسنديدۀ     “ 

ا نپذيرفت زمانيكه كشورش مورد تجاوز اجنبی قرار گرفت، ديگر ھيچگونه اگر و مگری ر. خودش عليه آن رزميد

ومعتقد بود كه تجاوز به سرزمين تجاوز به سرنوشت، تجاوز به ارزشھای ميھن وھم ميھن ما اگر ومگر ندارد، تحت 

شھيد مجيد معتقد بود كه ھرمتجاوزی . ھر نامی وازجانب ھركسی كه صورت بگيرد مردود است و بايد عليه آن رزميد

ی متوسل ميشود تا از شدت تقابل ملت مورد تجاوز در روياروئی برای توجيه تجاوزش به نيرنگھا وشعارھای فريبگر

به گواھی تاريخ متجاوزين متعدد گاھی به نام دين، گاھی به نام تمدن و دموكراسی وگاھی به نام . باخود بكاھد

اری لذا تجاوز تحت ھرنام وشع. سوسياليسم بر خلق ھا وكشورھای مختلف تجاوزكرده وھستی شانرا به غارت برده اند

با چنين اعتقاد راسخی بود كه شھيد مجيد و يارانش . حق وضروریه  بكه صورت بگيرد تجاوز است ومبارزه عليه آن

يامرگ يا “از گوشه و كنار وطن سرفرازانه به ميدان شتافتند، درمقابل متجاوز رزميدند و با طرح شعار افتخار آفرين 

كه داستان رزم شان نه تنھا سند افتخار آن مقطع تاريخ بلكه خط رھنمود ُ ھرگونه تسليم طلبی مھر بطالن زدند رب” آزادی

  ).آھنگر. امپرياليسم ازديدگاه مجيد ، نوشتۀ ش(” .عمل در برابر ھرگونه تجاوز وپايۀ غرور نسلھای بعدی نيز است

سر ميبرد و برای ه اشغال ھمه جانبه ب    واما با كمال تاسف می بينيم كه ھنوزھم ملت و كشورما زير سيطرۀ تجاوز و 

  . تحقق آرمانھای مجيد و يارانش كه دفع سيطرۀ تجاوز واشغال و رفع ستم ميباشد، راه طوالنی درپيش است

   امروزدرافغانستان با وجود حضورچشمگيرنيروھای اشغالگرزير نام به اصطالح  تامين امنيت، مبارزۀ پيگير با 

نا امنی در سرتاسر کشور بيداد ميکند، تروريستان از ھمۀ قماش با عمليات !!  شت ترياكتروريسم وتالش بر نابودی ك

بيکاری، فقر، اعتياد، درد و . انتحاری وبمبگذاری ھای متعدد روزانه جان دھھا وصدھا انسان ھموطن ما را ميگيرند

 است، كشت و برداشت ترياك رنج ، بی سرپناھی وھزاران مصيبت ديگر در شھر و روستای ما  به اوج خود رسيده

ومركبات آن روزافزون گرديده، مكاتب سوختانده ميشود، آدم ربائی به خصوص زن و دخترربائی تجاوز به مال 

شمارش ازحد بيرون بوده واين تراژيدی غمبار برملت ما ھمچنان روز تا روز فزونی گرفته وبر شانه ... وناموس و

اشغالگران حقوق انسان را در زندانھای مخوف وغير انسانی شان با .  ميکندھای خسته و دردمند مردمان آن سنگينی

نيروھای اشغالگر ومتجاوزين بر خانه وکاشانۀ . عملکردھای وحشيانه دربگرام، قندھار وجاھاي ديگر پايمال ميكنند

القاعده بيرحمانه مردم در شھرھا و روستاھای مختلف به بھانۀ مبارزه عليه تروريسم ودست گيری نيروھای طالب و 

وھرگاه اعتراض . حمله ميکنند وھمه روزه ده ھا وصدھا انسان بيگناه ومظلوم اين ديار را به خاک وخون ميکشند

نھادھای حقوق بشرخود شان ھم برآمد از مردم بيگناھی که عزيزان شانرا از دست داده اند گويا معذرت ميخواھند 

که اين تاسف و پول نه تنھا عزيزان كشته شده را . ده گان وعده می دھندومقداری ناچيزپول به خانواده ھای كشته ش

اينھا ھمه خاك به چشم مردم .  داغ ديده وملت رنج کشيدۀ افغانستانۀدوباره زنده نميسازد بلكه توھينی است به آن خانواد

 است به كليه كسانيكه به زدن و بی اھميت دانستن حيات انسانھای بيگناه و بيدفاع اين سرزمين است وھمچنان درسی

غلط گمان ميبرند اشغالگر و استعمارگرميتواند درخدمت كشوراشغال شده ومستعمره قرارگيرد وبه آن دموكراسی آورده 

  . و حقوق بشر را درآنجا مراعات نمايد و يا آن كشور را بازسازی كند
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رفند ھا برداشته شده وعمق وماھيت    درسرتاسر نوشته ھا و رھنمودھای مجيد و يارانش پرده از روی اين ت

ًو امروز ما عمال شاھد تحقق اين برداشت . امپرياليسم، استعمار واشغال توضيح و ازخطرات  آن ھشدارداده شده است

ًعالوتا آنچنانكه در فوق گفتيم مجيد و يارانش راه نجات از تسلط استعمار واستثمار را . ھای داھيانۀ مجيد ويارانش ھستيم

قط در مبارزۀ نجاتبخش سالم وسازمان يافته به رھبری وھدايت انديشه و گرايش مترقی تشخيص كرده وآنرا به فقط و ف

  . ما توصيه كرده اند وخود نيز درين راه نمونۀ عمل و فداكاری بوده اند

دی از     يكي از ويژگی ھای ديگر مجيد مقاومت و تسليم ناپذيري اش در چنگال دشمن بود كه باغرور و سربلن

  : آرمانھايش دفاع كرد و ھرگز سرتسليم به دشمن فرود نياورد و در زير فشار و شكنجه ھم به قول شھيد سرمد گفت

   عقاب زخمی ام وميتوانی ام كشتن                                          

  حال بود لحظه ای كنی رامم  مگر م                                                                     

  : ِدشمن او را تھديد به مرگ كرد و در ازای تسليم برايش وعده وعيدھای رنگارنگ داد ولی او در پاسخ گفت

  توئی كه پشت تو ميلرزد از تصور مرگ                                 

  منم كه زندگی ديگراست اعدامم                                                                      

  

ولی مجيد با . ش  وی را  به پوليگون اعدام سپرد١٣۵٩  وبه اين ترتيب دشمن زبون به تاريخ ھژدھم جوزای سال 

گان کشورش در ذھن وخاطرات مردم خود زندگی جاودانه ای را پا برھن  ئیاعدامش به عنوان يك قھرمان اسطوره

  .ش پر رھرو باديادش گرامی و راھ. آغاز كرد

                                                         ٢۵.٠۵.٠٩    

        

      

         
  


