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  کابل-  عبدهللا امينی

  ٢٠١۴ جون ١٠
  

  يادی از زنده ياد مجيد قھرمان
  

يدی که طلسم شوند، مج در افغانستان از مجيد قھرمان يادآور می) نه محافل رسمی(در منازل و محافل خصوصی 

  .قدرت جھنمی سوسيال امپرياليسم را درھم شکست و پوز مزدوران مسکو را به خاک ماليد

در . که مزدوران روس ناجوانمردانه حق حيات را از او گرفتند مجيد اسطورۀ مقاومت بود وھرگز تسليم نشد تا اين

. قالبی و ضد استعماری خود دفاع می نمودنواپسين لحظات زندگی اش، با تھور حرف می زد و با شجاعت از عملکرد ا

يگانه راه برای ميھن .  پرچميان بی شعور توانائی درھم شکستن عزم انقالبی مجيد را نداشت–منطق پوچ خلقيان 

  . پرچمی نابودی مجيد بود–فروشان و انسان کشان خلقی 

کميت قرون وسطائی خاندان نادری آغاز شد و تا انتھای  مجيد عليه بيدادگری ھای اجتماعی و طبقاتی از زمان حاۀمبارز

که نظام مطلقه بتواند کمترين  در نظام سلطنتی، بار ھا مورد اتھام بيجا قرار گرفت بدون اين. زندگش اش تداوم يافت

چند سال را در زندان ھای مخوف سلطنتی سپری کرد، اما روحيه اش شکست . سندی در محکوميت وی ارائه دھد

تسليم طلبی و مصلحت جوئی که فرھنگ مسلط افراد وابسته به اجانب گشته، از مجيد فرسنک ھا فاصله . ر تر شدناپذي

  .روی ھمين دليل بود که تا آخر زندگی تسليم ناپذير باقی ماند. داشت

  مسخر میداد و طلسم ابر قدرت جھانی را بود، به مبارزات ضد امپرياليستی اش ادامه می اگر مجيد امروز زنده می

 امپرياليستی و یداد و  مردم را در انھدام نيرو ھا مجيد بار ديگر از خود شجاعت و عظمت انقالبی بروز می. کرد

  .مزدوان داخلی آنھا رھنمائی می نمود

   سپردياد مجيد را با ادامۀ رزمش گرامی داشته، افتخار مبارزاتی وی را نبايد به دست متوليان انقياد طلب

  .يد بر کليه خاينان و تسليم طلبان لعنت می فرستدروح سرکش مج

  

 

 

  


