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 Martyrs  جانبازان

 
 ميرويس ودان محمودی 

 ٢٠١٣ جون ١٩
 

 !جانباختگان راه آزادی و انقالبجانبازان و ھزاران درود بر 
 

ابر مرد تاريخ  قھرمان قھرمانان، ی اسطوره ھا،ھشتم جون مصادف است با سالروز و گراميداشت از شھادت اسطوره ا

 .وفان و حماسه و شخصيت بزرگ مبارزاتی ميھن باستانی مان افغانستان کبير، مجيد کلکانیطمعاصر سرزمين 

مجيد بزرگ و ياران انقالبی اش  و ديگر شير زنان و آزاده مردان آزاديخواه و انقالبی ميھن تاريخی ما با نثار خون 

ه تجاوز و استعمار سر خم نمی کنند و تا واپسين نفس ب زور و جبر، دادند که ھرگز در برابر ظلم و ستم،خويش نشان 

 .رزمند خاطر رھائی می

مجيد قھرمان با شناخت از استعمارگران روسی دست به اسلحه زد و برای آزادی ميھن با ياران وفادارش تا پای جان 

گاھی فکر  روسھا ھيچ ان خرس ھای قطبی را متحير و متعجب ساخت،عظمت وھيبت  مبارزاتی مجيد قھرم. رزميد

 می باشد و روسھا نمی دانستند و ھرگز تصور نمی  و انقالبینمی کردند که افغانستان دارای چنين شخصيت ھای ملی

ات چنان ضرب) ساما- سازمان آزاديبخش مردم افغانستان (نام ه کردند که در يک کشور کوچک يک سازمان سياسيی ب

ھيبت  و جذبۀ . مرگبار به تجاوزگران روسی در قلمرو شيران و عقابان وارد می سازد که لرزه بر کرملين می افگند

ھمان بود که خرسھای قطبی به  شخصيت مجيد بزرگ لرزه بر اندام خرسھای قطبی و مزدوران بومی اش می افگند،

 ملی ان  ھمکاری ارتجاع سياه اخوانی باالخص خاينخادی و پرچمی اش و   به خلقی،ۀ ھمکاری نوکران زرين قالد

ھر ه احمد شاه مسعود جالد و شياد پالن طرح و توطئه چيدند تا سردار مقاومت ملی و سردار آزادگان را بگلبدين و 

 آری دشمنان افغان و افغانستان موفق گشتند تا مجيد بزرگ را دستگير کنند و از آغوش .طريق ممکن بدام افگنند

 .خير و گرامی باد و راھش پر نور باده يادش ب  دور و به جاودانگی بسپارند،مردمش

 !مجيد قھرمان

قتی از افغانستان بيرون موطور ه شما جان تان را برای ميھن و مردم تان فدا ساختيد و ھرگز قبول نفرموديد که حتا ب

اشغالگر و نوکران  پليد بومی رويزيونيستی و دستان کثيفترين نيروی ھای ه خون پاک تان در ميھن اجدادی تان ب .شويد

را دانه دانه در مقابل چشمان تان کشيدند و اما دشمن غدار با تمسخر  و خنده  دندان ھای تان .اخوانی شان ريختانده شد

 ای عقاب بلند پرواز صخره ھای ،بنازم شھامت و مردانگی ات را ای رھبر آزادگان .ھای  مردانۀ تان مواجه می گشتد

 .ای ابر مرد مرد افگن  و ای ببر با ھيبت انقالب،

 مبارزه از ساليانی دور و درک عينی جامعه در زير شکنجه  ھا، ظلم و ستم  طبقات ۀابر مرد مجيد کلکانی در پروس

 مجيد بزرگ  بناءً  تبعيد شد ،جبری بعد از اعدام پدر و پدر بزرگش حاکم  بزرگ شد و فاميلش از طرف مستبدان حاکم 
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ظلم و ستم شخصيتش شکل گرفت و تکامل نمود و چراغ رھنما و  با افکار مبارزه در راه  رھائی از قيد زور و جبر،

ستم طبقاتی شکوه داشتند و رنج می کشيدند و خواھان عدالت اجتماعی  ويک و ضد ظلم به ی شد برای آنانی که از ئالگو

 .دمکراتيک بودندۀ جامع

پرستی نبوده بل بر  بزرگ مرد بی بديل سردار آزادگان مجيد انقالبی دگم و آرمانگرائی و بت پرستی و شخصيت هرا

ی ديالکتيک تحول وتغيير استوار بود و به ھمين منظور رھروانش راھش را تا جادۀ پيروزی و سر منزل آرزو با مبنا

نور افروز و درخشان آسمان  مبارزۀ ۀ  مجيد انقالبی اين ستارافتخار و ايثار  بدون خستگی ادامه داده و می دھند ،

 قلب ھای مردم تحت ستم و استثمار شده و رفيق استوار و  و فادار رفيقانش ، عينيت و جذابيت ۀاسطور افغانستان کبير ،

و شخصيت خاصی داشت که ھمين صفات و ديگر خصوصيات اخالقی و اجتماعی اش وی را محبوب قلبھا و يک 

خصيت پر آوازه ساخت و  به ھمان دليل نقش پاشنه ھا و تفکر ملی و انقالبی وی را رفقاء و ياران وفادارش با عزم ش

انسان زحمتکش و نوين  و برقراری جامعۀ رفاه اجتماعی  در  ھای   ايدآل  ويا ھاؤخارائين  تعقيب و به سوی تحقق ر

 .ابعاد وسيع به پيش می برند

 !مجيد بزرگ

 آرمانت فدا کنم، ھمان طور که موسی کرد و اجازه ندھم که سگان دھنپاره  از هتعھد حاضرم که جانم را در رابا تجديد 

صادق ظفر  مفعول شرم قوم » انجنير«خلقی و » داکتر زرغون« سنا خلقی جالد و رفيق-غفور ثنا» داکتر« قماش

 قوله ھا فعالً . ندن پارس کبر شمايت و شھرت خاطر کسب ھوه و انجوئيست در نبود تان ب) خاد- کام(جاغوری جاسوس 

 .را با دستان خودم بکوبم را به آسمانھا بلند کرده و تمنا دارم تا ميخ آخرين تابوت شان و ناله ھای شان

 .ای رھبر آزادگان اخالق و مردانگی ات ای قھرمان قھرمانان، درود بر شرافت،

 

 

 

 


