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 Martyrs جانبازان

 
  »آذرخش«ھيأت تحرير 

  )١٣٨٩ جوزای ١٨ (٢٠١٠ جون ٨
  
ادت قھرمان ملی کشورعبدالمجيد ھبه مناسبت  ِسی ُامين سالگرد ش

  »کلکانی«
  

  
  

 مقداراستعمارشوروی ، يکی از بھترين فرزندان ملت ما ـ عبدالمجيد سی سال پيش ازامروز، مزدوران بی

را با عقده مندی ازمحبوبيت توده ئی ومشخصۀ سازش ناپذيری وی ، به دستورباداران فاشيست خود ، » کلکانی«

  .، ازپا درآوردند) ١٩٨٠ جون ٨ (١٣٥٩ جوزای ١٨درروز 

ـ پرچم سند ننگين مزدوری به بيگانۀ » خلق«نستان ، باند با اعدام يک قھرمان واقعی سرزمين مردخيزافغا! آری

متجاوز، خصومت عميق با توده ھای ستمديده ، و به خصوص جنايت درحق قھرمانان تسليم ناپذيرمردم ما را ثبت 

شرف باختگان مزدورروس ، آن يک عقاب بلند پروازآسمان آزادگی و غرور را مزورانه و جبونانه . تاريخ نمودند

 غروريک ۀُ حيات پرافتخار و حماسی خود ، برکرگسان الشخوربيگانه ، ازقلۀردام افگندند که تا آخرين لحظگويا د

ی خود ، دشمن بدطينت و محکوم به جاعت افسانه ئانسان آزاد و انقالبی متعھد می نگريست و باھيبت شخصيتی و ش

  .رسوائی را به ِخفت کامل و جنون و ھذيان کشانده بود
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 ۀاوج غرورپاکيز ، آن عقاب قله ھای شامخ سرزمين قھرمان آفرين ما بود که ھرگز» کلکانی«مجيد شھيد عبدال

 می  ُبلندھا رابرحيات پستی ھا مرجح کرگسان زبون ، ھمسان نمی دانست و مرگۀانسانی و آزاده زيستن را باالن

  .داشت

، و سال ھا تظاھربه انقالبی بودن ، با » کارمل«ـ پرچم به پيشگامی دلقک رسوا و بدنامی چون ببرک » خلق«باند 

پياده نمودن برده وارسياست ھای استعماری و ضدانقالبی سوسيال امپرياليزم شوروری ، چنان نقاب مندرس خود و 

تصنعی و گذرائی را که » اعتبار«باداران خودرا ازچھره ھای کريه شان پائين انداخت که ديگرھرگزقادرنبودند آن 

ستعماری بيگانه و فرھنگ جاسوس سازی و جاسوس پروری آن ايجاد نموده بودند ، دوباره روپا به زوريک قدرت ا

  .سازند

ـ پرچم ، به خصوص جناح پرچم با دربارظاھرشاه ، و ھمراه با آن با سردارداوود ـ آن رئيس » خلق«زد وبند باند 

ه پيگرد قھرمان ملی واقعی کشورـ مجيد  مشترک ديگرآنھا کۀ آفاق بود ولی نقطۀجمھوری قالبی و درباری ـ ُشھر

، ۀ آن رادمرد قھرمانانجانباختنـ به ھدف نابودی وی بود ، تا زمان دستيابی به آن فرزنداصيل مردم ما و » کلکانی«

  .ًھنوزکامال برمالنشده بود

گانه ، ھرگاه درھرسرزمين نيمه مستعمره يا مستعمره ، با مردم ُخردشده در زيرچکمه ھای دول فاشيست و مزدوربي

قرارباشد شخصيتی ازبين توده ھا ، با وفاداری به آنھا و به دفاع ازآنھا ظھورنمايد ، آن شخصيت شجاع ، نترس ، 

  .متعھد و انقالبی چون مجيد خواھد بود و مجيدوار حماسه آفرين خواھد شد

 مستعمراتی کابل ، با تکيه برباداران اشغالگر و ۀامروزفرط خيانت و بی عدالتی مزدوران خزيده در ادار

استعمارگرشان به سردمداری امريکا ، آنچنان فضای تعميم تقلب و تظاھربه اصالت ، ملی بودن ، مترقی بودن ، 

خواه بودن وغيره و غيره را مساعد ساخته است که حتا قاتلين مجيد قھرمان ، يعنی آنھائيکه برخون » دموکراسی«

 سرزمين ما درکشتارگاه به رقص و پاکوبی پرداخته بودند ، امروزآنقدرجرأت يافته و گستاخ ۀ بلند آوازپاک قھرمان

 ۀ، به توصيف ازآن اسطور... شده اند که برای رونق بازارعوامفريبی خود درزيرچترباداران امريکائی ، انگليسی و

غرضانه نه تنھا ترس خود از انتقام مردم را پنھان آزادی سرزمين ما پرداخته و می خواھند با اين مانوررذيالنه و م

سان ه  استعماراند که بۀنموده ، جانی و آدمکش بودن خودرا کتمان نمايند بلکه درعين حال مجريان گردن بست

 مرگ ناپذيروی به مقابله برمی خيزند تا نفوذ معنوی ۀباداران خود ، بيشترازموجوديت قھرمان مردم ، با اسطور

  . محبوب را به زعم خود زائل سازندچنان شخصيت

 مجيد که مرگ آن قھرمان ، ترس وُ جبن شان را ھنوزکاھش نداده و نه ھم قادرھستند با ۀدشمنان رسوا و شرفباخت

ِدرپيش گرفته وازدر تمجيد می خواھند به ھدف » دوستی« وی از درمصاف پيش آيند ، اين بارمحيالنه راه ۀاسطور
، ۀ وی استجلوه دادن خاطر» دست آموز« افتخارات مبارزاتی و حماسی و ۀُمجيد ازقل» نپائين آورد«شوم خود که 

 ديگری ھم که ه ایعد.  با خود خواھند برديشدست يابند؛ که اين آرزوی پليد را باخود به گورننگ و رسوائی خو

دن قاتلين مجيد نقش دارند مزورانه  سنگ مبارزه درسنگرمجيد را سال ھا به سينه می زدند ـ  و تا حدی درجرأت دا

مذبوحانه ...  ـ امروزنقاب ازچھره انداخته به اردوگاه دشمن پناه برده اند تا به عنوان وزير ، مشاور، وکيل شورا و 

  .  اشغالگر و متجاوزبسايندۀروبرچکم

فرزندان مردم ، با  ھمدستان استعمارگران و اشغالگران کشورما ، با ھمه قاتالن مردم و ۀ آن شيادان ، با ھمۀبا ھم

، دوستمی ، طالبی ، جاسوسان و وطنفروشان کف و » جھادی«ـ پرچمی ، » خلقی«ھمه جانيان و وطنفروشان 

فقط اينگونه . بايست خط فاصل کشيد و مجيدواربا آنھا به مبارزه برخاست...  کالردارمزدورامريکا و غرب و 
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 و بزرگداشت با شکوھی باشد از ِسی ُامين سالگرد شھادت آن  فناناپذيرمجيد ارج گذاشتهۀواکنش می تواند به خاطر

  ! قھرمان محبوب مردم

  

  ! مجيد قھرمانۀجاودان باد خاطر
  

  ! اصولی و انقالبی مجيدۀبه پيش در راه مبارز

  

   !يامرگ يا آزادی

  

  

  

  

  

  
 


