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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  ھيوادوال کابلی

     ٢٠١٠ جون ٨

  
  به ياد بود از ِسي ُامين سال شهادت زنده ياد عبدالمجيد كلكاني

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  شھيد مجيد کلکانی

  
سی سالی که لحظه ای ھم اخترتابان جانبازی مجيد . گذشت ؛ سی سال تمامچشم به ھم زدن ، سی سال بايک 

درکھکشان مقاومت و پايمردی ، ازدرخشش نيفتاد بلکه متناسب با چيره شدن سياھی برماحول ، پرروشنا تر و خيره 

 ، چشمان کننده ترديدگان دوستان صديق و توده ھای ِحرمان کشيدۀ دوستدارخودرا نوراميد بخشيده است وھمزمان

  .ـ پرچم و ديگردشمنان مردم و ميھن مارا کورساخته است» خلق«گستاخ وبی آزرم آدمکشان ھرزه و رسوای باند 

 ، نوکران سرسپرده و دون سوسيال امپرياليزم ١٩٨٠ جون ٨ خورشيدی ، مطابق با ١٣٥٩ جوزای ١٨در ! آری

ِسی، ُگل سرسبد جنبش ملی ـ انقالبی کشور، مجيد شوروی ، درزيرنظارت مستقيم مشاوران و کادرھای بلند رتبۀ رو
  .، را مزدورمنشانه و ناجوانمردانه به جوخۀ اعدام سپردند» کلکانی«
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تعجبی نيست اگرمجيد قھرمان ، به عنوان روشنفکرانقالبی مورد قبول مردم ، مرگ پرافتخاررا برتسليم به دشمن 

آنچنان سابقۀ مبارزۀ نترس که مرگ برايش تمسخری بيش آنچنان شخصيتی با آنچنان پايۀ مردمی و . رجحان داد

نبود ، خواست تا با مرگ قھرمانانۀ خود ، به ياران صديق و مبارزش ، سرمشق مقاومت تا پای جان باشد ؛ و اين 

  .ميراثی است بس گرانبھا که آن فرزند راستين مردم ازخودبه جا مانده است

ش روشنفکری و آزاديخواھی کشورما و پيروی شريفانۀ وی از اصل ممکن تواضع بی نظيرآن بزرگمرد تاريخ جنب

ًتساوی و معيارھای واالی اخالقی ، بعضا موجب شود که عده ای به توصيف کمترازوی قانع باشند ولی بايست به 

 ، توصيف بيکران توده ھا را آنھا حالی ساخت که آن زمان که شخصی با قھرمانانه زيستن و قھرمانانه جانباختن

  !وچه نيک شايستۀ اوست... ازآن خود می سازد ، اين ديگرشايستۀ اوست

کمترفردی ازروشنفکران پاکنھاد کشورتوانسته بود زندگی دربين توده ھا ، پذيرش توده ھا و حمايت و ارادت ! آری

با تئوری انقالبی )  رسيدن نوکران بومی شاندھه ھا پيش از ھجوم تزاران نوين برخطۀ آبائی ما و به قدرت(آنھا را 

پس اگرمجيد درجمع جاودانگان . و مبارزۀ عملی تلفيق نموده تا سطح پيوند با مقاومت ملی و آزاديبخش توسعه دھد

، ، قيام و تداوم راه اصولی مبارزه، صداقت انقالبی ايثار، خانوادگیۀانقالبی سرزمين ما متبارزتراست ، پيشين

، موجب آن  انسانی، عشق وی به آزادی واقعی و ارزش ھای واالیه فرد و عشق وی به توده ھابشجاعت منحصر

  .بوده اند

 مردم ما که ۀ وی ، بذرخجسته ايست درزمين مقاومت جانبازانۀميراث باشکوه تسليم ناپذيری مجيد و مرگ قھرمانان

قداربومی شان ، مجيدھائی ازآن سرخواھند ديريازود ، درروياروئی با متجاوزان درنده خوی غربی و ايادی بی م

  .زد

  !به اميد آن روز

  
  زخون خويش خطي مي كشم به سوي شفق       چه خوب عاشق اين سرخي سرانجامم
  نويد فتـــح شبـــستان دهـــم به راهروان        ســـرود رزم پيـــام آوران شود نامم

  لي محــال بود لحظه اي كني راممعــقاب زخــمي ام و مي توانيـــيم كشتن         و
  توئي كه پشــت تو مي لرزد ازتصـورمرگ         منم كه زنــدگي ديــگراست اعدامم

  
  !ـ پرچم» خلق«ننگ و نفرين برباند وطنفروش و جنايتکار

  !ننگ ابدی برقاتالن مجيد

  ! رزم آفرين مجيد قھرمانۀزنده باد خاطر

  !مرگ براسارت!       زنده باد آزادی

  
  
  
 


