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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 جانبازان

  
  رھا .س
 ٢٠١۴ جون ١٩

 

 خورشيد را بگو

     در ما ھنوز، خون سحر موج می زند
نی ام را، زمانی که نمی دانم چگونه توضيح بدھم ويا شايد ھم توجيه نمايم اين غير حاضری ھای پی در پی وطوال

 دليلش برای بيشتر خواننده ھای پورتال نامعلوم است؟

...  

  . جوزا بود ومن نتوانستم در ھمين روز، به اين مناسبت چيزی بنويسم١٨ قھرمان روز رفيق مجيد شھادت ۀيادوار

ن حيث رھروان صادق اين ابر امروز ھم که بعد از چندين روز، اين پاره را می نويسم، متردد ھستم که آيا ما توانستيم م

  مرد تاريخ ساز، راه پرافتخارش را استوارانه ادامه دھيم، تا خود را از تبار آن ابرمرد بخوانيم؟

آيا برما شايسته است که خود، در حالی که، در راھی که مجيد ھا گام گذاشته بودند، لنگان لنگان قدم می زنيم، برای 

  ب می پيمود، تعذيه داری نمائيم؟کسی که اين راه را آزادانه وپرشتا

 زندگی اش رقم زد، زمانی می تواند به ۀ پرافتخاری که در کتيبۀ، با آن کارنامرفيق مجيد ۀياد وگرامی داشت خاطر

 شھادت آن رفيق، بلکه به اين ۀرن گراميداشت را نه صرفاً به عنوان سال گصورت شايسته وزيبنده به عمل آيد که ما، اي

يمان خود را باخون اين دالوران تجديد نمائيم که ما نيز حاضر ھستيم به خاطر آزادی وطن ومردم خود، بھانه، عھد وپ

  .در مقام شاگردی شما، از سروجان بگذريم

مجيد زيرا، وطن ما در وضعيت فعلی به .  اين جان برکفان داريمۀامروز، ما بيش از ھر زمانی نياز به بازخوانی خاطر

  .پاکسازی نمايد» لوث استعمار«به دوش گرفته وکران تا کران اين خطه را از » سالح رزم«ھائی ضرورت دارد که 

مادر، به دامن «:  ما بيشتر از ھر زمان دگر نياز به آزادگانی دارد که متعھدانه نعره برکشندۀامروز، وطن اشغال شد

 تو وبه ۀد تو، به سنگر ھای سرخ شھرھا وروستاھای پامال شدپاک قھرمان پرور تو، به سينه ھای گلگون فرزندان شھي

فرياد خشم انتقام جوی تو سوگند ياد می کنيم که تا دامان ميھن گرامی مارا از لوث استعمار ونجاست رژيم مزدور آن 

  ».پاک نسازيم، سالح رزم خود را برزمين ننھيم

ادگی، در دل ھای ما ھر روز روشنتر وجای اين قھرمانان در  پيشگامان راه آزادی وايستۀاز اين رو است که ياد وخاطر

  .وطن ما خالی تر احساس می شود

ما، ياد اين قھرمانان وطن خود را زمانی به صورت شايسته گرامی داشته می توانيم که برای آزادی وطن ومردم خود 

  .رزميده باشيم، چنان که آن قھرمانان کردند
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...  

ای کاش «:  گفته بودصمدبھرنگی، در رسای مرگ اندوھبار رفيق احمدشاملو که زنده ياد باری، در جائی خوانده بودم

  :چه می توانم بگويم جز اين که) نقل به مفھوم(» .اين موجود ھزار سر می داشتی

   ما، ھزار سر می داشتی؟مجيد می داشتی ومجيدای کاش وطن ما ھزاران 

  

  

 

  


