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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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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 ) ادامه دھندگان- ساما(ارسالی کميتۀ فرھنگی 

    ٢٠١٢ جنوری ٢٧

  "رھبر "   نمونۀ نثری از زنده ياد  

  

  درد دل با خوانندگان  

که در زير آتش توپخانه و عربدۀ تاتار وعرب در جھنم  خزانی. زان غمزده و خونين از راه رسيد اينک بار ديگر خ

  .سوزان بيگانه پرستی غوطه ور است 

ی و نسيم خنک صبحگاھی باغستانھای آبستن ئياد پغمان و استالف و آن خزان دالويزی که در ورای برگريزان طال

و برتر از ھمه آزاد مردانی که تازيانۀ زمان توسن سرکش آرزوھای  . . .فروختند  و تاکستانھای بارور عشوه می

  .برد  ناشگفتۀ آنھا را از ميان دره ھا وکوھپايه ھا ، مست وخرامان به سرزمين آزادی و بھروزی می

  .نمايد که خزان امسال سنگين تر و سياه تر می!  دردا  ودريغا 

  .ای درخشان و ارزشمندی را می تکاند خزان سوگواری که به جای برگ ھای زرين، چھره ھ

ی، بار ئقافله و قافله ساالر ساللۀ رنج و مبارزه و قربانی که در سرزمين غربت و تنھا"  محمودی"شاد روان رحيم 

  . امانت انسانی بردوش ناخميده اش، در دل تيرۀ مرگ فرورفت

   . جاودانه خواھد ماندکه او در ظلمتکدۀ دردمند ما  روشن کرد بيگمان  شعله ای

زمانۀ ما و يار وفادار ھمرزمان و ھمزنجيران، که پس از سالھای سال زندان در چنگال " فخر"آن جوان دالور  

  .اھريمنان جنايتکار قرن، با آن ھمت استوار و تسليم ناپذيرش باالخره ايستاده به جاودانگی پيوست 

دست به جستجوی انسان، وخود تجسم واالی انسان وانسانيت  هکه در قلمرو ظلمت و بردگی چراغ ب  آن مردانی

  .بودند

  .فرو برد" اژدھای خودی " ولی طاعون مرگ يکا يک آنھا را در بطن 

  ! اسد  

  فرياد درد مرا می شنوی؟! ای تجسم شرف و آرزومندی نسل جوان انقالب

اور و برومند تاريخ را تک تک به دست  بنگر که خزان سوگوار امسال به جای صفحات پژمرده، قامت ايستاده، تن

  .  تبھکار مرگ می سپارد

  . . . توان از مرگ جلو گرفت؟  مگر آيا می

  . . .توان از مرگ ھراسيد؟  می
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  . . . شود   مرگی که مايۀ زندگی و در راه زندگی آزاد و سرفراز ھديه می

****                             

، ناشر انديشه ھای ملی و دموکراتيک ساما، "ندای آزادی"ورۀ چھارم  از شماره دوم د: باز تايپ شده 

  ش١٣۶٨سال دھم، ميزان 

        

 

 


