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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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 Martyrs جانبازان

   
  حميد. ش: رستندهـف
 ٢٠١٣ مارچ دوم  

تقديم " سيدال سخندان"اين شعر را به اولين جانباختۀ جنبش کمونيستی کشور زنده ياد "سرمد "زنده ياد رفيق 

 سازمان انقالبی افغانستان را که به خاطر نصب پوستر ھای اين کمونيست شجاع در ۀکرده است جا دارد که  اعالمي

ضمناً بايد بگويم که سازمان . بياورم شعر اين راخي  در، نشر شده است١٣٨٨پوھنتون کابل وپوليتخنيک در سال 

 را در تمام زمينه ھا برداشته که باعث فراخی گام ھای  تا حال،انقالبی افغانستان در زمان کوتاه از بدو تشکيل

 .نيرومندی جنبش انقالبی ومارکسيستی کشور گرديده و شور انجوبازان شورشی را در آورده است

  حميد. ش

   

  "داوود سرمد"اشعار برگزيدۀ زنده ياد 

  )ده ( 

  )سيدال سخندان( ».س. س «بهاھداء 
  

   سر نمودی رکِ ـــــــکه از ما پيش ت     رِو  سر در کِف خلق  ـــــــاال ای رھ

   نمودی ما  را  ترارِ ـــــــــــــره  پيک      وِش  پاکت ــــــــ خوِن  شرافتجکه  با

    توغــــــــمِ در  يکسر  ،        سيه  پوشيدوھستاِن پاميرــــــــ کترا گــــويم  که

   توماتِم  از  گـــ سن به را زند  سر       ويم  که  روِد  مسِت  آمو ــــــــترا  گ

  ر شعله تا اوجــــــــــھ زبانه ميکشد       انت ــــــــــــــز چشِم خشمگيِن ھمرھ

  ميزند  موج نفرت   و خشم  شرنگِ        رِد انقالبیـــــــ فبه   قلب  فـــــــــرد

  را باز کردی  نو فصل ا ـــــ اينج در       ون آلود مرگتـــــــانگشت  خ تو با 

   کردیی را سازرـــــــــــسروِد  ديگ       ر  بی  اثر  بودـــــــنوای  کھنه  ديگ

   آن الله  رويد رۀــــــــکه  از ھر قط       راغان ميکند خونت وطن راـــــــــچ

   باری  ببويدـــــــــــــــر آن الله رااگ       رددــــــــــگ  زنده   افسرده حاالندلِ 
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  که ھر تک قطرۀ آن شعله خيز است       پامال ـــــونت  گشتمپنداری  که  خ

   استــــــــــــــيز رستخ طلوعِ آفتابِ        ونين  عمرتـــــــــــغروِب  اختِر خ

   يقينم       سراپا  سوخــــــــــــــــتی،  آمد من پروانه ھستم  که تی ــــــتو ميگف

 آتشينمـــــــــــــــــــو  درود  ت        برای  اری تو دادیـــــــــــداکـف مرا درِس 

 

 !ه ماستخون سيدال سخندان، مشعل را
 
  

مردی از تبار زحمتکشان، انقالبی نترس و شاعر مبارز در صحن پوھنتون کابل به خون تپيد ١٣۵١جوزای سال ٢٩در 

ی ھا را در ئخون سرخ او محصالن را در سوگ نشاند و شعله . و چشمانش را تا بيکران قله ھای آزادگی برای ابد بست

درست در ھمين روز گلبدين جالد سگ زنجيری امپرياليزم .  تر ساختپيکار برای از پا درآوردن ارتجاع مذھبی مصمم

ی زحمتکشان را از تپيدن باز ئ او به رھابا تفنگچه اش سينۀ ستبر سيدال سخندان را نشانه گرفت و قلب ماالمال از اميد

لی افروخت که تا ين راه مشعابدينگونه کاروان شھدای جنبش کمونيستی افغانستان با اھدای اولين فرزندش در .داشت

  . جاودان شعله ور خواھد ماند

سيدال سخندان که از آوان کودکی طعم تلخ فقر و تنگدستی را چشيده بود، به محض پا گذاشتن به جوانی به زودی 

ی با مارکسيزم که ئ انقالب وجود ندارد، لذا با آشنادريافت که برای از بين بردن استثمار، فقر، تھيدستی و ظلم راھی جز

ر آن زمان در محافل روشنفکری ورد زبان شده بود، به سازمان جوانان مترقی پيوست و به سخنران آتشين و شاعر د

در چند شعری که از او به يادگار مانده، نفرت از فيوداالن و سرمايه و دعوت از توده ھا  .مبارز و انقالبی مبدل گشت

  .به قيام ھويداست

 برای اولين بار در تاريخ جنبش کمونيستی افغانستان در حالی از ١٣٨۶وزای  ج٢٩سازمان انقالبی افغانستان در

سالگرد شھادت سيدال سخندان با نصب پوسترھايش در پوھنتون ھای کابل و پولی تخنيک تجليل به عمل آورد که 

 در پوھنتون ھا ندامپرياليست ھای گوناگون کشور ما را اشغال نموده و سگان زنجيری آنان به ھيچ وجه اجازه نمی دھ

سازمان انقالبی افغانستان به خوبی می دانست که نصب پوسترھای سيدال . ی تجليل صورت گيردئاز چنين خون ھا

سخندان خالی از ريسک نيست، اما دين بزرگی را که اين انقالبی پاکباز بر گردن تمام مدافعان واقعی جنبش چپ دارد، 

ی قوت قلب داد که فکر می کردند ئی ھائوسترھای سيدال سخندان به شعله نصب پ. در مقابل آن بسيار کوچک می نمود

ديگر اين جنبش از ميان رفته و رھروی در داخل کشور ندارد که از خون سيدال ھا تجليل نمايد، زيرا می ديدند که به 

کثيف امپرياليستی اصطالح مدافعان چپ، عکس او را ھر سال در روز خاصی به درگاه يوناما می برند و از آن مرجع 

اين نابخشودنی ترين خيانت به خون نه تنھا سيدال بلکه ده ھا . دادخواھی می کنند تا قاتل او را به جزای اعمالش برسانند

اينان حق دارند خاک پای . بايد پاسخ دھدشھيد انقالبی جنبش مارکسيستی کشور ماست که روزی اين چِپ مدالگير 

يوناما را سرمۀ چشم سازند، ولی به ھيچ صورت حق ندارند خود را مدافع جنبش چپ قلمداد کنند و با بردن عکس ھای 

 برای تمام جنبش چپ شرم ی را با خاک يکی سازند وئ به درگاه آن مرجع قاتل؛ حيثيت، شرف و عزت شعله ءشھدا

  .ی کنندئابدی کما

سازمان انقالبی افغانستان به خاطر گراميداشت از شھدای جنبش کمونيستی افغانستان که خون ھای پاک شان را برای 

جوزا روز شھادت سيدال سخندان اولين شھيد اين جنبش به ٢٩آبياری نھال انقالب ھديه کرده اند، پيشنھاد می کند که 

ی نبود و تمام ئرا او متعلق به ھيچ يک از سازمان ھای شعله عنوان روز شھدای جنبش چپ افغانستان تجليل گردد، زي

شھدای جنبش چپ در ميان ی ھا او را متعلق به اين جريان می دانند و اين می تواند وحدت نظر را در تجليل از ئشعله 
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ی را برای ی متعلق به شعلۀ جاويد به ميان آرد، چيزی که ھمين اکنون وجود ندارد و ھر سازمان، روز خاصسازمان ھا

  .تجليل از شھدای سازمان خود برگزيده است

ی از خون سيدال ھا غرق خواھند شد و ئارتجاع مذھبی و غيرمذھبی در درياسازمان انقالبی افغانستان باور دارد که 

  .کشتی انقالب به ساحل نجات پھلو خواھد زد

 
  مرگ بر امپرياليزم

  در راه سوسياليزم، به پيش
  

  انستانسازمان انقالبی افغ
  ١٣٨٨ جوزای ٢٩

    


