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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

 
  )ادامه دھندگان(ساما : ارسالی

  ٢٠١٢ جون ٠٨
  

  

  )دھندگان  ادامه-ساما (افغانستان مردم آزاديبخش سازمان

  خيرمحمد چريک قھرمان سامائی
  

 

 

 

 

 

 

 

 

کوھدامن  که در تمام طول عمر مبارزاتی اش مرگ ) منطقۀ کلکان( از سر زمين کشور ما ه ایزاددلير مرد دھقان 

عمليات دراو چه . دصميميتش تجسمی از صفا و صميميت مردمش بوصفای قلب و . را مردانه به سخريه گرفته بود

آماجگاه تيرش . نقالبی بود چه در کار مبارزاتی غير مسلحانه مظھر خونسردی، مھربا نی و دلشادی ا مسلحانه و

تنفر او از دشمن و عشق او نسبت به . با دشمن ھرگز به خطا نرفت  ھنگام نبرد درست قلب دشمن بود وتيرش در

  .ش قرار داشتند اکار انقالبیا مردم زبانزد ھمه انقالبيون پيشگام و بقيه مردمی بود که در رابطه ب
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يان ئسان ھمه روستاه  را ب خود طعم فقر وعقب ماندگی زندگی ملت،پيش نھد  پيکار پاۀکه در جاد قبل از آن او

 .تنگدست کشور ما چشيده بود 

عاشقانه به  جنگ ضد بيگانه راه جسته بود، به ھمين دليل چنان جانبازانه و  زندگی به انقالب وۀاو از روزن

دشمنان از اصوليت  شدند و می رمجبو استيصال مرگ می شتافت که دوستان به تحسين پاکبازی اش مسحور و

 .شجاعتش مقھور

طی يک درگيری خونين با ش  ١٣۵٨ سرطان ٢٧درنگذشته بود تا سرانجام    پنج بھار از عمرش بيشتر بيست و

دشمن مردم قھرمانانه جام شھادت  پای در آوردن سيزده تن خلقی خونخوار واز ،وحشيان مزدور روس پس از

  .که ھميشه بی صبرانه در انتظار سرکشيدنش بود   ھمان جام شھادتی را–نوشيد 

يکی از پردرخشش ترين سيماھای دليران نبرد مقاومت ميھنی ملت افغانستان در مقابل تجاوزگران اجنبی  باری او

  .کشور ماست 

  !ه بادـــــــــــــره اش در دلھا جاودانـــخاط

  ! مردم ما ماندگار ۀ مبارزۀنامش در گھنام

    ١٩٨٠  دسامبرــ١٣۵٩سال اول، قوس " ندای آزادی" از شمارۀ دوم  : از برگرفته

  

 


