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و هم د ؛   ضد سوسيال  امپرياليزم شوروي رزميدنهب   كشور،آزادي  مردم وبه آناني كه به خاطر 

  ! مي رزمند  شركاءبه ضد امپرياليزم امريكا واكنون  به خاطر آزادي مردم و افغانستان 

   

                            [ * ]    آزاديد بهـامي               

 

    آن زمـانةتدر ژرفـاي كوره راه آتش گرفـ

  وخته بودـتر هم سـمن ، خاكسـكز تهاجم آتش دش

  ورمـب كشـقلة در مجمر گداخت

  چكـمه پوشـان مـزدور ،

  .  هر خـانه را  زنجـير شكـسته بـود  درِ

  مي هاي پر نشيـب و فـراز زادگـاهدر واد

           هر زنده جان فتاده بودة  پيكر آتش گرفت

  ***  

  تزا ، ـبِ وحشـآن نيمه  ش
  ودـوده بـ رب" گرگان خونين دهن"كه 

  نگر و يــاورمـرزم و همسـهمسر و هم

      سته ، نشسته بر خاكـب ، كه مني شكـآن ش

  ه امـچوي خشكِ كوـپا نهاده بودم در ج

  مِ  بي جانِ منـ  جسة وزندـدر انجماد س

  هر در و ديوار ،  و هر خشت و گلِ كوچه 

  .     يكجا با من گريسته  بود 

                              ***   

  ه هاي ديـر پـا               ـظآن شب ، در تسلسل لح

  .كه بسوي كشورم خزيده بود  تي ـونِ دسدگي ام واژگـشد زن
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   يأس و دردِ بي كسي ، زپـا فتـادماز

  زانـو زدم بـر زميـن ، 
  ان انـدوه چون ابـر سـيه ،  از هيـبت طوفـ

  ...  .زار زار گريستم ، گريستم 

  تاكـراب  و سـدر ظلمت آن شبِ  پر اضط

  ماه و سـتارگان خفــته بودنـد ،

            در بسـتري ابـر هاي طوفـانـزا                                

 ***  

  در آن نيـمه شـبِ وحشتبار ،كه طوفـان شده بود برپـا

  من غـرق در اضـطراب ، 

  .من تنهـاي تنهــا 

      عمار خورده بودتـيي اسوشـر خمهـهـر در و دروازه ، مه ب

  )بود چون عنكـبوتِ  ك(و هراس ، آن شب كه خوف 
  .به تـار و پـود وجـودم دويـده بود 

    !م ، دراز نشـد ا  از براي  تسلي تي ،ـ هيـچ دس

  ي داشـتند ، نه آوائييدستها همه خمـوش ، نه صدا

   ، "دست بند " به هر دستي ، 

  تادگان  ، ـتانِ  گيرافـو ز  زخم ِ دس

  .              يد به گـوش ـچك چكِ خون مي رس

 ***  

      خـته بود با هـراس سـياه ، كه نا اميدي آمية امـدر آن هنگ

  ان گرگـان گرسـنه ، هر دو  بسـ

  از براي دريـدنـم زوزه داشـتند ،

      بيكـران را ة و  آن پشــتواره انـدو

  دادِ  دو كـتفِ خم گشـته ام ، مي كاشـتندـبرامت
  همسايگانِ چارسـوي خـانه ام ، گريـه داشـتند

  آن شب كه  غبار قير انـدود  تنـهائي ،  
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  .                                  يـوارِ  خانـه ام  نشـسـته بود بر بام و در و د

***  
  خونين شفـق   ة   درآن سـپيده دم كه دشـن

  شـب ،  ة  مي دريـد خرگـاه تيـر

   :-  به چشم خويش - ديدم من 

  )  .                  چون چشـم ِ من (  چشم سـحر گـريـه مي كـند 

 ***  

  هشـتبار ،                            ه هاي  آن شـبيِ دـظدر پايـان لح

  كه طلـوع خورشـيد داشت رنگ دگـر،

  كيـوان وكهكـشان ، هـم  زميـن و هم  زمــان

 .            پر ماجراي زندگيم  تند حكايت زآغازين روزِـمي گف

 ***  

   من زنـي بودم ، تنـهاي تنـها                             
  رد دستِ منتي نبود كه گيـهيـچ دس

   با همه داغ و با همه درد 

 كه تنـيده بـود در تـار و پـود وجـودم

  انديشيدم به كوره راه خطير وغبار اندود ، 

    كه نورديدنش  را ، برمن اجبار كرده بودند

  دـامية بامشعل رخشند

  )  آزاديد بهـامي ( 
  شو تابچ ـپيمودم راهي كه  در هر پي

  . داشتند   زوزه " گرگان خونين دهن"

* * * * *                     
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