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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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 Political سياسی

  

  ھيوادوال کابلی

  ٢٠١١ جون ٠٩

 

  !آمد ای آرزو امروز آھنگی به ساز  بناز

 نترس ضد ۀارزچنان ظرف اميد مشتاقان مب  ، پيامی رسيد نيک فرجام ویگامدر انتظار بعد ازسال ھای سنگين 

 سالھا بود به چنين لحظه ای را.  چشمان من ھم ازموج احساس لبريزشدۀارتجاع را مملو ساخت که کاس و استعمار

 ، درروزميھنابرشخصيت ھای جنبش ملی ـ انقالبی  ؛ و اينک دريک روزتاريخی ويادبود ازانتظارنشسته بوديم

زاران شھيد قھرمان ديگر، حلف وفا به راه آن پيش کسوتان يادبود ازقھرمان ملی کشور ـ مجيدکلکانی ـ درجمع ھ

  .جانباز تجديد شد

و » ساما« نو سازمان آزاديبخش مردم افغانستان ۀبه منظورعرض تبريک و تھنيت به مبتکرين واال مقام ھست

ده سال آرزوی پيروزی ھای مداوم شان درراه پيشبرد اصولی امرانقالب ، نثرموزونی را که به سبک شعرنو پانز

، به " تکراراحسن"پيش ازامروزبه تحريردرآورده بودم ، اينک يکبارديگربه دست نشرمی سپارم تا به عنوان 

بازھم پويندگان و ادامه دھندگان درامتداد ) "دھندگان ادامه(افغانستان  مردم آزاديبخش سازمان ۀاستقبال ازاعالمي

 منظور ازدرخت انقالب ، خط اصولی و انقالبی سازمان . به آن جمع انقالبی وزنجيرگسل پيشکش شود،" زمان

 تنومند و قطورآن را بسايد و ۀای قادرنشد تن"  ِکرم و َکنَه " که درطول سالھا ھيچ آزاديبخش مردم افغانستان است

  ! ادامه دھندگان صديقۀافتخاربه ھم. ريزريزکند

  ! پربارشھدای راه آزادیۀبا جھانی خلوص به خاطر

  )!ادامه دھندگان(» ساما«اس به راھيان راه اصولی ، استعمارشکن و ارتجاع افگن با ارادت وسپ

  !يا مرگ يا آزادی

  

  درخت انقالب
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  تنومند درخت ما

  دردشت ھای خشک

  ماھھاست ، سالھاست

  استواربرجاست

  

  نه تند بادھا ، نه سيالب ھا

  نه رعد و صاعقه ،

  ھيچش زجه نبرد

  

  ود ،با آنکه می ُبرند شاخه ھاش زود ز

  پيوند ريشه ھاست رمزتوان او

  

  بيخش تبرَ نکند

  جسمش اره  َنسود

  ھرچند موذيان 

  از ِکرم و از کنه

  چسبيده اند به او 

  تا خاکش کنند

  بربادش دھند

  با حمله ھای تند ،

  تاھم سبک کنند اورا زبار و ُگل

  

  ليک تک درخت ما

  پيمان آتش است 

  شجرحقيقت است ،

  پرنم استازخون نسل ھا  ُپربار و ُ

  

  تا فردای خون

  تا صبح انقالب ،

  اين تک درخت ما

  !ھمچنان برجاست

  )١٩ ، صفحهء ١٩٩٦جون \١٣٧٥، جوزای » آذرخش «٩اقتباس ازشمارهء (

  

  


