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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  جھانگير: فرستنده 

٢٩.٠٨.٠٩  
    

  ! تعھدیواليھ! غول تعھد
   
  بود؟ !  تعھدیواليھ!  غول تعھدی صمد بھرنگايآ 

    
   :ديگو ی احمد شاملو مخواهي رابطه شاعر آزادني ادر

هیمرگ:  استگانهي ی از دست رفتن موجودکند یتر م آنچه مرگ صمد را تلخ" ه ب ت  ک ادي ایراس د ی خالء مج  یشھر. کن

ر شدن گلشود، ی است که تاراج می باغ؛ی نه فرونشستن بامشود، ی مرانياست که و ه در یچراغ  چل؛ی نه پرپ  است ک

 زيانگ رتيحۀ صمد چھر! یشود، نه ازپا در افتادن مبارز ی ممي است که تسلی وسنگر؛ی نه فرو مردن شمعشکند، یھم م

 در زيچ چيچرا که ھ!  تعھدیواليھ! غول تعھد.  شودفي توصوالي با مضاف غول و ھديبا ی که به حق میتعھد. تعھد بود

ه تعھد روشن"چون   ھم ای  دوره و زمانهچيھ رھم شي و آسازيانگ خوف" فکران و ھنرمندان جامع هب  کن ابخر  زن و خان

ا. ستي نھا ی و کاستھا یکژ د، اژدھ ه تعھ رانيیچرا ک ه گ اتر  است ک اس منيبھ الم را پ نج ع امش یگنج. دارد ی گ ه ن  ک

  ." ھاست  ملتاتي و حق حیآزاد

   . داشت ی ھزار سر موالي ھني کاش ایا – ١٢١ صفحه ۵۴ با کوچه، چاپ یاز مھتاب : منبع

 هي توصی افغانزي و دوستان عزی گرامھنانيم  را به ھمی آموزنده و ارزشمند صمد بھرنگاري مجموعه آثار بسمطالعه  
  . ميکن یم

  : ديي و آلمان مراجعه فرماکاي در آمرري زیھا یفروش  به کتابی آثار صمد بھرنگهي تھیبرا   
    

   ١ -٣١٠-٤٤٤- ٧١٧٦: و فکس١ - ٨٠٠- ٣٦٧- ٤٧٢٦  اي  و ١ -٣١٠-٤٧٧-٧٤٧٧:  کتاب تلفنشرکت
www.ketab.com   

    
   ١ -٣١٠- ٤٧٧- ٤٥٤٦: و فکس ١-٣١٠- ٤٧٧-  ٤٧٠٠  ااي  و ١ -٨٨٨- ٥٣٨- ٢٢٧٢: سرا  تلفنکتاب

    
   ٤٩٢٢١٩٢٣٥٧٠٧:  فروغ در آلمان تلفنیفروش کتاب

foroughbook@ gmail.com   
    

   .باشند ی داخل و خارج کشور موجود میھا یفروش  کتابگري از دیاري در بسی صمد بھرنگیکتابھا
    
  : ديي مراجعه فرماري زتي به ساگاني به طور رایآثار صمد بھرنگ)  دانلود( کردن ادهي مطا لعه و پیبرا

http://www.iwsn. org/aashr/ 3/smad/smd. htm 
  


