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  »آذرخش«ت تحريرھيأ
   ٢٠١٠ جنوری٢٧

  سويس

  سازم بيرق خونين كفن راــب                                      
  ريزد خون من رامن بـاگردش                                      
  !شعله خيزد! زخونم الله رويد                                       

  د آتش سراپاي چمن راــزن                                        
  »سرمد«شهيد داوود                                                      

  باختگان راه آزادي مي درخشدبيست سال است ستاره اي مشعشع درآسمان جان
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 جاسوسی ممالک شناخته شدۀ امپرياليستی که ازمدتھا مصروف نقب  ، دستگاھھای١٩٩٠ جنوری ٢٧درشامگاه 

زدن جنبش ھای ملی و انقالبی افغانستان به نفع نيروھای مسلح خودفروختۀ مذھبی و غيرمذھبی دست پروردۀ 
. خودشان بودند ، جنايت بس سھمگين و نابخشودنی ديگری رادرحق ملت مبارز و سلحشورمامرتکب شدند

شان را بيشترازھرزمان ديگردرکام خود » کمک«و » دوستی«مارکه امروز مردم نجيب ما زھرپيشقراوالن استع
احساس می کنند ، درادامۀ تھاجم ضمنی وبی سروصدا برروشنفکران ملی ، مترقی و انقالبی کشور ، ملت دردمند 

 ، وسرانجام مارا ازحضورآزاده مردی محروم ساختند که موجوديت دشمن شکنش بدون شک تاثيربزرگ معنوی
  .عملی ، درتعيين سرنوشت و آيندۀ ملت و سرزمين ما می داشت

ـ را » رھبر«روفيسرعبدالقيوم ممالک شناخته شدۀ امپرياليستی برنامۀ قتل آزاده فرزند ملت افغان ـ پ! آری
با زمامداران امپراتوری نيمه جان سوسيال امپرياليزم ) بلوک غرب(» جھان آزاد« سازش ھای ۀبوحدربح

کرملين نشينان ، که راه » گالسنوست« و » پيريسترويکا «ۀو آويزه ساختن سياست درماند) بلوک شرق(شوروی
شرمسارانه ازکارزارميھن آزاده پرورماداشتند ، زمانی طرح نمودند که امکان تجاوز و تسلط برقلمرو  گريز

ردست و ناباورانه ، به واقعيت عينی افغانستان ، ازرؤيای دورسمی درمقاومت » دوستان غربی«افغانستان توسط 
  .قابل دسترس برای زمامداران غرب و ارگان ھای نظامی و استخباراتی آن مبدل می گرديد

آنسوموجوديت روشنفکران آگاه ، صديق ، خبير ، وطنپرست ، انقالبی و آزاديخواه ه ھمانطوريکه ازدھه ھا ب
، ه حساب می آمدبرای نظام ھای خودفروخته و مزدوربدرمقطع ھای مختلف زمانی ، دشمنان بزرگ و خطرناکی 

عنوان يکی ازممثلين فرھيخته ، پردرايت ، معروف و تسليم ناپذيرآرمان ملی و انقالبی ه ھم ب» رھبر«پروفيسر
، درراه ) بديل ملی و مترقی برخاسته از ميان مردم(عنوان مانع بزرگ ه ًدرسطح ملی و بين المللی ، و مسلما ب

آشتی «ًعميل برنامه ھای استعماری و ارتجاعی دو بلوک که تجسم آن ھارا مصلحتا درسياست نامنھاد تحميل و ت
دولت ضدمردمی و درحال نزع دست نشاندگان روس درکابل متبلورمی ساختند ، بايست ھرچه » ملی

  . بيگانگان ، برداشته می شدۀزودترازفراراه شان ، درمقاومت راستين مردم ما عليه سلط
لمان درپاکستان ، فعاليت ھای ا مردم و سرزمين آزاده پرورما ، با نقش فعال سفارت ۀجام دشمنان سوگندخوردسران

  قتل يکیۀتوطئ) آی.  ِاس.آی(پشت پرده و کارارتباطی و انسجام توسط دستگاه استخبارات نظامی پاکستان 
، » رھبر« شھادت ۀ شوم و خاينانۀی برنامازبھترين فرزندان مبارز و نترس تاريخ معاصرکشورما را چيدند و اجرا

و باند وحشی » حکمتيار«به مزدور مطيع ، جيره خوارو ددمنش  ھزارويک بادار ، دشمن انسان و انسانيت ـ گلبدين 
اش ـ واگذارشد تا آن جانی رسوا و منفورترين دشمن ملت ما وبشريت مترقی ، بازھم با خون پاک فرزانه فرزندی 

را دردستگاه » سخندان«آنکه ديروزننگ ابدی به شھادت رساندن سيدال . ن خون برپا نمايدازتبارآزادی ، جش
، آن دان ديگرجنبش ملی و انقالبی کشورريختن خون پاک يکی از ابرمر جاسوسی ظاھرشاه ثبت نموده بود ، اينباربا

ی پشاور ، برای ولينعمتان تعھد ننگين را بزدالنه و درتاريکی شام با ھجوم دسته جمعی مسلحانه درپسکوچه ھا
  .ظاھرشاه تجديد نمودند

اولين روشنفکرقربانی دسايس استعماری و پادو نوکران پست ، خودفروخته » رھبر«مبرھن است که پروفيسرقيوم 
آنچه . و عاری ازھرگونه غرورملی ، عدالت پسندی واحساس انساندوستی ، درافغانستان نبوده و آخرين آن ھم نيست

فرد وی درپشت پا زدن به ه  بلند منحصربۀرا بيش ازپيش متبارزمی سازد ، روحي» رھبر« انقالبی شخصيت ملی و
اين واقعيت انکارناپذيرھمراه با عشق راستين وی به توده ھای فقير . زندگی درغرب و بازگشت به آغوش مردم بود

 راه ۀعنوان ادامه دھنده البی ، بو دردمند کشور، متشکل ازمليت ھای مختلف ، و وفاداری به آرمان ملی و انق
  .قھرمان بزرگ سرزمين ما ـ شھيد مجيد کلکانی ـ ابعاد بيشتری به شخصيت ارجمند و محبوب وی می داد

» چپ«اصطالح ه  بۀامروزھمانطوری که ھمه شاھداند ، دسته دسته روشنفکران انقيادطلب ، مرتجع و خودفروخت
، درمقابل چوکی ومقام و يا ھم امکانات مادی و )  وجود داشته بوده باشدًاگرواقعا( مبارزاتی خودرا ۀکه ھمه گذشت

تأمين صلح و استقرار « متجاوزين غربی و ادعای دروغين ۀ نموده و درپناه سرنيزمبادلهثروت اندوزی 
، کاسبکارانه به خاک وطن عودت نموده اند و ننگ ھرگونه اطاعت ازامپرياليست ھا و پادوی برای » دموکراسی

 اکنون معروف ۀ، دو نمون) »دادفر«سپنتا و داکتراعظم » دادفر«داکتررنگين (» دادفر«دو . آنھارا به جان خريدند
نمود می  البته آنطوری که حقانيت آنراوا( روشنفکری و آرمانی خود ۀاند که برگذشت» چپ«آن قماش ازروشنفکران 

 يک مشت متجاوز واستعمارگرپرتاب شدند زيرا با ۀ ھای کابينمثابه تفالهه ، لجن پاشيدند و به مرداب تاريخ ب) کردند
  .و شکوه تاريخی ملت ما بودند فر و نه ھم ممثل  مردم رسيدند دادبهتسليم به دشمن ، نه 

کلن و  پوھنتون دو جملهِ سمت استادی در لمان ـ منابا وجود ھرگونه امکانات زيست مرفه درکشور» رھبر«شھيد 
 ديارش و درتضاد و تقابل خونين ۀوص به توده ھای رنجبر و مردمان ِحرمان کشيده و ستمديد ، باقلب مملوازخلکيل

باھرشکلی ازتسليم طلبی و کرنش دربرابردشمنان مردم ، بازگشت مخفيانه به کانون گرم مبارزه و قبول خطر ِ 
ازشھادت  ن پرافتخاررابعدکه سرپرستی آن سازما(را » ساما«سرزدن به جبھات سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

نوای نرمخيززندگی «، بر) عھده گرفته بوده ب ۶٠و نابودی برخی ازکميته مرکزی سازمان در سال مجيد قھرمان 
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رجحان داده ، پروانه واربه َدورشمع آرمان آزادی می چرخيد و سرانجام ، سوختن » جھان متمدن«در » بزم ساحل
  .راباافتخارثبت کتاب خارائين تاريخ مبارزات توده ئی نموددرپای شمع آرمان واالی ملی و انسانی 

ی و ۀ عنعنه ئآن فرزند صديق و متعھد توده ھا که با شناخت عميق ازنبض جامعن بعدازگذشت بيست سال ، غم نبود
 افغانستان ، با شفقت پدرانه و با برخورد يک آموزگارمدبر و دلسوز ـ ھمانگونه که ازابتدأ ۀعقب نگھداشه شد

، عت ، درس کارو پيکارخستگی ناپذيررپغمان مسلک وی بود ـ به کھتران و ھمصحبتان ، درس تعقل ، تأمل ، شجاد
» سربرزمين«ھمواره » شاخ پرميوه«او بسان . ودرنھايت درس مردم دوستی و درس آزاديخواھی و آزادگی می داد

  . و رادمردانه پراستغناءتواضعِ خردمندانه ،. تواضع انقالبی داشت
  :باری چنين حکايه کرد» آذرخش «ۀ يکی ازمؤسسين ماھنام

، رادريکی ازسفرھای » رھبر« ازچندروزی به آنطرف افتخارميزبانی پروفيسرارجمند ، قيوم ١٩٨٩دربھارسال«
 مربوطه ۀِدررابطه با يک موضوع اداری ناگزير صحبت کرديم و قرارشد مکتوبی عنوانی شعب. شان به اروپا داشتم

ًمن ازآنجائيکه ھمواره درموضوعات مختلف زندگی روزمره وقتا فوقتا به ادارات نامه می نوشتم ، حرف . بنويسيم ً
وليت فردی خود پنداشته  ، برای رشده می توانستم ، مسؤ آن بدۀرا به عنوان وظيفه ای که ازعھد» رھبر«محترم 

دقايقی بعد ، من تايپ . بزرگواربه اتاق ديگررفتند» رھبر«رتدارک کاغذ و ماشين تحريرازجا بلند شدم و پروفيس
به مجردی که ملتفت . مکتوب را آغازنموده بودم که دانشمند گرانمايه با کاغذی که درآن مسوده نوشته بودند برگشتند

ابل باور، تواضع غيرق  خودرا قات نموده کنارگذاشتند وباۀًشدند که من برکارخود حاکم ھستم ، فورا کاغذ دست داشت
 ثبوت تواضع ۀاين خاطر. با آرامی و بدون حتی يک کلمه درپھلوی من نشستند واشاره نمودند که به کارم ادامه بدھم

 گرانبھای ديگرازايشان ، ۀ دھھا خاطرۀشھيد را ، درزمر» رھبر«انقالبی و خصوصيت نيکوی شخصيتی پروفيسر
يک يک انسان واالمقام است که دراحترام به ِکھتران و ِھريک آن درس سلوک ن. تادم مرگ فراموش نخواھم کرد

  .»تربيت سالم آنھا ازخود به ميراث گذاشته است
 تمجيد وارج گذاری ۀاوشايست. ھرقدرنوشته شود ، بازھم اندک است» رھبر« ابعاد شخصيتی شھيد پروفيسرۀدربار

ما با درک و فھم . به ستايش می گشايداست زيرا خصوصيات نيکوئی را که حايزبود ، زبان ھرانسان واقعبين را 
ًھيچوجه نميتواند واقعا درخوربزرگداشت ازبيستمين سالگردشھادت آن ه کامل اينکه آنچه روی کاغذ آورده ايم ، ب

بزرگمرد پرافتخارکشورباشد ، ناگزيربه ھمين اندک بسنده نموده ، بااعتراف به ناتوانی خود درزمينه ، احترام و 
اندگان و ياران شان ، به عنوان  آن شھيد قھرمان راه آزادی و به بازمۀن نوشته را به خاطراحساس منعکس دراي

راه آرمان واالی ملی و انسانی وی را پرراھرو می  دانشمند را جاويد و» رھبر«پيشکش نموده ، ياد » برگ سبز«
  .خواھيم

  
  !»ھبرر« فرزانه فرزند ملت ما پروفيسرعبدالقيوم ۀجاويدان باد ياد و خاطر

  !ننگ و نفرين براستعمارگران بی آزرم و ايادی بی مقدارشان
  !»رھبر«مرگ برقاتلين وحشی قيوم 
   !مرگ برخائنين و انقيادطلبان

   !به پيش در راه آرمان ملی ـ انقالبی
    !يامرگ يا آزادی
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  »رھبر«شھيد پروفيسرقيوم 
  
  
  
  

  »رھبر«نمونهء کالم شھيد قيوم 
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                                             شوق

  
  دلم ھوای پريدن به بوستان دارد
  تپش برای بنای يک آشيان دارد

  قبول رنج و خطردر ره مراد خوش است
  که راه عشق تکاپوی بی امان دارد
  حديث خلوتيان را به رمز و ايما گو

  تاب عشق تو صد پير نکته دان داردک
  شھيد راه تو صدھا ھزاردستانند
  که آرزوی تپيدن به گلستان دارد

  عذاب سوختنم را صبا چه می داند
  ھزارداغ دل الله بی نشان دارد
  تمام شوق وجودم حباب رنگينی

  ببين تو بحرسکوتم که داستان دارد
  بسوزدفترپرمدعای بی دردان
   بيان داردکه بی زبانی ما يک جھان

  بھارمی رسد آخربه شاخساراميد
   يغماگرخزان داردۀچه نقش پنج

  نرست آنکه به درگاه ظلم سجده نمود
  ِنيازدرگه  ُدردی کشان امان دارد
  مپرس ِسربقايم که قلب پرتپشم
  بقدرھرنقسش عمرجاودان دارد

  
  

  
  »رھبر«درسوگ شھيد 

  آذرخش
  آه ازآن آيت سپيده دماندريغ و 

  دريغ وآه ازآن قامت بلند زمان
  يغ وآه ازآن آذرخش توفانزادر

  دريغ و آه ازآن يکه تازبی پروا
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  که درسياھی شب ھمچو مشعل تابان
  خموش گشته به يکدم زجورخفاشان
  ستم  ِنگرکه چه نخلی زبوستان اميد
  زپافتاد و به سوگش زمان سيه پوشيد

  دريغ ازآن پدرانقالب و حماسه
  که بی خبربود ازآن گژدم سيه کاسه

  اخ شب برآرد سرکه روبھانه زسور
  به شير شرزه برد حمله روبه الغر
  نديد خصم چو درکارزارمانندش

  به حيله در دل ظلمت زپا درافگندش
  اال ِبھين خلف پاک ملت و ميھن

  اال گزين شررافروز خرمن دشمن
  اال به اوج شرف آسمان ستارهء عشق

  عقاب وار برافالک جاودان رفتی
  نبود درخورت اين تنگ آشيان رفتی

  ائی تو زميھن به روزگاراين بسجد
  که ُبعد فاصله طی شد بپای يک دو نفس
  به بال آتش و خون از فراز کوه و کمر
  ِشدی به کوی شھيدان عشق رھسپر

  زتيرکينه وبيداد ناجوانمردان
  زدی تو بی خبرازخويشتن بخون جوالن

  گداخت سينهء دشمن زپايداری تو
  زعزم راسخ و ايمان و استواری تو

  شفق و دانا و مھربان بودیزبسکه م
  چراغ محفل شب ھای ھمرھان بودی
  توراکه بود دل روشن و يتيم پرست

  چرازمانه به سنگ جفا و کينه شکست
  تورفتی و ره و رسمت زسر ِکی می گيرد

  زدودمان شھيدان خبر ِکی می گيرد
  زنان بيوه ازين پس توراکجا جويند
  ُگل وجود تورا بيکسان کجا بويند

  عزيزان نھاد در دل توزمان زداغ 
  بغير ھمت واال نديد حاصل تو

  زقيد وسوسه و زرق اھريمن رستی
  کمربه عرصهء آزادی وطن بستی
  بدام حيله و نيرنگ پای ننھادی

  بروی خصم دغل باب صلح نگشادی
  تو گرچه رفتی ، نام تودرجھان باقی است

  بلوح سينهء تاريخ جاودان باقی است
  
  )٣٤ تا ٣٠ ، صفحات »ساما«ارگان نشراتی سازمان آزاديبخش مردم افغانستان » ندای آزادی« سال يازدھم ٤  دورهء٧اقتباس ازشمارهء (
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             قسم
  ۍدسرووينوپه سيالب کی لمبيدلی مورھبرد

  ۍنگ په سورشفق کی دوبيدلی مورھبردځدغور
   لر وبرکی ، ھم غوغا ده په بی وزلوۍنن ماتم د

  ۍ رھبرد موۍيدلړدغيرت په سرولمبوکی ک
  ی که خوناب دی دسرووينوږکی دی بھيښدامی او

  ۍيدلی مورھبردځچه اوچت له دی جھانه خو
  چه يی ھيله سوکالی وه دافغان ولس دپاره

  ۍ مورھبردۍيدلږ ھيلو په ژبه غۑدھمد
  يوه په الس يی دتدبير پوھه په سرکیډانقالب 

  ۍ مورھبردۍيدلڅدوطن خالصون دپاره پا
  ون کیڅداولس په سترپاپانده غوندی موج شوڅيو

  ۍنگ کی جنگيدلی مو رھبردځدتوپان په شان غور
  ړۍ دوطن دلمن وياۍدافغان دپت نشان د
  ۍ مو رھبردۍکی ويديدلږدوطن دمورپه غي

   تهۍوريدلوتباھځزيرزواک سره يوالس شوه 
  ۍيدلی مو رھبردځکی سو» تبانی«شوی ړپه جو
  ۍاک دغليم راغړ په اميدونوموتاڼکه دب

  ۍ مورھبردۍيدلټلزارکی وګپه خو دھيلو 
  يم» ارګپاس« دالری ترابده به ګد ت» رھبر«د 

   مو رھبردیۍيدلښه دانقالب کی بريړچه په ز
  
  )٣٣ و٣٢، صفحات » ی آزادیندا «١١ سال ٤دور)  »رھبر« ويژه به مناسبت اولين سالگرد شھادت ۀشمار (١١اقتباس ازشمارهء  (
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   کوھدامنۀ سرای خواجۀدرمنطق» رھبر«آرامگاه شھيد پروفيسرعبدالقيوم 
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  !»رھبر« فرزانه فرزند ملت ما پروفيسرعبدالقيوم ۀجاويدان باد ياد و خاطر
  !شانننگ و نفرين براستعمارگران بی آزرم و ايادی بی مقدار

  !»رھبر«مرگ برقاتلين وحشی قيوم 
  !مرگ برخائنين و انقيادطلبان

  !به پيش در راه آرمان ملی ـ انقالبی

  !يامرگ يا آزادی
  

  
  
  

  
 


