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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

 
  کانون ياددھانی از شھدای مردم افغانستان: فرستنده

  ناجيه بھمن

 ٢٠١٢ جون ١٣

 

  دست پر توان شما پر توانتر 

  وکانون فروزان تان

  ! فروزانتر باد
  

  !درود ھای فراوان بر شما باد"  کانون ياد دھانی از شھدای مردم افغانستان " رانمايه و مبارز دست اندرکاران  گ

روز شھدای دلير و آزاديخواه افغانستان را که به خاطر  آزادی " کانون ياددھانی از شھدای مردم افغانستان  " 

ن خود را در سنگر مبارزه فدای کشور و بيرون ريختن ارتش متجاوز شوروی از کشور عزيز ما جان ھای شيري

  .مردم نمودند ، بر گزار کردند کشور و بھروزی آزادی 

خاطر بزرگداشت از ه  محفل باشکوه بيک ھمچوی ئ ، يعنی برپاخاطر اين امر بسيار مھمه بای چنين اقدام بی سابقه 

 نيروی ھای  متجاوز و ۀسلطدر مقطع حساس  و خطير تاريخ ، که کشور زير آنھم  –شھدای راه آزادی افغانستان 

اشغالگر خارجی قرار دارد،  از ارزش خاص اجتماعی و مبارزاتی بر خور دار می باشد ، زيرا که بيانگر آرمان و 

خصوص جانباران  چپ انقالبی می باشد  و شما دست اندر کاران کانون که ه خط حرکی شھدای مردم افغانستان ، ب

ن اصلی آن جانبازان نامور کشور که به جاودانگی ا وارثاکنون پيگيرانه می پيمائيد ، را از آن تاريخ تا ھم ءراه شھدا

  . پيوستند؛ می باشيد 

از شما عزيزان مبارز و . ه بود دعوت  نمودءخاطر اشتراک در محفل پر شکوه روز شھداه کانون از اينجانب ب

که  بنابر مشکلی نتوانستم در چنين محفل بی  از اين.   تشکر می نمايم  از صميم قلب پر دردمگان ثابت قدمادامه دھند

  . سابقه و تاريخی که بعد از سه دھه به ھمت و تالش شما داير گرديد، اشتراک نمايم ؛ معذرت می خواھم  

  ناجيه بھمن.  فروزانتر باد ندست پر توان شما پر توانتر وکانون فروزان تا
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  .آن را فرستاده است" کانون "که يکی از ھمکاران " بھمن "از خانم اينک ھم پارچه شعری 

  

   ...                                                    آزمــون
  

  دار ، ۀ فعـتـگـرشند، برکگرب

                                      سـرم

  ويـا،

  بنـھـند، بـه زيـر ديــوار ، 

      پيـکـرم                         

  ويـا،

  با تيری آغـشـته به زھـــر،

                                   بـدوزنـد جـگـرم 

  با قامـت افـراخـته  ؛ چـو ســـرو

  "بـھـمـن "       با طاقـت کوھـواره ؛ چـو 

            برھـنه پـای خونـيـن، 

                 نھـاده ام بـر دمـی تيـــغ

  آزمـون سـرخ تاريـخ ؛ می گــذرممن چه خوب از 

                            

  

                                            ناجـيه بھـمن

   

 )١٣٥٩سنبله(                                                زندان 

 

 


