
 تعهد ما، 

ست؟یم چید انجام دهیو انچه را که با   

ر یه زد گلگون کفن ، در شهر کابل  کیشه-د قهرمانیعبدالمج یشتر از سه دهه قبل شبنامه ایب

ن مزدور یع پخش شد که حاکمیس قرار داشت چنان  وسیولپ ین خاد ،روس و قوت هایذره ب

مه ساخت که شکنچه گران خاد از ین عمل چنان انها را سراسیرت بدهان بردند. ایانگشت ح

گرم و  یها  مقاومت در جبهه یرو هایدر درون ن یست ها نفوذیرادمردان ساما درزندان و خاد

.دپرداختن یریان دراز به انتقام گیسرد مبارزه سال  

                ن امده است:    یچن ییر ساماین شبنامه به همرزمان شجاع و دلیا یانیدر بخش پا

 گلگون کفن تان نظاره گر اعمال دشمن برانداز  شما رادمردان است. یچشمان منتظر شهدا" 

ما ادامٌه راه  دیل از قهرمانان شهین تجلید. بزرگترید و روان شانرا شاد دارییل نمایرو تبدیتاثر را به ن

۹۵۳۱ -"  اسد.شان است یبزرگ و انسان  

دست  یو اجتماع یاسی، س ین مدت از لحاظ اقتصادیا یاوضاع جهان و بخصوص افغانستان ط

ده ع را در سکوت و رکود فرو برده است. یرات عده این تغید. ایگرد یر و تحول شگرفیتغ یخوش

آرا  یهرگاه لحظه ها .ش خارها رها کرده اندی، دل شکسته و هدف اش را بخاطر گزند ره و نیا

شان در خم کوچه یالب سهمناک برهم زده  است این خروش سیرا ا یبرخ یمش ساحل زنده گ

.کرده اند یباز نگر شه و تفکریهم بر اند  یو بخش. (۹ها سردرگم مانده اند)  

د مان از یرمانان شهقه یم که با ادامٌه راه بزرگ و انسانیو پنج سال قبل  تعهد کرد یس  یآر

ار شمیبر سازمان و شهادت ب  یدر پ یم.اما ضربات پینمایل میشان تجلیو شهادت ا یقهرمان

ا و جاد کرد . رشته هیاستوار سازمان ا یدر ستون ها یقیگر کسر عمیبعد د یکی یرهبر یرفقا

 شد.دگر  ح پراگندهیتسب ین اعضاء سازمان از هم گسست و سازمان چون دانه هایارتباطات  ب

شهداُ را ادامه داده  یدارد؟ نه راه بزرگ و انسان یین مدت خوانایا ینه تعهد ما با اعمال ما ط

                                                                                            م؟یل نموده ایرو تبدیم؟ و نه تاثر را به نیا

 شان و با دکلمه و به خوانش گرفتنیا یچند خاطره ا از یاد آوریط با ل  از روز شهدا فقیدر تجل

ان هر محفل باز هم  تعهد یدر پا و میاوریانها بزرگداشت بعمل م یاز قهرمان پارچه شعر از شهدا،

.م یکنیم ین روز تا سال بعد روز شماریل ایو منتظرتجل..... م یبند یدوباره م  

روز  ل و بزرگداشتیم و به تجلینیشین و افغانستان و ... بندر آلما یر سقفیآن که در ز یبجا

 رونیداخل و ب یرفقا یم هدف کار خود را به خواست هایکن یسیم و قطع نامه نویشهداُ بپرداز

سابقه که  یب یهرج و مرج  و پراگندگ یاصل یشه هایم و با درک ریافغانستان قرار ده یمرز

هم شان برسند ویم که رفقا به خواسته هاین کنیورا تد یاستیده است سیر مان گردیدامنگ

   ابد.یا و استحکام یسازمان اح

  ۵۱۹۳کا جون یامر -هواداران 

س آزادی( ان۹)   


