
                                                                                                                                       

                                            
  
  

              
  
  
   

   سيد بشير بهمن    
     
  "رگان چريکهای فدايی خلق ايران  ا-پيام فدايی " به 
 

 ؛ ) ١٢/٤/١٣٦٠(به پيشواز بيست و هفتمين ســالروز شهادت رفيق بهــمـن 
  و رفقای يک تن ازاســطوره های مقاومت جنبش کمونيستی افغانستان 

  .   تقديم شان باد اين سروده  ". ســـاوو" شهيد سازمان تسليم ناپذير  
  )                      ٢٠/٦/٢٠٠٨( تورنتو کبير توخی

- - - - - - - - - - - - - - - - - -   
    

  

  )١(  بــهـمــن

  

  ای گشـته نام نامـی ات

   درج کـتـيـبـه  ی زمـان

    . نـدرستايشت چه نارسايم  م

    مقاومـتـتوره ـاسط اه جايگای 

  ونـهر نيلگـ سپ در عقابانپروازندتر از ـبل

  اـبهی زيـگـتـاز آن رفع ، اـ اوج هآنازه ـک

  دـنارـفتکـو س ـرگـن و کـ جنگ زاغ وزغرـاره گـظـن

   . پيکر مــانين ـرزمين  خونــ سدنــر دريـبر س

  نـ، م ايمـه نارسـت چـشـدر ستاي

              ***  

  و در زنـــدان،ـ ای ت

  دانـام و دنـان کـو در ميـای ت
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  )انـزار دهـای هـدان اژدهـدن( 

  ذرــای زودگـظه هـدر لح

  یاـای دير پـظه هـدر لح

  ونـرگـقي تانـسولـسلانــجــمــاد  ودر لحـظه های 

   ،ارـزاران بــه

  . دــش ده میــويـت  جرـپيکتــن و اس ــالم

  شکـندم بـاز هـو بشند ـ و بکندـتا بشک

  تندـبلاســـتـوار وقـامـت 

  . قامـتـت و خــم نـشــد گــردنــتشکسته که ن

  ير ــدبـند به تـتــسـو نش،  فتنه ها ند کرددشمنان 

   ." . . . يم  ـلــسـت" رداب ـت ، در مـرو بردنـ ف رایـاز ب

             ***  

  دـمـن د درانــانسی ــر رهائـد به امـنـاورمـبفـــرجــاِد   ای

  -ه ـايـرمــسخـونيـن وغ ـياسـارت  از -

  )٢(   ؛  " رهزنان موطال "   نددـن خواتهمتـنـتکه 

  و دژخيـمان سيه روی فـروخــتـه ســر

  فل و درـقه و قــلـوار وحـيدندت به بـندِی  ديـشـک

   .م درـقه و بازهــفل و بازهم حلـوباز هم  ق

  اـابـهـبی مچــه الدان ؛ ـو ج

  ده اتـای ورزيـله هــاب عضـ ت هرچ وــدر هر پيمی ريخـتـند 

   رايرــجـل و زنـذاب غـم

  تـانـهـ نرارــنه اسـجيـنـد از کـاينـبرب دـنـتـواسـ می خو

  )٣(  تـانــ پنه " چراغبــ شل ـلـع "رمـز و راز 

  ت هاـاومـ مق اسـتــوار  ِِیوره ــطــو ، ای اســو ت

  ش ،ــرسـر پـهر ـرابـه در بـک

  دشمن مزدوراِنبرابر هر خواست در 
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   -" ا ـــ دريوــ آم"رف ـطـ آن از مهاجـم ی دشمن  -

  رگسی شانـ ک و هـريـره های کـوس چهـحـ بر من دیـانــشـاف

  فـم تـاز هـف ، و بـ توف ـت

   .فــه تـد بـدنـی ارزيـنمـه ک

              ***  

  د،ـم شـوانـتـش نرـويرگـت که تصـه هايـنجـز شک و

   .که نارسايم ، مـنم ـويــگب چه 

   - ونـخه های ـدلـمته به ـآغش  - نـچرکـي یـچوک از 

   ،وــون تـه چـک

   مقاومت راخونين تـنو وار ـسـوگ  جنگاورزارانـه بسـتــنـد 

   رـيـجـقه و زنـلـه و حـمـاتسـ ب

  "ک ـريـتـکـال" ی اـــه " وکـُش" رای  ـاز ب

   ،  اــ؛ ام و

  د ـنــبلبــس " اژ ـتـول" ا ـب  ؛و راــت

  اتصال آن بر جانـته ــای ک" اژـتـول" 

  ت ــانـ دهبـر وردآف ـاندت و کـکـرزاندت  وتـل

  )شـرمســار (   زبـــونِن دشمــ مـگــر؛ 

   .تـانـ زبد  ازـنيـ نش حرفی

***             

  رقـم بـاز هـرق و بـرق و بـاز بـب

  رگـم رق  وـ از بــیبــيـمودت ـنب

  تـانـ  ايمهـر رگ خروش خـــونه از ـک

  ، تـانـش آرمـ آذرخ تــخاس می بر

                ***  

    ! بـهــمـن

  :گفته ات آمد بياد 
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   » "برحــق اســت در هر کجابر ضــد  اشــغال ، شورش " « 

   تـوهـپرشک امـوم نــهـمفه ـ ک بـبـيـن ،ين ،ـبـب

  ه ـرمايـا سـار بـ کنبردر بستجاريست در 

   در کشورت ،هـک وننـو هم اک  دانـ در زنمـ هواز ـدر آغهم 

  ران امريـکـاــ تجاوزگ تـقـديـسو   تطـهيـرد برضــ

   .بـر پـــا شـــده   شــــراره  وشــور آشوب و

                *******        
-------------------------------------------------------------------------------------------  

  
وی . بود") ســاوو(" عضو کميته مرکزی سازمان  انقالبی و طن پرستان واقعی ) سيد بشير بهمن( بهـمـن «   -)١(

، وضد سوسيال ]کمونيستی  ضد امپرياليستی ونوکران اخوانی آن[ از چهره های محبوب و سرشناس جنبش انقالبی 
و ساير مرتجعان ديگر به شمار می ]  وسازايی  آن، و ضد  طبقات حاکمه [ - خلقی -و عمال پرچمی امپرياليستی 

  .رفت 
به خاطر فعاليت های سياسی محکوم به چهار سال حبس در ) . ١٣٤٧(هنگاميکه محصل فاکولته  حقوق بود 

) ] دانشگاه( در پوهنتون کابل[ ا بعد از سپری  نمودن زندان، فاکولته حقوق ر. زندان معروف دهمزنگ کابل گرديد
  .در وزارت عدليه مشغول کار شد. به اتمام رساند

 از  تــن سـه با ١٣٥٩بهمن هشت ماه بعد از تجاوز ارتش اشغالگر روس به افغانستان ، به تاريخ چهارم سنبله
 استاد ( زنجيرش، با پنج  هم١٣٦٠همرزمانش توسط خادی های مزدور دستگيرشد، و به تاريخ دوازدهم سرطان 

] اين کمونيست نامورکشور.  [  اعدام گرديد؛) مسجدی ، انجنير لطيف محمودی ، نجيب ، يونس زرياب و شير علم 
که به دستور مشاورين نظامی  روسی،   بر [ در زير شکنجه های وحشيانه جالدان خادی آموزش ديده در  شوروی 

 - و چاکران خلقی KGBبت و صالبتش در جريان شکنجه، پشت  هي. حماسه آفريد] پيکر پوال دينش تمرين ميشد 
صدا می " ال ال " که در برابر زندانيان يک ديگر شان را  [ چنانچه دژخيمان خاد . پرچمی اشرا به لرزه در آورد

 ديگر و جالد  ". ال ال، چوب سر آب را هر چه می زنيم زير نمی نشيند : " نالش کنان  به همديگر می گفتند ] زدند 
  ...".هر دفعه که از او سوال می کنيم به روی ما تف می اندازد : " ...شکوه کنان می گفت]  از جمله  قيوم صافی[

بهمن بار ها  تاکيد می کرد که اخوان دهها بار سفاکتر و ميهن فروشتر از خلقی ها و پرچمی هاست؛ حتی لحظه ای 
  .از مبارزه بر ضد آنان نبايد غافل شد

که بهمن زنده نماند تا به چشم واقعيت آنچه را بر زبان رانده بود مشاهده می کرد و با استواری بی افسوس " 
  . » "  نظيرش عليه خاينان بنياد گرا نيز حماسه می آفريد

از جانب  دوستی که سروده ..." ) افسوس که بهمن ( " درختم يادشت از اين قلم در مورد بهمن، جمله  اخير[ 
در [ ] فرستاده بود، عالوه شده، و نکات بين مربع قوس"  به اشعار دشنه گون خوش آمديد" يت فوق را به سا

  . ] .جريان چاپ اين دفتر به زير نويس   اضافه  گرديده است
بر قرار می " ) به اشعار دشنه گون خوش آمديد( " در سايت وزين و پر محتوای " عبور لحظه ها " سالهاست که 

  . باشد 
 (بر روی ســايت  چريکهای فـدايی خلــق ايــران " عـبور لحــظه هــا " اشعار متن دفترمجموعه  

/org.fadaee.www://http  (  يــا)com.siahkal.www://http ." ( سايت وزين )eu.baaba.www (  و
    )رتيبل.  پ (نيز برقرار  گرديده است  ) www.payameazadi.org( زين  سايت و

درنقش مشاورين نظامی  شکنجه گاههای خاد و زندان ها   )KGB(  اعضای   بهاشاره :  "رهزنان موطال " -)٢(
  .در افغانستان 

    ) ."ســـاوو( " اشاره ايست به سازمان تسليم ناپذير  "  شبـچـراغ لعل   " -) ٣(
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