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  2از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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  م٣١/٠۵/٢٠٠٨     تاريخ                                                                                    سيدهاشـم سديد: نويسنده
 

 مرا ببخش
 

  اهدا به همه شهدای راه آزادی،
  راه رهائی انسان از اسـارت انسـان،
  ی گرفتندبه شهدائيکه عشق به انسان را جد

  .و نقد جان در اين راه گذاشتند
  

  مگو زيستند و رفتند
  بيهده و بی هنر
  نه راه نمودند 

  .و نه چراغی افروختند
  بنگر

  ببين که بر تختـه های شکنجه گـاه هـا
  بر ديوار های سياه زندان های تاريک

  در ميـدان هـای  نبرد
  در صحنه های جنگ

  برصخره های صيقل شدۀ کوه های بلند
  ر پهنا های خشـک دشـت های سوزانب

  در هــر کــوی 
  و در هر برزن

  با نامه ها
  با شب نامه ها

  در دل طوفان ها
  در بطن هجوم طاعون ها
  با  کينۀ سترک  به استبداد

  با نعره پر از خشم بر تهاجم
  با خروش صايقه ها بر مالکان شب

  .چه نوشتند
  به تو
  به من

  به او و او و او و به کوه 
  ريابه د

  به مهر
  و به ماه
  به خاک
   به تاک

  و به ستاره های تابناک
  ... چه گفتند، به تو به من  به او و او و 

  ای باربران برهنــه پا
  ای کودکان بی سرپناه 

  ای دخترکان خونين دست، گم در زير زباله ها
  در پيـاده رو ها
  در کوچـه ها
  در ميدان ها
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  در ويرانه ها
  و در بيغوله ها

  ای مادران حيران
  ای برزگران خميده قامت

  ای حماالن خستۀ مدفن نا پيدا 
  ای به نسيان سپرده شده گان شهرهای سيری ناپذير

  ای پرسشگران 
  و ای پرخاشگران سنگين دل

  ؟...به تو به او و او، به من به ما و به 
  من بيهده ... 

  در بستر و به مرگ خود نمردم
   که درفش رهائی ترا بدوش داشتم مردمدر سنگر و با افتخار، آنگاه

  درفش قيام را 
  درفش آزادی ترا به سوی روشنی ها 

  !درفشی را که اکنون بدست لرزان سست دالن، هزار پاره شده است
  از من مرنج
  بـه من متـاز

  مرگ، و فقط مرگ بود که آرزو ها را بلعيد
  مرا ببخش
  مرا ببخش

  ...مرا 
   

************  


