
 
 فوران

 

17-06-2010 

 درد مشترک
 
 

 دردسختی است
                                         ! رفيق  

 درد ھجران
 درد پرپرشدن

  نرگس ھا  وشقايق ھا 
 درد کوچيدن

 قناری ھاوچلچله ھا 
 از ھمه بزرگتر
 درداشغال ميھن

 که زير سم ستوران
  امپرياليست ھای وحشی

 مذاب ميشود
ه آنو,له ھای آزاد  

 نه يک روز 
 بلکه ھر لحظه

 ھرساعت
 وھر روز



 زير تگرگ بمباردمانھای وحشيانه
 ا مپرياليست ھای بين المللی

 اين تيکه داران مرگ
 و د,,ن سودوسرمايه

 ذره ذره
 تکه تکه

 وپارچه پارچه
 ميشوند

 درد ديگر
 دردانقياد ،تسليم طلبی وعھد شکنی

 دو رويان حقير
  که در گذشته

ھايد ، در کنار  الماسدر شعاع خورش  
 لم داده بودند

 واکنون با ژست ھای با صط9ح دموکراسی
 در پاشنه ھای خونچکان امپرياليستھا

 اين غو,ن وحشی سود وسرمايه
 گل افشانی مينمايند

 امپرياليستھای وحشی 
 مردم و وطن شان را

  ذره ذره
 تکه تکه

 وپارچه پارچه ميسازند
 ولی آبروباختگان بی آزرم

مانه و وقيحانه آنرابيشر  



"پروسه وروند دموکراسی "  
 جلوه ميدھند

 درد ديگر
 درد  لومپن ھای درون جنبش است

 که از آدرس مردم
  بر ضدمردم ميغرند

 درد فحاشی ھا
  درد افشاگری ھا
 درد اتھام زنی ھا
 درد تاپه زنی ھا 

 درد جاسوس گفتن ھا 
 درد توھين کرد ن ھا

  وتحقير کردن ھا 
در گذشتهآنچه راکه   

 با رفيق اکرم ياری کردند
 امروز با ديگران ميکنند

 که نديدم تا حال در ھيچ يک از آثار
 پيشوايان راه مان

  مگرديدم
   راھمچون ھرزه درائی

     دربنجل بازار، بورژوازی
 درد ديگر 

 درد روشنفکران  سترون
 که ھر روز 

 ھر لحظه 



 وھر ساعت
 کشتار مردم شان را

  امپرياليستھا به دستان کثيف
 نظاره ميکنند

  آنرا تجليل ميکنند شانو باميخ سکوت
 اما صدای نا ھنجار وتھوع آور

شان" دموکراسی بورژوازی"  
 از ورای حنجره ھای نا ھنجار ونا موزون

 تلويزيونھای امپرياليستی
  به آسمان بلند است

 وگوش زمين وزمان را کر ساخته است
 درد ديگر 

 درد وطن فروشان
  وآدمکشان جنايت کار 

  استمزدوران روزيونيست خروشچفی
 که خادم شدند 

 وميھن را
  فروختند به خرسھای قطبی

 وتاحد توان برای آنھا
  سخن چينی ونمامی کردند

 ھزاران ھزار ,له ھای آزاده را 
 شھيد ،معلول ومجروح کردند

 پرستوھا ، قناری ھا وچلچله ھارا 
 بی آشيانه ساختند

بيگانگان کوچانيدندوبه ديار   



 باغستان ھا،تاکستانھا وگلستان ھارا
 به شوره زارھا وخارستان ھا

  تبديل ساختند
 واکنون بيشرمانه 

  پارلمان در چوکی ھای شرم آگين
هداددولت دست نشانده لم   
 واکت ھای تھوع آور

 دموکراسی امپرياليستی سر ميدھند
 درد ديگر

  درد جنايت کاران 
می استوتيکه داران اس9  

 که قلب کشور
 کابل زيبای مان را

  به خاک يکسان ساختند
ن تجاوز نمودندبه مردم نازنين آ  

 وتمام ھستی ودارائی آن را
   به يغما بردند 

  وحمايتوامروز در زير چتر
  خويش  باداران امپرياليست

 مشق دلدادگی و دموکراسی سر ميدھند
 ومردم غيور مارادر قريه جات 

قاعدهبنام طالب وال  
 به مسلسل می بندند

نھاواز زمين وھوا با,ی آ  
 ھزاران تن بمب وخمپاره می ريزند



 اما در ظاھر داد
  از عدالت اس9می ميزنند

 درد ديگر
  درد جھالت طالبانی است 

تش ميزنندکه مکتب ھارا آ  
 وانسان ھارا

  مانند حيوان زير تيغ می اندازند
 وزنان را در خانه زندانی ميسازند 

ا ترقی وتکامل دشمنی ميورزندوب  
 درد ديگر 

 درد طبقاتی است
 اين درد 

 دردتمام مظلومين
  وستمکشان جھان است

  درد مشترک را فرياد کردبايد 
 به يک گل بھار نميشود 

 وبا يک دست صدا برنميخيزد
 بايد ھمه مردم راباھم متحد کرد

خونخوار را برباد کرد  بايد دشمن  
  استعماران بدونھوج

 واستثمار را بنياد کر د 
 
 
 
 



 


