نيست ايمن از بال ھرکس بفکر جستجوست
روز و شب گردآب را ازموج خنجر در گلوست
) بيدل (
با پيشکش درود و تمنای سالمتی برای شما آقای فوالدگر !
تذکر الزم خدمت شان :
بخاطر خستگی تراکم نموده از آن سال ھا ی سياه وحشت و دھشت و ياد آوری
آن ھمه عذاب و شکنجه که بر من در زندان پلچرخی گذشت  ،با انتقاد پزيری
اين نگاشته را بدون بازنگری و گذاشتن گيمه ھا در دو طرف واژه ھا – واژه
ھايی که توسط سوسيال امپرياليزم شوری آن وقت و ھم اکنون تو سط اجيران
قلم بدست آن کشور ) خلق و پرچم و خاد و سازا ( شقه شقه شده و به نشتری
تبديل شده در چشم مردم خونين چشمم ] مردمی که از جانب اين ناکسان ،
خودشان  ،دلبندان شان  ،باورھای شان  ،عصمت و ناموس شان  ،دار وندار
شان و ھست و بود شان زير نام "انقالب" " ،سوسياليزم" " ،کمونيزم" ،
"دموکراتيزم" " ،آزادی" " ،رفاه" و "آسايش" و چی و چی در گرداب سرب
مذاب ھزاران بار فرو برده شده است [ به سايت ھای مورد نظر فرستادم .
منکه بخاطر عضويت در سازمان پر افتخار ساوو به  16سال حبس در
زندان مخوف پلچرخی محکوم شدم وشدت درد استعمار را  -زير پوشش
ھمين واژه ھايی که من با تمام جان به آن باورمندم و در راه تحقق آن
ازجان خودم مايه گذاشته ام  -روی مغز استخوان و عمق روانم حس
کرده ام  ،چگونه و چسان می توانم به آرمان  ،به راه و رسم خود  ،به
آرمان قھرمانان اين جنبش  :عبدالرحمان محمودی ھا  ،ياری ھا ،
رستاخيز ھا  ،مجيد ھا  ،بھمن ھا ،مسجدی ھا ) که بنا بر توصيه اين
دانشمند اين کمونيست اسطوره سازو تسليم ناپذيرکلمه " ناتور" را پيشوند
تخلصم نمودم ( لطيف محمودی ھا و صد ھای ديگر پشت نمايم و اخوان
و کمونيزم را در يک رديف قرار بدھم .
از شما بخاطر نقد تان در ھمين مورد و از تذکر ساير رفقا و دوستانی که
مزيد بر ياد آوری درمورد نگذاشتن گيمه در دو طرف گفته ھای معروف
شده )" اخوان الکونيست" (  ،ھمچنان ازاينکه متن نگاشته را که از نظر
دوستان ما که فکر کرده اند " چنين متنی نخستين دفعه ايست که بار
دراماتيک يافته وچنين متنی در ادبيات مقاومت کشور ما سزارو ستايش
است " و لطفی نموده اند که منی فروتن  ،خود را در خور آنھمه ستايش
نمی بينم ؛ ابراز سپاس بی پايان و رفيقانه می نمايم  .درکار و بار
مبارزاتی تان پيروز باشيد .ناتور رحمانی

اينک متن »اخوان الکمونيست «  » ،کمونست االخوان«
بعداز گذاشتن گيمه ھا و بازنگری و فرجام گفت وشنود
دوشيطان که در متن ارسال شده از قلم بازمانده بود تقديم
خوانندگان ميشود .

»اخوان الکمونيست «  » ،کمونست االخوان«
____________________________
بازيگران  ) :شيطان » سبز «( و ) شيطان " سرخ " (
__________________________________

زمان  :درازنای بيشتر از سه دھه .
موقعيت صحنه  :سر زمين اشغال شده ی افغانستان.
_________________________________

شيطان "سبز" –  »:نفسم درين تنگناه ای آتش و دود به شماره
افتاده است  .آنچه آتش افروختم شراره ھايش مرا سوخت و از دود
آن کور شدم  .شيطانک سرخ ! من ميدانم اين ھمه وزيدن باد مخالف
درجھت خودم کار تست  .درست گفتم ؟ «
شيطان "سرخ" – » :من را بديده حقارت منگر  .من خرد و کوچک
نيستم  .من ھمان شيطان سرخ بزرگ ھستم  .بوضاحت درک کرده يی
جھنم آتشزای را که در چھارسوق جھان افروخته يی تا درپناه تيرگی
ھای دود و خاکستر آن مراد بدست آری و سرمايه ھای جھانرا چپاول

نمايی  .من آری من دود آن ھيزم تر را به چشمت ُپف ميکنم تا به
کوری چشمت من ھم به حق و حصه ای برسم  ،شيطان سبز «.
شيطان "سبز" » : --چرا بمن شيطان سبز خطاب ميکنی ؟ «
شيطان "سرخ"  » : --؛ مگرغير ازين است که مراوده  ،پيوند و
بقای منافع بيشترين خود را در ابقاء و موجوديت اخوان از نوع
مخرب و افراطی آن ميدانی ؛ مگربرای حمايه خود ودست باز داشتن
برای استعمار و استثمار کشورھای فقير و سنتی کمربند سبز بدورت
ايجاد ننمودی ؟
خودت خوب ميدانی که سبز ھای سيه دل در ادامه بقاء و حياتت
نقشی دارند که بيک اشاره ات خودرا منفجرساخته و ماحولی را به
خاک و خون می کشانند  .بين خود ھستيم ،بيا اعتراف کن ؛مگر
بوجود آوردن مال الدن  ،مال صدر  ،مال عمر  ،مال حسين احمد و
صدھا مالی مخرب وشياد ديگر از ابتکارات خودت نيست ؟
مگرآنھا را بمثابه کرم ھای نوک چنگگ به قصد صيد ماھی ھای
معصوم و مظلوم و بی زبان درھر زمان  ،درھرکشور و ھربرکه ای
فرو نمی بری  .آنھا از برکت پشتيبانی و سازوبرگ نظامی ات
ھمانطور ُلک ودرست زنده ميمانند  ،تا درزمان ديگر  ،درکشور ديگر
و برکه ديگری از وجودشان استفاده گردد  .و خودت ازھمان آب ھای
ِخت و گل آلود بنام عقيده  ،مذھب و ايمان  ،ماھی ھای بزرگ بزرگ
می گيری و اذھان عامه جھانيان را به آشفته فکری دچار می سازی
يکوقت تو باشعار ) دين در خطراست ( به دورمن آتش افروختی و
اکنون من » باھمين شعار تورا در آتشی که خودت افروخته يی
ميسوزانم «
شيطان" سبز" –  » :بس  ،بس ! زياد گفتی و بی مالحظه حرف
ميزنی  .درواقع تو رازی را افشاء ميسازی که جھان ازآن خبر دارد .
اين ترفند ھا وطرح ھای من را ھمه مردم دنيا ميدانند ؛ مگر چه کرده
ميتوانند  ،زور قالب ندارد  ...گذشته ازين آيا اين انتقام گيری ھا به

خاطر شکست افتضاح آميزت درخطهء بيگانه سوز  ،يعنی افغانستان
نيست که دست من در عقب ھر رھبر  ،ھر جبھه و ھر تفنگدار خود
فروخته آن ديده ميشود ؟ «
شيطان "سرخ" – » :دقيقا ً ھمينطور است  .تو توطئه گر چاالک آيا
فراست اينرا داری که بدانی انتقام شکست من را پس ميدھی ؟
ھزيمت شرم آور تو درعراق  ،درلبنان  ،درشرق دور  ،درشرق ميانه
 ،درشاخ افريقا  ،درامريکای جنوبی  ،درآسيا ودراقصای نقاط دنيا
 ،روح انتقامجوی مرا اقناع مينمايد  .اين گپ ؛ حتا به گذشته ھای
دور مرتبط ميگردد  .آنگاھی که شھر ھای پرنفوس ھيروشيما و
ناکازاکی را با بمب ھای اتمی نوساخته ات با خاک يکسان نمودی ؛
زمانی که به کشور ويتنام قھرمان حمله کردی ؛ ھنگاميکه بفکر
محاصره اقتصادی و تحريم کشور کوچک کوبا افتادی ؛ در آن برھه
ايکه در فکر تسخير افغانستان« ...
شيطان "سبز" – » :پس تشکيل اين مثلث شيطانی زير نام گويا )
جبھه ملی  ،يا شورای صلح ( درافغانستان کارتست ؟ «
شيطان "سرخ" –  » :ببين بحث را بدور نبر گپ و گفت درمورد
تجاوزات تو و به خاک و خون کشيدن سرزمين ھای ديگران است
تو گپ را کج می بری بگذار من صحبت کنم  ،گپم را قطع نکن ! اگر
خواسته باشی در مورد جبھه متحد چيزی بدانی  .بلی  ،بلی ! اين
کارمن است ؛ مگر من را مرده تصور کرده يی  .من ھنوز زنده ھستم
و بزرگترين نيروی نظامی جھانم  .تنھا و تنھا قيمت سالح فروخته
شده ام در ايران عزيز تو دريک سال به مليارد ھا دالر می رسد  .در
مورد ديگر کشور ھا نپرس که به چه مقدار سالح ساالنه بفروش می
رسانم  .ھم اکنون متخصصين کار آزموده سالح سازی من سرگرم
ساختمان سالح ھايی است که سازمان سيا تو تصورش را ھم کرده
نمی تواند  .بلی  ،من با ھمدستی ھم پيمان ھای ضد سياست ھای
تجاوزکارانه خودت درھرگوشه دنيا که الزم باشد  ،جھت شکست و

باز ھم منفور ساختن ات ازين کارھا ميکنم  .اين مثلث ھم که ھرضلع
اش را برادرھا  ،رفقا و طالب ھا شکل داده اند ازھمان آش ھای است
که خودت پخته يی و من از سالھا بدينسو در ميان آنھا عوامل
پرچمی  -خلقی  -خادی و سازايی خود را فرستاده و از درون آنھا را
تسخير کرده ام و حاال ببين که چطور دھن خودت را ميسوزاند «.
شيطان "سبز" –» :

دانستم ؛ يعنی اتحاديه يا مثلث "اخوان

الکمونيست  ،الطالب "  .اما فراموش نمودی که اينھا درگذشته ھا
ھم  ،نظر به دستور ،بارھا باھم پيوند شده  ،پيمان بسته و تشريک
مساعی برای چاکری داشته اند که زود ازھم گسسته  ،باز مقابل
ھمديگر تير و تلوار گرفته کشور شانرا بخاک و خون کشيده اند ...
آرزو دارم بدانم تو چه ميخواھی ؟ بی فکر باش گپ و سخن مارا کسی
ديگر شنيده نمی تواند «.
شيطان "سرخ" – » :سھم وحصه خودرا ازجھان بيشتر ميخواھی .
ببين ! تونمی توانی پنج انگشت را به دھنت فروببری  .آخرمنافع من
و ھم پيمان ھای من را بايد در نظر داشته باشی  .من در افغانستان
بقدر کافی صدمه ديده ام  .ده ھا مليارد دالر خساره کرده ام اضافه از
 15ھزار تن کشته داده ام از آبرو و حيثيتم خو نپرس که به خاک
سياه برابر شده  .حاال که در پيکر ھای جدا شده ام در آسيای ميانه و
اروپا مداخله می کنی ودرآنجا ھا پايگاه ھای نظامی و زندان ھای
خصوصی بناء می نمايی و آنان را بر عليه من تحريک می کنی بدان
و آگاه باش که ماندنی ات نيستم ميخواھم برايت زور شست نشان
بدھم که ھنوز جھان يک قطبی نشده است چنان زور شستی برايت
نشان بدھم که فکر و ذکر يک قطبی جھان از سرت بدر شود « .
شيطان "سبز"–  » :ميدانی ،تو اشتباه ميکنی  .مھره ھای را که
خودت انتخاب کرده يی زياد بدنام و ناکام اند و قاطبه ای مردم
افغانستان ازآنھا نفرت دارند  .کارنامه ھای ننگين و جنايات شان ابداً
فراموش نميشود « .

شيطان "سرخ" – » :ميدانم ؛ مگراين مردم را ھرکدام ما بار بار
فريب نداده و آنھا را در وضع بدی قرار نداده ايم  .بگونه ای که
خودرا غريق درحال ھالکت دانسته و برای نجات خويش به ھر خس
وخاشاکی دست انداخته اند وھرناکس را ناجی خود پنداشته اند !!
آيا خودت ھمين کارھارا نکردی ؟
باترفند و توطئه آنھا را بار بار فريب ندادی ؟ مثل کنفرانس ُبن ،
انتصاب رئيس جمھور  ،انتخابات قالبی  ،تشکيل دادن ولسی جرگه
نام نھاد  ،تبديل نمودن پارلمان به النه جانی ترين مجرمين خونخور
خلقی  ،پرچمی  ،تنظيمی و طالبی  ،بازسازی  ،انجوبازی  ،و با شعار
دموکراسی جعلی و« ...
شيطان "سبز" – » :خيرباشد ؛ ميگويند  " :خود کرده را نه درد
است و نه درمان " دود اين آتش افروختۀ دست خودم  ،امروز چشم
خودم را کور ميکند و کمر ا قتصادم را ميشکناند  .چه در عراق باشد
 ،يا در افغانستان  .حاال فکر ميکنم ھمه اعتراضات و مظاھرات
سراسری درھر گوشه وکنار ،بويژه در ديار خودم و توسط ھموطنان
خودم زير سر تست .
شيطان "سرخ " – » :اشتباه ميکنی  .اول که مردم شريف امريکا
بادرک ماھيت استعماری و تجاوزکارانه ات تو را از خود نميدانند .
زيرا تو ستمگر نسبت به مردم خود ھم بد کرده يی  .ديگر اينکه تو
راه ھمان » ششلول بند « ھای سرمايداری را که با تيل نفس ميکشند
ُ
ميکشند ؛ دنبال مينمايی  .ميدانی چه تعداد مادران
و با تيل آدم
امريکايی را بی فرزند ساخته و به گليم غم نشانده يی  .آدم ھای زياد
در دياری که تو آنرا از خود ميدانی بسيار سوگمندانه از زباله ھای
سدجوع ميکنند و در زيرپل ھا ميخوابند زيرا بودجه و سھم رفاه آنھا
را تو شيطان در مسابقات تسلحاتی و سازوبرگ نظامی بمصرف
ميرسانی و« ...

شيطان "سبز" – » :زياد زبانت دراز شده  ،من را مجبور به افشاء
گری مينمايی تا ماھيت مستبد  ،فتنه انگيز  ،يکه تاز و متجاوزت را
برخ جھان بکشم؛ مگر مادران روسی بر ماتم فرزندان شان سالھای
درازی ننشستند  .آنچه مايحصل تجاوزات استعماری ات زير نام
سوسياليزم  ،دموکراسی و جامعه فارغ از استثمار فرد از فرد بوده
در چکوسلواکيا  ،بوسنيا  ،چيچن  ،رومانيا  ،اتوپيا  ،افغانستان و
کجا وکجا با ايجاد دولت ھای تک حزبی نھاد ھای آدمخور جاسوسی و
استخباراتی چه خون ھای که برپا نکردی « ...
شيطان "سرخ" –  » :کافيست  .الزم به پرده برداری و افشاگری
نيست  .ما ھردو را مردم جھان خوب می شناسند  .ھردو يک ماھيت
داريم  .ھردو غدار  ،متجاوز  ،دزد و تبه کاريم که سرتقسيم غنايم
باھمديگر می جنگيم « .
شيطان "سبز" – » :حاال تا جنگ واقعی و سوم راه ای درازی مانده
يا نمانده  ،در آينده خواھيم ديد  .خوب درمورد طرح شيطانی به
اصطالح "جبھه ملی يا شورای صلح " در افغانستان بگو  .چه کس
ھا و ناکس ھای را گردھم جمع کرده يی تا در ضديت چاکرک دست
نشاندۀ من را بدنام بسازی ؟ «
شيطان "سرخ" » – :درين جبھه چھره ھای شھره و شھيری که
برای جھانيان شناسا است جمع گرديده اند  .آنھايی که روزی بنام
عقيده به فرق باور ھمديگر ميخ ميکوبيدند ويا با استعمال انواع
سالح ھای ثقيل و خفيف در ضديت و اختالف با ھم کشور باستانی
وزيبای را ويران و از کشته افغانھای بيدفاع و بيگناه پشته ھا ساختند
آنھايی که گورھای دسته جمعی  ،پليگون ھا و زندان ھا خط ونشان
بنام شان دارند  .آنھايی که زخم ھرمرمی وراکت شان در دل ديوار ،
درخت  ،خانه  ،جاده  ،مکتب  ،مسجد و غيره جای ھا ھنوز باقی است
و ھرويرانه ای در افغانستان نام ھرکدام آنھا را تکرار ميکند  .آنھای
که با ذاللت و دون ھمتی به ناموس ھموطن خويش وحشيانه وحيوانی

تجاوز کردند ويا آن مظلومين اسير را به بيگانه ھا فروختند  .آنھايی
که به آسانی پای روی خون يک ونيم مليون شھيد می گذارند و اشک
چشم مليون بيوه و يتيم را ناديده ميگيرند  .آنھايی که به عقب خويش
نسلی بی سواد  ،معيوب و معلول باقی گذاشته اند  .آنھايی که تمام
ھستی مادی و معنوی مردم افغانستان را قسما ً نابود و قسما ً تاراج
کردند  .آنھايی که انسانيت  ،و خالصه ھر انديشه مترقی و عالی را
ترور نمودند  .آنھايی که . ...
شيطان "سبز" –  » :بس  ،بس ! اينقدر جنايت  ،خيانت و ستم را ؛
حتا خود من ھم ديده نمی توانم و ھدايت ھم نمی دھم  .واقعا ً بسيار
دردناک و شرم آور است  .اينھا چه مردمان بی عاری استند  .راستی
وقتی کسی غالم بی ھمت شد ؛ حتا به مادرش ھم رحم نمی کند و گھی
بخاطر منفعت خويش وی را ھم خواھد فروخت  ...آيا نام اينھا را
فھميده می توانم ؟ «
شيطان "سرخ" –  » :متعجبم که تو نام و نشان آنان را نمی دانی ،
نام و نشان "اخوان الکمونيست" مجددی " ،اخوان الکمونيست"
ربانی  ،اخوان نمای "کمونيست" قانونی  ،اخوان نمای "کمونيست"
مارشال خاديست فھيم " ،کمونيست" االخوان جنرال خردضابط گالب
زوی " ،کمونيست" االخوان ظابط احتياط علومی " ،کمونيست"
االخوان جنرال ولدينگکار دوستم و چند حقيرو کوچک ديگر را کيست
که نشناسد ! «
شيطان "سبز" – » :موقف آنھا در جبھه چگونه است ؟ يعنی کی
آمر و کی مادون است ؟؟ «
شيطان "سرخ" خنديده می گويد  » :-بسيار مسخره است  ،ببينيد
آدم که خالی از غرور و غيرت ميشود  :بخاطر منافع چه کارھای که
نمی کند ! مثالً جھادی قھار ورئيس جمھور ديروز بادرجه علمی
پروفيسوری آقای ربانی به صفت مادون تحت امر خردظابط کم سواد

که ديروز از طرف وی مرتد و ملحد خوانده ميشد ،يعنی آقای گالب
زوی قرار ميگيرد و خوش ھم است و «...
شيطان "سبز" – » :دانستم " .اخوان الکمونيست" راکتيار گلبدين ،
"اخوان الکمونيست " مسمارکوب خليلی و "اخوان الکمونيست"
وھابی سياف را نام نبرديد «.
شيطان "سرخ" – » :آنھا و چند تای ديگر نيرو ھای ذخيره اند که
اگر اين حنا رنگ نگرفت  ،طرح ديگری خواھم انداخت و ازوجود
شرانداز آنھا استفاده خواھم برد  ...باز دروازه جبھه ملی باز است و
شبيه کجکول ملنگ ھا  ،ما به ھر پيچ و مھره و سکه ناچل اجازه
دخول ميدھيم و ضرورت داريم « .
شيطان "سبز" – » :مگر نظام و رئيس کنونی در افغانستان که از
طرح ھای من بوده ناکام است که شما به چنين بازی متوسل شده ايد ؟
«
شيطان "سرخ" –  » :بلی ! نظام ناکام تر ازين پيدا نميشود «.
شيطان "سبز" –  » :مگر درھمين نظام ھمين اشخاصی را که شما
نام برديد قدرت و چوکی نداشته اند  .پس آنھا ھم ناکام بوده اند ؟؟ «
شيطان "سرخ" –  » :آنھا ناکام نه بلکه قانونگذار قانون شکن
وسرتا پای آلوده به انواع فساد بوده اند  .يعنی ھميشه از روی
مصلحت و مفاد شخصی دوگام به عقب و سه گام عقب تر برداشته اند
!! «
شيطان "سبز" – » :دورنما يا برنامه حداکثر جبھه نام نھاد چه
خواھد بود ؟ «
شيطان "سرخ" – » :کارکردھای جبھه درآينده نه چندان دور و بعيد
بلکه نزديک وسعيد و قشنگتر ازعيد برھمگان معلوم خواھد شد « .
شيطان "سبز" – » :سالی که نيکوست از بھارش پيداست و چيزی
که عيان است چه حاجت به ترجمان است «

شيطان "سرخ" – » :بلی  .نظر به قول گوينده جبھه نام نھاد و متحد
"اخوان الکمونيست" آقای )عاصم( درين جبھه زار ،اشخاص فھيم ،
کاردان  ،مردم دوست  ،وطنخواه و ثابت قدم که در گذشته ھا امتحان
خودرا داده اند جمع گرديده اند ؟؟ «
شيطان "سبز" – برمنکرش لعنت  .مگريار شترپلنگی در خفا آشتی
و در ظاھر جنگی ! بياييد دوستانه و خودمانی اعتراف نماييم که آيا
ايجاد اين ھمه جنجال ھا  ،سيستم ھا  ،نظام ھا و جبھه ھا دراينجا و
آنجای جھان خود مارا دچار مخمصه و تھلکه  ،دردسر و بدنامی نمی
سازد ؟ «
شيطان "سرخ" –  » :خوب شد حرف آخر را گفتی  .خدای عالميان
من و تو را از جھان گم کند تا مردم دنيا از شرما راحت شوند و ما ھر
دو از شر ھمديگرراحت شويم «.
شيطان "سبز" – » :چه فايده  ،اگرما مضمحل ونابود شويم جای
مارا ابرقدرت ديگری خواھد گرفت  .اين تعدی و تجاوز ھمچنان ادامه
خواھد داشت تا سودوسرمايه انگيزه ای باشد در جھان« .
شيطان "سرخ" – » :راست گفتی  .تا توده ھا بيدار نشوند .
شعورسياسی پيدا نکنند واشتياقی برای آزادی  ،دموکراسی واقعی و
خود اراديت نداشته باشند  ،ھمين آش خواھد بود و ھمين کاسه و ھر
غالم وجدان مرده وجدان مرده ای ديگری خواھد زائيد «.
شيطان "سبز" – درآخربگو اين انترکت يا پيش پرده يی چه معنا دارد
؟
شيطان "سرخ" – » :معموالً در نمايشنامه ھای بزرگ و چند پرده
يی برای اينکه درعقب پرده ديکور ،ديزاين  ،صحنه سازی و صورت
سازی انجام پذيرد و آدم ھای نمايشنامه تغييروتبديل شوند جھت
مصروف نگه داشتن بيننده ھا چند کميدين برای مدت کوتاه ای در
پيشروی پرده به لودگی می پردازند با اداء و اطوار و جمالت
تماشچيان را می خندانند و يا خواننده ای با سرايش شعری انتقادی و

يا اشعار عشقی و يا حماسی رزمی حضار را مصروف می سازند -
ناتور[ اينست معنای انترکت يا پيش پرده يی « .
شيطان "سبز" – » :حاال فھميدم که طرح اين جبھۀ به اصطالح
"ملی" ھم يک انترکت و پيش پرده يست تا اجرای نمايش اصلی که با
کش کردن پرده معلوم خواھد شد « .
شيطان "سرخ" –" » بلی  .حاال که فھميدی برويم وقت انترکت به
پايان رسيده است و نمايش اصلی شروع ميشود .
بلی ! آن درامه ھايی که ماھردو برای مردم ستمديده جھان از برای
اغفال و تحميق وچپاول ثروتھای آنان و تقسيم اين ثرورت ھای بی
کران و منافع  ،بين خود ؛ نوشته و کارگردانی کرده ايم «.
شيطان "سبز"  » : -تو که به خدا ايمان نداری  .من دست دعا به
آسمان ميکشم که اين نمايشات من و تو در تداومش به شکستن
چوکی و ميز و ساز و برگ ديکور و ديزائن و مکياژ و سوختن پرده
و آتش زدن تاالر و محاصره ما نينجامد و ما زنده زنده در آتش عقل
و خرد و خشم و کين و نفرت و انتقام خلق ھای بپای خاسته
افغانستان نسوزيم  .بخدا دلم می لرزد برادر جان  ...آخر چکنم مالمتم
نکن که در کوريا و ويتنام و چين وساير کشور ھا در آتش ھمين
نمايشات سوخته و بقسمی نگذاشته ام که سر و کله ام به خاکستر
مبدل شود  .دلم ميلرزد يا عيسی مسيح مددی « ...

