
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاد آوری الزم :
که " انقالبی" دوتن آبرو باخته ای بظاهر  خنده برانگیز وانپاسخ به فراخ

، در نگاشته بعدی از همین قلم در همین سایت پیشکش نیرزند به جوی
. انقالبی کشور و مردم داغدیده سرزمینم خواهد شد جنبش چپ    

                                                        کبیر توخی
 

 

زنده ياد مجيد                                                    



 
 

  فروتني فروتنان و اسطوره ي دوران  : به مجيد                      

  

  

   )و ساو( سابق عضو سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي -رتبيل  .  پ -  كبير توخي

  2008جــون  4

   مـجــیـد

  ای مقاومـتـای بـزر افشـان واژه ھ

  تمــت ،  بر نه خاسـتايشــه بر سـھاست کـسال

  ای عـزيـزتـريـن متـن با ابھـت و شفـافيت و شجاعـت

  انمانـنامه ھای نياکـدراوراق زرين گھ

  )١(ده از آنطرف  آمـودريـا ـی آم" سيل سرخ " ير ـکه درمس

  ن راـن اسـطوره ھای کـھـر زميـ مـرز سـهـ دريـايی ک_

  )٢  (با خاينـان به امـر انقــالب رنجـبران جھـان ؛

    - تـشيدسـط کـ خـ

  الف مـانـــون اســچ

  ھـزنـان موطــال رکه با( 

  " رمــای گـــآب ھ" ـوی ـاز آنس

  مــتاـريـن و بـی ھـر آفـصـاف ظـفـدر سـه م

  ؛) ايســتادند 

  . ايســتادی 



                       

  

  )٣(نــدان  ه در نبـرد انـبور و دـای اسـطوره  سـازی ک

  با صدف واره ی دنـدان 

  )دنـدان خونچکان ( 

  قـف زنــدانــيـوار و کـف  و س بـر در و د

  رمـز رســيدن بـه آزادی را 

  . نوشــتی 

  )٤" ! (حــيان  "و " سـيـس "و " نيـزک "ای فـرزنـد سـر زمين 

  _ فرزنـد افغانستان _

  نـدان که در سی و ششمين نبـرد انـبور و د

  بـزر مقاومت را

   در سياه چالھـای  زنــدان ؛

  . کاشــتی

  ! ر ـبر خيز و بنگ

  کـه در بـرابـر غـارتـگـران آزادی" يارانی" به آن

  بـاردگــر 

  " اعـالم مواضـع" با زنجـير زنــگارين

  )٥(االيت يدن انديشـه وـبرای در بند کـش

  . کـمر بسـته انـد
                     

  گـر،  وآن حلـقه ای د

   ،"يـاران "  از 



  د  ـان" شــاھــين " دار، ــنـکه در پ

   را آزادی" قـاب زخمـیـع"ان ، ـســيـچ

  وچـک شـانـير و کـدر ازای  خواسـته ھای حـق

  _ " زاد  آ بـازار "در_ 

  .ند ـبه حــراج گــذاشــت

 
                    

  !  دـمجــي

  ـانـت ورد ھـر زبـيـبـ ای حضـور نج

  نـانـت ـل تـ  از گـروه پـي سـت بجـا مانـدمـتـنانیـتھآيا 

  )٦" (فـقـشبسـوی " بکـشـند "  خويش خطی خونبا " که 

  راطـور را ـ امپنـخوکـان متعـفتا برانـند 

  .تـھاــگدازر طـعم یاــھ هـچوـک غاب و هـچوـکاز 

  تا باشـد کـه  در آزمـونگــاه اين نبـرد

  شـانـرا دلـيرران ـنگــسـبيـابنـد ھم

  د قامـت مـان ـبلـنســرزمـين در 

  .رــــگـد یاـــھ  نـيمزـرـسو 

  
            

  

  

  

  

  



  

   توضیحات

====================================================================  

  ). تجاوزگر شوروی ارتش" (  سرخ ارتش" اشاره ای است به  : "سيل سرخ) "١(

  ) .حزب رويزيونيست شوروی" (خاينان به امر انقالب رنجبران جھان)  "٢(

شمه ای از ( " تاق دربخش  سومی و چھارمی ـنـدر رابطه با شکنجه مجيد قھرمان در جريان است )  ٣(

  .صحبتی خواھم داشت " ) رخی جنايات سوسيال  امپرياليزم شوروی در زندان پلچ

برجسته جنبش مقاومت ھای شخصيت از زمره " حيان"و "  استاد سيس سيستانی"، " نيزک" )  ٤(

  . بوده اند در افغانستان  غارتگراعراب جبارانه ضد  سلطه و حاکميت 

:  متکی به اسناد  دست داشته در  جنبش انقالبی کشورواالی زنده ياد مجيد " انديشه " )  ٥(

  . بوده است ) مائوتسه دون انديشه – لنينيزم –مارکسيسزم (

 ، در  زندان مخوف پلچرخیاست که در دـــرمــــداود سشعر ازشاعر انقالبی افغانستان زنده ياد   )٦(

ازفرکسيون  (زير شکنجه ھای وحشيانه توده ای ھای شرف باخته افغانستان ، يعنی  جالدان خلقی 

  .قھرمانانه جان باخت  ) "حزب دموکراتيک خلق "

  چه خوب عاشـق سرخی اين سرانجامم      من          زخون خويش خطی ميکشم بسوی شـــفــق

   ســــرود رزم پـيــام آوران شــــود نــامــم             نويـــد فــتح شبســتان دھـــــم به رھـــروان

   مگـــر محــال بود لحـظه ای کــنی رامــم               يم گـــشـــتنـعــقــاب زخـمی ام مــی تـوانـ

  منـــم که زند گــی ديگــريســت اعــدامــم            تويی که پشت تو می لرزد از تصور مرگ 

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



  
  ر   ــش كي دارد اثـز فحـان جـدر مزاج بدرگ

  زخم سگ را جز زبان سگ چسان مرهم كنيم
  )بيدل (                                                           

،  کاری جعل، فتنه ، باتوطئه انقالبي  كسب هويتبخاطركه  دوتن اي آنان: به 
شانرا در قمار رسيدن شرف انساني   ناز و كرشمه ،،  ريوه،  خدعه ،  پردازیدروغ

   ! انده باختود يكناپاكشان در ه اهداف ب
                                                        

  )11-06-2010( -رتبیل .  پ – کبیر توخی
  
  

  دــدارنــیـا بــه هـظـحاف 
  

  بنگريد ، بنگريد كه چستان! آي مردم 
  دوران ختهشرف با هاي "  انقالبي"                 

  بر پيشوايان شعله افروزان
  اين اسطوره هاي جاويدان 

  - اكرم ها  و مجيد ها  وفيض احمد ها -
  .           كين مي ورزند و نفرين مي پاشند  ومي غرند 

              و بر مزار گمنام شان
               بجاي سرخين گل هاي آتشين

  ند            خارمي كارند  و مار مي گزار
                    تاهيچ كسي ، دستي نكشد بر مزار شان

                         از براي انتـقـام 
  ند ا جهان از دشمناني كه در پي تسخير                     انتقام

                      تا بي نام و گمنام ، مدفون بما نند
  ركحمت در گورستان حافظه ي مرده هاي               



   بي نشان شان هاي و عبرتگاهي گردد گور        
    از براي آنكه  ديگران  
   راه شاندرند ـننه اـپ

***  
   ي  خسپيده درجوار ساحل هاآبرو باختهآي  منتقدان 

  كز هيبت  موجهاي توفانزا
  در وحشت و هراسيد

  مگر حافظه ها مي ميرند ؟
     نه ، نه ،  حافظه ها هوشيارند

  ، بيدارندحافظه ها 
  بسان زنجير دست ياري ها  مجيد ها بهمن ها راشد ها فيض ها

                                                     حلقه در حلقه دوار اند
                                                        و تسلسل شان مي رسد

  نسوي سده  ها و هزاره ها                                         تا آ
    شهسواران  تاريخ انساني اند حلقه ها

                                 جاويداني اند حلقه ها
  حلقه ها اتصال حافظه هاي فاني اند

  حلقه ها حافظه اند ، حافظه ي انساني اند
***     

         هال اي  توطئه گران كين توز
  خود شيفته گان معابد فراعنه

  آغشته ايد به انواع جنونكه 
  اين است هنجار تان ؟           

    مستدام تان"هبريتر"كز براي شهرت و 
   خون ياران مانرا ريختيد



  خون بهمن ها ، مسجدي ها لطيف ها و خون هاي ديگر
   اره و استخوان  ،و اكنون مي تازيد بر آناني كه در نبرد انبور و دندان

  خنديدند و اسطور ها آفريدند
   تان "فرار" و شما ها كه با ميخ 

  بر فرق باورهاي مردم كوبيديد 
  در كوچه هاي باور ها 
   ترك ياران تان ازآن حلقه" برهان"هيچ راهي نيست  بر 

              برگيريد استخوانهاي پوسيده تان
   آنجايي كه بخاطر پناه اش -                برگرديد به عمق 

  نستعليق تسليم را 
  حه ي خار آئين تسليم ناپذيران جهان رقم زديدبر صف

   آتش زد "شعله"و 
  بر حرير پرده هاي پنهان تان

   دگر در كارست تنوره ايو 
  از براي رمز و رازي اندرون خرگاه تان 

***  
  فوسيل هايتان ؛! آي 

  پامير و پاراپاميزاد زينت افزاي  تاق و رواق غار هاي 
  ي كه بارقص زبانو حمايل گردن شعبده بازاني مرموز

  درپي تسخير ذهنيت هاي ساده انديشان اند
  در زير پرده حرير شان چه رازي پنهان استتا كس نفهمد كه 

  فوسيل هاي پوسيده !  آي 
  كه پيكر ماسيده ي تان را مركز حلقه هاي بهم پيوسته ،

   مي پنداريد
  چرا كتيبه ي هر فصل رهبريت خويش را



  داربا خون گلوي صد ها الله ي تب
  كه نطع جالدان را 

   دست نقاشان ، رنگين ساخته بود ؛ يچون تخته
  .نبشته ايد 

  وخود ، در هيچ فصل تجاوز و تسخير و چپاول
  .تاراج نگرديده ايد 

    مپنداريد كه شهسواران  رستاخيز انساني
      در بلنداي هماليا

           برلشاب لوليدند
     دامان درباراز             دستي لولي هاي لوليده 

  بود در كارشان
               كه بايد آنرا شناخت

  و درنبردگاه هاي ستيغ كوه هاي بابا و هندوكش
     آنگاهي كه حلقه ها بهم بپيوندند

          آن دست هاي نامرئي 
   خط تسليم را  يكباركه         

     در كتيبه الژوردين كوه پايه هاي هندوكش        
   با موطاليان رسوا ؛ نبشتند           

  - در غشاي نجابت انساني  ،  اين نجيب زادگان در بار-              
  دست دادنبايد                 با آن دست ها ، 

  و عاشقان انقياد ،  كه پوسيده استخوان اند                 
  اند   " ايزم" هر  زهرو آلوده به                    

  . از يوغ امپرياليزم جزء راه رهائي بشريت                         
  * * * * * 


