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    )١٩٩٥دهلی اول جنوری   (رتـبـيـل.  پ  

                                                                                            
        (*)    شهاب بذر       

                                                                             رـپهـ سنایـ به په،ابر نازا 
  شاندـش را افـکاکل سياه

  شيدـ زوزه ک ،نهـشـبادی ت
   .يدـفرود آمد و زخم ناسور زمين را ليس

  دـل باريـخاک بر بيشه و ت
  ادـربـاستوانه ی گ
  يدـرخـ دوار، چبه سان برِج

    . را شکافت " شهرمخروبه"  عماق َا ، با پرماشو
   
       ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  
  
  : تـادی برخاسـفري
  
  ! دمرـای م «

   انـريد که چسـريد، بنگـبنگ
  انـای مـه هـرانـوي

  انـوفـت رنبـت در چـفتادس
  ! ار است اينگم کردـحک
  انـيان دوزخيـ عص،  ياکه
  ون شدهـسـای ما افـن زيبـزمي
  رون شده ـيد بيـدار خورشـاز م
  ، بازش بداريدديريـش بگـراه

   »ودـد بسوی  نبشتاب که می
  
      ◙ ◙ ◙ ◙ ◙         
  

  :وش ـآوازی آمد به گ
  
  )١(  ينـ خشماگسرِ  " تـهف" ای  ـدامين اژدهـک «

  ينـرت و کـاز روی نف
  ردارشـال مـد با يـمی روب

  )٢ (    ؛را " نـآذر برزي "
  ينـن چرکـ دهِ گامـوی بی لـکدامين ياب

  شـ بر کمرگاهدکه دار
  ) ٣(    نـای زيـر به جـمنب" ت ـهش "



2 
 

  ارشـبونـم خــد با ُسـمی کوب
   ؛ا ين رـوت شاهـآم

  ) ٤ (هيوالی هول و هراس " نوظهور "کدامين 
  نـزای زميـسته از مغاک آتشَج

  .»...نينـشد اينچـوره می کـنـکه ت
  

    ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  
  
  :شيدـره کـ نع،ندی از سنگرـهوشم 

  
  زانـزيـوش داريد ای عـه« 

   نه چنان ،نه چنين است
  دـران دوراننــوگ اين جاد

  سانار و جمجمه ی انـار و طومـه با مک
  )٥(   ومـدان  شـجغ " ِهـدخم" در 

  ) ٦  ( دوم ــ مصبوِتـکـعن" اه ـرگـِخ " و در زيِر
  له نشسته اندـبر چ

  ناد جهاـم انقيـتا طلس
  ) ٧(  پخته گـردد "...والنـغ" روج ـعرـداد عصـو امت
  ردد،ـور نگ

  وندـر شـگ ی اورادی دـر، در پـباری دگ
  تـارسـِب تـن ما شـر زميـ سنون درـک
  ايی در کارستــ اش را روشن " دهـکـت آتشـهف "
  »...دـری بايـيـب تد
  

    ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  
  
  :ريدـد غـون رعـاوه ای چـو بـن

  
  رقـده ی مشـتران رخشنـ اگر اخ «

  ربـازان مغـبده بـر آميز شعـحيل ِس دـنـدر ق
  ورندـمسح

  دـورنـد نـ، فاق دهـريزنـاره های گـوگر سي
  » ؟  ورندـ، چرا مهج دهـاره های تابنـست
  
     ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  
  

  :يرــای در زنجـی پـد زنـخروشي
  
  کــابـم و بـدان بومسلــای فرزن !  انـه« 



3 
 

  ابــتـوس های بنام آفـين فان ذـاگر کاغ
   "یـدزدان درياي"  حه یـرق اسلـکه از ب

  دهـيره شـان خـور شـن
  يلـاسرافور ـپـور و شيـت سـبـيـوزه
  دهـره شــان چيـ ش ِنـم بر تـوه
  ک اـه بچـ
  ! اکــس وخاشـد بر هر خـ زنيشـآت

  ، انـر تــتب سينه های ِسزـدشت سب
  اکـابنـت

   اشنـخونييار ـر شـبه ه
  تــ کاشدـ، باي ابـذر شهـب

  رــ مههـه دانـتا دان
  .» تـ برداشورــ خهـه خوشـو خوش

  
◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  

  
  
  
  
  

" آذرخـش" و ماهنامه ) ١٩٩٦ سال -٢٧٩شماره ( چاپ تورنتو " شهروند "  درنشريه قاره ای "بذر شهاب " (*)
  . چاپ و نشر شده است ١٩٩٧سال... چاپ سويس شماره 

 .در پاکستان بسته بندی گرديد) ISI(و) CIA( که توسط  غارتگر، آدمکش و خاين به وطن،هفت باند اسالمی) ١(
دررأس باند جمعيت اسالمی آنرا از درون " شورای نظار" با تأسيس ) K.G.B (،های مذکور از جمله ی باند [ 

   ]استعماری خود قرار دادتسخير و در خدمت سياست 
  . بوده استدربلخ باستانزرتشيان  ده مشهورـ يکی از هفت آتشک نام ،)   "ذر برزين آ " (" برزين  ")٢(
 و .رسيدند" وحدت "  به ساخت جمهوری اسالمی ايران که بعدًاجنايتکار و وطنفروش  رهزن،هشت گروهک ) ٣(

 جناب ).K.G.B ( بنابر دستور  دًاـبع.  به دو بخش تقسيم گرديد "حزب "  آن ، بخش کشتمند خاِد(با نفوذ خاد 
و دفتر سياسی آن  زمانيکه بعد از دوره دوم حکومت بر طرف گرديد، از حزب  سلطانعلی کشتمند«:  صدر اعظم

به حزب وحدت تعلق فکری دارد و برای تحکيم آن سعی نموده و ائتالف شمال را :"  استعفا داده شرمسارانه گفت 
 عضو کميته  غوربندیعبدالقدوساثر " نگاهی به تاريخ حزب دموکراتيک خلق افغانستان ( "  ».بر حق ميداند

          )١١٦ صفحه – مرکزی حزب  مذکور
  ربـکه عساکر پاکستان و تروريستان ع) ISI(و ) CIA( سازمانيافته توسط ،ضد تمدن  طالبان": وظهورن" ) ٤(

  . و در اوايل، بخصوص در ساختمان بدنه نظامی آنها  بخشی از خلقی  ها نقش سازنده داشتند نيز شامل آن بوده
   .) " ملل متحد" تاالر سازمان  (" دخمه ) " ٥(
  ).رت پنتاگــونعما(  :" خرگاه  ")٦(
   .) به امپرياليزم "ل .ا . و"  ايست ازاشاره(" غول پاگلين " ) ٧(
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   )  کانادا٢٠٠٤ جوالی ١٦( رتـبـيـل. پ 

  
     (*) ...اگر راست نگويی 

                                                              
  نجا کجاست؟ ميفهمی، اي-
   (**). است" پايگاه نظامی بگرام" اينجا  -
   تو از کجا استی؟ -
   . از افغانستان-
  اين را می فهمم، ازکجای افغانستان استی؟! ، احمق" ِشت "-
  ... از هرات، از کابل، ازهزاره جات، ازقندهار-
  گويی؟ زبان اصلی ات چيست؟ می فهمی چه می!  خفه شو-
  ...تو، دری  پشه ای، ازبکی، پش-
  تويک سربازامريکايی رامسخره ميکنی؟» you   Fuckingفکينک يو « -

  !بگير
  ...دستم را باز کن؛ اگر بچه مردی!   واخ-
   دندانت شکست، چند تا شکست؟-
  )تفی آميخته با خون و دندان های شکسته(  تف -
  !دندان هايت را برويم تف ميکنی؟ بگــير» Mother Fuck« "مدر فک  " -
  !ندادی دستم را باز کن...  امريکايی پدر لعنت؛ اگر!  واخ، واخ -
  . هرچه بخواهی برايت ميدهم؛ اگر راست بگويی-
   مفعول هم استی،تو سرباز!  واه -
  ؟ چند سال داری؟... بلی، ميخواهی-
  . هم سن و سال تو استم-
  ...سال دارم، توهم) ٢٠( من خو -
   مرا هم همينطور فکر کن؛-
 !ميکنم، فهميدی... است نگويی تنبانت را ميکشم و اگر ر-
  ؟!تو همان کسی نيستی که به برادر يازده ساله ات تجاوز کرده بودی.  خو، خو، شناختمت-
   از کجا فهميدی که من بوده ام ؟-
  . در فلم وديويی ديده بودمت-
  "!مدرفک"من بودم؛ اگر راست نگويی به توهم تجاوز ميکنم !  بلی-
  ت هم تجاوز ميکنی؟ به مادر-
  ... ؛ اگر نگويد...  يک بار؛ دو بار؛ ده بار؛ صد بار؛ اگر نگويد! بلی!  بلی-

                   ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙ ◙  
 ١٣٨٣ مرداد٢٠ سه شنبه ٩١١ در شماره  ،سروده شده ٢٠٠٤ جوالی ١٦ که در" ... اگر راست نگويی"(*) 

بدست ) /www.fadaee.org ارگان چريکهای فدايی خلق ايران " ( يیپيام فدا " ٦٧و در شماره  . "شهروند "
  .نشر سپرده شده است

   . کليو متری کابل موقعيت دارد٣٠اين پايگاه در (**) 


