
  
  

  
  
  
    
  

  
  

  
  

  سنگ امپرياليزم اشغالگر در ترازوی اسالمی دولت دست نشانده کرزی           
  

  کبير توخی
  ٢٠٠٨ نومبر ٢

  
 شده ی ما  به آرزوی محکمه و  بردهدر آتش و خون فروی  بدينسو  مردم سالهااز

از جانب نهاد های با   ،در کشور شانمجازات مسببين و عاملين کشتار های جمعی و فردی 
 ؛اين خواست برحق مردم داغديده را نشرات افغانی  . صالحيت جهانی ، دل خوش داشته اند

  . به کنگاش گرفته اند، بار ها منتشر نموده ،های خارجی همچنان  شماری ازرسانه 
 ) برادران تنی توده ای های ايران ( "حزب دموکراتيک خلق" اعضای رهبری محکمه 

 ؛ همچنان سر مثل سروری ؛ گالب زوی وطنجار، کشتمند ، پنجشيری ، علومی ، فهيم و ديگران
مال ربانی ، مال مجددی،   گلبدين  يعنی ؛و ضد فرهنگ و تمدن ، آدمکش  ، جاهل رهزنباند های 

  ، انوری ، قانونین، محقق ، خليلی ، سيد حسي) هردو کشته شده ( ، سياف ، مزاری و مسعود 
که در واقع امر شرايط تجاوز شوروی  ، شانوطن فروش  و ساير همگنان دوستم ، مالمحمد عمر

   توسط امپرياليزم امريکا  مساعد ساختندبه کشور ، هکذا زمينه را برای تجاوز و اشغال افغانستان
نام نهاد ، قانون اساسی  ضد ملی ، ضد زن و " لويه جرگه "  و در نقش وکالی انتخابی  مردم در .

 شکنجه و خواست برحق مردم داغديد ؛يد و تصويب  نمودند ئضد دموکراتيک  واستعماری را تا
   .شده و اسارت کشيده ما می باشد

 که از زمان اشغال کشور مرگ آور و رخداد های وادث خونين و فاجعه های انسانیحشمار          
دو رخداد   از آن زمره ،.  نيست  اندک؛ اتفاق افتاده  در افغانستان توسط امپرياليزم امريکا و شرکا

  و خرافه پرستان کهنه انديشان : در خور درنگ و ياد آوريستآنبسيار بسيار مهم  و ماندگار 
 سال حبس و ٢٠ کامبخش محکمه اسالمی برای  و اجيران بی مقدار و وطن فروشه پيکرپوسيد

تا اين قيد [ "   خواندند نافذ -  اسالمی نبر مبنای قواني - را  سال حبس ١٩ اسد اهللا سروریبرای  
 ٥٩جمله ای که در سالهای " موجب زجر و شکنجه  جسمی و روانی آنان  و عبرت ديگران گردد

 می ان در پارچه ابالغ زنداني وطن فروشمه اختصاصی انقالبی بر رياست شادان محک١٣٦٠و 
نوشتند و اگر اين قضات وجدان فروخته و در خدمت سيا قرار گرفته چنين جمله ايرا در پارچه 

 های افغانستان زير نظارت ابالغ اين دو ننوشت باشند، فرقی نمی کند ، ماهيتًا مدت قيد در زندان
 و رسانه های وابسته امريکا  قلم بدست  امپرياليزممزدوران ]مفهوم را تداعی می کند  همين امريکا
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 از  اين دو رخداد ؛ اماانعکاس داده اندبه مثابه واقعه معمولی  به آن اين نقطه عطف تاريخی را
 مظلوم بيچاره و اسير  ی در خور توجه  مردم  ، تاريخیهمچنان و سياسی ویلحاظ ماهيت حقوق

    . از اهميت خاصی برخوردار است جهان بوده ؛   سياسی روشن نظر و حلقات افغانستانشده ی
 ،دو محکمه يکی بعد ديگر ،) دادگاه ها (  از ميان بسا محاکمات   در همين سال جاری!بلی         

 به اسم اسد اهللا   و غير زندانی يک جاسوس و قاتل ده ها هزارتن زندانی  محکمه .بوقوع پيوست 
  می شود گفت   کهمحکمه  جوان برمندیو  رسيده سال ٦٨  عمر مزلتبارش بهکهسروری 
" حزب دموکراتيک خلق "با سابقه عضويت در  اولی .  نمی باشد سال بيشتر ٢٥ از عمرش

 و رئيس استخبارات  ) GRU(  وزارت دفاع شوروی اطالعات  بسيار مهم يکتن از عناصر و
 که شايد در عمر پر بارش بينی کسی را خون  دومی.) اـساکـ(انستان غدولت وابسته  آنکشور در اف

(  ."جهان نو"  نشريه  روشنگراليت بلخ و همکار ژورناليزم و ی محصل يا دانشجونکرده باشد ،
  که  -نيز از ديد سياسی و خط حرکی کامبخش و من حتا اين نشريه را برای يکبار هم نديده ام ؛ 

   .) کدام اطالعی ندارم -ه خودش را مسلمان خواند
 شوروی  افغان تبار گذرا  به چند  نقطه عطف در زندگی سخت ننگين جاسوسنگاهی       حال با 

  ، پيگرد های هراس بر انگيز در"انقالب برگشت ناپذير ثور "  بخاطر بقای در افغانستان که
  ها و اعدام و قتلنگيز های وحشيانه و حيرت بر اشکنجهو استنطاق  و   های هولناکگرفتاری

  : در زير  توجه کنيم  ؛ دست داشت مستقيمًا ده ها هزار هم وطن بی گناه ما های دسته جمعی
 ،قرار داشت )  در کارته پروانه  ( سروری که در گذشته ها در همسايگی دوستی از يک       

 در   ،ت غزنی بوده والي ننگ پشتون های که "  دموکراتيک خلقحزب " که اين عضو فعال مشنيد
 و داکتر نجيب و   مثل حسن شرقی ؛ي در دامنه کوه آسه ما؛ يعنیبخش جنوبی کارته پروان 

 اليق و نجيب با  حرفه ای اين قاتل در آن سالها.داشت اقامت  )  روسیاين اجنتان (  و اليق کمک
 کی خودش را  بعد از انشعاب در سمت تره. ی زياد داشتنزديک کمک  مخصوصًا با حسن شرقو

   .قايم کرد
 در واليت غزنی تولد شده  بعد ها  تحصيل دررشته پيلوتی را در 1941 سروری در سال         

  تا بعد از کودتای نقش بسيار فعال داشت ١٣٥٧ ثور ٧ در کودتای ننگين .شوروی  تمام کرد
   وابسته اکساست ريا اما متعفن و خون آلود ؛ست نهايت مهم يک پکرسی در وی را١٣٥٨عقرب 

بعد از کودتای امين با   اين امر که وی. نشاندند با صالحيت  و اختيار عام و تام،  KGB  به
شماری از پرچمی ها  مخفيانه به شوروی رفته ،در وهله اول تجاوز ارتش سوسيال امپرياليزم 

کراست بسمت ياز جانب روسها  و باز هم  شد با ارتش آن کشور وارد افغانستان هشوروی همرا
  در دولت  دست نشانده  برياست کارمل" شورای انقالبی " و عضو برجسته ر اعظم معاون صد

 و يا عضو  وزارت دفاع شوروی  GRU عضو   می رساند که وی بايست گرديد؛توظيف
اعظم پست های معاون صدردر که سروری   . بوده باشد ) KGB( سازمان امنيت  آنکشو ر

(   بعد از مدتی  ، کاری و باری داشت ،  در دولت پوشالی کارمل" انقالبیشورای " مقتدروعضو
مدنش به آ .شد  فرستاده کشور مغلستان بسمت سفير در )  ١٩٨٠ جوالی ٢١ / ١٣٥٩ اسد ٩در 
. ند گرديد ــمی نمايند که بخاطر طرح کودتا ی تنی عليه نجيب رهسپار ه ه  توجي اينطور را هند
گفته شده که وی  در .  تا چه مدتی در توقيف ماند  در هندمعلوم نيست.  شد در هند زندانیبعدًا

در . برای فروش اموال  غير منقولش به کابل  رفت  هنگامی که جهادی ها کابل را تصرف کردند
وی  .  گرديده از جانب باند مسعود  دستگير و زندانیبعدًا شايع شد که.  تا مدتی الدرک بود کابل

 مسعود وی را ، داران می شببم توسط باند های اسالمی رقيب زندان  زمانيکهس ، حببعد از مدت
بعد از اشغال کشور توسط امپرياليزم . داد زندانی ديگر به منطقه پنجشير انتقال ٦٥٠ ادیدبا تع
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 بعدًا  باند  آورده ، دوباره بکابلاين جاسوس و قاتل ده ها هزار هموطن ما راامريکا باند  مسعود  
 تحفه گويا  به دست نشانده نظار وابسته به روسيه اين جاسوس رسوا و قاتل مفتضح رای ا شور

   .کرد پيشکش CIA امپرياليزم امريکا کرزی در واقع امر به سازمان 
 که در پيوند  اطالعاتی پر قدرت   يک جاسوس حرفه ای که تا سطح رياست يک دستگاه    

 که  نبوده اينقدر ساده انديش  ، يافت ارتقای مقام  ،داشتمستقيم با سازمان امنيت شوروی قرار 
 در حاليکه  .   برودمثل خودش؛  های خون آشام بخاطر فروش جايدادش  درحيطه قدرت  اخوانی

جمعيت (داره های اخوانی  ١٩٩٠ جوالی ٢٦ / ١٣٦٩ اسد ١٦قبال هم اطالع داشت که به تاريخ 
 . تا وی را به مجاهدين تسليم دهد ه بودند خواستار شد  از حکومت هند)اسالمی و اتحاد اسالمی

اين قاتل حرفه ای بنا به دستور مرکزش در شوروی در کودتای تنی  اشتراک  داشت و  همينطور  
 تا شدکابل وارد)  ١٩٩٢جون/ ١٣٧١ در ماه ثور سال ( خودش  فروش جای و جايداد پوششزير

عضويت که چون خودش  افتخار " د مان مسعوقهر" درنقش زندانی جمعيت اسالمی در پهلوی 
استخباراتی   - سياسی  منحيث مشاور ، را داشت  )GRU ( وزارت دفاع شورویدر استخبارات 

  خادی که -زيرا که  بخشهای  غير از پشتونهای  خاد  [ بخش پشتون های اکسا انجام وظيفه نمايد
 قبال به باند - بود " امين کام" و "کیی تره اکسا"  سردار داوود"مصونيت ملی "شکل   تکاملی 

 زمانی که  باند شورای نظار  در خدمت ماشين تجاوزی ]شورای نظار  انتقال داده شده بود 
همانند يعقوبی وزير خدمات  ( امپرياليزم امريکا در آمد معلوم نشد چرا  سروری توسط اين باند

که حاکم   که به حيث تحفه به سازمان سيا  به قتل نرسيد )خـــاد = واد " اطالعات دولتی  يعنی 
   .سپرده شدمطلق بر مجموع  زندانها در افغانستان است ؛ 

  وابسته به  اکسا ، کام و خاد     سازمان سيا  بدرستی  می داند که هر عضو تشکيالت مخوف
از . اشد   ميداشته ب است ، منصوبی که بدآن از تشکيالت - کم و يا بيش -  آگاهی  اش دشمن پيشين

 مبادرت  می چنگ آمده ،ه بنت جا  از مغز معلومات در آوردنبه با شگرد های مختلف همين ديد 
  .آنگاه وی را به جاسوس بی مقدار و بی مرتبه خود مبدل  می  سازد  . ورزد
شخصيت برجسته  اطالعاتی  دشمن پيشينه اش را به چنگ آورده  و در  CIA  کهزمانی        

 " )راما ( "  صالح رئيس امنيت ملی افغانستان   زير نظارت  خاد خودش برياستزندان صدارت
که سروری  چه مطالب ، کدام اسرار شبکه های اکسا در پاکستان و   کس چه ميداند .قرار داده بود

؛ چه چيز ها در رابطه با در آميزی شبکه های اطالعاتی دولت های سابقه اروپای شرقی با ... 
 استخباراتی اين شبکه ها در اروپای غربی و ده ها مسايل - نوع  فعاليت های سياسی اکسا ؛ کدام

در اين چند سال اشغال مهم سياسی نظامی و اطالعاتی ديگر را با سيا در ميان گذاشته است که 
، ١٩ ست نا گفته پيدا.   است خاری هم در پايش نخليدهکشور توسط امپرياليزم جنايتکار امريکا

عيد ، در پی خود  بهانه های گونه گون مثل روز تآسيس جمهوری اسالمی افغانستان سال قيد 
مان  زاز( را در اين مدت  شايد هم وی . برای خالصی وی از زندان دارد  ... و رمضان و نقربا

گفته ا که پنهان کرده ها و ناسارت  نگهداشته اندبه خاطری در ) اشغال افغانستان  تا هم اکنون 
يعنی ( از آنجايی که پهلوان چالهايی را برای خود هم نگهميدارد.  در زندان بر مال سازدهايش را

 مبادا اين جاسوس و قاتل حرفه ای شبکه های اکسا درداخل پاکستان که ) در روسيه شبرای مرکز
 نيت ازمان امــ به سبحالرده  و تا ــاء نکــنون افشــردند را تا کــبعدها در ميان طالبان  رخنه ک

  )١( وفادار مانده باشد )  سابق F S B  )KGB روسيه 
 حکم ٢٠٠٦ فبروری ٢٥به تاريخ ) خاد ساخته شده توسط سيا ( چــرا محکمه امنيت ملی            

و شايد هم به خاطر  اعدام  سروری را صادر نمود ؟ چه چيز سبب شد که اين حکم اجرا نشود ؟  
 امپرياليزم  جنايتکار امريکا و روسيه  وی را حلق  دوميانع ،  وبند ها و جور آمد های منافزد
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در هر صورت زنده ماندن اين جاسوس پليد و قاتل ده ها هزارانسان بی گناه و . آويز نکردند 
يعنی ؛   سنگ امپرياليزم رازیمظلوم کشور هر علت و موجبه ای که اشته باشد  در  واقع امر  

روشنی تمام بر مال  به  را به قضات شرف باخته ی اسالمیCIA  ی  سازمان  داده شدهیامر
در معرض بهانه جو و تسليم طلبان حرفه ای را ان سياست گريز وو بار ديگر دير باوران ساخته 

  .قضاوت بی رحمانه تاريخ خونبارکشور قرار داده است 
بدين و محقق و از سياف و ربانی و شورای نظاری گرفته تا کل( جنايت کاران اخوانی         
... تمامًا با ليسيدن خون مردم  از پره و حلقه و پرزه و عراده و  ) ...و...  و  حزب وحدتیخليل

ماشين جنگی امپرياليزم جنايت کار امريکا  به خود می بالند و در ارگانهای دولت دست نشانده ی 
ی و قايمی آن در کشور   فنی اين ماشين و اقامت دايم–استحکام پايه های مادی "  کار" آن به 

" اسالم عزيز" و دين " پروردگار  "   مرحمت در واقع اين بهترين لطف و.پدری شان  مشغولند 
 ضد زن و ضد فرهنگ و تمدن  اش ، مخرب  ،است  که علمبرداران ذليل ، حقير ، جنايت پيشه

رت جهنمی در کشور می نمايند و بر جنايت  دهشناک و وحشيانه اين قد" کافر" در حق  اشغالگر 
 ها و یهمينطور خلق. پدری شان خاک اسالمی می پاشند و با اينوسيله آنرا تطهير می نمايند

  - اين قاتل ده ها هزار هموطن ما -پرچمی ها و خادی های وطن فروش و آدم کش مثل سروری  
 شترين آنانبيو( که تصميم قاطع برای الحاق سرزمين پدری شان به اتحاد شوروی سابق داشتند 

 در افغانستان  چون سک های روسيه.... پالن ها نظامی و اقتصادی و تحقق  در راستای نهم اکنو
 در کشور  نيز با ليسيدن موزه های سربازان امريکايی و شرکايش) تربيه شده تالش می ورزند 

 هم )خوانا(پدری شان مباهات می نمايند و در اين مسابقه خون و خيانت با برادران تنی شان 
 و متحد امروزی اش در قديمیاينهم عالی ترين محبتی استکه  دشمن  . کنندچشمی و رقابت می 

ترازوی زنگار گرفته اسالم عزيز با  از همين سبب است که  ،افغانستان در حق امريکا می نمايد
  سط آن تو پله اش  قرار داده و يک را درآن سيا   داده شده یسر فرود آوردن در برابر سنگ 

اسد  .  ی کامبخش را می سنجد "خطای بس بزرگ و تکان دهنده" سروری و "کوچک"گناه 
،   کشتمند، گالب زوی ، فهيم ،  مسعود، دوستم ، داکتر نجيب ، اسد اهللا امين،اهللا سروری 

 فقط دشمنان وابستگی افغانستان به اينها . و امثال شان  کدام کناهی مرتکب نشده اندپنجشيری 
 در ) وتا هم اکنون( ها پيش ه از دهيیکاری را امريکا( رياليزم روسيه را از ميان برداشته اند امپ

گناه  . د دادن و در آينده نيز انجام خواهساير کشور مثل ويتنام  و عراق و افغانستان  انجام داده 
او  آيه مرتکب شده است "ملحد و بيدين "  و پرده پوشی را کامبخش ضاصلی و غير قابل اغما

های قران و ترجمه آن را در مورد زن از کدام سايتی گرفته  و به چاپ رسانده  و در اختيار  هم 
هر گاه وی و امثالش در اين راه  . الم خدا را فاش سازد کصنفی هايش قرار داده  ، خواسته اسرار 

د  ديگر کسی حاضر  را در ميان مردم  بر مال بسازن"راز مگو"بدون مانعه ای گام برداشته  اين 
 آن خواهد  هنتيج.  استعمال نمايد  اند ،را که به آن از قرنها عادت کرده" ترياک" نخواهد شد اين 

 - ضد انسانی و بهبود وضع اقتصادی ًاشد که بفکر و ذکر وضع دنيوی و تغيير شرايط شديد
خواهند بفرمانش خود شده  بر ضد امپرياليزم غارتگر و نوکران گوش ...  سياسی و- اجتماعی
قابل تحمل نبوده  تشويق بطور قطع  "اسالم عزيز "که اين ديگر برای  امپرياليزم و دين. رزميد 

را به اشد مجازات محکوم می کنند تا  اين مجازات موجب عبرت " ترياک" کنندگان ترک 
  .يد  به لرزه در نياو ارتجاع امپرياليزم  و و کاخ ستم استعمار و استثمارديگران گردد
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َأنَفُقوْا ِمْن َأْمَواِلِهْم َفالصَّاِلَحاُت  النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُه َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى-* 
ُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاِجِع َفِعُظوُهنَّ َواْه لِّْلَغْيِب ِبَما َحِفَظ الّلُه َوالالَِّتي َتَخاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َقاِنَتاٌت َحاِفَظاٌت
  .َعِليًّا َآِبيًرا َأَطْعَنُكْم َفَال َتْبُغوْا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ الّلَه َآاَن َواْضِرُبوُهنَّ َفِإْن

و از آن جهت که از مال خود . مردان، از آن جهت که خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است
 زنان شايسته، فرمانبردارند و در غيبت شوی عفيفند و پس. نفقه ميدهند، بر زنان تسلط دارند

و آن زنان را که از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از . فرمان خدای را نگاه ميدارند
اگر فرمانبرداری کردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش . خوابگاهشان دوری کنيد و بزنيدشان

    . و خدا بلند پايه و بزرگ است  . مگيريد
  
  َوالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْم َيُكن  لَُّهْم ُشَهَداء ِإلَّا َأنُفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمنَ - *

 .الصَّاِدِقيَن

انند خود چهار بار  شاهد پيدا کنند ميتو4  و کسانيکه زنان خود را به زنا متهم ميکنند،  گر نتوانند 
)د اين عمل را لعان گوين( شهادت بدهند در راه خدا که او از راستگويان است    

  بدست چاپ سپردهگرفته آنراش را از سايت های مورد نظرمطالبی از همين قبيل  کامبخش        
گو و  پيرامون آن گفت،می خواست اين احکام ضد زن را در ميان  محصلين و دانشجويان برده  ،

  با تاسف که اين جوان ازمبارزه با  پوليس سياسی و خبر کش . داغ نمايد  را  هايیجر و بحث
نجيب که تا هم اکنون  خاد ؛ همچنان از  تحرک و فعاليت   نمی دانستیهای دور و برش  چيز

يزی  به کار و بار سياسی استخباراتی و تخريباتی مشغول  اند   چ زير فرمان فهيم و شورای نظار
( يی  " راما" واعضای تشکيالت   ايرانواواک اعضای  که  اطالع  نداشت نمی فهميد ؛ هکذا 

چسان در هر کنج و کنار و گوشه  و بيشه کمين کرده ، و )  زير فرمان آقای صالحخاد امريکائی
   . مثل وی می باشند روشنفکرانی در صدد بلعيدن  

دولت های ارتجاعی و  چسان    کهدر اينجا ميداشتم را مجال باز کردن اين بحث کاش         
 جهادی و طالبی  وابسته، دولت هایتئوکرات ، مثل رژيم جمهوری اسالمی وابسته به امپرياليزم 

چگونه  به . رفتار کردندشان با اتباع يکتا پرست   ،در منطقه ان و همتا های ديگرشدر افغانستان
 ظلم و به فجيع ترين شکل ممکنه بقتل رساندند ؛ از هيچگونه تجاوز کرده بعدًا آنان را شانناموس 

  آغازين نهمااز طور چ   اسالم و يا فاتحان سفاک.دريغ نکردند  وحشيانه در حق آنانستم 
و غارت دارائی های مادی   سر زمين های ديگردر بند کشيدن اقوامرای  که بيشانلشکرکشی ها 

 صدمات و و کشيدند می مردم را از دم تيغ  و اکبر گفته  اهللا  ،دادندمی  انجام  آنانو معنوی 
. نمودند   می   وارد  شانخسارات جبران ناپذيری  به تمدن و دستاورد های علمی و  فرهنگی 

 ، تا پوليس های نامرئی شان در بافت دماغ منکوب  زدندمیکشتار های جمعی دست به  فاتحان
 ، در نبود نگهبان ، داروغه  ، مخبر  و خبرچين  تا  ،دداشته باشندايمی  یشدگان ، دفتر و ديوان

دست از پا خطا نکنند و به تبعيت کورکورانه از )  اشغال شده ( باشندگان سرزمين های مفتوحه 
  .  ، گردن نهند قران  درخدای قهار شانکالم  وارشادات فاتحان 

ميسر است دست نشانده ری رژيم  با سر نگونی قه شديدًا مزلتبارراه رهائی از همچو وضع        
بوده  تاريخ در آن  شرط اساسی  ماو در گام نخست بيرون راندن امپرياليزم و شرکا از سرزمين
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 های سر سپرده   دموکراتها ی انقالبی و کمونيست ؛ متعهدو روشنفکران مبارز  ازهمين بزنگاهش
  . دهند ار قرآن، و چگونگی بر پائی   تا  مردم را در روشنائی   انديشه   يک  قيام ملی ،می طلبد

 سرازير پاکستان به مختلف های عنوان زير ها اکسايی از بخش زد چنگ بقدرت امين که زمانی   )١(
 رجوع -( بودند شده گسيل کشور آن به جاسوسی وظايف انجام روی قبًال که آنانی بر اضافه . شدند
 در آذرويه مستعار نام با که " مدارک با تقابل رد طالب بدست قلم مدافعان " اينجانب مقاله به شود
   )  هشد سپرده نشر بدست ...و " زن يامپ " مجله و بابا ، آزادی پيام های سايت

  
   
   

  
  ) کبير توخی (رتبيل . پ
  

                                                  
      هدــــيـــپــس و هــفراــــخ

        
  

 )١(:   "ن ـليـول پاگـغ" صدا سر داد 
  !رافـه ـــخهيـوالی  «

  نیـو با مـو ، تـمـن با ت
  ت راـيا لــم ســتمـام حجـ

   ـــالـهـزار و چها ر صـد سد َوــــ کـه درا زنا ش ُب
  !بـرکـن 

   د جـا لرو جــاز مـدار عصـر ع
   :ب شـبريـزش در گـوش

  را بعــد ا ز ايـــن طلـو ع
  .سـر نگـو ن بايــد نمــود

   ،   درخون را غرقـهشفــق
  را نيـز ،ه ديپـــس

  بردار  بايـد کـشـيد
  تـا ، مبــا دا ؛
  تنـو يـر  و شـورش و پيـدايشايـن نمـا د های

   رـخـيـتس  وغـا رتل بشـکــنند دور تسلـس
  و تـخـد يـرشـد گان هــم ،

  » ار ـــ را برگـيرنـد از   کـرد گبـاور شان
  

                       
  

   ؛ امـا ايــن بـا ر
  ــ... ــ نـه چـون پــار
   د و يـد شـبهراسی در دل

 شــب ، شکــستـه شــد ،

  
آنانی که  :به 

ريشه و بنياد 
  را به خرفات

 .آتش می کشند
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  دا رـوبا هيـــوالی کــنده شـده از م
    .کـرد آخـر يـن د يــدا ر

  
                                                                                                      

  
  )٢(  قـفــش خ ـرسنـيـزه ی 

    خواهــد د ر يـد شــبســيــنــه ای 
  واهــد خا ســتـ ه ؛ بـر خدـــيـپــس

  )٣("  سياه کـوه " وی سـتيـغ ــساز آن
   ، نـيـزطلـــوع یـول الـت

  . نشـسـت خواهـد  " تر فـردا ــانگـش" بـر
  

        
  

  يـوالی خـرافـهـ؛ امـا ، ه
  يــنـبا يک چشمـی کـه دارد بـر جـب

  يـد ست بـر تـا ر و پــود زميــنـسپـچ
  تـا بـر نـه خيــز نــد ،

  .ا ــ ز جانــتـخــد يـر شـد گ
  

       
  
  :   ديدی کـه !  خواهر، خواهر «
  د ؛ـمـد ســتانـنـ، ه..." لـوغ"و ..." واليـهـ"

   اين هـر دو ، 
  » ! چـه سخـت ، سخـت جانـنـد

  :، ببـين که     ببـين! برادر «
  )٤(يکی را برکـشيده گـرد باد ، در چنـبرش ، 

  )٥( . »ير تـوفــان ـيده از مسـديگـرش هراس
  

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

ايران " ٢٠٠٥...  مورخ–...  سروده شده، در شماره  ٢٠٠٥ اين پارچه  در  مارچ  : "  و سپيدهخرافه" 
ارگان چريکهای فدايی خلق " (پيام فدايی " ١٣٨٤   فروردين ماه٨٣در شماره چاپ تورنتو و" پست 
  .چاپ شده است) ايران

  . می باشد به امپرياليزم لنينرهاشا"  غول پاگلين  "  -١
گويند، به   بر خالف معنی آن در فرهنگ های زبان فارسی ، که بعد از غــروب راشفق در کشور ما  -٢

  .معنی قبل از طلوع به کار رفته است
  .در افغانستان موقعيت  دارد" سياه کوه  "  -٣
با يک جهان تاسف ... (  و  نيپال ونزيويال ،ر خيزشها و تکانهای انقالبی  عليه ارتجاع و امپرياليزم د -٤

 انقالب  ، نيپال) م ل م( کمونيست رهبری و صفوف حزبدرکه با نفوذ عوامل امپرياليزم امريکا 
  ).  گرديد  به امپرياليزمدموکراتيک نوين اين کشور شقه شقه شده نثار قدوم بورژوازی وابسته

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


