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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: رسال ازاتھيه و 
  ٢٠١٧ اگست١٨

  "....ای وای سرزمين من ! افغانستان"
اس  به نسبت مضمون پرمحتوا و سرشار از احس"قراگوزلو"با درود و سپاس خدمت ھمکار دانشمند ما محترم داکتر 

افغانستان " که در چھارمين سالگرد پورتال ..."ای وای سرزمين من ! ستانافغان" معنون به انسانی و بشر دوستی

 "ورددريا دا"خانم ، با تجديد نشر آن و با شعر سرزمين من که به نشر سپرده شده بودفرستاده و "آزادـآزاد افغانستان

ش سروده است و ايشان در مضمون خود از وی نامبرده اند، به خاطر نھمين سالگرد پورتال، به نزوحبا صدای م

  . خوانندگان، افغانان آزاده و آزادگان ايرانی تقديم می دارم،شنوندگان

******  

  . لينک ذيل را کليک نمائيد"دريا دادور"جھت شنيدن شعر به آواز ًلطفا 

  

  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٢ اگست ١٨

  

 .....ای وای سرزمين من! افغانستان

  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"شادا چھارمين سال ياد پورتال 
  

 ی محزونشبا احترام به دريا دادور و صدا

  !رفقای افغان

  !رفقای پورتال

کارگر جھانی ھستيم و ھمه برای جمع کردن بساط استثمار سرمايه و دست ۀ با وجودی که ما و شما بخشی از طبق

يابی به آرمان آزادی و برابری و تحقق حکومت کارگری مبارزه می کنيم ؛ با اين ھمه درد مشترکی ميان ما 
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گی ھای فرھنگی و انسانی ھنوز ھد که ھويت تاريخی، ملی و پيوستز شکل می دپيوندھای ھمسان ديگری را ني

  .برای ترسيم آن بسنده نيست

  !افغانستان سرزمين درد و رنج و خون

ی به رنگ اقوام و قبايل و مذاھب و فرھنگ ھای ئعتيقه ھای سرشار از گنجينه ھا و اموزه . سرزمينی شگفت

  .استثمار و کار بردگی مشترکھمه اما در ادبار روزگار و . مختلف

به بھای . سرزمين سياست مداران و جنگ ساالرانی که در کم تر از يک شبانه روز چند بار تغيير موضع می دھند

  !مشتی سيم و زر و پستی از جنس زور و ترانزيت آسان مخدر

ی به ئکوه ھا! به نام ھندوکشرف پوشيده سرزمينی با کوه ھای سربه آسمان کشيده و در ھم تنيده و از ھم رميده و ب

با معابری . طول ششصد کيلومتر و عرض صد کيلومتر و برکشيده از سمت شمال شرقی به سوی غرب و جنوب

  !تا کابل و قندھار و ھرات احساس امنيت کنند. چريک رو که بيش از نيم کشور را محصور کرده است

  ....دريغا آرامش برای مردمی نجيب و آرام

مريکا و سپاه ای ژرف به وسعت عميق پنج شير که می تواند ده ھا يورش امپرياليسم شوروی و اره سرزمينی با د

  .سياه طالبان را در اعماق خود ببلعد

ی به تاق ئ استبداد سياسی و انسداد جغرافياسرزمينی تشنه که رويای شيرين اتصال به درياھای آزاد را با کابوس تلخ

  .نسيان کوبيده است

ر که معادنش به سبب جنگ ھای طبقاتی و قومی و مذھبی امپرياليسم ساخته و ارتجاع پرداخته درھم سرزمينی بک

چنان که بر . تا زحمت کشانش نان شب خود را با خون افيون درو کنند! مغموم بودايشۀ مانند چھر. شکسته است

 طال، سرب، بوکسيت، ، منگنز،الجورد مس، فلوور، نفت، آھن، کسی دانسته نيست ميزان گاز طبيعی، ذغال سنگ،

سرزمينی با اين درجه . آلومينيوم، قلع و تنگستن آن تا چه اندازه است ليتيوم، مرمر، جيوه، ياقوت، کروم، نيکل،

  .ثروت و غنای طبيعی غرق در فقر و فالکت

ا و ترکمن ھا و سرزمينی که با وجود اقوام نجيبی از پشتون ھا و تاجيک ھا و ھزاره ھا و نورستانی ھا و ازبک ھ

  ..... در خون و جنون نانجيبانه ترين جنگ ھای امپرياليستی و ارتجاعی می سوزد،قرقيزھا و مغول ھا

با دلی شکسته و مردمی خسته و کودکانی از پا گسسته که با زبان بسته مين و زمين را .... افغانستان ھارتلند آسيا

  .....نفرين می کنند

  ١....اين سرزمين من چه بی دريغ است. افغانستان سرزمين من

  :ی کهئسرزمين انسان ھا. ستان سرزمين منافغان

  ٢....زير آوار خروارھا خاک جھل و تعصب در دشت ليلی زنده به گور و خاموش شدند

  ٣....ی زندان شبرغان فراموش شدند ھاو در اعماق مغاک دخمه

گی؛ به ياران و مجروحان و مرداران ھجوم بردند و با چنگال ناخن ، گوشت  گرسن پناه آخرين نگاه گنگ جنونو در

و در آماج ريزش بشکه ... و جوی رگ ھای خشکيده را جويدند...دندان کشيدندۀ انسان پوسيده را به سنگوارۀ پالسيد

؛ در آخرين دژ رشتابھای آتش و قير امپرياليسم و ارتجاع و در پرھيز ارتفاع کوتاه پناھگاه و تھاجم سيالب پ

  ۴....سيالبی شد که تمام حفره ھای واپسين نفس را فتح کرده بودۀ نعش شان پاره پاره ؛ آوار )قلعه جنگی(گی زند

ۀ راسيسم ايرانی در يزد راھی کوتاه به اندازۀ مريکا و ژنرال دوستم در قلعه جنگی تا فاجعااز جنايت امپرياليسم 

  ۵....سرزمين من است
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/ قلب ترا شکستند، ھر که به نوبت خود/ گنج ترا ربودند، از برعشرت خود! "ھارتلند خاور.  سرزمين من!افغانستان

   ۶...."مثل چشم انتظاری، مثل تب داغ داری، مثل دشت پرغباری! سرزمين من

  

  !رفقای افغان

  !"آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"رفقای پورتال 

ی ا گروی آزادی شما از ستم چندگانه رزمينی نداريم ؛ با اين ھمه دل ما درکارگران سۀ ھر چند ما و شما ھمچون ھم

  .است که از سوی امپرياليسم و ارتجاع داخلی و منطقه يی بر شما و مردم فرودست می رود

  !ءرفقا

پورتال شما در طول اين چھار سال و در مدت کوتاه عمر خود ھمواره عليه اين ستم ھای مضاعف رزميده است و 

  .وجود توطئه ھای گوناگون کوشيده چپ دموکراتی را نمايندگی کند که به دور از تنگ نظری ھای فرقه يی باشدبا 

  !ءرفقا

مردم کارگر و زحمت کش منطقه و جھان ؛ پيش پای تالش ھای شما بر ۀ کارگر افغانستان و ھمۀ به اميد آزادی طبق

  .می خيزم

  محمد قراگوزلو

  تھران

  ١٣٩١ ]اسد[ مرداد٢٨

  ٢٠١٢ست  اگ١٨

  

  پی نوشت ھا

  .تکه شعری از زنده ياد خسرو گلسرخی.١

  .ی که جمعی از جنگ ساالران در آن زنده به گور شدندامنطقه ....دشت ليلی.٢

  . که امروز واليتی در شمال افغانستان استیئانی قرون وسطانام زند... شبرغان.٣

ی ئقعی است از يک جنگ و سرنوشت اسراوايتی وا جنگی و تصاويری که در اين چند سطر ترسيم شده ، رۀقلع.۴

  !!که بی آب و اکسيژن در کانتينر حمل و نقل می شدند

گی ناپذير سيامک در ھمين جا بايد از تالش خست .راسيسم ايرانی عليه مھاجران افغان"شاھکار"شھر ....يزد.۵

  . ياد کرددفاع از حقوق کارگران افغانستوده در راستای 

  .با صدای دل شکسته و محزون دريا دادور" سرزمين من"ترانه ی دردناک ی از ئتکه ھا. ۶

  

 


