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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
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 Political سياسی

 
دپلوم انجنير نسرين معروفی: بازتايپ و ارسال ازدرآمد،   

٢٠١۴ جنوری ٠٢   
  

 سرودی برای يک تصوير
  
  

  :درآمد
  

مطالعات من از فرھنگھا و مدنيت ھای ديگر نيز که ه تاجائی بدين سو، نه تنھا بين مردم ما، بلکدور از گذشته ھای 

  يک برداشت به صورت حقيقت غير قابل انکار ھميشه پذيرفته شده است و آن اين که،اجازه می دھد، 

  »جائی که ظلم است مقاومت ھم وجود دارد«

ھدۀ مظالم، جنايات و تجاوزات پيھم باز ھم ديده می شود که اين حکم از نيم قرن بدينسو، در بسياری از کشورھا، بامشا

امپرياليزم به خصوص امپرياليزم جنايت گستر امريکا برکشور ھا و به خون کشانيدن خلقھای در بند و اسارت ھای چند 

  .است» چه گوارا« و آن نام و شبه اليۀ آن، متمم ديگری نيز يافته است

از اعدام غير حدود نيم قرن که ليزم برخوردار بود، بلکه اينک از مقام بزرگترين دشمن امپريا نه تنھا تا زنده بود» چه«

 نيز می گذرد، ھر آنجا که پای امپرياليزم بدانجا می رسد، به مثابۀ شبه و سايه ای در تعقيب امپريالزيم وارد ویانسانی 

 از در و ديوار آن خون يعنی در شھری که. حتا در قندھار. آنجا شده، کابوس شبھای تار نوکران امپرياليزم را می سازد

يعنی در شھری ت امپرياليستی و ارتجاع طالبی خرد و خمير می گردند، ا و مردم آن الی چرخھای ماشين جنايمی بارد

پيام برافراشته بودن، درفش » چه«تصوير  نام برده می شود، و مال عمربکه رسماً از آن به حيث قلعۀ تسليم ناپذير طال

  .ا به نمايش می گذاردمبارزۀ ضد امپرياليستی ر

را نيز به » چه«که عکس تکسيی را که » احمد قندھاری«ھمين جا، ضمن ابراز امتنان از ھمکار گرامی ما آقای در 

  :خود حمل می نمايد، برای پورتال فرستاده اند؛ بايد بيفزايم

مجموع مقاومت ضد تا  که تالش دارند اين عکس می تواند مشت محکمی بر دھان آن عده از مزدوران امپرياليزم

  . خويش را کتمان نمايند، نيز باشدیامپرياليستی مردم را در ديگ بی انتھای طالب بريزند تا بدان وسيله انقياد طلب

سروده شده است، به اجازۀ آقای قندھاری عکس ارسالی شان را » چه« به ياددر اينجا حين باز نشر اين سرودۀ زيبا که 

  . بپذيرندخود می نمايم، باشد آن را به مثابۀ بيشترين سپاسم از نيز ضميمه

  .م. ن
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 سرودی برای يک تصوير
 

  ببـخوا

  بخواب ای پيلتن راحت که خوابت سخت شيرين است

  بخواب ای يــل خـصم آگيـن بــه جنگلــزار بــوليــوی

  تـــــو

  ریشــھبـاز بـلنــد پــــرواز ننــگ از کــــرگســـان دا

  تــوئی انسـان دورانسـاز از خــود نـام و نشــان داری

  بخواب ای بــبر جــنگل چون توھم  درنــده شـيـرانی

   گيتی به نام ناميت بس جامھا باال شود ھردمۀبه نام چگوارا فخر دارد عرص

  ز نـامــت دشمــن آتــش به جان  تــب لــرزه ھـا دارد

  ــت جــاويــدان بــادابخواب ای جـان نــثار خــلق نـام

  تـــو در جــنگ رھــايــبـخش بــا غـــــوالن آدم روی
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  نــمودی پــنجـه نــرم اما ســــر خـود را زکــف دادی

  چه بــاک ای تـھمتـن خــون تــو فـصلی بارور سـازد

  بــــرويد بـر مــــزارت بـــس گـــالب آتشــين  روزی

  د  از خـــون گلــرنگـتدرخـت انـــــقالب آبــی خـور

  درفـــش ســرخ در گيتـی به پـتک و داس خـود نــازد

  نـــوای کــــوس آزادی بــه گـــوش مـــرد و زن آيـــد

  طـــرب زايـد خــوشـــی آرد

  بخــواب آری بخــواب ای قــھرمــان نســل امـروزی

  

  :مجموعۀ اشعار

  ) در خارج کشورعمومی محصالن افغاناتحادۀ (

   ھـ١٣۴٧اول عقرب 

  

  

 

 


