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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

  
  کبير توخی

  ٢٠١۵ می ٠١
  

  !و کمونيست ھای راستين و انقالبی  مبارک باد  به تمام کارگران  جھان ،) روز کارگر(روز اول ماه می  

    

  !کــارگـــر 
  ! کارگر ، کارگر 

  بنگر،  به بيداد سرمايه

ِخيزشی ده ، به ده ،  ِ  

  ِخروشی ده به شھر

  ھم به بر ،  و ھم به بحر ،

  سان اکتوبره  ب

***  

  ِتحرکی ده ، به اصناف شھرھا

  ِھم به روز مزدان  قريه ھا ،

  ھم به کسبه کاران دوره گرد

  ِھم به روستائيان بی سرپناه ،

 ھم به کشتگران تھی دست ،

  ھر مجاله  بکه  درھر حال و

  سرمايه رنگی گيرد و صورتی ديگر

  َو ، در ھر دور تسلسل ،

  ی زايد ، بحران

  و ز برای رھائی از چنبر آن ،

  خود پيچد ، چون  اژدھای ھزار سره ب

  و  مزدوران لچرش 

  اين تحريف گران تئوری انھدامش ،

  چون سگان  ولگرد

  رند ُبر منتقدانش ، می جفند و  می غ
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  و سـرمايــه ،

  نابودی اش کشاند در ھربار  ه ز پرتگاھی که با

  !ش  "نجات " خزد به سوی 

  از برای آنکه ،

  .ی ديگر گر ، بيابد جانباردي

   و ؛ اما  ، اينبار 

  ش بيآغازد تکامل ادر فرجام ، ز نابودی

  تکاملی که انجامش  انقالب است

  )جھان پر ثمر انسانی ( زايش جھان ديگرست 

  ، نه از استثمار و نه از استعمارجھانی که  نه از ستم 

  .نباشد در آن اثری 

  ! و تو ای کارگر 

  برای بنای چنين جھان 

  ناشکيبا ، نا آزمـوده ، نا آشـنا ،

  ژ سرمايـهِبا شتاب ، تاختی بر د

  و کردی کمونی بر پـا

  از پـی آن ، 

  افروختی چراغ  پرتو افشـان

  و با چشم باز ، آموختی از شکست آن

  وبری  برپاو کردی اکت

   از برای سـتردن خون ھائی که سرمايه ريخـتانده بود 

  در تعارض و مصاف با ھمزادانش 

  درين سو و آنسوی زمين دود اندود  

  درجنگ بد فرجام ھستی سوزآن سالھا 

  و آنگھی که از برای بلعيدن جھان 

  و نيروی کار انسان،

  دومين تقابل و مصاف، پا گرفته بود

  رف و آنطرف زمين زيبای ماندر کشور ھای اينط

  و بود ، انھدام  حاکميت تو 

   نخستين آماج نيرو ھای جنگی اش

***  

  ! کارگر 

  به يـاد داری که درآن جنگ بربريت فاشيستی

  خلق کبيرت رخصت انديشيدن به تو داد

  .وتو ، اجازت تفکر به حزب  دورانسازت 
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    را ُوحزب، سـکان کشتی ھستی خلق اش

   در حلقۀ مرکزيت،

  و در دستھای پر توان رھبری ؛ بنھـاد

  و رھبری بسپرد  سکان را  به رھبر، 

ُ تارک تبحر که بنشاند بر   ھای نظامی جھان " ستراتـيژيست"َ

  - اين جنگ افروزان نظام سـرمايه -

  ... نگين دانش نجات بشريت، از يـوغ فاشيزم عريان را 

  و تو ، که پيشقراول و مشعلدار  بودی  در آن نبرد

  و تو که از درسھای کمون، 

  تھاجم ارتش سرمايه داران جھان بر اکتوبـر؛   زو

  با پيروزی بر بلندای تکامل پا گذاشتی

  وتو که از برای تکامل انقالب  

  در تداوم ابعاد جنگ فرسـاينده و طـوالنی ،   

     در زير آتش دشمنان رنگارنگ

   - " : راه طوالنی" 

  اين کار و پيکار و شھکار بی نظير بشريت را

  با شکيبائی  و شھامت پيمودی

  ِو رمز و  راز تداوم  انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا را گشودی

  کنون بر خيز که زمان، زمان خيزش توست

   اين کرۀ ارض زيبای مان-و مکان 

  که با ھزاران ھزار زخم ناسورش

    سوی نيستیه  می رود بببين ببين که

  از دست  غاتگرانی که در پی غارت جھانند ؛( 

  از دست انفجار ھائی که درعمق عمق قلب زخمی اش

  آزموده بودند و می آزمايند ؛

  از دست ريزش افرازات موادکمياگران پوسيده انديشه

  که در ابحار و جويبارش ريخته بودند و می ريزند ؛

  کوره ھای نيرو سوز رنجبران جھانِاز دست دود قيرگونی که از 

  بر فضای معطر و خوشگوارش پاشيده بودند و می پاشند ؛

  از دست زباله ھائی زھرآگينی که

  بر گودالھای خونين روی سينۀ غرقه به خونش

  انباشته بودند و می انبارند ؛

    ازدست برمه ھا  و ، اره  ھای ھزاران ھزار دندانش

  که بر پيکر درختان بارورش،

  )کشيده بودند و می کشند  
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  سوی نيستی ،ه سان می رود ببنگر که چ

  ! کارگر 

 راه نجاتش ، راه  تداوم حياتش

  - حيات زمين  زيبای مان -

  در گرو نبرد ھستی ساز توست

***  

  !کارگر

  "راحت اعيان ثمر رنج توست " که  ،" معنی آدم " ای 

  ، "باعث آبادی عالم"ای 

  " .    (*)اثر کنج توست" ان انحصارگران جھ" دولت "که  

  ! برخيز، به پا شــو

  يورش ببر ، بر دژ جنگ افروزان خون آشام

  " بايد از ريشه بر اندازی"

  "کھنه جھان جور و بند" 

  " و آنگه ، نوين جھانی سازی "

  "ھيچ بودگان ھرچه گردند"که 

  "  روز قطعی جدال است"

  تـو" آخرين رزم "

    "  انترناسيونال است" 

  "  ( ** )ات انسانھانج"

  نجات انسان و حيوان و زمين و زمـان

    !دست توست ای کارگر ه ب

  وفان زا شوطخروشان شو ، مواج و 

  بکوب به ھر سنگ و ھـرصخـره

  بکوب به جمجمۀ پرخدعه و نيرنگ و حيله 

  "نظم نوين" بکوب به جمجمۀ جنگ افروزان 

  فرمانشان ،ه و  مزدوران گوش ب

 . اغفال خلق ھای در بند ، مشغولند که در ھر کجا ، به

* * * * * *                      

  )رتبيل . پ ( کبير توخی 

 )٠-٢٠١٠۴-٢۵(   

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

  . اشعاربين گيمه از زنده ياد الھوتی است (*) 

 .در گيمه می باشد) هاوژين پوتي( سرود انترناسيونال از کارگرمبارز کمون پاريس(**) 

 


