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   كشور و اشغال غارت، به ضد اشكال تجاوز 
  !از جانب امپرياليزم جهاني به پا خيزيم  

  

  ؛ به كشورما افغانستان خورشيدي1358 در ششم جدي به خاطر تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي

برگزيده  )  " عبور لحظه ها"(  را از جلد اول سروده هايم " عبور لحظه ها "تحت عنوان سروده اي 

 و پيشكش مردم در خون و آتش فروبرده شدة ما توسط سوسيال امپرياليزم غارتگر و جنايتكار روس

 اين پليد ترين رويزيونيست هاي خاين به آرمان واالي پرولتارياي جهان و خائنين به تمام -شرکاء

تقديم مي نمايم و درود هاي  ؛    پرچمي و خادي، و جنايتكاران و ميهن فروشان خلقي –بشريت 

 مي فرستم كه هم اكنون - مردمِ هزاران بار عزيزتر از جانم   - آتشينم را  به  مردم دربند افغانستان 

 را  بر روي حركت چرخهاي خونين ماشين جنگي  قوت هاي مسلح امپرياليزم جهانخوار امريكا و شركاء

جا مانده از تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي تحمل مي نمايند ؛ به اميد آنكه ه  بزخم هاي خونينِ

درفش لگدمال شدة  آزادي را  فرزندان دالور و فداكار و سرخين انديشة  شان ازميان خون و خاكستر 

ون آشام ترين غارتگران  و بي بردارند و در برابر بزرگترين قدرت هاي امپرياليستي جهان به رهبري خ

  .  بايستند ،رحم ترين جنايتكاران تاريخ بشريت ؛ يعني امپرياليزم جنايت كار و غارتگر امريكا 

  .  به اميد آن روز كه رسيدني ست 

 كبير توخي                                  

 
   –مرگ بر امپرياليست هاي روسيه 

  جنايتكار و چپاولگر شدة سوسيال امپرياليست هاياين ادامه دهندگان خط تغيير داده
  !شوروي سابق 

  !مرگ بر امپرياليزم وحشي خون آشام و غارتگر امريكا  
 !زنده باد مبارزات برحق خلقهاي جهان در برابر استثمار ، استعمار و امپرياليزم  

  
  
  

  2012/ دسمبر /  27  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 
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  ]1  [  عبور لحظه ها

               
  ي در آن شبِ پر اضطراب و ظلمان

  ش راسكوت ، بال سنگين
  يدئ سنگفرش زندان مي ساة بر سين

  ش مي لرزيد با سيماي هيبتناك)1( جالد
  وز عبور لحظه ها مي ترسيد

                   ����   
  )2(زخم چركـين دو كـتف ضحاك 

  .بوي گـند مي داد
  فضاي قصرش آگـنده از ســم

  در قربانـگاهش تني چنـد
  لرزيدش ، مي ضحاك با هيكل وحشتناك

  وز عبور لحظه ها مي ترسيد 
                   ����  

  آواز خشك كليد
  در گوش نخستين قفل پيچيد

  درب آهنين ِ سلول چرخيد،
  جـــالد ،

   !_راس ـول و هـيوالي هـ اين ه_ 
  :فر ياد كـشيد

  )3 ( " تهمتن كيست ؟  بهمن كيست  ؟ "
  اسيري ز جا بر خاست،

  :دـر يـير غــو بسان ش
  "! ن ـمـهـرد دوران ، منم  بـ منم ُگ"

  ...صداي جالد آهسته  تر شد
  بيا با من ،!  بهمن "

   "خون است ة كه ضحاكم تشن
             ����         
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  آواز خشك كليد،

  در گوش ششمين قفل پيچيد
  دربِ آهنين ِ سلول چرخيد

  شش همنبرد و هم حلقه
  :سردادند اين شعار

  "ي  در اهتزاز باد درفش گلگون آزاد"
  كز طنين آن 

  .رزيدـير لـجـل و زنـدر و  ديوار و غ
                   ����     

  الدـ  جةنـورپاشـساط
  دانـفرش زنـسنگة برسين

  م زدـي را رقـن قربانـزارميـه
  شو آنگا ه

   ؛ الدــج
  _ نـريـرگ آفـ مة ـمـداي دخــ اين خ_

  اك،ـتان ضحـبر آس
  .ند زدــه اي چـبوس
                   ����   

  ا ،ـه هـظـچشم لحة از مژ
  ه ايـاسـسرخين حم

  يد ـخ چكـتارية تيبـبر ك
  ا،ـو؛ ام
  شگاهـدر پ

   ؛تابـآف
  _ ازـي سـستـان هـابـ تة ورـ اين ك_

  دان،ـيـهـور ِ شـــبر گ
  .ند زدـده اي چـجــس
  

             � � � � �  
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در زندان پلچرخی ) يکی دو روز بعد از اعدام رفقا( ١٣٦٠در ماه سرطان "  عبور لحظه ھا "   ۀسرود:  -]١[■■■■     
 "پرخاش"چاپ آلمان به نام مستعار١٩٨٩ سال١١ صفحه" ثـور٢٣" ماھنامه ... اين سروده درشماره.  شکل گرفت

رتبيل . چاپ سويس به نام مستعار پ... سال... شماره " آذرخش" وماھنامه "اشعار دشنه گون " و به روی صفحه 
  .  شده استنشر ٢٠٠٤ اکتوبر شماره پنجم،"  نماقطب"وماھنامه

     )." نجيب گاو" (  جXد -١
  . )پرژنف( ضحاک    -٢
وی از . بود") ســاوو(" مرکزی سازمان  انقXبی و طن پرستان واقعی ۀ عضو کميت) سيد بشير بھمن( بھمن  «  -٣

، وضد سوسيال ] ونوکران اخوانی آنکمونيستی  ضد امپرياليستی[ چھره ھای محبوب و سرشناس جنبش انقXبی 
و ساير مرتجعان ديگر به شمار می ]  وسازايی  آن، و ضد  طبقات حاکمه [- خلقی -امپرياليستی و عمال پرچمی 

  .رفت 
به خاطر فعاليت ھای سياسی محکوم به چھار سال حبس در ) . ١٣٤٧(ھنگاميکه محصل فاکولته  حقوق بود 

(  در پوھنتون کابل [ فاکولته حقوق راۀبعد از سپری  نمودن زندان، دور. دزندان معروف دھمزنگ کابل گردي
  .وزارت عدليه مشغول کار شددر .  به اتمام رساند ])دانشگاه

 تن از  سه با ١٣٥٩بھمن ھشت ماه بعد از تجاوز ارتش اشغالگر روس به افغانستان ، به تاريخ چھارم سنبله
 ، ھمرا با پنج  ھمزنجيرش ١٣٦٠شد، و به تاريخ دوازدھم سرطان ھمرزمانش توسط خادی ھای مزدور دستگير

[ در زير شکنجه ھای وحشيانه جXدان خادی آموزش ديده در  شوروی ] اين کمونيست نامورکشور.  [ اعدام گرديد
ھيبت و صXبتش در . حماسه آفريد] که به دستور مشاورين نظامی  روسی ،   بر پيکر پوu دينش تمرين ميشد 

که در [ چنانچه دژخيمان خاد .  پرچمی اشرا به لرزه در آورد– و چاکران خلقی KGBيان شکنجه، پشت  جر
u u، چوب سر : " نالش کنان  به ھمديگر می گفتند ] صدا می زدند " u u " برابر زندانيان يک ديگر شان را  

ھر : " ...شکوه کنان می گفت]    قيوم صافیاز جمله[و جXد   ديگر ".  ! آب را ھر چه می زنيم زير نمی نشيند 
  ...".دفعه که از او سوال می کنيم به روی ما تف می اندازد 

بھمن بار ھا  تاکيد می کرد که اخوان دھھا بار سفاکتر و ميھن فروشتر از خلقی ھا و پرچمی ھاست؛ حتی لحظه 
  .ای از مبارزه بر ضد آنان نبايد غافل شد

ماند تا به چشم واقعيت آنچه را بر زبان رانده بود مشاھده می کرد و با استواری بی افسوس که بھمن زنده ن" 
  . » "  نظيرش عليه خاينان بنياد گرا نيز حماسه می آفريد

از جانب  دوستی که سروده ..." ) افسوس که بھمن ( " درختم يادشت از اين قلم در مورد بھمن، جمله  اخير[ 
در [ ] فرستاده بود، عXوه شده، و نکات بين مربع قوس"  دشنه گون خوش آمديدبه اشعار " فوق را به سايت 

  . ] .جريان چاپ اين دفتر به زير نويس   اضافه  گرديده است
بر قرار می " ) به اشعار دشنه گون خوش آمديد( " در سايت وزين و پر محتوای " عبور لحظه ھا " مد تھاست که 

  . باشد 
 (بر روی ســايت  چريکھای فـدايی خلــق ايــران " عـبور لحــظه ھــا " رمجموعه  اشعار متن دفت

/org.fadaee.www://http (  يــا )com.siahkal.www://http( "  ومتعاقب آن به سايت
)www.payameazadi.org (ار  گرديده استنيز برقر ) رتيبل.  پ( ❐❐❐❐        
 


