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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: فرستنده

 ٢٠١٢ دسمبر ٢٩

 »!اين دنيای شماست که فرو می ريزد«
ا اين بار در سکوت و ده ھا ھزار زاپاتيست، چند شھر چياپاس ر. باز ھم زاپاتيست ھا مکزيک را در بھت فرو بردند

 . تصرف کرده بودند١٩٩۴ جنوریی که در اول ئھمان شھرھا. بدون سالح، به طور نمادين به اشغال خود در آوردند

 

 عکس ھای بيشتر

 ۀ در بار،آنھا شايعات بيشماری را به تمسخر گرفتند که طی بيش از پنج سال سکوت ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی

 سياست، درست در روزی رخ می دھد که رسانه ۀ صحنحضور مجدد ارتش زاپاتيستی در. شان به راه انداخته شده بود

 ترس ۀھای عمومی از مدت ھا پيش، روز پايان تقويم قوم مايا را به عنوان روز پايان جھان اعالم کرده، نمايش مسخر

 .از مرگ را به بازار ديگری برای کاالھايشان بدل کرده بودند

ت که در عين حال بديل مستدلی عليه تئوری پايان جھان، و  سازماندھی پر استحکامی اسۀاين عرض اندام نشان دھند

 .ابديت سرمايه داری ست

 :است، ناقوس است اين شوک است، تلنگر. توجه کنيد، زاپاتيست ھا اعالميه می دھند، در يک سطر
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 :خطاب به خواننده

 

 شنيديد؟

 .فرو ميريزد اين صدای جھان آنھاست که

 .صدای رستاخيز جھان ماست

 .اسر شب بودديروز سر

 .و فردا روز، حتی شب روز خواھد بود

 !دمکراسی

 !آزادی

  !عدالت

 

 از کوھستان ھای جنوب شرقی مکزيک

   فرماندھی کل ارتش زاپاتيستی آزاديبخش ملی- کميته مخفی انقالبی بوميان 

 معاون فرمانده شورشی مارکوس

 ٢٠١٢مبر سمکزيک، د

 

 :موسيقی ھمراه اين اطالعيه را بشنويد

BJs3N8BgPuV=v?watch/com.youtube.www://http 

  ويکتور- از مرسدس سوساءشعر و آھنگ اثر ماريا ترزا والش، اجرا. مانند سيگار

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

 : ترانهۀترجم

 مانند سيگار

  بارھا مرا کشتند

 بارھا گفتند او مرد،

  .ولی بی شک ھنوز اينجا ھستم و اينک دوباره زنده می شوم

*** 

 سپاسگزارم از سيه روزی

 و آن دستی که خنجر داشت،

 چرا که مرا چنان بد کشت،

 .نمکه من ھنوز آواز می خوا

*** 

 آواز خوان برای خورشيد

 و برای سيگار

 پس از يک سال مدفون زير خاک

  ھمچون جان به در برده ای
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 .که به ميدان جنگ باز می گردد

*** 

 بارھا پاکسازی ام کردند،

 بارھا ناپديد شدم،

 به خاکسپاری خويش رفتم،

 .تنھا و گريان

 گرھی زدم به دستمالم،

 ولی فراموشم شد

 ک بار نبودکه فقط ھمان ي

 .و ھمچنان آواز خواندم

*** 

 ھمچنان آواز خوان برای خورشيد

 و برای سيگار

 پس از يک سال مدفون زير خاک

  ھمچون جان به در برده ای

 .که به ميدان جنگ باز می گردد

*** 

  بارھا ترا کشتند

 بارھا دوباره زنده شدی

 باز ھم شبان رنج در پيش خواھی داشت

 .نوميد

 نو وقت غرق شد

 و وقت تاريکی

 باز نجات خواھی يافت

 .تا ھمچنان بخوانی

*** 

 آواز خوان برای خورشيد

 و برای سيگار

 پس از يک سال مدفون زير خاک

  ھمچون جان به در برده ای

 .که به ميدان جنگ باز می گردد

*** 

 ترجمه بھرام قديمی

 ٢٠١٢ دسامبر ٢۵؛ ١٣٩١دی ج ۵سه شنبه ،  - :نويسنده

 


