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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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  علی کاظمی: فرستنده

  "چگوارا"بخشی از سخنرانی 

  

    سميالي امپرئیدرنده خو
  

   شناسدي نمی حد و مرزجي که ھئی خودرنده

   ندارد ی سرحد ملکه

  ثل  متلري ارتش ھئی خودرنده

   ست ی شمالیکاي آمرئی خودرنده

   یکي بلژی نوع چتربازھاازھمان

   ري فرانسه در الجزاسميالي امپرئی مثل درنده خوو

   مھم است اري بسسميالي امپری است که برالي دلني ابه

   کند لي تشنه به خون تبدی وحشیوانھاي انسانھا را،  به حکه

   ی و تشته به خونی وحشیوانھايح

   تکه کردن، کشتن  با قصد تکه

  کوچک ۀ  ذرني  آخری و نابودقتل

   زاني پارتاي ،ی مبارز انقالبکي چھره

    یمي ھر رژدر

   رزمد ی می آزادی که برا

    شکنندي رادرھم مشاني پوزه ھاو

  *  خراب کردن مجسمه لومومباامروز

   فردا دوباره ساختن آن و

   آوردي مادمانيه ب

   اي دن انقالبدي شھني ای داستان تراژد

   که مي مطمئن شونکهيوا
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   مي کنی اعتماد نمسميالي به امپرماھرگز

  ! یقي طرچي و ابدأ به ھاصال

  !  سرسوزنکي یحت

   

  لينک سخنرانی چگوارا*** 

FwAPyng6wdo=v?watch/com.youtube.www://http  

  

  

دھا وارد  .  استقالل کونگو درآفريقا متولد شدیپاتريس لومومبا، بان * ود و بع رده ب لومومبا در رشته حقوق تحصيل ک

ه ی، ھنگام١٩۶٠ ژوئن ٣٠در .  آفريقا شدبخش ینھضت آزاد ه رسميت شناخت، ب ه بلژيک استقالل کونگو را ب  ک

ست ر  نخ رایوزي د و ب اب ش شور انتخ ادن و بی ملی آن ک ردن مع ا کان ک هھ ت   و کارخان ردن دس اه ک ا و کوت ھ

رمايه يدیداران بلژيک س سيار  کوش و، ب صاد کونگ ه .  از اقت تقالل کونگو ١٩۶١در ژانوي ا، رھبراس اتريس لومومب  پ

ه  آفريقا، در نتيجهۀ قاری درخشان آزادیھا   از چھرهیو يک) زئير( تعماریچين  زمين ه دست ،ی سياست اس  یموس" ب

از کونگو بودند، به وضع " کاتانگا" ايالت ی و خواستار جدائینشاندگان سياست خارج از دستو يارانش که " چومبه

  . ژرف فرو بردیاين فاجعه جھانيان را در اندوھ.  کشته  و جسدش در اسيد سوزانده شدیفجيع

  پاتريس لومومباست یاز آثارتأليف" سرزمين من  کونگو "


