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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

 
  از نشريه پيشرو

 »بنيامين زافانيا«
  پاغر

 نويسندة سياه پوست انگليسي كه بر مدال امپراتوري تف انداخت 

  
  بر خشم تو صد آفرين! »سياه«آي 

  آفتاب عمر تو، بادا برين
  نام تو در كاخها هرگز مباد
  مياد رسم تو وز كاخها هرگز

 تو حماسه، تو شكوه، تو آدمي

  تو چو مرهم زخم ها را همدمي
  وز صالبت هاي ايمانت شگفت
  الله هاي سرخ وجدان از نهفت
  تا لگد بر حلقه هاي زر زدي
  تاج قهر و قهرمان بر سر زدي

  تا مدال زرد وجدانسوز را
  با لگد عفريتيان روز را

  آب كردي اي شكوه آفتاب
  يك نگاه بر دخمة من هم بتاب
  تا خفاش از آشيانم پر كشيد

  دسر كشي» مدالي«در نگاه هايش 
  دست اشغالِ نهاده گردنش
  صد قالده از فروش ميهنش
  شرم بادا شرم، اي آزادگي

  يك دمن آزرم، اي آزادگي
  كه پست» مدالگيري«كُن نهيبي بر 

   پرچم آزادي بر پايي شكست
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  !»زافانيا«شعر من بر پاي تو 
  »زافانيا«شور من در ناي تو 

  ! تو تابنده بادتا ابد برعشق
  !ه بادشور تو در شعر من پايند

           
 آزاد - آزادافغانستان«  وزين پورتالدر » لمبه« در مورد رد مدال امپراتوري از سوي بنيامين زافانيا، نويسندة انقالبي به نام :تذكر

 كه دران مدالگيران بي آزرم ما را با زافانياي انقالبي مقايسه كرده و نشان داده كه چگونه زافانيا برچنين  ايهنوشت »افغانستان
دازد، ارائه كرده كه چگونه انسان شرافتمندي چون زافانيا از رفتن به كاخ قدرتي كه سربازان اوبه مادران مدالي تف مي ان

اما مدالگيران ما با گرفتن مدال از . ه بر چنين مدالي تف مي اندازدسياهان تجاوز كرده، سخت خجالت مي كشد و اينگون
دستاني كه به مادر وطن ما تجاوز كرده، با چشم پارگي خاصي نه تنها شرم نميكنند و خود را ناشرافتمند نمي دانند كه  به خود 

راه را براي به دست آوردن فند هاي بزرگ مي بندند تا » آذين«مي بالند و بي هيچ ننگي آنرا با افتخار در صفحات نشرات شان 
و ازين طريق به , مي سازيم» توده اي«هستيم و انتظارگاه هاي »  سرپرست يتميان«و بزرگتر هموار سازند و بعد بگويند كه ما 

در  كه اميدواريم در شماره هاي بعدي بتوانيم اين نوشتة وزين را  وري پول به عنوان مقدس ترين وظيفه عمل كنندآ عجم
به » آزادافغانستان- آزادافغانستان «  پورتالتا آن وقت خوانندگان عزيز ما مي توانند، اين نوشته را در.  پيشرونيز به چاپ برسانيم

  پ- ن. وجود دارد ايه بخوانند و ببينند كه ميان حرف و عمل منحرفان چپ چه فاصلwww.afgazad.comآدرس  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 بـارك اوبامـا و      دنامعه مدني افغانستان است كـه در ايـن اواخـر بـه ديـ              انديشه، يكي از خانم هاي ج     
 شده و در آخر سفر نيز از دست سناتور امريكايي نـشانش را دريافـت داشـته              "فرَشَم"هيلري كلنتن   

. اين تازه ترين نمونه اعطاي نشان از سوي اشغالگران به يكي از خانم هاي جامعـه مـدني اسـت      . است
دام انديشه اين نشان را دريافت داشته است، بهتر است خود انديشه يا كـساني               اين كه انديشه، براي ك    

 .كه انديشه شان را به كاخ سفيد فرستاده اند، جواب بدهند


