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 کردی،  پرتاپ را (مادر  بم) تنی هزار چند بمب ما سر به
 

 بخورد   ،مورچه  زرد تو  فرق به  آسمانی سنگ
 
 

 ایاالت   —  طلب  دگرگونی  نیروهای  و  ،   سکوالر  ،و  طلب  برابری  ،  آزادیخواه  نیروهای  آمیز  اشتباه  تصور  خالف
  اصلی   اهداف   از  یکی  عنوان  به  کماکان  کشور  آن  خود  بلکه  که  نشد  نزدیک  جهانی  صلح  جبهه  به  تنها  نه  آمریکا  متحده
 . ماند خواهد باقی هم آینده در و ماند باقی جهان طلب صلح های جنبش
 خصوص  به  ،  التین  آمریکای  در  ،  ،  لبنان  ،  سوریه  ،   عراق  ،  افغانستان  در  ،  متحده  ایاالت  مداخالت  و  کشی  لشکر

  در  تجاوز  و  هالیودی  و  عقابی  های  سیاست  گرفتن  پیش  در   و  ،  لبنان  به  کشی  لشکر  ،  گرانادا  اشغال  ،  السالوادور
 استقالل  های  جنبش  اهداف  از  یکی  همچنان  متحده  ایاالت  باید  که  دهد  می  نشان  و  داد  نشان  خوبی  به  ،  دیگر  موارد
 . باشد جهان  ی خواهانه دموکراسی و طلبانه
 جنگ  خطر   ،  یابد  می  بیشتر  گسترش  روز   هر  روسیه  و   چین  و  آمریکا  میان  دنیا  بر  هژمونی  تامین  سر  بر  مبارزه

 . کند می تهدید شدت  به  را ما جهان ، کالن قدرت چند رقابت وحشتناک محصول عنوان به چنان هم وحشتناک های
 دوش  بر  تسلیحاتی  ،  جنگی  مسابقات  بار  و  گرفته  بر  در  را  آنها  عواید  از  مهمی  های  بخش  ها  قدرت  این  نظامی  بودجه
 . کند می سنگینی روز به روز گیتی مردم

 این  تسلیحاتی  ،  نگیج  سیاست   و  است  دارا  را  جنگی  اقتصاد  ترین  متمرکز  امپریالیستی  های  کشور  میان  در  آمریکا
  های  هزینه  و  جنگی  سیاست  گسترش  ،   است  داده   اختصاص  خود  به   آنرا  ملی  عواید  مجموعه   از  مهمی  رقم  کشور
  با   کشور  این  مردمان  و  کشاند  می  و  کشانده  بیشتر  بحران  ی  ورطه  به  روز  به  روز  را  آمریکا   اقتصاد  ،  نظامی

 .  هستند  گریبان به دست مشکالتی
 سیاست  اگر  فردا  و  است   خطر  در  ما  منطقه  در  کشور  این  منافع  که  بدانند  باید  دانند  نمی  اگر  ها  یآمریکای  نتیجه  در

 . آمد خواهد سرش به چه که نیست معلوم منافع این نشود اتخاذ بهتر و دیگر
  عهد   از   هم   و  دارد  خود  بر  عمیق  زخمی  نوین  و  کهن  استعمار  عهد  از   وطن  این   ،  افغانستان  ما  خود   وطن  به  گردیم  بر

 .  دارد شکسته  هم در غروری استعمار
 . دارد فرهنگ و  تمدن ،  آزادیخواهی و استقالل از  مدید ی سابقه ، مدون تاریخ سال  هزار پنج از بیش من وطن
  قبول  و  استعمار  سد  شکستن  برای  ۱۹۱۹ های  سال  طی   خود  تاریخی  حس  مدد   به ۲۰ قرن   ابتدای   در  من  وطن  همین
  رساند   غرب   به  بسیار  سود   راه  این  در   و   داد  نشان  خود  از  بسیار  هایی  تالش  دموکراسی  سمت  به  رفتن   و  ترقی   و  تجدد
 . بود جهان و منطقه در خود آنی منافع و جهانی وحشتناک جنگ دو اسیر غرب زیرا نکرد قانع  را غرب ولی
 به  بسیار باج ، ۱۹۴۵ سال یالتا  کنفرانس ، یالتا در و  نشست عقب کمونیزم و فاشیزم برابر در غرب ها سال این در

 .   داد استالین
 فدا  با  هم  بعد  و  رساند  مدد  مذهبی  ،  نظامی  ،  سیاسی  جنایتکارانه  حرکات  به  بعد  به ۱۹۷۰ های  سال  از  همه  از  بدتر  و

  حرکات   تقویت  طریق  از  کمونیزم  شکست  —  واهی  امید  به  طلب  تجدد  و  اهخو  ترقی  و  خوب  های   رژیم  همه  کردن
 . کرد باز مذهبی فاشیزم و دینی ارتجاع برای را راه ، مذهبی خونریز و خونخوار

 . شد  چه که دیدیم و برون از نه و  پاشید فرو درون از روسی اردوگاهی سوسیالیزم اینکه از  غافل
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