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 Martyrs  جان بازان 

  
  اھنگر. ش: از

٠٨.٠۶.٠٩  

  

  امپرياليسم از ديدگاه مجيد
   ش١٣٨۶ جوزای ١٨

  

  سخنرانی به مناسبت بيست وھفتمين سالروزشھادت قھرمان ملی کشور مجيد کلکانی

                                                                                                                                   

      با درود به روان پاک شھدای راه آزادی و باالخص نام آور بزرگ خلق ما شھيد مجيد کلکانی  و با سالم به شما 

  !عزيزان ارجمند

ست وھفتمين بار در ياد بود و ارجگذاری از شھادت مجيد قھرمان دور ھم جمع شده ايم و ھريک ما به    اينک برای بي

 . نحوی شھادتش را بزرگ ميداريم و بر شخصيتش ارج مينھيم

  آدمھائی که صادقانه شھيد مجيد را بزرگ ميدارند ھم اکنون درصف بندی ھای اجتماعی جايگاه ويژۀ شانرا دارند و   

 عليرغم تمام مساعدت ھا و نا مساعدت ھا در صف وارسته ترين و پاکبازترين عناصر جامعۀ شان موقعيت تا ھنوز

ميتوان قضاوت کرد که " به بينم کی ازتو تعريف ميکند تا بگويم که توکی ھستی"لذا بنابر اصلی که ميگويند . دارند

ھرگونه قيد و بند ناروا و ظلم و تبعيض، ھوشيارانه شھيد مجيد پاکبازی از وارستگان است که برای وارستگی انسان از 

  .راه نموده است، صادقانه عمل کرده است و پاکبازانه جان داده است

ُ   از صف وارستگان صحبت کرديم، معنی آن از نظرما چيست؟ در صفبندی ھای کنونی جامعۀ ما برعالوۀ َتشخص 

ًرزھای خيلی عميق وبعضا نا زدودنی بين گروه ھا واليه طبقاتی و موقعيت اجتماعی، طی عملکرد حدود سه دھه، م

. ھای اجتماعی وانديشه ھا و تفکرات شان به وجود آمد که در شرايط عادی شايد طی قرنھا با چنين ژرفائی ايجاد نميشد

د، انديشه نقابھا دريده ش. طی اين سه دھه تالطم، درجامعۀ ما ھمه غربال شدند و ھرکس ھر استعدادی که داشت تبارزداد

گروه ھای معينی که در شرايط آرام و انتظارقدرت رياکارانه دم از تمدن، . ھا محک زده شد و ظرفيت ھا بيرون ريخت

پيشرفت و دگرگونی به نفع خلق ميزدند، باندھای قدرت طلب مزدور و آدمکشی بر آمدند که صفحات تاريخ را با  

  . عملکرد شان ننگين ساختند
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ری که در ردای تقد س خزيده و از معتقدات دينی و مذھبی مردم سوء استفاده ميکردند در عمل غالم     دھاره ھای ديگ

بچگان پست اجنبی ازآب درآمدند که به اشارۀ ابروی اجنبی بيرحم، ملک و وطن را ويران و برباد کردند و خون انسان 

  . بيگناه اين سر زمين را موج موج ريختاندند و ميريزند

ظرداشت چنين محشری و چنين نامه ھای اعمالی برای گروه ھا و شخصيت ھا و انديشه ھای شان است که     با درن

شھيدمجيد، تفکرش، موضعگيری ھای او و مردمی که او را بزرگ می دارند و برتداوم راھش قدم ميگذارند از ويژگی 

فقط برای آزادی و رفاه ملک و مردم خاصی برخوردار ميشوند و صف وارستگانی را ميسازند که بيدريغ و بی غرض 

 بار بلکه ھميشه به آن بازگرديم، آنرا ارج بداريم، ازسجايای آن ٢٧محروم شان ايثارکرده اند وشايسته است که نه 

استنباط نشود که شھيد مجيد فوق انسان بود و يا پير  ازاين گفته ام چنين.  بياموزيم و آنرا باز بينی و بازآموزی کنيم

نه مجيد فوق انسان نبود، موجود خيالی و افسانوی ھم نبود، تقدس . مقدسی بود وانديشه اش آسمانی و ازين قبيلُومرشد 

او قھرمانی توده ای، عملورز، خودگذر و آگاه به رسالت اجتماعيش بود که متکی . و معجزه و کرامات ھم نداشت

واقعيات را آنچنانکه بود به . ان را درک ميکردبرانديشه و جھانبينی علميش ضرورتھای اجتماعی و نيازمبرم زم

مطالعه ميگرفت، درحد فھم وتوانش به ماھيت وعمق پديده ھای ذيدخل در جامعه و پيرامونش داخل شد، آنھارا شناخت 

 . ومتناسب باشناختش عمل کرد، ذھنيگری نکرد و با شايد و اگر ھا ھم دلخوش نمی کرد

خصوصيات سياسی امپرياليسم عبارتست از بسط ارتجاع در تمام جھات و : "ه بود که ًمثال او آموخته بود و دريافت    

 ".تشديد ستمگری ملی

سوسيال امپرياليسم وسيلۀ ترقی و تامين عدالت "ً بنا کوچکترين ترديدی بخود راه نداد که گويا اگر چنين و چنان شود 

". امريکا کشور ما را از سلطۀ سوسيال امپرياليسم ميرھاندامپريالسيم "و يا اگر فالن وبه ھمان بشود " اجتماعی ميشود

وبيشک به تائيد مجيد تئوری که بازگمان ميکند . او چنين پندارھائی را اشتباه وعملکرد به آنرا تسليم طلبی خواند

 تئوری امپرياليسم کشورما را ازچنگال ارتجاع و فئوداليسم ميرھاند و مارا ازعطيۀ دموکراسی برخوردارميسازد نيز

  . تسليم طلبانه است و در تقابل با انديشه ھای مجيد

    شھيد مجيد مبتنی برشناخت عميق ريشه ھای تاريخی و ديالکتيک رشد امپرياليسم، چھرۀ امپرياليسم، سوسيال 

ھا در امپرياليسم و ارتجاع را به عنوان عوامل عمدۀ بدبختی جامعه و کشورش آنچنانکه بودند شناخت، نه آنچنانکه آن

". . . او با تجاوز سوسيال امپرياليسم و مداخالت امپرياليسم به کشورما  به حق به اين نتيجه رسيد که . بارۀ خود ميگفتند

جھانخواران امپرياليست که يکی در تالش استيال با اتکا بر سرمايۀ دالل دولتی ميکوشد کشور ما را به مستعمرۀ مقھور 

 خود مبدل سازد و ديگری ازسنگر رقابت با دمسازی با نيروھای رجعتگرا ميخواھد و پرشگاه توسعه جوئی ھای بعدی

 دريک صف و خلق قھرمانی که –جنبش آزادی بخش ما را به بيراھۀ تاريکی، عقبماندگی واسارت مخفی رھنمون شود 

 انسانی خود ميرزمد باعشق شکوھنمد به ميھن و با دلبستگی غرورانگيز به نواميس ملی درراه آزادی، رفاه و کرامت

)                                                                                                                      اعالميۀ ساما...".(درصف ديگر قرار دارد 

 دغدغه وھراس درصف مردم خود و در تقابل با امپرياليسم و نيروھای دمساز      مجيد و يارانش با اين تشخيص بدون

  .با آن قرار گرفتند و پاکبازانه عمل کردند

و . اوبه حق دريافته بود که امپرياليسم يعنی استعمار، يعنی جنگ، يعنی جھانگشائی و خونريزی يعنی اسارت!     آری

او درست درک کرده بود که امپرياليسم ھر نامی که با خود بگذارد، . تدمسازی با او يعنی دمسازی با خونريزی واسار

دشمن خلقھا است و برای بدست آوردن سود که ھدف اصلی اش است، گاھی کشورھا وخلقھا را با زور توپ و تانک و 

قھا را به بمب به مستعمرۀ مقھور خود مبدل ميکند و گاھی ھم با دمسازی با نيروھای رجعتگرای بومی، کشورھا و خل
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در رسيدن به اين ھدف است که از ابزارمختلف استفاده ميکند و نقاب ھای مذھب، تمدن . اسارت مخفی اش درمی آورد

ُنيز به رخ ميکشد، که خلقھا و نيروھای مردمی نبايد مجاب آن شوند  خواھی، دموکراسی خواھی و حتی سوسيا ليسم را

          .     و درصفبندی ھای شان فتوری ايجاد شود

ً   جان مطلب اينجاست که شناخت و فھم کليۀ اين مسايل، که ظاھرا بديھی جلوه ميکند، کار ساده و ھمگانی نبود و 

ما در . نه چنين نيست. امروزھم گمان نرود که درک اين مسئله کاری ساده و بيان آن تکرار مکررات است. نيست

 به گمراھی رفتن آگاھانی بوده و ھستيم که دمسازشدن شان با مقاطع مختلف درشناخت امپرياليسم شاھد لغزيدن و

برخی اوقات در جامعه پديده ھا و مسايلی پيش می آيند که عليرغم ظاھر . امپرياليسم ضايعات فراوانی به بارآورده است

درک چنين . ُو به قول معروف ھزار رخ و ھزار چھره دارند. ساده و يا اغواگرشان از بغرنجی خاصی برخوردار اند

مسايلی به فھم ھمگان نميگنجد و ھمه قادر نيستند چگونگی ماھيت آن پديدۀ مشخص، اثرات خوب و بد آن را درجامعه و 

از ھمه مھمتر درک قانونمندی درونی آن و باالثر نحوۀ جھت دھی اشرا به سود جامعه و يا نحوۀ مبارزه با اثرات سوء 

که با عدم شناخت آن پديده و ناتوانی در برخورد سالم به آن و با کجدار و مريزھا، حتی گاھی اتفاق ميافتد .  آنرا بدانند

ًمضرات آن پديده اثرات بد و ويرانگری بر اجتماع به جا ميگذارد که بعضا جبران ناپذيرھم است ِ ُ .  

 جامعه و مبارزه     کشف و شناخت ماھيت اين پديده ھا و اثرگذاری بر روی آن، بھره گيری از مميزات خوبش به سود

ھمين ويژگيست . با اثرات بد آن بدون ھراس و وسواس و انديشه بخود، ويژگی قھرمانان جامعه و نحوۀ تفکرشان است

که آنھا را يک سر و گردن ازديگران افراشته ترميسازد، حضور و نقش شانرا درجامعه فوق العادگی ميبخشد و جايگاه 

تا آنجا که پس از مرگ طبيعی يا شھادت قھرمان ھم که . ختصاص ميدھدخاصی در روان جامعه به قھرمان شان ا

ديگرحضور فزيکی در جامعه ندارد، حضور معنويش در اذھان و روان مردم کماکان محسوس است و گھگاھی 

  . شھيد مجيد نيز ازين تبار است. جاودانه گی می يابد

ُص ستراتيژی آن در آيندۀ کشورما، با اين عمق که او و تشخي) به ھر شکل و نام آن(    تشخيص ماھيت امپرياليسم 

حتی تا امروز ھم عده ای از نخبگان و متفکرين جامعۀ ما درين رابطه در ابھام . مطرح ميکند کاريست کليدی واساسی

ستم ًبعضا ديده شده که تحليلگرانی در جمعبندی تاريخ وعملکرد نيروھا وسي. به سرميبرند و يا به گمراھی سفر ميکنند

ھای اجتماعی به وقايع يک چشمه مينگرند و يا از روی تعصب ويا ھم زير تاثير تبليغات و ھياھوی سيستم ھای 

گاھی ھم طوالنی شدن . ُپروپاگندچی، دروغباف و اغواگر چنان به انحراف ميروند که انسان را به تحير فرو ميبرند

شم رس، عده ای مبارزين را خسته ميسازد و ديگر تحمل زمان مبارزه و نبود توازن قوا و دور بودن پيروزی از چ

ُدر چنين حالی نيز خيال پلو راه ھای ميان بر، بر آنھا غلبه ميکند و با تحليل . بردن رنج مبارزه را از آنھا سلب ميکند

سم، ورنه درھمين شناخت امپريالي. ھای مندرآوردی تغيير موضع ميدھند و صف خلق را با صف دشمن مغشوش ميکنند

ًما ھمه خوانده ايم و قسما شاھديم که سيستم امپرياليسم جھانی ازآغاز پيدائی اش چون درنده ای وحشی در جنگ و 

چرا ياد برخی ھا ميرود که نيمۀ اول . خونريزی و ويرانی رشد و قوام يافته و بقايش را در سلطه بر ديگران ميجويد

ای انگليس و آلمان بود که بر سر کنترول اروپا دو جنگ جھانی را قرن بيستم شاھد تضاد و درگيری بين امپرياليستھ

  .برپا کردند، مليونھا انسان را به خون کشيدند و قسمت ھائی از آبادی و تمدن بشريت را به خاک يکسان کردند

تيجه اش به      نيمۀ دوم قرن بيستم شاھد جنگ  سرد بين دو بلوک امپرياليستی به رھبری امريکا و شوروی بوديم که ن

بردگی کشيدن قسمتھائی از جھان توسط ھرکدام و به خون کشيدن بخشھائی از جھان توسط شان مثل ويتنام، افغانستان، 

ھواپيماھای امريکائی و ) قبل از اشغال عراق (٢٠٠٠ تا ١٩٩١به گزارش رسانه ھا درفاصلۀ . سومالی،عراق است

   .راق انجام دادند ھزار ماموريت بمب افگنی بر روی ع٢٨٠انگليسی 
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   )         ٧ شماره ٢٠٠٠  دسامبر Review ماه نامۀ –  عراق ده سال زير سلطه - Anthony Arnoveگزارشی از (  

ًعالوتا ساخت و گسترش سالح ھای کشتار جمعی و ويرانی وحشت آور محيط زيست نيز محصول رشد سيستم 

  . است اين موجود خونخوار، ويرانگر و منفور–امپرياليستی 

    ھزارۀ سوم ھم که با يورش نظامی و وحشيانۀ امپرياليسم به افغانستان وعراق آغازشد و نئوليبراليسم امريکائی 

، برآنست  تا  با زوراسلحه و ريختن خون انسانھا و ويرانی تمدنھای ديگر، آقائی اش را برجھان "جھانی شدن"زيرنام 

اسی و تمدن با مستبدترين، مرتجعترين و وحشی ترين نيروھای جھان اتحاد و و درين راه اين مناديان دموکر. اعمال کند

 مذھبی پاکستان را متحد نزديک خود ميدانند، شيخ ھای مرتجع خليج فارس را که با –رژيم نظامی . ھمسوئی دارند

قرون وسطائی سعودی ابتدائی ترين حقوق انسانی در امير نشينھای شان در تقابل ھستند به آغوش ميکشند، رژيم ماقبل 

صيھونيسم خونخوار و نسل کش اسرائيل که ھرروز . که ھنوز انسانھا را گردن ميزند دوست مطمئن امپرياليسم است

با اين حال وحشتناکتر، خونريزتر، ارتجاعی . خون دھھا انسان بيگناه فلسطينی را ميريزد، نورچشمی امپرياليسم است

ولی عده ای  ھنوز يا آنرا نميشناسند و . ليستی در جھان چيزی نميتوان سراغ کردتر و ضد انسانی تر از سيستم امپريا

  . . .يا

   پس از سقوط و فروپاشی اتحاد شوروی سابق عده ای از تئوريسن ھای جھان سرمايه مانند فوکوياما ناشيانه پايان 

 که ديگر با وارد شدن به عصرگلوبال تاريخ را اعالن کردند و برخی مانند مايکل ھارست وآنتونيونگری اعالن کردند

يا جھانی شدن، امپرياليسم و استعمارازميان رفته و ديگرجھان شاھد رقابت و جنگ ميان انحصارات و دولتھای 

  .امپرياليستی نخواھد بود

   )          ٣٣٣ص " امپراطوری  "Empireکتاب  (            

در سندی که توسط نيويورک تايمز انتشار يافت " پال ولفوويتز"گون اما از سوی ديگر يکی از طراحان ستراتژيک پنتا

  :  امريکا را چنين بيان داشت" نظم نوين جھانی" 

اياالت متحده بايد رھبری الزم برای برقراری و محافظت از چنان نظم نوين جھانی داشته باشد که بتواند به رقبای     "

ر يا موضعی تھاجمی تر برای دفاع از منافع مشروع خود را بالقوه بفھماند ھوس دنبال کردن نقشی بزرگت

مابايد وسايل و ابزار الزم برای مقابله و دفع رقبای بالقوه را حتا اگر بخواھند ھوس بوجود آوردن . . . درسرنپرورانند

، تجديد حيات برای رسيدن به اھداف فوق. . . نقشی بزرگتر، چه منطقه ای و چه جھانی در سر بپرورانند داشته باشيم

قدرت نظامی موثری ضروری است، چراکه وجود چنين قدرتی به طور ضمنی به اين رقبای بالقوه خواھد فھماند که 

                 ."  ًحتی اميد آنرا نخواھند داشت که به آسانی و سريعا بتوانند به موضعی برتر در سطح جھانی دست يابند

  )  ص اول١٩٩٢ مارس ٨ –نيويورک تايمز (                                                                                       

جھان بعد ازاين يک ونيم دھه به طورکامل شاھد شکست تئوری بافی ھای فوکوياماھا ومايکل ھارت ھا و آنتونيونگری 

اين خود .  ايانۀ امريکا صحه گذاشته استھا وامثال شان بوده و برتطبيق تئوری ھای جنگ افروزانه و سلطه گر

ھمين اکنون استقرار پايگاه ھای رادار وضد راکت در . درماھيت امپرياليسم تغييری رخ نداده استبيانگرآنست که 

پولند و جمھوری چک و ساختن سيستم محافظ ضد موشکی و ساخت وگسترش سالح ھای مدھش توسط امريکا، 

وم تضاد و رقابت بين امپرياليستھا، قطب بندی ھای جديد و بيانگر تھديد يک جنگ روسيه، چين وغيره حاکی از تدا

  . جھانی ديگر است، که عامل عمدۀ آن امپرياليسم جھانی و در راس آن امريکا است
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    ما ھمچنان شاھديم که تمام نيروھای ماورای ارتجاعی که امروز به نام تروريست در جھان مسمی شده اند و در 

. وشۀ جھان وحشت برپا کرده اند، بدون استثنا ساخته و پرداختۀ امپرياليسم و به ويژه  امپرياليسم امريکا ھستندگوشه گ

  .  که  در تقابل با کمونيسم ساخته وسازماندھی و مسلح شده بودند

روريسم موجود و     من نميخواھم در رابطه به پيوند تروريزم با امپرياليسم امريکا و اينکه امريکا خالق و مجری ت

درين رابطه آثار فروان به نشر رسيده و مدارک زيادی در . خودش سردمدار تروريسم جھانی است درينجا صحبت کنم

مدارک و واقعيت ھا ھنوزھم در اينجا و آنجا از  عليرغم ھمۀ اينصحبت من دور اين محور ميچرخد که . دست است

 و قھرمان مجيد دالت و تامين حقوق بشر داشتن، دور از واقعيت استامپرياليسم انتظار دموکراسی، پيشرفت و حتی ع

او .  سنگر بندی کرد– از ھر قماش آن -روی ھمين شناخت تاکيد و درين رابطه جبھه گيری و درتقابل با امپرياليسم 

طرح و به آن نبرد ضد امپرياليستی را با شعار و ھدف آزادی ملی، دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی وگرايش مترقی 

در طرح اين شعاررابطۀ ديالکتيکی ناگسستنی بين آزادی، دموکراسی، عدالت و گرايش مترقی . باورمندانه عمل کرد

  : قايل ميشد و اين رابطه را به استناد تجارب تاريخ  چنين فورمولبندی  کرد

 ما به بھای خون ھزاران فرزند تجارب سرتاسر جامعۀ بشری و منجمله نبردھای ضد امپرياليستی پارينۀ خلق    " 

پاکباز اين سرزمين مويد اين حقيقت است که آزادی ملی بدون دموکراسی واقعی، عدالت اجتماعی و گرايش مترقی جز 

  )اولين اعالميۀ  ساما ". ( اسارت نوين و ضياع خون ھای ريخته شده پيامدی نداشته و نخواھد داشت 

رانش، يکبارديگرسوگمندانه ديديم که چسان جنبش برحق آزاديخواھانه و ضد      متکی براين درک عميق مجيد و يا

سوسيال امپرياليستی مردم ما با دادن خون بيش ازيک مليون قربانی و تحمل رنجھای توانفرسا و خسارات بيحد، زير 

سی وعدالت اجتماعی، َفشارمداخالت امريکا و متحدينش به دليل انحراف از گرايش مترقی وبه َتبع آن عدول از دموکرا

 امپرياليستی فرورفت و با ضياع خونھای ريخته شده، –عليرغم طرد ارتش متجاوز روس، به کام نيروھای ارتجاعی 

 کشور و زيرچکمه ھای خونين جنايتکاران ٣۶جامعۀ ما اکنون ھم در اسارتی نوين درچنگال و اشغال نظاميان بيش از

  .ن درآن جاريستبومی دست و پا ميزند و ھنوزھم جوی خو

    اين منتھای خود فريبی است که تصور کنيم امريکا و متحدينش محض رضای خدا بساط فئوداليسم و ارتجاع را از 

 سياسی را فراھم ميسازند و در فرجام ما را به يک جامعۀ –جامعۀ ما بر می چينند و گويا زمينه ھای رشد اقتصادی

ما در جھان کنونی نمونه ھای فراوانی از کشورھای .  ھرگزاتفاق نخواھد افتادچنين چيزی. دموکراتيک گذار خواھند داد

ًجھان داريم که امريکا و يا کال امپرياليستھا در آن کشورھا نفوذ کامل داشتند وھر چه دلشان خواست کردند، ولی نتيجه 

و به مردم آن کشورھا جز فقر و . اين شد که تمام دارائی آن کشورھا، حتی منابع زير زمينی شانرا نيز غارت کردند

  .سياه روزی، بردگی، فساد اخالق و دريک کالم محو ھستی وھويت چيزديگری باقی نگذاشتند

.     در اندونيزيا و فليپين حاکميت ھای ارتجاعی شان، خود و کشورشان را دربست تحويل امپرياليستھا کردند

 درصد از ٧۵به ازای آن آمار نشان ميدھد که در فليپين بيش از . امپرياليستھا تمام دار و ندار شانرا به غارت بردند

 به  بعد به  دوبرابر افزايش ١٩٨۵خانوارھای روستائی در فقر مطلق زندگی ميکنند و ميزان گرسنگی و بی غذائی از 

تی مردم را در ترکيه زيرپای امپرياليستھا ھمه چيز له شده و تمام ھس. اندونيزيا از آنھم بدتر است. يافته است

 تا ١٣ھم اکنون ترکيه بيش از ده مليون نفر بيکار دارد و . امپرياليستھا به ھمدستی عوامل بومی شان غارت کرده اند

به عالوه اينکه مليونھا ترک برای .  مليون انسان زير خط فقر زندگی ميکنند٢۵ مليون انسان در مرز گرسنگی و ١۵

  . پراکنده شده اندبدست آوردن لقمۀ نانی در سراسر جھان 
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    کشورھای زيادی مثل گانا، مکزيک،ارجنتاين درگوشه گوشۀ جھان بدست امپرياليست ھا توسط بانک جھانی و 

در . صندوق بين المللی پول وامثال شان در سياه چال فقر، بيکاری و گرسنگی فرو رفتند و تمام ھستی شان به يغما رفت

ال و حاکميت بی چون وچرای امپرياليسم، روز تا روز دامنۀ فقر و بد بختی کشور خود ما اينک بعد از شش سال اشغ

مليارد دالر را امريکائيھا مصرف امور ) ٩٠(تا کنون بيش از نود. گسترده تر ميشود و ما زير بار قرض فرو ميرويم

يستھا، از گوشت و فقط الشخوارصفتانی که ازحاشيۀ شکار امپريال. نظامی و ساختن پايگاه برای خودشان کرده اند

پوست خلق مظلوم ما به نوائی رسيده اند ازاين وضعيت راضی ھستند، اکثريت عظيم مردم که روزتا روز بر فقر و 

  .رنج شان افزوده ميشود برامپرياليسم و متحدينش نفرين ميفرستند

لسه به اسناد و آماری بيشتر از      من بنا ندارم درينجا بحث آمار و ارقامی کنم، عدۀ زيادی از دوستان حاضر درين ج

  . من دسترسی دارند و نيازی برای اثبات غارتگری امپرياليسم در سطح جھان  درين جلسه نمی بينم 

    و اما درکشور خود ما، درينجا نيز نميخواھم از خيانت بزرگی که امپرياليسم و در راس آن امپرياليسم امريکا در 

مت ضد سوسيال امپرياليستی ما کردند و در نتيجه شرير ترين گروه ھا و اليه ھای دست درازی ھای شان به جنبش مقاو

اجتماعی جامعۀ مارا با ھمراھان جھانی شان بر سرنوشت ما به زور آتش مسلسل و سر بريدن ھا حاکم ساختند و کشور 

انسان ميھن  چگونه ميتواندتاکيد من براينست که  . ما را يک قرن ديگر از ھمه جھات به عقب  راندند، صحبت بکنم

ھمه وقايع باخبر باشد و يا حتی در جريان آن باشد و در آن قربانی داده باشد، بازھم دست  پرست و مردم دوستی از اين

 بشود؟ امريکا و متحدينش بگذارد و وسيلۀ  تداوم آ ن سياست ھای جنايتبار و غارتگرانه، فقط با تغيير شکل در دست

  بيابند؟" قانع کنندۀ برای طرفين"ھند باجلب دلسوزی استعمارگران راه حل شايد اين عده ميخوا

قانع "عده ای اند که در متن استعماری خواستار راه حل ھای : "درين رابطه به شھيد رھبر مراجعه ميکنيم اوميگويد

. راضی به عقب نشينی نمايندميباشند و فکر ميکنند با دلسوزی و با استرحام ميتوانند استعمارگر را " کننده برای طرفين

اين عده فکر ميکنند با توافقات پشت پرده و با زد و بندھای موقتی ميتوانند کمکی به ملت استعمار شدۀ خود بنمايند و يا 

ًواقعا ميتوانند  حاکميت ملی و يا آزادی را به مردم بازگردانند غافل ازينکه استعمارگرازآنھا به عنوان عروسکھای خيمه 

را ميکنند " درخلوت آنکارديگر"ی استفاده ميکند تا مردم را مقھور و مسحور حرکات بوالعجبانۀ آنھا بنمايد و شب باز

  )تسليم طلبی درقلمرو مبارزه وبقا." (که پامال کردن شرافت، آبرو و غرور ملی ماست

د موارد زيادی ازين حال ديگر ما طی سالھای متمادی شاھ.     و بيشک ھم چنان است که شھيد رھبر گفته است

عده ای از روشنفکران و بخشھائی از جامعۀ خود بوده "  زد وبندھای موقتی"و " توافقات پشت پرده"، "دلسوزی ھا"

" خيمه شب بازی"ولی در تمام اين حاالت به روشنی ديده ايم که استعمارگر از آنھا به عنوان عروسک ھای  . ايم

کار ديگری از پيش برده "  پايمال کردن شرافت، آبرو و غرور ملی ما"ر جز استفاده کرد و آنھا به قول شھيد رھب

  .  نتوانستند

 فھم نادرست از شناخت امپرياليسم و – اگر ُخبث نيت را نه بينيم –    به نظر من در پس کليۀ اين حرکات بوالعجبانه 

مشکل را ھم در شناخت سوسيال امپرياليسم ما اين . ستراتيژی ھا و نيات استعمارگرانه و جھانگشايانه اش نھفته است

داشتيم و محصول آن تسليم طلبی بود که در جبران آن جنبش )  پرچمی ھا–البته نه خلقی (توسط عدۀ روشنفکران 

و ھم اينک در شناخت امپرياليسم امريکا و متحد ينش اين مشکل را داريم که . انقالبی ضربت ھای محکمی را متقبل شد

  . نادانی شان با آبرو وغرور ملی ما بازی ميکنند و در تداوم آن تاريخ مارا به لجن ميکشندعده ای باز با 

    يکی از تبارزات ديگر حرکات بوالعجبانهء روشنفکران که از عدم شناخت شان از امپرياليسم و عملکردھايش ناشی 

 دموکراتيک ناشيانه صفی – جنبش ملیعده ای از روشنفکران وابسته به. ميشود، آرزوی رسيدن فوری به  قدرت است
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اينجاست که . را برای قدرت و حاکميت درذھن خود ترسيم ميکنند و درين صف ھم اکنون نوبت را حق خود ميدانند

و در . ميخوانند. . . و" شعاردورازواقعيت"،  "ماجراجوئی"، " چپ روی"ھرگونه تئوری وعمل خالف اين پندار را 

مل نشان ميدھند که در خنثی کردن و نفی آن به ھمان شدت به آغوش استعمارگر و به تحليل برخورد به آن چنان شدت ع

اين عده، اگر خوشبينانه به آنھا    بنگريم، ماھيت وسرشت . پرت ميشوند" دشمن آشتی ناپذيرمردم"شھيد مجيد به آغوش 

و به مسايل سطحی و آنی بی اھميت رفرميستی امپرياليسم و عملکرد تاريخی آنرا يا درک نميکنند و يا نا ديده ميگيرند 

  . بی پايه می چسپند

    درک درست از امپرياليسم جھانی وعملکرد آن درجامعۀ ما چنين است که، امپرياليسم طی سه دھه با ھجوم و فرو 

ور ما را ريختن سيل بمب و صدور اسلحه به کشور ما، به دستياری مرتجعترين اقشار واليه ھای اجتماعی، مردم و کش

در قعر يک سونامی ويرانگر وحشتناک و گسترده فرو برد که در نتيجه تمام عرصه ھای اقتصادی، اجتماعی، سياسی، 

اين تکان و ويرانگری به حدی عميق بود و ھست که . فرھنگی و ھمه وھمه را زير و رو نموده و به خاک يکسان کرد

چنانکه روسھا نتوانستند از تضادھا و به . رجی و داخلی اش نيزبرآمداز کنترول کامل و دلخواه ايجادگران و عامالن خا

ھکذا امريکائی ھا و متحدين شان ھم نتوانستند و نميتوانند به طور .  پرچمی شان جلوبگيرند–ھم ريزی مزدوران خلقی 

َه ما ُمرتب شاھد به ھمين دليل است ک.  طالبی شان را به دلخواه خود سمت وسو بدھند–کامل دست پروردگان اخوانی 
اين درھم و برھمی که ازشدت تصادم وخشونت امپرياليستھا . تغيير مھره ھا وگروه ھای مزدور درقدرت بوديم وھستيم

 انقالبی ضربت خورده، –ًبامردم، درجامعۀ ما به وجود آمده معنی آنرا نميدھد که روشنفکر و يا کال نيروھای ملی 

  . توانند ادعای الترناتيف قدرت بودن، آنھم در سايۀ امپرياليسم،  بکنندزخمی، خسته، فرسوده و نا متشکل مي

ً    به نظر من يکی از داليل به گمراھی رفتن افراد و دسته ھائی از روشنفکران ھمينست که فورا از خود و يا از 

ی و دموکرات بودن ضديت با اينھا نمی دانند و يا نمی خواھند بدانند که شرط اول مل. ديگران الترناتيف قدرت ميخواھند

وضديت بااستعمار و تجاوز يعنی ضديت با . استعمار وضديت با تجاوز به حق حاکميت کشور و مردم شان است

فقط کسی ميتواند ھم اکنون در افغانستان اشغال شده دم از قدرت و شرکت در قدرت بزند که با امپرياليستھا .  امپرياليسم

ُشان مھره ای اجرائی بی اراده . . . رد و درتحقق اھداف سياسی، نظامی، اقتصادی وبرای غارت کشورش سرجوال بگي
پندارھای که گويا برآنند تا ازھمسوئی با امپرياليستھا که با . و چنين کسانی نه نيروی ملی استند و نه دموکرات. باشد

رھای خامی است که شھيد مجيد آنرا اھداف خاصی درينجا آمده اند، ميتوانند زمينه ساز اھداف ديگری بشوند، پندا

ميداند که پامال کردن شرافت، آبرو وغرور ملی مارا در "  حرکات بوالعجبانه"و شھيد رھبر آنرا  " ُبازی با دم اژدھا "

  . پی دارد

، در     ھيچکس قادرنيست که گويا با نفوذ در دستگاه ادارۀ مستعمراتی افغانستان جلو ھمسوئی و ھمکاری امپرياليسم را

آنچنانکه ھيچکس قادر نشد جلو رشد تفنگساالر و ترياک ساالرھمسو با . ًصورت تامين منافعش، مثال با طا لب بگيرد

اين وسواس که گويا عده ای با ھمکاری و کمک به امپرياليست ھای اشغالگر کشورما ميکوشند از . امپرياليسم را بگيرد

 جلو بگيرند و به دموکراسی کمک کنند، وسواس شيطانی است و شياطين غلتيدن کشور به دام حاکميت اخوانی يا طالبی

امريکائی ھا که . امپرياليسم برای بلعيدن بيشتر روشنفکران خوش خيال و ناپيگير آنرا شايع ميسازند و دامن ميزنند

د دموکراتيک زمانی اخوان و بعد طالب و حال ھم ترکيبی از ھمه را درکشور ما حاکم ساختند، خيلی خوب ماھيت ض

 B ۵٢و وقتی ھم يکی را بدست ديگری و ديگری را با بمباردمان طيارات . وضد بشری شانرا می شناختند ومی شناسند

ُو راکت ھای دور برد کنار زدند، ھرگز ھدف شان تحقق دموکراسی، تامين حقوق زنان و تامين صلح و آرامش در 

حال ھم اگر منافع شان ايجاب کند دوباره طالب . ديگر چنين طلب ميکردمنافع شان آنروز چنان و روز .  افغانستان نبود
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ُو گلبدين را می آورند ومشورۀ کس ويا  حضور احمد و محمود  درفالن پست و مقام پوشالی ھيچکاری را عوض کرده 

  . نمی تواند

امپرياليسم به ھر شکل و   "    اينجاست که شناخت شھيد مجيد از امپرياليسم صحت خود را بار ديگر اثبات ميکند که

  ". رنگ  و زير ھر شعاری دشمن آشتی ناپذير خلقھاست

.      ما اينک برای چندمين بار شاھديم که مردم درين شناخت از اکثر نيروھای سياسی و روشنفکر پيشی گرفتند

 ميدان شتافتند و بر وسواسھای آنچنانکه در تقابل با سوسيال امپرياليسم اين مردم بودند که پيشتر از پيشآھنگان شان به

اينک عليرغم تمام فريب و اغواھای دموکراتيک و وعده  وعيد ھای . شيطانی برخی از روشنفکران خط بطالن کشيدند

ھم . بازسازی، تبارزعملی تضاد آشتی ناپذير مردم با امپرياليسم، زودتر از پيشآھنگان سياسی طبقات انقالبی آشکار شد

ار مملکت مردم به اغراض شوم استعماری امپريالستھای اشغالگر کشور شان پی بردند و به غرور اکنون در گوشه و کن

در کابل، جالل آباد، . و تکبر استعماری اشغالگران وعملکرد ضد انسانی و کشتارھای بيرحمانۀ شان اعتراض ميکنند

ر نظاميان افغان و وحشی گری نظاميان  جاھای مختلف بر عليه کشتار غي. . . پکتيا، ھرات، قندھار، پروان، بلخ  و

  . متجاوز تظاھرات گستردۀ مردمی برپا شد

    طبق يک گزارش تلفنی به تلويزيون آريانا، نيروھای خارجی در شيندند خودسرانه به خانه ھای مردم داخل شده و 

 دست ھم داده بر سربازان مردم به دفاع از خود دست در.  اجتماعی مردم را زير پا کردند–تمام ارزشھای فرھنگی 

خارجی شوريدند، عده ای ازآنھا را خلع سالح کردند و حتی لباسھای نظامی شانرا نيز بيرون کرده وعده ای از مردم به 

بعد قوای ھوائی آيساف منطقه را بمباردمان کرد و گفته ميشود که بيش از صد نفر کشته و ده ھا زخمی از . تن کردند

عمق اين فاجعه به حدی است که کرزی برای روپوشی آن به شيندند .  طفل  بجا گذاشته استمردم محل اعم از زن و

و برا ی اغوای مردم به ِازای اين ھمه قربانی وعده داد که . رفت و باريختن اشک تمساح از مردم معذرت خواست

ر قتل و کشتار مردم بيگناه به خالصه روزی نيست که ازجاھای مختلف خب!!   ولسوالی شيندند را به واليت ارتقا دھد

  . اينست ماھيت اصلی امپرياليسم وعوامل بومی دست نشاندهء آن. گوش نرسد

ًچنين عملکردھای وحشيانه و خونبار روز تا روز گسترش می يابد و يقينا عکس العمل مردم در !     آری دوستان

آغاز يک مقاومت ھمگانی است که از کنترول و و اين خود . ضديت با نيروھای تجاوزگر نيز گسترش متقابل می يابد

 دموکرات، آزاديخواه وانقالبی، ازاين موج برحق –بيشک درنبود يک نيروی ملی. ارادۀ اين و آنھم خارج است

 خلقی بھره برده  و استفادۀ سوء ميکنند و باز کار را – جھادی يا پرچمی –اعتراضی مردم نيروھای ارتجاعی طا لب 

افتراق .  که شايد ديگر جبران آن يا ممکن نباشد و يا ھم به قربانی ھای زيادی ضرورت پيدا کندبجائی ميرسانند

 دموکراتيک و دوری شان از مردم و در پيلۀ جنجالھای روشنفکرانه ماندن، مسئوليت اين نيروھا را –نيروھای ملی

شمن مردم و دريافت نکات اشتراک خود به اين نيروھا بايد بعد از اين ھمه تجارب با تشخيص دوست ود. سنگين ميسازد

  . وسواس ھا و به اين تشتت و خودخوری و دوری گزينی از مردم پايان دھند

    ما راه ھای مختلفی را آزموديم، جمعبندی مجموع اين راھھا بايد درس بزرگی باشد برای ما و ديگر بيش از ين وقت 

ه برقربانی ھای مردم و اشغال، غارت و ويرانی کشور خود بدست خود و مردم را تلف نسازيم و آگاه و يا ناخودآگا

  .اجانب و عوامل بومی شان صحه نگذاريم

يا جبھۀ شمال از اخوانيھا و خلقی " جبھۀ ملی. "    ھم اکنون قطب بندی ھای سياسی دشمنان مردم به شدت جريان دارد

شان و به اشارۀ اربابان براختالفات ايدئولوژيک و گذشتۀ آنھا توانستند برای تامين منافع سياسی .  پرچميھا ساخته شد–

يک " جبھۀ ملی"درتقابل آن و به اصطالح برای مقابله با خطر . خون آلودشان پا بگذارند و دريک جبھه متشکل شوند
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ل  ساخته شده که ترکيبی است از گروپ کرزی با سياف و مولوی وکيل احمد متوک– درواقع جبھۀ جنوب -کميتۀ بحران 

بنابر گزارش رسانه ھا اين جبھه نيز برای جلب نيروھای مختلف اجتماعی کميته . وزير خارجۀ طالبان وعده ای ديگر

يعنی برای رسيدن به اھداف خاص سياسی شان راست و . ساخته است" چپ"ھائی از افراد با ھويت وسابقۀ راست و 

  . ه اندقرار گرفته در مدار قدرت ادارۀ مستعمراتی بسيج شد"  چپ"

و با آنکه حاضر و قادر به بزرگترين .     فقط اين مردم ھستند که از نبود يک ھستۀ متمرکز ھدايتگر کماکان رنج ميبرند

و شجاعانه ترين عملکردھا ھم ھستند و ھميشه قربانی داده اند و ايثار کرده اند؛ با آنھم نيروھای مدعی ھمراه وھمسوی 

بادريغ بايد . و درگرداب بگو مگو ھای روشنفکرانۀ شان ھمچنان دست و پا ميزنند. نندمردم قادر نشدند خود را بسيج ک

روزی نيست که عده ای با . متذکرشوم که تلفات غرق شدن وضايع شدن روشنفکران درين گرداب ھم کم نيست

نپيوندند و يا در درون دلسردی، عصبانيت، ايزوله شدن و انواع بيماری ھای ديگر يا به حاشيه پرت نشوند، يا به دشمن 

.                     واين خود درديست جانکاه و ضايعه ايست قابل حساب. خود به خصم آشتی ناپذير يکديگربدل نشوند

از محاسبات روشنفکرانۀ برتری . يکی از ويژگی ھای قھرمان مجيد اين بود که به قدرت مردم و ارادۀ شان باور داشت

ارادۀ استوار و روح بزرگ : "شھيد مجيد ميگفت . به اصطالح روشنفکرانه دوری ميگزيدامکانات و دخل وخرج ھای 

". مردمی که در راه يک آرمان انسانی بپا ميخيزند، نيرومند تر از اقتصاد غول آسا و تفوق تکنيکی شگفت انگيز است

ن باور از جمعبندی مبارزات توده ای اي. اين اعتقاد مجيد شعار محض روشنفکرانه و يا تخيل پوپوليستی و صوفيانه نبود

ريشۀ اين باور ازحضور دايمی بين مردم و درک عميق چشمۀ جوشان قدرت مردم آب . درسرتاسر تاريخ مايه ميگرفت

چنين باوری را بيشک نمی توان فقط در پشت ميز و با پس و پيش کردن آمار و ارقام، ولی جدای از مردم . ميخورد

در پيوند با مردم وعمل مردمی است که باور نکردنی ھا به . جود آورد و يا به اثبات رساندوسوای عمل با مردم به و

تحقق چنين امری به ايثارگری نياز دارد، ايثارگری ھم عمل عادی نيست که درسنجش و توازن . باور گنجانده ميشوند

 است که شمار روشنفکران ايثارگر در ايثار گری فراتر ازين مرزھا ميرود و به ھمين دليل. نفع ونقص روزمره بگنجد

آنچنانکه ھم اکنون ما شاھديم . جامعه اندک اند و اين توده ھا و قھرمانان توده ای اند که با ايثار شان تاريخ را رقم ميزنند

ملت کوچک عراق با دست خالی و کشور و امکانات از دست داده اش، به برکت ايثار و شجاعت پوزۀ غول متکبر و 

شکست ابر قدرت امريکارا، که به ھيچگونه محاسبۀ آماری و .  اقتصادی جھان را به خاک ميمالد–ظامی بيرحم ن

ارقاميی کامپيوتری و تخصصی نظامی نمی گنجيد، به باورھا می گنجاند و وحشی ترين باند جنگجوی امپرياليسم جھانی 

  . را به شکست و فرار وا ميدارد

ويشتن را خالف ميل صاحبان قدرت، سالح، پول، تکنيک و ارتش وحشی با سالح اين قدرت مردم است که خ!     آری

چنين تجاربی به کرات ثا بت کرده که مردم سرچشمۀ . مدرن در تاريخ ثبت ميکند و از بقای خود به دفاع بر ميخيزد

 آنچنانکه بايد در جامعه  دموکرات جامعۀ ما تا حال نتوانستند–دليل عمده ای که نيروھای ملی .  خالقيت و قدرت ھستند

علت : "يکی از رھبران يک انقالب پيروزمند ميگويد. منشای اثر مثبت تعيين کنندۀ شوند، دوری شان از مردم است

اصلی اينکه کليه مبارزات انقالبی گذشته به دستاورد ھای ناچيز رسيده اند اين بود که نيروھای انقالبی نتوانستند با 

  ."                               حمله به دشمنان واقعی متحد شونددوستان حقيقی خود برای 

ما حدود سه دھه است که در متن مبارزات داغ و خروشان انقالبی . ً    اين اصل در مورد ما کامال مصداق دارد

انه بگوئيم درھر صادق. قرارداريم و انواع مبارزات غير مسلحانه و مسلحانه را ديده ايم و يا خود در آن شرکت داشتيم

ًوضعی که قرار داشته و يا داريم، چه متشکل وچه غيرمتشکل، به چنين قضيۀ مھمی چقدر توجه کرده ايم؟ و اگراحيانا 

  کرده ايم چقدردرايجاد پيوند با دوستان حقيقی خود برای حمله به  دشمنان واقعی عمل کرده ايم؟
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 محدود درون گروھی خود، که خود به غلط آنرا معيار     بخشی از ما در تشخيص دوست و دشمن از معيارھای

محصول اين سياست . ايدئولوژيک ميخوانيم، پافراتر نگذاشته و در ھا را به روی ھمه، درواقع به روی خود، بسته ايم

بخش ديگری از جنبش با يک . ھا ھم جز انزوا و پرت وپال گوئی به ھرچيز وھمه کس چيز ديگری نبوده و نيست

ًاين بخش ھم عمدتا به . يسم خيا لبافانه، حاضر بوده با ھرکسی به نحوی کنار بيايد، جز با دوستان حقيقی خودپراگمات

اين دو افراط و تفريط . عنوان وسيلۀ در دست ديگران به کار رفته و آنچنان دستاوردی به نفع مردم وجنبش نداشته است

اتيک  را يا به حاشيه رانده است و يا در دامن نيروھای ضد ملی  دموکر- عده ای زيادی از نيروھای با لقوۀ جنبش ملی 

 دموکراتيک انقالبی کشور ماست که بايد از –اينھا تجارب تلخی برای جنبش ملی .  و ضد دموکراتيک پرت نموده است

دقانه اش و ًواقعا جای خيلی تاسف است که جنبش انقالبی افغانستان با تمام جان نثاری ھای صا. آن درس عبرت بگيرد

قربانی دادن بھترين کادرھا و رھبرانش در چنين وضع متشتت و پراگنده ودرنتيجه بی اثر و نشان مثبتی در مسايل 

ًاين جنبش قھرمانان زيادی را عرضه کرده است، اين قھرمانان غالبا ناشاد رفته اند، شکست . اجتماعی بسر ميبرد

 اند، آوای آينده را به گوش جان شنيده اند، ولی خود آينده را که آنھمه در راھش اينھا کاشته اند و ندرويده. . . خورده اند،

از دادن قربانی در راه خلق نبايد ھراسيد، ولی قربانی دادن . واين روند کماکان ادامه دارد. جانبازی کرده اند، نديده اند

راه را برای پيشرفت و ترقی و تکامل مابعد ھا بايد ھدفمند وجھت دار باشد و انسان مبارزايثارگر با قربانی کردن خود 

  .  بايد بگشايد وما بعدھا بايد آن راه را متکاملتروپيگيرترادامه دھند

    ما نتوانستيم با اين ھمه قھرمانان از دست رفته و خونھای ريخته شده حتی به يک تشکل اميدوار کنندۀ سرتاسری که 

ی سالھای متمادی دست يا بيم تا بتواند ماندگان را به تداوم راه قھرمانان خواست آنھا و نياز مبرم جامعۀ ما است  ط

  . و اين ھستۀ اصلی ضعف ماست. جانباخته اميدوار بسازد

کسی که راه را شناخت، نبض تحول را دردست گرفت ونيروھای دگرگون ساز را گرد آورد  و "    انديشمندی ميگويد 

  ." يشوددر مسير دگرگونی جاری ساخت قھرمان م

  )          ١۶ ويژه نامۀ مجيد ص - اقتباس از الرنس عربستان، اثر کادول                       (

    شھيد مجيد و جمع ياران ھمراھش در مقطع زمانی ای که دست تجاوز سوسيال امپرياليسم به خاک  ميھن ما دراز شد 

  . ردم ثبت تاريخ کردندبه چنين امری توفيق يافتند و خود را به حيث قھرمانان م

 کشور خارجی ومتحدين بومی شان و زير پاھای ٣۶    حال نيز جامعۀ ما درخون شناوراست و زيرچکمه ھای سپاھيان 

. دگرگون سازی اين وضع دردانگيز رسالت ماست. کثيف ھزاران تروريست وجنگساالرخونخوار لگد مال ميشود

الت  راه را بشناسد، نبض تحول جاری را در دست بگيرد و نيروھای اگرکسی به تنھائی قادرنيست درانجام اين رس

دگرگون ساز را گرد آورده و درمسير دگرگونی جاری سازد، اين کار را ميتوانند مجموعۀ از انسانھای آگاه مصمم، 

داشتن درفش مترقی، مردم دوست و وطن خواه با درھم آميزی افکار و اشتراک عمل شان انجام دھند و با برافراشته نگھ

  .     آن قھرمانان ناشاد، رسالت شانرا قھرمانانه بسر رسانند و نسل ديگری را از ناشادی نجات دھند

ولی چنين کاری .      در سونامی اجتماعی موجود ھيچکس به تنھائی قادر نيست  نسخۀ عالج ھمه دردھا را بنويسد

 دارند، ميتوان با گردھم آئی چنين جمعی از صاحبنظران ناممکن ھم نيست، عدۀ زيادی درساحات مختلف نظرات جالبی

دلسوز، مصمم و عملورز و استفادۀ بھينه از آنھا و آميزش ديالکتيکی سالمترين انديشه ھای اين جمع، اين شاه کليد را 

لقۀ اجرائی و آنگاه در محور آن برنامه ح. بدست آورد و برنامۀ عمل مشترکی را تدوين کرد که ھمه خود را درآن بيابند

 –ايجاد کرد تا بتواند گره گاه حلقات سالم ديگر شود و در نتيجه با کار پيگير و در پيوند با مردم، جنبش ملی 

  . دموکراتيک را ازين تشتت برھاند و جبھۀ از دوستان حقيقی برای حمله به دشمنان واقعی مردم بوجود آورد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

              من اگر ما نشوم  تنھايم                 

        تو اگر ما نشوی خويشتنی

        چه کسی ميخواھد

        من و تو ما نشويم 

  .        خانه اش ويران باد

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


