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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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 Reports  گزارشھا

  
  شمی صلواتی 

  ٢٠٢٢اکتوبر  ١٩

  
  شمی صلواتی

 "سالم بر انقالب"
  ،بيا تا سالمی تازه تر کنيم به اين انقالب

  سالم دوباره به اين رودھای روان

 .بر خاست از طغيان چشمه ھای اين ديار

 

  با سالمی دوباره

 "ايران" اين ديار ۀبه فرزندان به پاخاست

  که، قيچی می کنند درختان جھل و ريا را 

 

  ،انقالب ايران در سطح جھان  از شنيده شدند صدای

  ايرانيان خارج از کشور نيز با گذر از بی تفاوتی

ای  بازتاب گسترده  شنيدند که در خارج از کشور   اسالمی انقالب ايران رابرای تغيير، برای سرنگونی جمھوری  پيام

 .يافت

با نيروی   ھا که در خيابان  با انقالبيون  و در ھم دلی  پيشه نکرديم   نيز سکوت را لمانا - سل شھر ک  ما ايرانيان مقيم

 یاکسيونھای اعتراضی زديم تا صدا  برگزاری  دست به  دندان مسلح مبارزه می کنندتا   اسالمی  سرکوبگر حکومت

 .....انقالبيون در ايران باشيم

 .در طول چھار ھفته در روز ھای شنبه توانستيم اکسيونھای اعتراضی بر پا کنيم که به نظر خودم موفق بود
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دور از حزبيت ه ب  ت بيشتر از سيصد الی چھارصد نفر،جمعي  اکسيونھای موفق با فضای ھمدلی و صيمييت، با شرکت

 ...البته خالی از ضعف ھم نبود می توانست بھتر ھم باشد...پيش رفت  آزاد  ميکروفون  با   خاص،ۀيا فرق  و قوميت،

ه حکومت نفرت به راه افتاد علي  با موجی از   ايران را در بر گرفت،ۀجامع  ،که به سرعت باد  فضای سياسی انقالبی 

   ھا ملتی که برای رھائی با دست خالی به خيابان  يای انسانیؤآرامشی برای شکسته دالن، ر  با اسالمی، ھمراه بود

که بيشتر   معترض جانباختند  بر اثر آن ده ھا  سفانهأکه پاسخ حکومت خشنونت بود مت  شنيده شود،  آمدند تا صدايشان

  ....يست که اين اکسيونھا ادامه دار استالزم به ياد آور......آنان کودک بودند

 یشمی صلوات .ميالدی ٢٠٢٢بر واکت١٧

 


