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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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 Human rights  بشر حقوق

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٠۵

  

  :يادداشت

خطئه فقط آنھائی نمی خواھند به گذشتۀ خويش برگردند و يا ھم از ياددھانی آن طفره رفته، آن را زير نام افسانه و قصه ت

 نيز می و ننگين که يا چيزی برای گفتن ندارند و يا ھم اگر دارند آن چيز نه تنھا قابل گفتن نيست بلکه شرم آورمی نمايند

، ذھن شان به مانند گنجينه ای ارزاتی را پشت سر گذاشته اندادی، آنھائی که زندگانی پر بار مبخالف چنين افر. باشد

  .، عظمت و ارزش گنجينه را برای آيندگان می نمايانند شده از آن بيرون کشيدهاست که با نوک قلم شان دانه دانه

 خاطره ھائی از مقاومت، -، در چند بخش از شعبه ھای مربوط آن، با حرکت از چنين منظری است که پورتال

ه را ما  آنچ. امکان نشر اختصاصی ھمچو متونی را پيشبينی نموده است- يت ھای ملی، جانبازان و حقوق بشرشخص

ديروز در حد يک پيشبينی در نظرداشتيم، اينک در ھمان حد باقی نمانده به ھمت واالی ھمکاران قلمی ما، آھسته آھسته 

  .اما ادامه دار به طرف کمال حرکت می نمايد

آقای ما  از قلم شيوا و نقاد ھمکار گرامی»  از زخم ھا، شراره ھا–  ھااز الله ھا، ستاره«زير عنوان   کهسلسلۀ کنونی

تراوش نموده است به عالوۀ آن که به زبان شعر دوران سياه  حاکميت روسھا و مزدوران آنھا را در " ناتور رحمانی«

انتخابی اش نيز گواھی داده، به قه مندی و تعھد نويسنده را به آرمان زندان مخوف پلچرخی تصوير می نمايد، عال

ما ضمن آن که کشودن اين باب . ابۀ يکی از جانبازان زنده شناخت پيدا نمايدخواننده می رساند که بايد از سراينده به مث

توجه ساير ھمکاران قلمی خود را به آن نيز جلب می نمائيم، تا را به ھمکار گرامی ما از صميم قلب شادباش می گوئيم، 

ان خاطره با زبان نثر، شاھد و ھزارھا ، در کنار صد رھرو يافتهباشد در پرتو توجه ھمگانی اين روش بيشتر از پيش 

اکبر نامه ھا و يا ھم شھنامه ھائی باشيم که در آن از يک سو ظلم، تجاوز و اجحاف نمايان گردد و از جانب ديگر، 

  .ايستادگی، شھامت و جانبازی

 AA-AA ادارۀ پورتال

  

 ! افغانستان بنيان گذار سازمان انقالبی) پاغر( زنده نام رفيق ء بهاھدا

  : گفتنسخنی برای 

ت و ستم رژيم ضد مردمی شود ادعا کرد که در پراگندگی ھای زمان ، از رواق خونچکان يک دور از تاريخ جناي نمي

کارنامۀ حماسه آفرينانی را که ھرکدام اسطورۀ بزرگی بودند ، در ترکيب واژه و حرف نظم ) خلق و پرچم(و مزدور 

  .  مفھوم مبارزۀ سربداران را بيان نمايدداد ، تا تنديس آزادی را شکوه بی بديل گردد ، و
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 ، حتا ه ای ندارد ، شرح حال جانبازان وطن به ھرشيوه ایبرای گفتن حقيقت ھيچگاه قافيه تنگ نيست ، و بی وزنی افاد

  ؟!!دانند و خاموش اند  ی که ميئگونه ھاگ  سنهلکنت زبان شرافتمندانه تر خواھد بود ، ازسکوت مرد

 قافيه ، به فکرخودش نظم بخشيده است ، هياد داشته ، با بی وزنی در تنگناه ز آن دور و از آن دوران باين قلم آنچه را ا

 . وھرگز ادعا ندارد به چشم يک سروده ، با تمام ارکان شعری ديده شود

  »ناتور رحمانی« سپاس برشما 

  تاره ھاــ ھا ، ساللهاز 

   ھاشرارهاز زخم ھا ، 

١  
  

  ته او که از کوره بدر گش

  )١ (    چو فوالد محکم                          

   تلخ و روانسوز آنزمان را ۀقص

   زخم عقاب ھای بلند پرواز را ۀقص

  قصه ھای زندان و زندانی و زندانبان را

  خواھان ، سربداران را ي آزادۀقص

  ازآن عشق و عاشقان وطن را  ای و قصه 

  خواھد   ی  زمن م                                           

  ق بوده و است يقی که ھمه گونه رفيآن رف

  ک خاطرهيخواھد ، من با مو یاو م

      ازآن دوران                                       

   آدمخوار ۀازآن دژ ستمبار

  ادبار  وگاه پُر از وحشت و خوفيازآن جا

  ، از آن مسلخ استعمارازآن کشتارگاه 

    ... .ری چناني      کشم تصو                            

  » ستيآشو« آتش ۀازآن کور

  ادی ين بال و کوپال زيکه درآن آھن

  ده و محکم شدند ي    فوالد آبد                                    

  گری يکرھای دين پيو مس

   ذوبان ستم ۀاندران کور

     مثل موم آب شدند                         

  ات جانی ھا يری از جنايصوت

  » خلقی ھا ، پرچمی ھا وخادی ھا                       « 

  ری از ھمت بلند يتصو
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   مبارزان ۀ    و غرور کوھوار                       

  د يی که آنھمه ترس وتھدئازآنھا

  ع را به استھزاء يف وتطميتخو

      می گرفتند                                    

  ل عقاب ھای زخمی يری از خيتصو

  گيرمانده در تنگنای قفس 

  که زخم ھای تير زھر آگين فروشندگان آزادی را

  با پر و شھپر و منقار 

  کردند   یمار مي                  ت

  : خواندند  ین ميی که سرود واره چنئھمان ھا

  »توانيم کشتن  یعقاب زخمی ام م« 

  »ی کنی رامم امگر محال بود لحظ « 

  آنگه ، دژخيم که بوی گندش 

  در فضای ھول انگيز سلولھای زندان سير می کرد

  .د يچيخود می په     ب                                                         

  ! کار و نبرد يق راه مبارزه و پيرف

  ود يدشمن اسارت و زندان و ق

  ار يقسم به ھمت واالی تو 

  مردم و وطن  ه ی که با عشق باھو به آن ر

  بی ھراس تا آخر خط  رفتی 

  روی  ی م،   و                                 

   !نتوانم آشنا 

  ک در دستم يناتوان است مو

  ری ينتوانم که کشم تصو

  داد يمن ازآن حجم جفا و ب

  !که درآنجا به ھمزنجيران چه گذشت ؟

  ش چشمانم ھنوزيپ

  اری يبسۀ گلھای پرپر شد

  خون غرق شدند ه که ب

  دار است ي    پد                     

***  

  س يمن گفتی بنوه ب

  :ر کشد يکو قلمی که به تحر

  که بر خلق دست بسته به زنجير ستم

   دارش ۀدر آن سلولستانی که رقص حلق
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   به ھر در و ديوارش

   وحشتزا ،ی داشت ھول انگيزا  جنبده سايه 

  ....     چه ھا گذشت                                                 

  ر کشديکو نقاشی که به تصو

  را  آزادی پرستانۀخنده ھای مستان

  ردل مردھا را يرزن ھا و شيآن ش

  بتيدر آن ھنگام که با چه صالبت ، با چه ھ

  وار به مھمانی دار می رفتند يپای د

  اران بود ين ز خون يواری که رنگيپای آن د

  که باز بلرزانند   آنازبرای

   تفنگ ۀانگشت دشمن دون را ، برماش

  ! ق يمن نتوانم رف

  خراشد آن ھمه جور و جفا  یذھنم را م

  م يروحم ناآرام و رعشه دار شده دست ھا

  د نگاشت يد آنگونه که بايشا

  د ير کشيا آنگونه که بودست به تصويو

  آنچه بر او  گذشت 

  آنچه بر من گذشت 

  ذشتآنچه بر ھمگان گ

***  

  قيصادقانه ، نتوانم رف

  ...مگر 

  د ينقدر توانم شايمگر ا

  ادت است ای آشنا  ؟  يه ب

  ک جھش يکه ما با 

                 از آن سالھای دور 

  مبارزه را 

  نيک نويان دموکراتيھمراه با جر

   ).ا . ل.م( سازمان جوانان مترقی 

  ز شھرھا و روستا ھا 

   انمستبوم يرانه ھای زياز آن و

  رانه ھای مان يستبوم ويا از زيو

  مار و استثمار بود ـضد آنچه استع

      و استبداد                                   

  ودالی ، کمپرادور يضد نظام بورژوازی ، ف
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  اھیياه و سيضد ارتجاع س

  م فرتوت شاھیيوآن رژ

  م ي   آغاز کرد                       

  م يدياز ھمان سالھا رزم

  خاطر آزادی انسان ه فقط ب

   آزادی انسان از يوغ سرمايه 

  ھمان انسان 

  زد بردھانش يکه استبداد با مشت م

  ) انسانش: (گفتند  یجرم آنکه انسان بود و مه ب

  گرچه راه خطرناک بود

  تاريک بود و ھول انگيز

  پر پيچ و پر نشيب بود وھم دشوار 

  : م ي گفتیولی ما با خود م

   کوره راه گداخته اندر خم و پيچاگر باشد صد

  سد راه ما نگردد که خود از تبار آتشيم

  ای خروشان يو ما مثل در

  انگر ي    مست و عص                          

   آتشفشان ۀسان کوره ب

   جاويدۀو ھمگون شعل

  م يپُر خروش گشت) بيلھ(

  سخنور و سخندان و سخن سنج 

  خن دانس )سيدال(و ھم آتش سخن گشتيم چون

  ی که داشتيم بر دھانتيرراستين حرف

  زبانۀ بر می خاست از چل

   ميھن فروشانی کهمغزمی نشست بر 

  می لرزيدند و می ترسيدند

  ايو 

  ھني ھر کوه مۀاز فراز قل) بھمن(چو 

  در ھرازگاھی

  به دژ خودفروشان ، بردگان دون ھمت

  م ي    ھجوم برد                                          

  مان يم با ھمان پيگشت) گھی  سرمد

      و استواری                                       

  ما صادقانه درھر زمانی 

  مای آشنا يبا ھمان صدا و س
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  نھال انقالب و آزادی را 

  م ياری کرديش آبيبا خون خو

  )واھب ھا(وبا ) دادگرھا(با ) اری ھاي(با 

  )رستاخيز ھا(با 

  ) اب ھايزر(با ) مسجدی ھا(با 

  ) رعلم ھايش() محمودی ھا) ( ھافيلط(با 

  ) سلطان ھا(با )  د ھايمج(با 

  )ا ھايپو(وھم ) دھقان ھا(با 

  ) س و حجت زمانیيراشد و ان(با 

  ) سيروياد و ميبن(با 

  .  ...ی ئ   تا فردای رھا                     

  وارھای شکنجه گاه ھا يوقتی د

  شد  یقرمزمخواھان يبا خون آزاد

  س آزادی را بسته بودند يچشمان تند

  ند ، که درخت گشن آرمانش يتا مبادا بب

  چسان با خون شھيدان    

  گردد  یاری مي                  آب

  ! آشنا 

  م يداديغ بيما ھمه کشتگان ت

  کو قلمی که بنگارد 

  م شاھی را يآن ستم سلطنت و رژ

  ی رائکذا) "ک خلق يحزب دموکرات"(ات يا آن جنايو

  گرفتاری ، تحقيق و شکنجه و اعدام 

  ی ھا و کامی ھا و خادی ھا و بادارانشانئکسااکه 

   مجريانش بودند

  ان آدمکش ھای مزدور يا جريو

  آن وجدان مرده ھای جھادی و طالبی را 

  . ...و

  مگر منی داغدار

  زارياز تمام آن بدسگاالن ب

   رخشانۀکه با سقوط ھر ستار

  سقوط کرده ام

  رباران ھر عاشق با وجدان يبا تو

  در آشوب دوران 

  ر باران شده ام ي             ت
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  سم ؟ ي                            چه بنو

  !ق ي مگر ای رف

   راه عزت انسانۀای رفت

  اران ياد آن يبر

                رزمندگان حق 

   افگارم ، ھرلحظه ۀنيدرون س

  شه يبا پرکار اند

  د و داغ از آن روزگار در

  که تا اکنون دوام دارد 

  سازم  یر ميھزار تصو

  ادامه دارد

 


