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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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 Human rights  بشر حقوق

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٣ فبروری ٠٧
  
  

   ھا ، ستاره ھااللهاز 

   ھاشرارهاز زخم ھا ، 
٢  

 

  دانی  یدانم ، تو م یمن م

  داند  ی   او م                        

  ز برون تا زندان که ا

  ی بود  اعدام راھۀو از زندان تا جوخ

      بس دشوار                                           

  کسی راه رفت تا آخر 

   راه برگشت ۀميکسی از ن

  کسی ھم پشت پا زد 

  !               برھمه اصالت و سنجش ؟

  کسی غرق شد 

   شرق شد ۀکسی ستار

  ده تر شديکسی ھم گند

                    .اباني خۀ                  از فاضل آب گوش

  م يديما د

  م ي         ما خواند

                        خط خط را تا آخر داستان

  ،که گفته بودند 

  :                  سروده بودند 

  "ت يتا سر نرود پا نکشم از سرکو" 

  "نامردی و مردی قدمی فاصله دارد " 
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  ق ؟ يدت است رفايه ب

  در آن دخمه ، درآن زندان 

  در آن کشتارگاه 

  ش را خ ناميکسی با م

  له و به سنگ يوار و به ميبه د

  کرد  ی   حک م                                

  ش يکسی با خون پاک خو

   پليگون پلچرخی را 

  کرد  ی                    عاشقانه رنگ م

  تصور کن 

  مشکل بُودگرچه تصور کردنش 

      ای دوست 

  ار ما يدرآن لحظه که 

  ق آشنای ما يرف

  ار مايانقالبی د

  دانه گردد يرفت که جاو یم

  وی دشمن زبون ربر

  د يخند یبی باکانه م

  او با دست ھای بسته 

  د يرانه می جنگي  دل                        

   شان ۀديگواه صالبت عق

  در مراسم اعدام 

  ن بود يخونن و شفق يغروب آتش

  ) سرمد(اد ماندگار يآنگاه که فر

  کنکره ھای آسمان را 

  د يکش ی   خط سرخ م                     

  » سوی شفق ه می کشم بی ش خطيزخون خو« 

  »  سرانجامم  سرخی اينیچه خوب عاشق« 

  گر يو عقاب ھای بلند پرواز د

  اد ياز زبان آن زنده 

  رباران يدر مراسم ت

  ی را سرود دسته جمع

  تا گور ھای دسته جمعی  

                                خواندند

  " که پشت تو می لرزد از تصور مرگ ئیتو" 
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  "ست اعدامم يگريمنم که زندگی د" 

  ن شد يو چن

  که با فاصله قدمی 

  قھرمانان ، سرسپردگان 

  کشته شدگان 

  دانه زنده ماندندي            جاو

  ...ولی 

  رھا يذم پيتسل سازش کارھا ، 

  !!                                     زبونانه ُمردند 

  !ق يرف

  وار شدند ي که آن طرف دئیآدم ھا

   کار شدندسف فراموشأبا ت

  : گفتند  یبه آنچه باور داشتند و م

  " ارا بزم در ساحل که آنجا يم" 

  " ز است ينوای زندگانی نرم خ" 

  "   ويز وبا موجش درآغلتا يبه در" 

  " ز است يات جاودان اندر ستيح" 

  سم يمن چگونه بنو

  روز ين ھای ديکه برخی ازآن شور آفر

  گ ھای ساحل يامروز روی ُمرده ر

  مثل ماھی ھای ُمرده 

  و صدف ھای خالی 

  !! جای خوش کرده اند 

  آنھا گوش ھای شان را بسته اند 

  ک ملت تحت ستم يو ياد و غريتا فر

  ر رايه و اسک کشور در بند مانديو 

  وفانی اشغال و اسارت طکه باد ھای 

  سازد یرا گسترده تر م آن

                              نشنوند 

 ***  

  ق ؟ يادت است رفيه ب

  وقتی فاشست ھای خلقی و پرچمی و خادی

  دادند  یملت را مورد بازپرس و بازداشت قرار م

  ه و شھر شھر کشور را يه قريقر

  ام خون به زندان مخوف و حم
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  ل کرده بودند ي    تبد                               

  انگر ي از گوزن ھای عصینسل

  شدند ) نايم(شدند ) ديناھ(

  رعــد شدند، نعره شدند،  

  غرش شدند، صدا شدند

    و مکارکالغ ھای ابتر

  ان بی  عاربدکنشاين 

  شدند مه يسراسآسيمه شدند ، 

  قبا" سرخين "نشستند بر شاخ وبرکتف آن ھيوالی

  .که آمده بود از آنطرف دريا 

  اد داری ؟ يه ب

  م و کتاب خوانيھنوز جوان بود

  م يکه مشق وطن دوستی می کرد

  م يتم می خوانديو سرود آزادی را با ر

  بلندتر و بازھم بلندتر 

  ونال يھمپای سرود انترناس

  " زندگی آزادی انسان و استقالل اوست  " 

  " ست يندگی درکار نبھر آزادی جدل کن ، ب" 

  " با حقارت گر ببارد بر سرت باران ُدر " 

  " ست يآسمان را گو برو ، بارندگی درکار ن" 

  :م يی خوانده بودئاد داری که جايه ب

  " ر اند يملت ھای که ارزش آزادی را نمی دانند حق" 

  م حقارت کسان را يديو د

  که با خون شھدای راه آزادی                 

      وضو گرفتند                                           

   ارتجاع جھانی نشستند ۀوبرسجاد

  :روز می سرودند يی که دئآنھا

  "  تو ای انسان دوران ساز " 

  "ک جنبش يان به يک عصيبه " 

  " دگرگون ساز کاخ ظلم واستبداد " 

  روزيانگرديھمان شعار پردازھای عص

  داری ياستم سرمي که ضد سئیھمان ھا

  کردند یاد مي وارتجاع فر

     امروز

  زم برای ارتجاع ياليدر دامن امپر
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  خوانند  ی                             منقبت م

  الستیيآنھا از بلندگوی شبکه ھای امپر

  داد ي را در مقابل ستم و بئیبايصبر و شک

  !کنند ؟ یغ ميتبل

  و باخون آرمانشان 

  ر را ي محراب تزوۀديرنگ پوس

  !سازند ؟ ی                       دوباره تازه م
  

 ادامه دارد


