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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 ٢١
  
  

   ھا ، ستاره ھااللهاز 

   ھاشرارهاز زخم ھا ، 
۴ 

 

  ی که درس آزادی ئوقتی عرصه برای آنھا

  ستن را  آموخته بودندي و آزاد ز

                                         تنگ شد  

  در برابر کنش ھای غرور شکن و عزت سوز

  باشيپور شھامت 

  در برابر روسھا  و مزدوران

  دادند اعالن جنگ

  جنگی  بدون سر نيزه و تفنگ 

  !    اعتصاب غذا 

                          اين واکنش بی ھمتا ، در درون  سلول ھا                                 

                                                      کرد ھنگامه برپا 

  ٢ و١اعتصاب سرتاسری بالک ھای 

  حق زندانيانه  بوغريوِ 

  ک يدر جوزای شصت و

  با تحرک و کار و پيکار طيف چپ انقالبی

   )٢( ی تسليم  ناپذير  " ساوو"و در پيشاپيش 

  ) .ا. ل . م (پرشوراين راھروان راه  

  راهه                                                 افتاد ب

  !ق ياد داری رفيه دانم تو ب یم
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  اد دارد يه                               او ب

  اد دارند يه                                            ھمه ب

  داد يگوران زندان به که بر زنده ب

  !                                    چه  ھـــا گذشت       

  ادت است ؟ ي

  ر استحاله شد يم زبون درگيوقتی دژخ

  برای شکستن اعتصاب زندانی ھا 

  دست به شگرد ھای زبونانه زد 

  دور حصار زندانه حلقه بست ب

  توپ و تانک ارتش اشغالگر

   ضد اعتصاب ۀقوای ضرب

  ست ھای تفنگدار يخاد

  ی درون پنجره ھا جاسوس ھا

  ھا " ده باشی"ھا و " باشی"

  منشی دبا خشونت و دَ 

  نه ھای بالک ھا را يوار و زيزھا ، در و ديدھل

  ن عقاب ھا يبا خون زخمی تر

                                    رنگين کردند 

  استعمارگر آن دوران ،

  ! "زنده باد افغانستان "  که با  غرش  شعار ھای 

  !"ر کارمل مرگ ب"و 

  ! "مرگ بر خلق و پرچم " 

  ! "مرک بر وطنفرشان " 

   کوه غرور  ميان خالی اش  فرو غلتيده بود

  به صحنه سازی ھای خنده برانگيز ، ازنوع ديگری

  د يازي                                                      دست 

  مان را ير ھای ھم پيھمزنج

  گر سوا کردند يکدي       از                          

  افزون بر ھزار ، خود را مفتضح و رسوا کردند 

  در آن ھنگام کسی از کسی خبر نداشت 

  م يدانست ین ميقيبه 

  ک و نوساز يی در اتاق ھای تاراعده 

  ٦ و ٥ و ٣بالک ھای  

  ...ا در کشتارگاه ھای صدارت وي                                 

  را   شانۀو لب ھای بستشکم ھای گرسنه 
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  ند ي زندان می ساۀله ھای زنگار گرفتي                                               به م

  رباران يم که برای تيديد یگری را ميدۀ عد

  مقابل تفنگداران خاد ، استاده کرده اند 

  جاد فضای  رعب و وحشتين رجزخوانی ھا و ايا

  توانست  یگاه نم به  ھيچ

  جانبازان از جان گذشته را بلرزاند دل 

  ھن خواه يور ميفرزندان غ

  ازآن ھمه تپ تپ پا

  انه حازآن صحنه سازی ھای مذبو

  ... دند ي                                        نمی ترس

  ھن يآنگاه که فرزانه فرزندان م

  با لب ھای قفل شده 

  به اعتصاب نشسته بودند 

  معاندان ن بی شرمی ، يروان آئيپ

  ذوالنه سازان کارگاه زندان   

  مان ياين گلۀ سست عناصر بی ا

  م طلبان ي                                 تسل

  دھان را با حلوای پخته در مطبخ زندان 

  کردند  ی                                               شـيـريـن م

  انه يو با کرشمه ھای روسپ

  دند ي                 خوش خوش می خرام                

  م يدانست یما م

  د فضای وحشت و ترس در زندان ي تول

  مان يبرای زندانی که با خون خود بسته پ

   )٣( را " کارملوف " الشخور پير 

  که کعبه اش کرملين و خدايش پرژنيف بود

   )٤( را " گاو وحشی " و جالد خاد 

  که در جنايت و خيانت به ميھن 

   و درکشتارھای دسته جمعی انسان ھای آزديخواه 

  .ھمتاھانش  در جھان اندک است 

  کند  ی                                    ارضاء م

  را شکستن اعتصاب زندانی ھا يز

  با خشونت و خون 

  توانست دستاوردی باشد  یم

  ن روس يشکش به مشاوريبرای پ
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   ارباب ھای شان                                     

  ن بھانه يو با ا

  ت را يانت و جنايطعم آن ھمه خ

  . در عروق مردار شان جاری می ساختند

  ! ق يبلی ، رف

  د يکسی درآن کارزار نترس

  دند ين آنھا بودند که سخت می ترسيا

  دند يخود می لرزه ر مردان بيو از شھامت دل

  ار مذبوحانه يآنھا بودند که بس

    ممکنهۀليوستالش داشتند به ھر

  !!                                        اعتصاب را بشکنند 

 ***  

  اعتصاب به بھای ضرب و شتم 

  ان يشکستن دست و پای زندان

  قتل چندين تن شان                                                                                    

  س چند مبارز عاد حبيمت افزودی ميو به ق

  چپی ھای شعله نشان

  وقتی شکسته شد که اندک تقاضا ھای انسانی 

  اسی ھای  زندانی يآنچه را حق داشت س

                                        بناچار پذيرفتند

  ن گرانی خون قرمز چپ انقالبی بوديا

  که به اعتصاب بھا داد

   نسبی تنفس آزاد را ۀنيو زم

  ای تنگھ) مثلث(در آن 

   که  آسمان سه گوشه اش را

  با خون کرده بودند رنگ

  .ان تداعی نمود يبرای زندان

  جان ه دشمنان آتش ب

  برای زندانيان 

  ک جدول ي با طرح 

  . برنامه ساختند 

  ح يساعات رفتن به تشناب ، تفر

  بار در ماه  کيواز،  يزان پايدار با عزيد

  ادندفرست ی کامل آنچه ماً بيدست آوردن تقره ب

  .زان ما ي                                                    عز
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***  

  داری من يک ديری که موين تصويبا ا

  دستي                                          برکش

  تواند عظمت فاجعه ينم

  زان کشتار وطنپرستان يم

  را"  خادی- پرچمی  -خلقی " ات وطنفروشان  يو حد و ابعاد جنا

  !!                                              در آن دوران برساند 

  : ن است يشه چنيمگر ، اند

  ف سخن راست گفتن يه و ردي خارج از قاف

  ی کهئبھتر است ، از سنگواره ھا

  در تابوت سکوت  به چله نشسته اند

 ***  

  د ير گرديبه ھرشکل ، ھرچه تصو

  ی است اھيک خط سي

  ن روزگار يتراھياز آن س

  شمار يع بيازآن فجا

  ست ھا کردند يآنچه آن خاد

  ...  ھا کردند خود فروخته ھا ، آن جانیآن 

  م يدانست یما م

  که زوال الشخورھا 

  آن مردار خوارھای مفلوک 

  رسد  یزودی فرا مه ب

  خ می گردند يو مدفون زباله دان تار

  ق ين شد رفيدی ، چنيو د

  ... اما 

  رده اران سفر کياما 

  آن زنده نام ھای اسطوره ساز 

  ر يق ھای ھمزنجيآن رف

  که رنگ سرخ خون شان 

  مبارزه برای آزادی ۀ خط قرمز کتيب

   ُحرمت جنبش چپ انقالبی افغانستان

  د يگرد) .ا . ل.م(و رھروان 

  سوگمندانه  نبودند  

  !نند  يرا بب وستن آرمان شانيتا به تحقق پ

  !انه سوز ن بيگياد قھرمانان سرزميزنده 
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  د تان باد ينو

  !ق وطن يفرزندان صد

  ھن پرستی يی که درس مئآنھا

  خواھی را يجانثاری و آزاد

  از شما ھا 

  شه جاودانه ھايای ھم

                              آموخته اند 

  ن اشغالگر جھانخوار را يا

  با چاکران  رنگارنگشان

  گر يسان آن دو متجاوز ده ب

  انه با چنان شکست مفتضح

  مت خواھند نمود يوادار به ھز

  گر استعمار جھانی را يتا د

  .خاک افغانھا نباشد ه ال تجاوز بيخ
  

 ادامه دارد


