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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 ٢٧
  

   ھا ، ستاره ھااللهاز 

   ھاشرارهاز زخم ھا ، 
۶ 

  ! ای ھمراه و ھم باور و ھم سنگر من 

  ای سپاھی ھميشه سپاھی 

   مبارز ، انقالبی ای قديمی ترين

  !                            چريک زخمی 

  ما ، چگونه به آن منزلگاه دور 

  زند  و به آن چراغ که سوسو مي

                                       خواھيم رسيد ؟ 

  : گويم  گاھی با خودم مي

  اين ھمه راه را که با خون و رنج پيموده ايم 

  ی ، تا آزادی ئنھا ديگر را تا ھدف ۀنيم

                                               کسی خواھد رفت ؟ 

  دھم باز بی گمان به خودم نويد مي

   از گوزن ھای جوان یکه نسل

  انقالبيون مترقی 

   » .ا . ل.م« باورمند به اصول 

  نه از قماش خود فروخته ھای دوران 

  "  تابناک پير را ۀی ھزار ستاررھ" 

  ی ئپُرخروش تا سپيده دم رھاوش و پُرج

                                                خواھند رفت 

  و درفش آزادی را 

  )وطن پرستان واقعی ( 
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  اين انترناسيوليست ھای واقعی

  بر فراز کوه ھای ميھن 

                     برخواھند افراشت 

  آنروز دور نيست آشنا 

  و ما آنوقت 

   مردم ۀناز بام خا

  روز آفتابی شھر بيگانه  دريک

  با تعھد موی ھای سپيد خويش 

  برای آن مبارزان جوان 

  برای آن عقاب ھای مغرورتيز پر بلند پرواز

  درود خواھيم فرستاد 

  ! رفيق 

  ما از کجا آمده ايم ؟ 

  ويا در حقيقت ازکدام سرزمين 

                           آواره به اين ديار شده ايم ؟

  ی ئگو دانم ، مي مي

  ی که شقايق ھا را ئازآنجا

                        پرپر می کنند 

  از سرزمينی که عشق را به گلوله

                                           می بندند

  از آن دورھای دور آمده ايم  

  به اجبار آمده ايم 

  !! وسخت بيچاره شده ايم 

  داند  جھان مي

  نی استيمما ازسرزمي

  گروه » ھفتاد و دو « که در آنجا 

  مذھب النه کرده است » ھفتاد و دو« و

  سرزمينی که چھارراه عبور استبداد 

  استعمار ، استثمار 

                  وافيون است 

  سرزمينی که عکس ھای قاتلين مردم 

  ويرانگران ھستی 

                رھزان وخاينين به خاک را 

  !چھار راه ھای آن می آويزند  در راه ھا و 

  و به پای قھرمان ھای پوشالی شان
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  ريزند                              گل ھای کاغذی مي

  ی قدرت ھا ئسرزمين زورآزما

  و جايگاه آموزش وتمرين جواسيس کشور ھا 

  ی که ھنوز ھمئجا

   آشوبگران  ويرانساز 

  قصابان نسل پريانه و پروانه 

   فصل ھا را در آنجا

  جا می کنند ه با بمب و خمپاره و راکت جاب

  و قربانيان را چند باره به تير می بندند

***  

  !رفيق 

  جھان خاموش و نظاره گر است 

  بچه ھای ما 

  :کنند  ال ميؤ س- اين جنگ زده ھای کوچک -

  آيا جھان جايگاه کشتار انسان " 

                              و ويرانيست ؟ 

   ھا چيست گناه ما چوچه

  کشند ؟ چرا ما را مي

  شويم  ی که ھرروز به ھررنگ کشته ميئما

  با انفجار ، ازگرسنگی ، از سرما 

  از اختطاف از تجاوز از ستم  از فقر

  ...از بيکسی و بی پناھی و

  "دھد ؟   کی برای ما جواب مي

  !ال است و دنيا ھمه کر ؟ؤافغان پُر از س

  ما که ازھر غارت شده در جھان 

  رت شده تريمغا

  روز به ھمان سرزمين  يک

                      برخواھيم گشت

  مھم نيست که زخم تبر به شانه داريم 

  مھم اينست که ھنوز درآنجا ريشه درخاک 

                          واميد بازگشت به  خانه داريم 

  برخواھيم گشت به آنجا

  ی عدالت ئروز برپا

  روز بازخواست 

   خاين ھا و جانی ھای جنگیۀروز محکم
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  خلقی و پرچمی ، خادی و جھادی و طالبی 

  . در دادگاه مردم و در حکومت مردم 

  برخواھيم گشت 

  به آنجا ، به سرزمينی که دوست ھای واقعی اش 

  از خاکھای خاکستری خون آلود اش

  با سرود نوين 

  با دگرگونی انقالبی  

   )٥( اوژياس وار ھرکثافتی را بروبند

  جايش  هوب

  برای آدمھای رنجديده وزخمی آن ديار 

  گل عشق ، نھال محبت به انسان 

  ر مساوات ، دموکراسی و آزادی بکارند ذب

  وقتی بھار و پرنده به آن سرزمين برگشت

  ما ھم بر خواھيم گشت 

  به سرزمينی که درآنجا

  دگر اثری از قفس و ميله و زندان نباشد 

   ،مردمه واگر باشد، برای خائنين ب

   برای قاتلين مردم باشد 

  به آنجا که دگر کسی 

  عاشق ھای پاکباز را 

  الله ھای آتشين را 

  عقاب ھای بلند پرواز را  

  وستاره ھای تابناک را 

  جرم آزادی و دگرانديشیه ب

                         تيرباران نکند 

  ی خواھيم رفت ئبه آنجا

  که دگر نان و خانه و لباس 

  و سواد ُحرمت و صحت 

  برای باشنده ھايش 

                   خيال نباشد ،  محال نباشد 

  به سرزمينی رھا از تھديد و تجاوز 

                                 تفنگ و ترياک برخواھيم گشت 

   آشنا ۀبرخواھيم گشت به کوچ

  در جمع سرشار ازمحبت کوچگی ھا 

  به شھر وقريه و ده پُرازخاطره ھا
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  ی ھا ئمه زيبا و آن ھ

  .                                                              برخواھيم گشت 

  !رفيق 

  به مطمئن ترين ديار خالی ازھراس 

  جدا از بازداشت و بازپرس 

  تفتيش و تحقيق 

  توھين و تحقير

  برخواھيم گشت 

  ی که آدم به سايه و ھمسايه اش ئجاه ب

           باوردارد                      

  به جايگاه خالصانه ترين محبت ھای انسانی

  .                                   برخواھيم گشت 

                                                                   

  اگر از آزرم اين روزگار زنده بدرآمديم

  افتخار آزادی زادگاه خويش و خلق در بندش را

  .                                 جشن خواھيم گرفت     

***  

  به سالمت ، عقاب زخمی خوشنام 

  ُحرمت بيکران بر طاليه دارھا

  ی که ھنوز با صالبت واستواری ئآنھا

  ی ئراه ھای مبارزه را تا پيروزی نھاکوره 

                                       می کوبند 

  . جاويد و درود بر ياران سفرکرده

  

  

  .   مبارز نستوه رفيق کبير توخی- ١( 

  ) .ساوو(  سازمان انقالبی وطنپرستان واقعی -  ٢( 

  . شاه شجاع دوم ببرک کارمل -  ٣( 

  .يس جمھوری ئيس خاد ، بعد رئ ر نجيب هللا-  ٤( 

به ) ھراکلس ( سی سال پاک نشده بود ،  ھرکول اوژياس يااوگياس اسطبلی داشت با سه ھزار گاو که به مدت-  ٥(

  ). عنوان پنج مين شھکار خود در طی يکروز با منحرف کردن آب دو رودخانه آنرا پاک کرد 

   جا دارد تا از ياد دھانی و ترغيب  رفيق رحيمه توخی شاعر انقالبی و رفيق کبير توخی برای به تصويرکشيدن گوشه 

  . اين قلم ابراز سپاس نمايم با) خلقی ، پرچمی وخادی ( ای از جنايات بس بزرگ وطنفروشان 

  )                  ناتور رحمانی (                                                                   

 


