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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

 

  شيوا .م

  ٢٠١٢ می ٠۴

  مقدمه

 ، را نشناختم با لھجۀ ايرانی  داشت، مگر من صاحب  صداه افغانی مخلوط شدۀلھج. لفون کردي قبل کسی از ايران تۀھفت

   من قادر نشد تا او را از صدا بشناسم ، او پرسيد؟ۀدستگاه حافظ

  ھستيد؟. . . ــ شما آقای 

  :گفت ) الزم نديد خود را معرفی کند. (جا نياوردمه ــ بلی بلی اما شما را ب

  .که اکنون در ايران است گرفته بودم. . . لفون شما را از  ي تۀمن شمار .ــ شما مرا نمی شناسيد

  :او چرا ايران رفته است ؟ جواب دادم پيش خود تعجب کردم که 

  .امر کنيد من چه خدمتی کرده می توانم، .ــ بلی بلی خبر نداشتم او ھم در ايران است

 را خدمت تان عرض ه ایبا مھربانی گفت شما را زحمت دادم فرصت نيست فقط اگرقلم در نزديکی تان است چند جمل

  . کنم تا ياد داشت بفرمائيد می

  : درآن صدا نھفته بود که مرا وادار کرد تا حاضر به خدمت شوم جواب دادم ه ایاراددانم چه  نمی

  .من آمادۀ خدمت ھستيم ــ امر کنيد کاغذ ، قلم و

مصمم مرا وادار نمود تا بدون  تفاوت، اما قاطع و ، درھم شکسته و دربرابر جھان بیاميد باخته، ردصدای او بسيار س

به ) که جلو اشکھايم را گرفته نمی توانستم  در حالی(ظف شده باشم با خلوص نيت و میئپرسان فقط گفتار اورا که گو

  .  سرعت ياداشت کردم

 ۀ که اينک در آستانی"افغان"  خاصۀدرپايان نامه دانستم مھاجريست  با چھر. او برايم متن يک نامه را دکته کرد

ن او را چنان خرد و خمير نموده بود که تمام راه ھای اميد انھدام کامل روحی و جسمی  قرار دارد و قانون ناقانون ايرا

.  برساند،لفون بود تا صدايش را برای يک افغان ديگر که خارج از ايران استيرا بر او بسته بود،  يگانه امکان ھمين ت

   . . . .که من چه کردم و چه شد نپرسيد اين .  آب اگر صدپاره گردد باز باھم آشناست:دانست که او می

ی ئکنم توقع اينست تا دور ازتعصب برادران خودرا درھرکجا حاال که اين پيام را خدمت تو ھموطن بزرگوارم تقديم می

  .  نمی آيدۀين بدتر روزگار سخت بر وطنداران گرفتار مصيبت شداکه ھستند کمک نمائيد چرا که از
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ا واضح است اين نامه بار پيام  درد او را در خود ھر چند اين نامه را نمی دانم شعر و يا شعر نامه بنامم ياخير، ام

شايد اين آخرين  پيام کسی باشد که نمی دانم به چه سرنوشتی دچار شده است، بدون کم و زياد کردن با . آشکار دارد

  !نمايم   امانت داری اين شعر نامه را پيش کش می

  . بوده ایدھد که او شخص با  مطالع و متن نامه نشان می" ستھولوکا"واژه 

  شيوا.                                                                              م

 

 ايران »ھولوکاست«نامۀ پناھندۀ افغان از 

  برای مادرش

  دانم چشمانت ھميشه                            می! سالم مادر

  مثل چشمان من پـُر از اشک است

   مارا ازھم جدا کرد؟چه شد که زمانه با جبر

   را قبول داشتی ولی مرگ راھرگز نهئیجدا

  کجا مرا ميفرستی؟ه ب! نمی دانستی 

  که زنده بمانم  فقط به اميدی

  وروزی

  دوباره بتوانم سر در آغوشت بگذارم

  

  نيدی رھامرا از چنگ مرگ 

  وبه ايران  رسيدم ودر اينجا

  با چه تالش واشتياق واميد پناه خواستم

   یا بودی که مرا نجات داده تو خوشحال

  ھستم ! مگر برای من ھم اکنون که در پناه

  ين پناه است ابيا و بنگرکه مرگ خوبتر از

  بار می کـُشتند در وطن مرا اگر می کـُشتند، يک

  کـُشند  اينجا ھرلحظه مرا می

  کـُشند  ند وبه تکرار مرا میبار بار مرا کـُش

  کـُشد  مرا می» زيونتلوي«درسلول اطاق اردوگاه ، دستگاه 

  کـُشد، اخبار مرا می کـُشد مرا می» راديو«صدای 

  روزنامه ھا مرا می کـُشند
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  در راه، مردم، دسته جمعی مرا می کـُشند 

  کشند در خيابان  مرا می

  کـُشد  کـُشد عابر مرا می ار مرا میدپاس

  کـُشد کار فرما مرا می

  ھرفقير  مظلوم شدۀ ايرانی 

  دھد تن من تسکين میدردش را با کـُش

  کـُشد  اينجا قانون مرا می

  کـُشد  کـُشد، مسجد مرا می اسالم مرا می

    تم تمام خواھران  وبرادران افغانمن تنھا نيس

  ميرند  مثل من  در اينجا می

  ميرند  ميرند با تحقيرمی ذره ذره می

  ن وترياکئي ھيرووبا فرار ازدرد، در باتالق از

  ميرند ده شده است، میکه قبال ًبرای آنھاآما

  گريد  ھريک در خفا و در دل  می

   خويشۀھيچ کس نمی تواند بر مرد

  يا برمردۀ ھموطن خويش  بلند بگريد      

  مرگ افغان گريه ندارد

  اينجا خنده وگريه ممنوع شده است 

  عشق ممنوع است اشک ممنوع است 

  

  دانم چشمانت ھميشه  مادر می

  مثل چشمان من پـُر از اشک است

  دست تو برسد ه کاش روزی جنازۀ  من ب

  بار ديگر گرمای محبت دست ترا تايک

   وگرمای پـُراز مھروطن عزيزم را احساس کنم

  اينجا ما را چون مردگان ، ازصف جدا کرده اند

  دنيا آمده انده صيغه ھای يک ساعته بۀ که از نطف موجوداتی

  کنند  اب میخط» پدر سوخته«ما را 

  اجتماع، مردم، انسان وانسانيت، دوستی، ھمنوع بودن 
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  کلمات مرده در فرھنک  اينجاست ومحبت کلمات بی مورد و

  

  خاطر زنده ماندن فرار کرده است ه ين سزمين باخداوند از

  کـُشند  اينجا محمد و فاطمه را ھر روز می

  کـُشند زينب وحسين را می کـُشند علی را می

  جبر در عزای آنھا می نشانند ه بومردم را 

  ھا کامگار باشند» يزيد«دھند تا  مردم را عزاداری ياد می

  اينجا دوازده ماه ، ماه محرم الحرام است 

  وھر روز، عاشورا وتاسوعا ست

  شده است » سدوم وگمورا «ۀاين خطه، خط

  اينجا جز لوطی دغل بيش نيست» لوط«

  وغ بيش نيست فرھنگ اينجا، فرھنگ توھين وکـُشتن در

   خاکيست ۀ از کره ایاينجا بيشۀ نفرين شد

  ديوژن با چراغ  کسی را دراينجا  نيافت 

  و دوباره در انبان قرون پنھان شد

  

  دانم چشمانت ھميشه  مادر می

  مثل چشمان من پـُر از اشک است

  سال دوری بدون ارتباط يعنی چی ؟٢١

  کـُشتند   کاش مرا در وطنم می

   افتخارتراز زندگی دراينجاست مرگ در کشورم با

  سند برگشت ندارم پای فرارم را بسته اند! مادر

  سوزيم است، اينجا ھمه می» ھولوکاست«ايران برايم زندان 

   ساخته اندیودر اين زندان برای ما زندان ديگر

  تواند گويای حالش باشد که ھيچ نامی نمی

  داند ايران می» ھولوکاست« پناھندۀ افغان درفقط و فقطحرفھای مرا 

  

  زندگی اولی ام  در ايران پايان يافت ! مادر 

  شايد اگر تناسخ ارواح شوم وزندگی دوباره يابم
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  آنگاه در آغوش تو ودر آغوش وطنم 

  يا در ھزارستان يا در کابل، درننگرھار در بلخ، تخار، قندھار

  ميمنه ، خواھم بود زابل، باميان ، لغمان، پغمان، در جغتو ،

  در شعله ، نيالب، غورات، غوربند  کامديش ، ايکندی ،يا در د

  درجاجی ، فراه، يا درکرخ، در بغالن ، ويا دربدخشان خواھم بود

  ينجا کـُشته اند نه يکبار ونه صدبار،امرا در

  !بودم زنده بودم   که با شمای سال١۴فقط در 

  ين دور زندگی نخواھيم رسيداھم دره ين ما باپس از

  دانم  گ وزيبايم را نمیزھرا خواھر قشن

  خانۀ بخت خود رفته است؟ ه ھنوز باتو در يکخانه است  ياب

  آرزوی ديدارشما را در زندگی ديگر دارم                      

  که به آغوش  شما و آغوش ميھن برگردم

   نمی رسد ھرگزدانم اين نامه برايت  می! مادر 

  است» يزيد«چون نامه بََری ندارد وقاصد در دست 

    خواھد ُمردئیاين نامه مثل من خواھد سوخت ومثل من در تنھا

  ! فقط با روح بزرگ خود مرا احساس کن

  ودست مھربانت را برسر زھرای قشنگم بکش 

  ينجا احساس خواھم کردامن  گرمی دست ترا در

  ديگر وسيلۀ ارتباط با  شما را ندارم

   دم شھيد تو ھر. بوسم  دست تو و روی زھرا را در عالم خيال می

  

  :يادداشت

  :به خاطر ارسال اين نامه، بايد بنگاريم» شيوا.م« ضمن ابراز امتنان خدمت ھمکار عزيز ما

، مناسبات  دشمنان ميھن در حق مردم مظلوم و رنجکشيدۀ ماو ساير» واليت فقيه«بستر پيدايش کوھوارۀ جنايات رژيم 

 استبداد، ،سوخت و ھيزم جھنمبه ھه ھا بدين سو مردم ما را غارتگرانه و مستعمراتی حاکم بر کشور است که از د

  .ارتجاع و امپرياليزم مبدل نموده است

، تشديد مبارزۀ "واليت فقيه"ما را عقيده برآن است که يگانه راه نجات مردم ما از تمام مصايب من جمله دوزخ استبداد 

فقط در آن صورت و .  در ھر لباسی که باشند، می باشدآگاھانه در دفع تجاوز و به گور سپردن، ايادی خود فروختۀ آن

 جھت زيستن ،با نجات ميھن و مردم از زير يوغ استعمار و ارتجاع است، که می توان اميدوار به داشتن امکان

  .بود و شد" انسانی"
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 قادر خواھيم شد تا به ما اطمينان داريم وقتی ما قادر شويم نبرد دوران ساز خود را پيروزمندانه به ھدف برسانيم، بازھم

.  حواله بداريم"طوفان"که کشته اند، " بادی" نيز در عوض "واليت جھل"ران، به رژيم کمک و ھمسوئی با مردم اي

  .ن مأمولی، آگاھانه و متحدانه عليه استعمار و ارتجاع به پا خيزيمبرای رسيدن به چناپس 

   و ارتجاععماربه اميد رھائی و نجات ميھن و مردم آن از زير يوغ است

   AA-AAادارۀ پورتال 

 

 


