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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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 سخنی با خاک
 

ليارد ساله  ات ي بيا فقط يک لحظه زبان بگشا و درد ھای م!ئی خواھند بگو ای خاک به حرف آی و بگو آنچه نمی

فتن نام ھای  شان ھم  از گر! بگو نتر س! انسانی را   در سينه داریبگو چه شجاعان و رزمندگان .. را باز گو نما

توانی با افتخار کامل يک به يک اسم آن رزمندگان راستين و پيشگامان انسانيت را که اکنون  و می..... بيمناک مباش

در قاموس ما  اسم ......... اين گناه نيست… کند  کسی بر تو عصيان نمی.. … نترس .بازگوئیدر آغوش گشيده ای 

بگو خوشحال …در آغوش تو خفته اند ..  ی کهئبگو از آنھا…انقالبيون را  با احترام به زبان آوردن جرم نيست 

. …ياب انسانی نيست کسار تو تنھا نگھدارنده جواھر نا خاۀاماافسوس که اين سين.  چيزی بشنوم  بيزبانانشوم از می

کنند که  دانم ھمه زندگی می می.. …از شرم زندگی و زنده بودن … اند  خاشاک ھم آنجا پنھان شدهبسی خس و 

ميرند و به فکر  موجوداتی اند تا وقت مردن ھزاران بار می. دانند که مرگ پايان و آخر کار نيست  بميرند اما نمی

کشند و چشم  ون کالبد ھای متحرک نفس میچ.. …اند  کنند زنده ھا فکر می آن. شوند  خود شان دو باره زنده می

اند و ھميشه مرده باقی خواھند  ھا    قبالً   مرده که آن اند در حالی خاطر آن زندهه کنند ب آنچه فکر می خته اند بهدو

 .ماند

فقط … ھا  ھا ارزش اين ھمه صحبت را ندارند من راجع به زنده آن… زنم  خاطر آنھا با تو حر ف نمیه من ب

کرد و رھنمائی ھای شان زنده است فقط راجع به آنھا  عمل... …احساس شان . …ی که اسم شان ئآنھا… ھا  زنده

 .ھا را جاداده اند و تو اعتراضی ھم نکردی که  در دلت آنای خاطر ھر الشه ه خواھم با تو صحبت کنم نه ب می

قھر شود و با مشت .  عالم بر تو غضب گيرد تا مبادا خداوند. …توانستی اعتراضی نمائی  شايد نمی. مالمت نيستی 

 می... …ای خاک بی زبان ... …جانب ھستی ه ؟ حق ب!و ماله کردن تو موجود وحشت آفرين ديگر را خلق نمايد 

 نمی. کيب يافته از تو ھستند ھنوز ھم خواب اندتر  اديانۀنظر به گفتکه ين مخلوق ادانی تعداد زيادی از دانم که می

ھا   يک تعداد از آن.نديشند و سالم بياحساسی پيدا نمايند … تکانی بخورند … ھا بيدار شوند  د که آندانم چطور شو

ی ئبه رھنمااما نوشته ھای شان ھنوز ھم  . …يند گو چون نويسنده و شاعر خود را می... زعم خودشان بيدارنده ب

 آنھا از  تجاوزات و مظالمی که .دنباش ار میديگران و در خدمت اجنبيان است و شاعران ما ھم ھنوز در بند زلف ي
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شان  شود برای جور و ستمی که بر زن افغان شده و می… دانند  بر ماگذشته و مظلوميت ھموطنان ما چيزی نمی

 ببينم راھی بلد .خواب طوالنی رفته انده  ديگر ھم بۀند و پاره اای از آنھا به غالمی عادت کرد ارزشی ندارد و پاره

رافيل ساھا با تکان ھای زلزله چی که با سور   آن!؟ از زلزله صحبت مکن!ھا را تکان داد؟؟ فکر نکنم ينھستی تا ا

  چشمهورنه تا حال از تکانھای شديد تجاوز بيگانگان بر نواميس شان اقالً نيم... خورند ھم بيدار نشده و تکان نمی

ھا نه تنھا تکان باد رفت اما آنه  دختران شان ب خانم و– خواھر –ی ھای مادی و معنوی ئدارا. کردند  باز می

  .ن ھنوز ھم دست شان به طرف آنھا دراز استاوجدانی نخوردند بلکه با چشمان خواب آلود با خمار افيون متجاوز

 … کنند با ماسک زنده بودن جلوه نمائی می..ھا  اين…  اند  ھا قبالً مرده اين

احساسی .... از ھمه احساس انسانی دورند.  ھا فراموشکارند  ؟؟ آن .   ھستندکنند  فکر می»بر کلی«ھا به گفته ای  آن

فقط .. …فاقد ھمه چيز  انسانی  و مردمی … وجود آمده و رشد کرده باشد ه نوع ب  درد و ستم ھمۀندارند که در تجرب

با نيرنگ و فر يب در  بين مردگان جا باز ......  تاريخ دان و، نويسنده، شاعر،اما در تظاھر زير نقاب. …کالبد 

 .فقط ھمين. …ستان باز مرده است فقط چند مرده در جمع مرده پر. …فتاده بزرگی ني اتفاق .نموده اند 

اين مفھومی ندارد که از مرده و آنھم چنين مرده … خواھم با توصحت کنم  ھا نمی من راجع به اين. …ای خاک 

خاطر زندگی من و ما ه که بی از آنان. …خواھم با تو از عقاب ھای ھندو کش  میوجدان صحبت نمود من  ھای بی

گز ھم سر شانرا در مقابل آنچه اورا ر با وجدان زيسته و ھ، با شعور، متحرک،زنده بودند و با شرافت و غرور زنده

که ھزاران آنرا در  دیدانستند چطوری زنده بمانند  و تو ای خاک با وجو ھا می آن.  خم نکردند ،نامند مرگ می

کيب تو کثافت ی که ترا موجود ساخته و از ترئباور کن به آن خدا. اند  ھا زنده سينه پنھان داری فراموش مکن آن

 مبارزات شان و نسل  دوام ، ايمان شان، نام شان.اند ھا زنده ھای را در  لجنزار زندگی  خلق نموده سوگند که آن

تواند اين نسل را تا پيروزی کامل   ھيچ تابوئی و ھيچ شرايطی نمی،است و ھيچ قدرتی انسانی شان زنده افکار ۀدھند

 .انسانيت بر جھالت و استعمار و استثمار از بين ببرد

... … خاکی ۀصه در ھر جای اين کرخال در محل کار و ، در راه، در خانه.سدر ھنگام میه مرگ بدنی ھميشه نا ب

است که  با وجدان  ، جانبازان وطنپرست،ط با مرگ راد مردان انسانيت و مردمیخندند فق يان خدا میلشکرخدا و  

… تر سند  نمی ھا چه نوع موجوداتی ھستند که اصال تعجب به اين لحاظ که اين. و تعجب. …کند  يه میخدا ھم گر

مسلسل ھای جنس به ھای دار و يا پيشروی تا زير چوخاطر آزادی انسان  ه از ھيچ چيز باک ندارند فقط و فقط ب

کند چون آنھا  و خدا ھم تعجب می.. …اودانی ھستند جکنند  روند و اصالً مرگ  را نمی شناسند و فکر می خاکی می

  شتهفرھا کسانی اند  که به خاطر رسيدن وصال   ھای او ھم نيستند و نه آن شتهرا نه او خلق کرده و آنھا از جنس فر

کند خود را  کاری را می و يا جوی ھای شير و عسل اين فداشوند کره میھای بھشتی که ھر لحظه برای آنان با

روند تا   خاطر آزادی اينھا میه  با افتخار و با غرور ب.خاطر  ملتی خوش قلب و بی نانه دارند فقط ب قربانی می

  ..…کشته شوند 

  !!ای خاک 

ھا به معنی تمام شد   طپش قلب  انقالبی آنايستادن. ھا جاودانه است  عشق انسان  در قلب آن. … عشق وطن کهبدان 

ھا کسانی بودند و ھستند که از مرگ  آن.  عکس شروع ھمان کار به شکل ديگر است هبلکه ب. ھمه کار ھا نيست 

 فقير ۀگبه جز در. …پابند آن زندگی که بدون شرف و عزت باشد نيستند . …از خون نمی ھراسند … سند تر نمی

ی  که ئتر از دنيا ھا عشق بزرگ دارند بزرگ آن… آيد  سر شان فرود نمی... …مان وطن به جز در مقابل مظلو… 

تجاعی افيت ارانتظار نکشيدند تا ديگران با ماليمت و شف… ھا منتظر  وزيدن نسيم آزادی نبودند  آن. خدا خلق نموده 
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.. …خود قدرت ... …کت  خود حر... .فانطو.... تند باد…ھا خود نسيم شدند  آن. …خوابيدگان به سراغ شان بيايند 

ھا باشد که فراموش کاران اجتماع راه خود گيرند و  بان شدن آنکشای راه انسانيت بودند تا با قرخود انسان و راھ

 ظلم و بيعدالتی پيروز آيند ومرگ ،خی خون آنان بر اھريمن جھلسرشنی  روانسانھای متعھد به انسانيت و مردم در 

 .يگران باشدآنان آغاز زندگی د

تو ه توانم ب ی است که نمیئنھا آۀکه او در جمل.. …معظمش نگھدار .   است  رھبر.......ھا يکی از آن.. …ای خاک 

انديشه … مغز متفکر و مبتکرش ..  قامت رسايش ! احترامش بدار!فقط خدمتش نما.. …يم ھمه چيز را بگو

داشتن زنجير اسارت از گردن ھموطنانش ھمه و ھمه قابل ردر راه انسانيت و ببانی او جاودانی انسانی اش و قر

 !عزيزش بدار او عزيز تر از ھمه بود و است. احترام است 

 

 


