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  ناتور رحمانی

 ٢٠١٣ اپريل ٢٧

  

  د،يسالھا  در افغانستان باران نخواھد بـار

  !!ال خواھد بود، تا بھــــار آزادی ؟يک خيو بھار 
   

 کوه ھا ا ز حرارت ُسرب مذاب مفھوم ھزار انفجار  . بلند شدء خاک سوخته  به فضا دود .جا شدنده وقتی فصل ھا جاب

ده بی برگ و يوفان و تندباد گردطنه اش تداعی کرد ، دره ھای سبز و درختان گشن تاراج دست يرا با ھزار ھا زخم س

ن و جاده در انتظار ي زمۀديترکلب خشک و . د يا ھا ، رود ھا و چشمه سار ھا نمناک نگرديدگرچشم کور در. ديبار گرد

نه و سالح در ي س ر چکمه ھای رھروان آمده ا ز آنسوی مرز محبت و دوستی با سنگ دري باران عطوفت زه ایقطر

 یه گژدم روی پودر خاک نشان ميده شبيم ساعت را باعقربه ھای کشين روز در تقوين جھنمی تريد، اين گردين خونيآست

روزھا به درازی ماه و ماه )  عدد ھفت با ھشت مسابقه داشتئیگوتو . (گر روان بودند يمد ا ز عقب ھ نيداد که زھرآگ

ن نشست و خشکسالی را با يشه بر فرق زميآفتاب زخمی تر ا ز ھم. د يل تر از سال و سالھا به بلندای قرن ھا رسيھا طو

تند حتا از قعر قحط سالی استخوان ر شان ھسته و جوانه نگذاشيوند زد ، ھجوم ملخ ھا در مسيشه ھای سوخته پير

  .دنديش کشيشکستاندند و به ن

گر زندگی را به گروگان يده تخم گذاری کردند و خود با خوردن ھمدين خشکين ملخ ھا در ھزار چاک زمياھرنگ تريس

د و ي راه رسنيبدبختی ھا از کوتاھتر. ديچيام زخم ھا ، خودش را به چادر شب پيگرفتند تا دور دگر که آفتاب برای الت

اه از تخم ھای گذاشته يد و ھزارھا ملخ سرخ و سيباور در مزارع خشخاش بارور گرد. ر نمود يھمه را به ھم خلط و خم

ات شان عبور داده روی ھر يار آسان از مسلخ نيرا بس  شانۀ آزمودۀشي و اند ن برون برآمدنديشده به چاک چاک زم

  .... را به دوران آورد و بھا دھد  ل آنيبرخاسته از و شکسته از حوادث بار کردند تا باد ۀتخت

ن قشر ملخ ھای کتابخور يا... مبارزه برای شکمبارگی و شکمپارگی . ن ھجو و ھجوم را مبارزه نام گذاشتندينھا اآ

 گسسته در عمق خاک برای ارتفاع شکم ھای شان از شب و شالق شعار ساختند و با ۀشيمشبوع شده از ھزار ھا ر

قت با ھمان يطور مطلق جدا از احساس و حقه جانات لذت بخش برای ساختن خاطره ھای پرشور و نام آور بي ھۀگردون

دن قطره قطره خون انسان را تا ياحت پرداختند و برای مستی و تفنن آشاميروسيتشنگی قرون از خشک فکری به س

خواستند  یشه قرضدارزندگی بوده و مي را که ھموانگی تقاضا نمودند، خون توده ھای نادار و ناتوانيت جنون و دينھا

ن راه قطره يادانستند که در یر نمودن شکم ھای شان برسند، آنھا ميند تا به سيع تر از گذرگاه ستم عبور نمايھر چه سر
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ا را تمام راه ھا ريروند ز یش ميشه می کشند و بار بار نابود خواھند شد، مگر بی ھراس به پيرا به ش قطره خون شان

دوند  ی پا برھنه تا آخر خط مۀانيت ماجراجويدور از نه ن توده ھا بيده اند، اير را ديده اند و شکنجه، زندان و زنجيکوب

دن به ھدف شان شرافت را خدشه دار و ناموس را به گرو نمی گذارند و از شدت ين ھا برای رسيا» تا بھـــار آزادی  «

شه در قلب يش را ھميت نفرت از معامله گران خاک و خون خويستم قدسن توده ھای تحت يترس رنگ نمی بازند، ا

ن آشتی و سازش دارند، يشود و نه با آدمکشان خا یخود شعله ور نگھداشته اند، نه گذشته ھای دردناک فراموش شان م

  ....ن ھا برای آزادی می رزمند يا

ت زندگی يدتا ھا را گذاشت و با بربادی تمام کوۀشه الی پنجه ھای روس غدار ھستيھجوم ملخ ھا در خشکسالی اند

ن ناشی از انفجار و انزجار فرو رفتند و آنجا ھا تخم يدر ھزارھا زخم زم) خلق و پرچم(نام منفور ه مادی و معنوی ، ب

 ،کساختيره سر برون کردند ھمه يروی شمال و غينام ھای ملوث مجاھد، طالب، نه گذاری کردند که در دور دگر ب

  ...انکی ھای اشغالگر و جھانخوار يگ، تا تخم گزاری اختاپوس ھزارپا، کرنيھمه 

را با ھوای دموکراسی اشتباه   اتاق ھای خواب شانۀپک د شده از بادين ھوای تولين ملخ ھای برآمده از سوراخ ھای زميا

رانگر و تباه کن يملخ ھای ون يدھند ، ھم ین جا و آنجا آواز برون ميا ذاتی و حقارت فطری شان ازئیده درايگرفته با د

  !!! س ، شاعر ، خاطره پرداز ، واقعه نگار شده اند يرخ ، قصه نوؤلسوف ، ميب ، فياکنون اد

اسی با آن ھمه کر و فر يک گروه سيمگر ... انت را اشتباه يد نشان خواھد داد و خياه را سپيوقتی قصاب قلم بزند س

  ....ھن تا حد مستعمره ساختن کشور يمت قتل عام مردم و ميھم به قتوانند اشتباه کنند؟ آن یچقدرو چند دفعه م

ان يبت از ميک مصيبل آغاز بود آغاز کاری که . ز ختم کار احزاب آنچنانی نبوديانت اشتباه آميا خيانتبار ين اشتباه خيا

روز روی ي که تا دن ملخ ھا بودنديھم... د يبتبار دگری را آفريک خود نوزاد مصيوجود آمده وھره بت دگری بيمص

ش يت خود را به افغان و افغانستان به اربابان خويانت و جنايدند تا مقدار خيون ھا افغان را ماسيون ھا دالر خون مليليم

ن مزارع از نوع رستنی ھای مصنوعی يگرچه ا. ن بردن مزارع از نو کاشته را دارندينشان دھند، امروز ھم قصد از ب

ر يه و سالح برای آدمھای اسيخواھند باز ھم کشور را با زور سرما یم. داری باشده يسرما و کشور ھای ئیکايپ امريت

  . زندانھای که احزاب چپ و راست حاکم در افغانستان داشتند . نديل نمايار به زندان تبدي آن دۀشد

  ....د يده باشيچشم ندد تا به يری از زندانھای وحشتناک دوران آنھا داشته باشيد تصويق نمی توانيصورت دقه شما ب

د يد مگر وقتی داخل آنجا رفتيشنو یرامون آن ميی پئست؟ حرفھايد شکنجه گاه چيدان ید نميوقتی برون از زندان است

   ؟هعنی چيد که شکنجه گاه يد فھميخواھ

ثر شکنجه ن عذاب ھا آشنا می ساختند که صد بار مرگ برآن شرف داشت  و گاھی ھم مرگ به ايد تريآنجا آدم را با شد

زان يرا برای شجاعت ميد که قابل تحمل بود، آنجا در شکنجه گاه برای مقاومت کردن شجاعت کافی نبود زيرس یفرا م

   ؟هب بود مگر برای فردا و فردا شب چشب خو کيا يروز  کيد برای ي وجود نداشت ، شا ایمانهيو پ

ن کاری بودند يکنجه گران با پستی در تالش چنت آدم را بکشند ، شيت و شخصيکردند ھو یدر شکنجه گاه کوشش م

اسی نه تنھا با ين جانوران سيشدند، ا یر معلوم ميش زبون و حقيشتر از پير بي مردان مبارز بسته به زنجۀديگرچه به د

ا در سرد ين روز ھا ويی که در سوزان ترئه داشتند، با آنھاين رويز چنيکردند بل با کسان وی ن ین ميک زندانی چني

، حوزه ھای شماره قياست تحقي صدارت، رۀن فصل ھا با صد زحمت و نامرادی بقچه در بغل خود را عقب دروازيرت

دند، آنھا آموخته بودند که يوار بلند زندان می رسانيا ديو )  با شکل ھمگون و نامھای مختلف اتاستخبار(دار و بدنام 

رخ ستمگران ه اد گرفته بودند چگونه نفرت و انزجار خود را بيند، ير حتا لت خوردن را تحمل نماين ، تحقيچگونه توھ

خواستند بدانند جوانان  یک خبر خشک و خالی بودند ، مينه سوزشان خواھان يبکشند ، آنھا گاھی با اشک و درد س

  ....ا نه ي، زنھای مبارز و مردھای کارنامه ساز خانواده ھای شان زنده اند شان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 ۀ از سلطئیل به اھداف واالی انسانی و رھاي مبارزه برای نۀش با بسته شدن نطفيلھا پخواه سايھزار ھا ھزار آزاد

ای پر از ستم پای گذاشته اند تا يدنه ده و با درد و داغ بيده ، درد دياستثمار و استعمار در بطن مادر وطن درد کش

ر شکنجه و زندان يچه گروه گروه اسگر. ند يکار نماين و وطن دشمن پيم ھای سفاک ، خايصادقانه و بی ھراس با رژ

  .ن راه خالی از رھنوردان اسطوره ساز نشد يمگر ا... دند ير باران گرديا جوخه جوخه اعدام و تيشدند و 

ده و با ير و سر تا پا گنديجاد سازمان ھای نامزده ، شريش با ايبرای بقای خو) ک خلقيدموکرات(حزب به اصطالح 

گی ، غالم منشی و قدرت طلبی آنقدر انحراف نمود تا چپه شد ، ي افراط و ابتذال در فرومای بلند باالی چپ تا سطحادعا

  . ه اژدھای دوسريبا تن واحد و سرھای جداگانه شب. ک قماش بودند يطرف راست افتاد که ھر دو از ه ا چار پالق بي

روازه را  در و دءت اعضاين مجتمع ھا بود که با رحجان دادن به کمياکی ازي) خاد( بدنام ۀسازمان بدسرشت ، بد کار

 به ھر بی مقدار زبون و  ،ان اشرافیي روسپ، مادر خطای عاق پدر و مادر ؛ تن فروشان شھرباز گذاشته به ھر گمراهِ 

د و بار ھر نوع جنس بد ن سازمان بی بنيا. د يداخل شو. د ئيبفرما:  مقام ، پول و انتقام بود گفت ۀض که تشني مرئیعقده 

  . جنس را عضو داشت 

 یر مانده بود که از چپ و راست سلی ميچاره و درگياسی تنھا ملت بين مکاره بازار سيادر. ه مکاره بازاريدرست شب

  .خورد و ھر دو طرف رخسارش کبود بود

ژه يوه ب. اب کردند ش ملت را شکنجه و عذيفه و مسلک خويشتر و افراطی تر از وظيست ھای منفور بين خاديا

 یق در داخل زندان با زندانی جالد منشانه رفتار مين جانی ھای سفاک حتا بعد مراحل تحقيوطنپرستان واقعی را ، ا

ن يکردند ، مثل انداختن زندانی برای ماه ھا در سلول انفرادی ، حبس کردن در تشناب ھا و ھواکش ھا در سرد تر

وازی ، حذف کردن حق تداوی ، داکتر و درمان ، دور نگھداشتن زندانی از ي، محروم نمودن از مالقات و پازمان

ن ھمه به بھانه ھای بی يره و چپاول ايت ھای سالم ، فکری و آموزشی مثل کتاب ، قلم ، کاغذ ، شطرنج و غيمشغول

نام ه  که بیستيک نمودن اوباشان خاديصورت مدوام ، تحره  جنگ روانی و روانفرسا بۀ ادام مفھوم و مختلف ،

 حق ، سازمان دادن هن بين فرزندان وطن و مبارزيف تريجان شره نمودند ب یفه ميفای وظي، زندانبان و باشی ازندانی

 سنگ ۀعيرذن پنجره ھا را کنده يآنھا پتره ھای آھن. (و چاقوکش ) اکیيتر(ن توسط جاھالن يجنگ ھا و دعوا ھای خون

ز و بُران يش تشناب تيدن به سمنت پينگ با سايا ويرا در داخل اتاق   آنۀد لب بع ح در مثلث ھموار کرده ،يھنگام تفر

فه پنھان داشتند تا يشه در نير گونه را ھمين کارد شمشيدادند ، آنھا ا ینموده از نوله آفتابه پالستکی برای آن دسته م

ا ضربه زده جرح وارد  حق رهف و بيھنگام جنگ خوب و بد ، حق و ناحق ، شرافت و بی شرفی طرف خوب ، شر

ره يق و غياست تحقيه ، قومندانی بالک ھا ، رياسی زندان ، سازمان اوليد دفتر سيوجه از د چيه به ھين قضيا) ندينما

ده ، يکه ضربه د در فرجام آن. دانستند ھم در سازماندھی آن نقش داشتند و خود محرک بودند  یده نبود ، آنھا ھم ميپوش

  ....د يد یاد تر ميد و فشار زيگرد ی مئیان بود جزين و ماليخون

کرد و  ی ودکا با گشاده دستی حکم مرگ صادر مئۀخود از نش ی اختصاصی انقالبی بۀن ھمه جفا محکميدر پھلوی ا

  .د يرسان یام محکمه را به محکومان مير گلوله پيگون ھا با نفيپل

ستند نه به چشمان بی آزرم يھن می نگري مۀ غمزدن با شھامت به گوشه ھای آسماناداد ، مبارز ی بوی مرگ مءفضا

اد يبت فريشدند  آنگاه ھ ین ساعات شب به کشتارگاه برده ميره تريجالدان ، آنھا ھمانگونه مغرور و با صالبت در ت

  .د يدر یرا م داد و اندکی بعد گلوله ای نفس شان یام ميدانگی شدن پيد ، سرود شان برای جاويدر یشان آسمان را م

  .خت ير ین فرزندان خود اشک ميدای بھتريگرفت مادر وطن به گور ناپ یتی شفق رنگ خون موق

  !ک خلق افغانستان ؟ي حزب دموکراتۀست ھا در دوران حکومت خود کامين بود وضع زندان و زندانی ، خاد و خاديچن

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  !! ی از جفا و ستم  شکل دگر،دور دگر

 ۀمت کردينانه اوامر بادار شکست خورده و ھزيرکانه و خايار زيآمد بسدان يمه وقتی جالد کھنه کار با شکل دگر ب

افته ير ساطور قصابان خاد نجات ياسی را که معجزه آسا از زيش ، روس غدار را عملی نمود و ھزار ھا زندانی سيخو

 آنجا در زعم شان چپ و راست ،ه ه داد تا بيبودند چون گوشت دم توپ برای فرقه ھا و کندک ھای محاربوی سھم

 برگشت ناممکن ر ، وير ، شکست ناپزيانقالب کب(ند که مگر از يجبھات جنگ راست و چپ  ، ھمدگر خود را نابود نما

  )!!ثور دفاع گردد ؟

س خاد بود که با يئر) ب هللاينج(ب ين اجنت آن داکتر نجيو مشھور تر ) . بی. جی.کی(تبار ين مجری برنامه ھای جنايا

  .اھی ماندگار باال برد ي قدرت سفاکی اش را تا سطح سۀکيه به اريجمھوری و تکاست يدن ردای ريپوش

ی از اعضای سفاک و وطن دشمن خاد، ھر ئ وامانده ھا، ھمان حزب بدنامۀم که امروز دارودستيشنو یم و ميخوان یم

مترقی ، انسان واال و اسی ، سرسپرده ، دموکرات ، ي قھرمان ملی ، آگاه س،خون ملت راه ن تشنه بانين خايک از اي

  !!! زنند  یوطنخواه جا م

م تا کنون ين روز در تقوياھتريس) زده پنجاه و ھفتيھفتم ثور س( روز پنجشنبه ۀميکنند ملت از ھمان ن یآنھا فکر م

ر وقتی حوادث ازپی ھم آمدند و در تراکم ترس آو... ن را نمی شناسند انيک از خاي چيده و ھيز را نديچ چيخواب بوده ھ

ان يخچال ھا و انجماد ساليوار از ين شرق و غرب ديدند ، جنگ سرد بيل گردير تبديش به فاجعه ھای جبران ناپزيخو

ت جذب ي گور نما که قابلۀگانه حفري ما آب نمود ، ۀچاريالستی را در کشور بين دو قطب و دو ابر قدرت امپرياسی بيس

دست ه  کنده شده ب ھای آب شده ازبُن چاهخيفشار قھار . بود ) قک خليدموکرات(ن آب ھا را داشت حزب به اصطالح يا

د يش ھر چه را در برابر و مقابل با خود ديورش سرسام آور ، بی لگام و جنون زای خويده در يبرون جھ) خلق و پرچم(

 نبود ألهن کار مسي ارانگرين آفت برباد کن و ويبرای ا...  جنگل را  ن ، ھوا ، آدم ، پرنده ويران و معدوم نمود ، زميو

....  

است ھای ي سرسام گرفت ، سر نخ را گم کرد ، چون سنجش ھا و س  بدون دور نما،ش درآمد روسين حزب پيدر آخر ا

ر ييچه گرفت ، درپچال شد ، رنگ باخت ، رنگ گرفت ، تغيشان درمورد ملت و وطن غلط از آب برآمد ، حزب سرگ

ه مار زخمی که سرش را به سنگ يحزب شب... ده ي مگر بی فا؛ بازی دگرنام داد ، نشان عوض کرد و دھھا شعبده

انت ي که در خ ایات با ھر حزب ، سازمان ، گروه ، محفل و دارودستهيد حيا ی دوباره و تجديده باشند در صدد احيکوب

ن را برادر و ن اخواي خرس به تن و بدنش مرتجح ترۀيدن پيت ھمتا و ھمترازش بود سازش کرده حتا با ماليو جنا

 کشته شدگان بدنام خود را قھرمان ، دامان ھر دوۀيش خطاب نمود ودر سايداری را پدر خويستم سرماين سيست تريفاش

 خود را اشتباه و لغزش نام گذاری ۀرير ، دانشمند و فاضل ، گناھان کبيش را خبره و خبيل خويملی ، آدمکشان بی بد

 خود ۀد مرامنامه و برناميکأت و با تياد در ضديمانی با دھل و سرنا ، شور و فرد نمود که زئيأکرده در آخر آنچه را ت

ن ھا دشمنان ما ، يا: زد  یغ ميحزب وطنفروش ج»  زم يالي ، ارتجاع و امپر نياطيمرگ بر اخوان الش« : گفت  یم

  !!!!ت استند يا ، جھان ھستی و انسانيای سراسر دنيپرولتار

  !!زھی خفت و خواری 

ر و حرام زاده ھای از ين ، برگشت ناپزيش آھنگ ، طراز نويشتاز ، پين حزب پيبرد ا ید که راه به کجا مينيبحاال ب

اض ، اسالم آباد ، اورشلم ، لندن و واشنگتن ؟؟ ھمه با ھم يراه به ترکستان ، ر... بطن مردارش ، اخوان ، طالب و 

شی دار ، کم سواد و با سواد ، يش ، چپنکی ودريشدار و بی ريشرمی متفاوت ، ريوند نامقدس ، با تن پوش بيکجا ، درپي

ک کشور ينش جمع شده آند ، آنھا برای بربادی يکا و متحديساخت امر) شتر گاو پلنگی(م يز و بی خرد در رژيخرد ست
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ت يجناانت و يه ، خئسه ، توطيچ دسيگر آن از ھيکی ديوند اتنيخ ، فرھنگ ، زبان و دھھا پيبزرگ و مسخ نمودن تار

  .غ نمی کنند يدر

  

   ملخ ھا ؟ۀيو قض

ن سوخته و زخمی تخم يش در چاک چاک زمين ملخ ھا بار ھا نظر به فطرت خويا» در افغانستان باران آزادی نبارد«تا 

ن افغانھا را يد و سرزميرانی خواھند کشيگذاری نموده و بار ھا به اشکال مختلف ھست و ھستی را به بربادی و و

  . خوش زندگی نگه خواھند نمودۀ حيدور از سبزه و بھــار و پرنده و راه ن ، زخمی ، غبارآلود وپُردرد ، برايسوخته ، و

  دن به آن نوروز ينه خواھد بود ، به تالش رسيشه بارور و بھــــاريآزادی واقعی افغان و افغانستان نوروز ھم

  )روز ي نوروزتان پ–ھر روزتان نوروز : ( ز خواھد بود يبا و دل انگين واژه ھا چه زيدن ايآنگاه شن

   

   

 

 


