
    
   

 ۵۱۵۱فبروری  ۵۱یکشنبه                      ناتور رحمانی                                                  

                 

 
 

 هاا،ستاره ه هـــلالزا
 اه هرارشا، هم خز زا
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

 یـور رحمانـاتن
 

 



 ها ، ستاره ها اللهاز 
 ها شرارهاز زخم ها ، 

 
 او که از کوره بدر گشته 

 ( ١)    چو فوالد محکم                            
 قصه تلخ و روانسوز آنزمان را 

 قاب های بلند پرواز را قصه زخم ع
 قصه های زندان و زندانی و زندانبان را

 قصه آزاديخواهان ، سربداران را 
 و قصه ازآن عشق و عاشقان وطن را  

 زمن ميخواهد                                               
 آن رفيقی که همه گونه رفيق بوده و است 

 او ميخواهد ، من با مويک خاطره
 ازآن دوران                                           

 ازآن دژ ستمباره آدمخوار 
 ادبار و ازآن جايگاه ُپر از وحشت و خوف

 ، از آن مسلخ استعمارازآن کشتارگاه 
  ... . کشم تصويری چنان                                  
 « آشويست » ازآن کوره آتش 

 زيادی که درآن آهنين بال و کوپال 
 فوالد آبداده و محکم شدند                                         

 و مسين پيکرهای ديگری 
 اندران کوره ذوبان ستم 

 مثل موم آب شدند                            
 تصويری از جنايات جانی ها 

 « خلقی ها ، پرچمی ها وخادی ها »                       
 بلند  تصويری از همت

 و غرور کوهواره مبارزان                            
 ی که آنهمه ترس وتهديد يازآنها

 تخويف وتطميع را به استهزاء 
 می گرفتند                                        

 تصويری از خيل عقاب های زخمی 
 گيرمانده در تنگنای قفس 

 دی راکه زخم های تير زهر آگين فروشندگان آزا



 با پر و شهپر و منقار 
 تيمار ميکردند                    

 : همان های که سرود واره چنين ميخواندند 
 «عقاب زخمی ام ميتوانيم کشتن » 
 «ی کنی رامم امگر محال بود لحظ » 

 آنگه ، دژخيم که بوی گندش 
 در فضای هول انگيز سلولهای زندان سير می کرد

 .بخود می پيچيد                                                              
 ! رفيق راه مبارزه و پيکار و نبرد 
 دشمن اسارت و زندان و قيود 

 قسم به همت واالی تو يار 
 و به آن راه ای که با عشق بمردم و وطن  

 بی هراس تا آخر خط  رفتی 
 ميروی  ،و                                    

  !نم آشنا نتوا
 ناتوان است مويک در دستم 

 نتوانم که کشم تصويری 
 من ازآن حجم جفا و بيداد 

 !که درآنجا به همزنجيران چه گذشت ؟
 پيش چشمانم هنوز

 گلهای پرپر شده ای بسياری 
 که بخون غرق شدند 

 پديدار است                          
*** 

 بمن گفتی بنويس 
 :د کو قلمی که به تحرير کش

 که بر خلق دست بسته به زنجير ستم
 در آن سلولستانی که رقص حلقه دارش 

 به هر در و ديوارش 
 وحشتزا ، جنبده سايه يی داشت هول انگيز  

 .... چه ها گذشت                                                     
 کو نقاشی که به تصوير کشد

 خنده های مستانه آزادی پرستانرا
 شيرزن ها و شيردل مردها را  آن

 در آن هنگام که با چه صالبت ، با چه هيبت



 پای ديوار به مهمانی دار می رفتند 
 پای آن ديواری که رنگين ز خون ياران بود 

 ازبرای آنکه باز بلرزانند 
 انگشت دشمن دون را ، برماشه تفنگ 

 ! من نتوانم رفيق 
 ذهنم را ميخراشد آن همه جور و جفا 

 م ناآرام و رعشه دار شده دست هايم روح
 شايد آنگونه که بايد نگاشت 

 ويا آنگونه که بودست به تصوير کشيد 
 آنچه بر او  گذشت 
 آنچه بر من گذشت 

 آنچه بر همگان گذشت
*** 

 صادقانه ، نتوانم رفيق
 ...مگر 

 مگر اينقدر توانم شايد 
 بيادت است ای آشنا  ؟  

 که ما با يک جهش 
 از آن سالهای دور                

 مبارزه را 
 همراه با جريان دموکراتيک نوين

 (م ، ل ، م ) سازمان جوانان مترقی 
 ز شهرها و روستا ها 

  ماناز آن ويرانه های زيستبوم 
 ويا از زيستبوم ويرانه های مان 

 مار و استثمار بود ـضد آنچه استع
 بدادو است                                       

 ضد نظام بورژوازی ، فيودالی ، کمپرادور 
 ضد ارتجاع سياه و سياهی
 وآن رژيم فرتوت شاهی

 آغاز کرديم                           
 از همان سالها رزميديم 
 فقط بخاطر آزادی انسان 

 آزادی انسان از يوغ سرمايه  
 همان انسان 



 که استبداد با مشت ميزد بردهانش 
 ( انسانش : ) ان بود و ميگفتند بجرم آنکه انس

 گرچه راه خطرناک بود
 تاريک بود و هول انگيز

 پر پيچ و پر نشيب بود وهم دشوار 
 : ولی ما با خود مي گفتيم 

 "درجاده هموار دويدن هنرش چيست ؟ " 
 "مردانه دويدن هنرش در خم و پيچ است "  

 و ما مثل دريای خروشان 
 مست و عصيانگر                               

 بسان کوره آتشفشان 
 و همگون شعله جاويد

 ُپر خروش گشتيم ( لهيب ) 
 سخنور و سخندان و سخن سنج 

 سخن دان(سيدال ) و هم آتش سخن گشتيم چون
 تيرراستين حرف ای که داشتيم بر دهان

 بر می خاست از چله ای زبان
 می نشست بر حنجره ميهن فروشانی که

 رسيدندمی لرزيدند و می ت
 و يا
 از فراز قله هر کوه ميهن( بهمن ) چو 

 در هرازگاهی
 به دژ خودفروشان ، بردگان دون همت

 هجوم برديم                                               
 گشتيم با همان پيمان ( سرمد ) گهی 

 و استواری                                           
 انی ما صادقانه درهر زم

 با همان صدا و سيمای آشنا 
 نهال انقالب و آزادی را 

 با خون خويش آبياری کرديم 
 (واهب ها) وبا ( دادگرها ) با ( ياری ها ) با 

 با رستاخيز ها
 ( زرياب ها ) با ( مسجدی ها ) با 
 ( شيرعلم ها ) ( محمودی ها ( )ها  لطيف) با 
 ( سلطان ها ) با (  مجيد ها) با 



 (پويا ها) وهم ( ان ها دهق) با 
 ( راشد و انيس و حجت زمانی ) با 
 ( بنياد و ميرويس) با 

 .  ...تا فردای رهايی                         
 

 وقتی ديوارهای شکنجه گاه ها 
 با خون آزاديخواهان قرمزميشد 

 چشمان تنديس آزادی را بسته بودند 
 تا مبادا ببيند ، که درخت گشن آرمانش 

 با خون شهيدان    چسان 
 آبياری ميگردد                   

 ! آشنا 
 ما همه کشتگان تيغ بيداديم 

 کو قلمی که بنگارد 
 آن ستم سلطنت و رژيم شاهی را 

 کذايی را(  "حزب دموکراتيک خلق ") ويا آن جنايات 
 گرفتاری ، تحقيق و شکنجه و اعدام 

 نشانکه آکسايی ها و کامی ها و خادی ها و بادارا
 مجريانش بودند 

 ويا جريان آدمکش های مزدور 
 آن وجدان مرده های جهادی و طالبی را 

 . ...و
 مگر منی داغدار

 از تمام آن بدسگاالن بيزار
 که با سقوط هر ستاره رخشان

 سقوط کرده ام
 وبا تيرباران هر عاشق با وجدان 

 در آشوب دوران 
 تير باران شده ام              

 چه بنويسم ؟                             
 !مگر ای رفيق  

 ای رفته راه عزت انسان
 برياد آن ياران 
 رزمندگان حق               

 درون سينه افگارم ، هرلحظه 



 با پرکار انديشه 
 از آن روزگار درد و داغ 

 که تا اکنون دوام دارد 
 هزار تصوير ميسازم 

 *** 
 من ميدانم ، تو ميدانی 

 او ميداند                            
 که از برون تا زندان 

 و از زندان تا جوخه اعدام راه ای بود 
 بس دشوار                                               

 کسی راه رفت تا آخر 
 کسی از نيمه راه برگشت 

 کسی هم پشت پا زد 
 !برهمه اصالت و سنجش ؟               

 کسی غرق شد 
 کسی ستاره شرق شد 
 کسی هم گنديده تر شد

 . از فاضل آب گوشه خيابان                  
                   

 ما ديديم 
 ما خوانديم          

 خط خط را تا آخر داستان                      
 ،که گفته بودند 

 :سروده بودند                   
 "تا سر نرود پا نکشم از سرکويت " 
 "نامردی و مردی قدمی فاصله دارد " 

 بيادت است رفيق ؟ 
 در آن دخمه ، درآن زندان 

 در آن کشتارگاه 
 کسی با ميخ نام اش را 

 به ديوار و به ميله و به سنگ 
 حک ميکرد                                    

 کسی با خون پاک خويش 
 پليگون پلچرخی را  

 ه رنگ ميکرد عاشقان                    



 
 تصور کن 

 گرچه تصور کردنش مشکل ُبود
 ای دوست     

 درآن لحظه که يار ما 
 رفيق آشنای ما 
 انقالبی ديار ما

 ميرفت که جاويدانه گردد 
 بروی دشمن زبون 
 بی باکانه ميخنديد 

 او با دست های بسته 
 دليرانه می جنگيد                           

 ن گواه صالبت عقيده شا
 در مراسم اعدام 

 غروب آتشين و شفق خونين بود 
 ( سرمد ) آنگاه که فرياد ماندگار 
 کنکره های آسمان را 

 خط سرخ ميکشيد                         
 « می کشم بسوی شفق  یزخون خويش خط» 
 « سرانجامم  سرخی اين یچه خوب عاشق» 

 و عقاب های بلند پرواز ديگر 
 د از زبان آن زنده يا
 در مراسم تيرباران 

 سرود دسته جمعی را 
 تا گور های دسته جمعی  
 خواندند                              

 "تويی که پشت تو می لرزد از تصور مرگ " 
 "منم که زندگی ديگريست اعدامم " 

 و چنين شد 
 که با فاصله قدمی 

 قهرمانان ، سرسپردگان 
 کشته شده گان 

 نه زنده ماندندجاويدا            
 ...ولی 

 يرها ذسازش کارها ، تسليم پ 



 !!زبونانه ُمردند                                      
 !رفيق 
 که آن طرف ديوار شدند  یآدم هاي

  کار شدندبا تاسف فراموش
 : به آنچه باور داشتند و ميگفتند 

 " ميارا بزم در ساحل که آنجا " 
 " ست نوای زندگانی نرم خيز ا" 
 "  به دريا شو وبا موجش درآميز " 
 " حيات جاودان اندر ستيز است " 

 من چگونه بنويسم 
 که برخی ازآن شور آفرين های ديروز 

 امروز روی ُمرده ريگ های ساحل 
 مثل ماهی های ُمرده 
 و صدف های خالی 
 !! جای خوش کرده اند 

 آنها گوش های شان را بسته اند 
 ملت تحت ستم  تا فرياد و غريو يک

 و يک کشور در بند مانده و اسير را
 که باد های توفانی اشغال و اسارت 

 آنرا گسترده تر ميسازد
 نشنوند                             

 *** 
 بيادت است رفيق ؟ 

 وقتی فاشست های خلقی و پرچمی و خادی
 ملت را مورد بازپرس و بازداشت قرار ميدادند 

 هر کشور را قريه قريه و شهر ش
 به زندان مخوف و حمام خون 

 تبديل کرده بودند                                    
 نسل از گوزن های عصيانگر 

 شدند ( مينا ) شدند ( ناهيد ) 
 رعــد شدند ، نعره شدند ،  

 غرش شدند ، صدا شدند
  و مکار کالغ های ابتر

 ان بی  عاربدکنشاين 
 شدند سراسيمه آسيمه شدند ، 



 قبا" سرخين"نشستند بر شاخ وبرکتف آن هيوالی 
 .که آمده بود از آنطرف دريا 

 بياد داری ؟ 
 هنوز جوان بوديم و کتاب خوان
 که مشق وطن دوستی می کرديم 

 و سرود آزادی را با ريتم می خوانديم 
 بلندتر و بازهم بلندتر 

 همپای سرود انترناسيونال 
 " ل اوست  زندگی آزادی انسان و استقال" 
 " بهر آزادی جدل کن ، بندگی درکار نيست " 
 " با حقارت گر ببارد بر سرت باران ُدر " 
 " آسمان را گو برو ، بارندگی درکار نيست " 

 :بياد داری که جای خوانده بوديم 
 " ملت های که ارزش آزادی را نمی دانند حقير اند " 

 و ديديم حقارت کسان را 
 ه با خون شهدای راه آزادی ک                

 وضو گرفتند                                               
 وبرسجاده ارتجاع جهانی نشستند 

 :آنهای که ديروز می سرودند 
 "  تو ای انسان دوران ساز " 
 "به يک عصيان به يک جنبش " 
 " دگرگون ساز کاخ ظلم واستبداد " 

 يروزهمان شعار پردازهای عصيانگرد
 همان هايی که ضد سيستم سرمايداری 

 وارتجاع فرياد ميکردند 
 امروز   

 در دامن امپرياليزم برای ارتجاع 
 منقبت ميخوانند                              

 آنها از بلندگوی شبکه های امپريالستی
 صبر و شکيبايی را در مقابل ستم و بيداد 

 !تبليغ ميکنند ؟
 و باخون آرمانشان 

 رنگ پوسيده محراب تزوير را 
 ! دوباره تازه ميسازند ؟                       

 *** 



 بيادت است رفيق ؟ 
 وقتی دژخيم خون آشام 

 بدنام « راست »و « چپ » 
 زآسمان خونين رنگ ُملک ما 

 " هر شب ستاره ای فرو مي کشيد " 
 هزار تابناک ستاره را 

 را ( پور عزيز و شاه غالم حسين وشاه آغا  و) 
 را ( فتاح  و غرزی دين محمد محمودی ، ) 
 (وکيل و ببرک محمودی ) 

 و کی و کی را                                  
 ما از پنجره های کوچک زندان 

 هول انگيز می ديديم  مسلخاز آن 
                                           :کــه 
 " دـروي تاب میـشند ، مهــُ ک چراغ می" 
 "ـد تاب می رويـ، آف ندنـکستاره می ش  "      

*** 
 و ما بياد داريم

 ازآن دخمه ، ازآن زندان
 را خاطرات هزاربار تلختر از زهر هالهل

 خاطراتی از آن دوران 
 که سيه کاران 

 همه چيز بودند بجز انسان
 بياد داريم

 !انسانيت و انسان ؟ازآن کشتارگاه 
  که درآنجا عذاب ديگری

 فراتر از شکنجه های جسمانی 
 برما روا ميداشتند 

 در آن  لحظه های استخوان سوز  
 که بود  فوران سرخ  خون 

 نماد چشمان آماسيدۀ  ما 
 که چه نفرتی از شکنجه گران ! آه 

 خاديست ها                                        
 آن ديوانه ها ، آن ساديست ها 

 تا بن دندان های مان ميدويد                                  
 اين خود شکنجه ای بود از نوع دگر 



 خوب بياد دارم 
 سالهای پنجاه ونه ، شصت  خورشيدی بود

 سالهای که خورشيد را درسرزمين ما 
 جانيان ظلمت گستر در زندان 

 به زنجير کشيده بودند                                      
 ، آن شرف باخته ها  در آن سالها

 برای خرد کردن غرور کوهواره  آ زاديخواهان
 به انواع جنگ روانی متوسل می شدند 

 عقاب های زخمی که به دام و دانه خوپذير نبودند  
 درتنگنای روانسوز قفس می تپيدند                                                        

 وکرگسان پست پرواز الشخوار،
 موذيانه بدور قفس می رقصيدند                                                                   

 مبارزان گيرمانده در سياهچالهای استعـمار 
 برای مبرهن ترين ضرورت 

 ( رفع حاجت)                                     
 توسط کثيف ترين موجودات کرمواره 

 اهانت ميشدند                                              
 آن حيوانات انسانما

 زندانيان بی دفاع را 
 در مسير راه                          

 از پنجره ها ) 
 (تا آبريز ها                   

 با مشت و لگد وفحش و ناسزا
 بدرقه می کردند                                    

 انه  های بعيد  هرگاه در زم
 با دست های زندانبان ، آن خادی های  پليد 

 دروازه قفس بازميشد 
  –اين ساخته ای کشور چين  -قفل بزرگ و سنگين  

 که آويزۀ گوش درب و حلقه و زنجير زندان بود
 درمشت گره کردۀآنان    

 برای وارد نمودن ضربه های ُمهلک ، بيقرار بود 
 ندانيان فرود آيدتا به پيکر زخم برداشتۀ ز

 بدين کوب و سرکوب هم اکتفا نمی کردند 
 آن مزدور بچه گانی که بجای خون

 پيشاب سرداران کرملن درجوی هر رگشان جريان د اشت



 آن روان پريش های بيمار
 با نهايت قباحت ، زشتی و رسوائی

 را با لگد گشوده ( تشناب )درب 
 زندانی را که جرم اش فقط وطنخواهی بود 

 ازآنکه رفع ضرورت کند  پيش
 با عتاب و شتاب  و استهزا
 برونش ميکردند از آنجا 
 چقدر زجرآور بود رفيق 

 وقتی صدای گرفته و بغض آلود 
 غرش دردناک پيرمردهای مريض را می شنيديم 

 که برای باز شدن درب سلول 
 از دروازه غرور ورجاوند شان 
 شتندمی گذ                                    

 آن اهريمنان آدم نما ، با چه سفاهت 
 مستانه می خنديدند                                     

 و التماس آنهايی را که بنام مقدسات
 توقع انسانيت داشتند                                         

 به سخريه می گرفتند  
 !باورکن رفيق 

 ا هنوزهم آن صدا ها ، آن  التماس ه
 بسان ناقوس پردۀ گوش هايم را   

 می لرزاند                                       
 ...آه 

 چه دشوار بود نگريستن به چشمان آتش گرفته ای آنان  
 که موج ناشکيبائی و شرم 

 وبلور شکسته ای غرور در آن متبلور بود 
 ما می ديديم آشنا 
 در آن  روزگار

                                                                              آن بی آزرم های نابکار 
 که شرم را از نو جوانی در ذهن شان آب کرده بودند 

 !چه بيشرمانه دلشاد بودند ؟
 چه می کرديم ؟

 ناچار ، بايد شرم را بدار می آويختيم 
 که بی ننگ ترين اوباشان تاريخ 

 .کليد دار زندان بودند                                        



 آنگاه جوانتر ها يمان پرده دار می شدند 
 و سالخورده های گرانمايه 

 عاری از تحمل ، ناچار روی تشت پالستکی 
 درون پنجره می نشستند                                                     

 وما ، شفافيت قطره اشک را 
 آن دخمه می ديديم در شعاع کمرنگ 

 که با چه تلخی و درد البالی ريش سپيد شان 
 ميدويد                                                         

 چه بسا قطی و آفتابه و تشتی که 
 خوشايند تر از چهره کريه زندانبان های منفور 

 نمی گرديد                                                            
 اين حقايق دردناک را هر زندانی 

 هر زنده بگور آن دوران    
 که نامردمان بر سرکار بودند

 بخاطر دارد                                          
 معذورم ؛ اگر عفت در کالم خدشه دار است 

 به يقين می پذيری رفيق 
 رکيک ترين دشنام ها 
 ار هم نگنجدکه در قاموس قوادان استعم 

 برای قامت آن بی ننگ ترين بی ننگ ها
 قبايست کوتاه                                                

 روی کدام پستی شان انگشت بايد گذاشت                                       
 که داستانيست جدا                                          

 ؟  بخاطر داری آشنا
 وقتی عزيزان ما 

 با تحمل هزار ها نامرادی و رنج
 چيز چيزکی برای ما مياوردند 

 حاال اگر با صد خواری ، قرض و قرضداری 
 آنرا تهيه کرده بودند                                            

 آنجا ، در همان محوطۀ زندان
 عقب ديوار بلند ،  چپاول ميگرديد 

 و نوشيدنی  بود نیبلی ، آنچه خورد
 دزدان خاک ، می جويندند ومی بلعيدند و سر می کشيدند

 ؛ حتا کتاب های ما را 
 کتابهای مسلکی ، واژه نامه ها و دهها عنوان ديگر را 



 که با سياست سياه شان مغايرت نداشت 
 گذشته از فلتر آمريت بدنام سياسی زندان 

 دزدی ميکردند                                                   
 گرچه ما ، عزيزان و کسان خودرا نمی ديديم 

 ...      ؛ مگر ميدانستيم وضع از چه قرار است  
 زيرا تنها ليستی از فرستاده ها 

 و لباس های شسته را روی دست مان 
 . ميگذاشتند                                                

 جنگ روانی گذشت يکی دوسال اينگونه ، با 
 سالهای سخت و سنگ بود 
 عقابان در قفس دلتنگ بود 

 مگر ؛ کسی بر آستان آن نامردان  قهار
 سر فرود نياورد                                         

 *** 
 وقتی عرصه برای آنهای که درس آزادی 

 و آزاد زيستن را  آموخته بودند 
 تنگ شد                                         

 در برابر کنش های غرور شکن و عزت سوز
 باشيپور شهامت 

 در برابر روسها  و مزدوران
 دادند اعالن جنگ

 جنگی  بدون سر نيزه و تفنگ 
 !  اعتصاب غذا   
اين واکنش بی همتا ، در درون  سلول ها                                                       
  

 کرد هنگامه برپا                                                     
 ٢و ١اعتصاب سرتاسری بالک های 

 وغريوی برحق زندانيان
 در جوزای شصت ويک 

 با تحرک و کار و پيکار طيف چپ انقالبی
 ( ٢) ی تسليم  ناپذير  " ساوو"و در پيشاپيش 

 ( م . ل . م ) اين راهروان راه  پرشور
 افتاد براه                                                

 !ميدانم تو بياد داری رفيق 
 او بياد دارد                               



 همه بياد دارند                                            
 که بر زنده بگوران زندان بيداد 

 ! ـــا گذشت چه  ه                                         
 يادت است ؟ 

 وقتی دژخيم زبون درگير استحاله شد 
 برای شکستن اعتصاب زندانی ها 
 دست به شگرد های زبونانه زد 
 حلقه بست بدور حصار زندان
 توپ و تانک ارتش اشغالگر
 قوای ضربه ضد اعتصاب 

 خاديست های تفنگدار 
 جاسوس های درون پنجره ها 

 ها " ده باشی"ها و " باشی"
 با خشونت و ّدّدمنشی 

 دهليزها ، در و ديوار و زينه های بالک ها را 
 با خون زخمی ترين عقاب ها 
 رنگين کردند                                   

 گر آن دوران ،استعمار
 ! "زنده باد افغانستان " که با  غرش  شعار های  
 !"مرگ بر کارمل "و 
 ! "مرگ بر خلق و پرچم " 
 " ! مرک بر وطنفرشان" 
 کوه غرور  ميان خالی اش  فرو غلتيده بود 

 به صحنه سازی های خنده برانگيز ، ازنوع ديگری
  دست يازيد                                                      

 
 همزنجير های هم پيمان را 
 از يکديگر سوا کردند                                 

 خود را مفتضح و رسوا کردند  بر هزار ،افزون 
 در آن هنگام کسی از کسی خبر نداشت 

 به يقين ميدانستيم 
 عده ی در اتاق های تاريک و نوساز 

 ٦و  ٥و  ٣بالک های  
 ...يا در کشتارگاه های صدارت و                                 

 شکم های گرسنه و لب های بسته شانرا 



 به ميله های زنگار گرفته زندان می سايند                                                
 عده ی ديگری را ميديديم که برای تيرباران 

 مقابل تفنگداران خاد ، استاده کرده اند 
 اين رجزخوانی ها و ايجاد فضای  رعب و وحشت

 به  هيچگاه نميتوانست 
 دل جانبازان از جان گذشته را بلرزاند 

 دان غيور ميهن خواه فرزن
 ازآن همه تپ تپ پا

 ازآن صحنه سازی های مذبوهانه 
 ... نمی ترسيدند                                         

 آنگاه که فرزانه فرزندان ميهن 
 با لب های قفل شده 

 به اعتصاب نشسته بودند 
 پيروان آئين بی شرمی ، معاندان 

 ذوالنه سازان کارگاه زندان   
 سست عناصر بی ايمان  اين گلۀ

 تسليم طلبان                                  
 دهان را با حلوای پخته در مطبخ زندان 
 شـيـريـن ميکردند                                                

 و با کرشمه های روسپيانه 
 خوش خوش می خراميدند                                  

 ا ميدانستيم م
 توليد فضای وحشت و ترس در زندان  

 برای زندانی که با خون خود بسته پيمان 
 ( 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 ميهن 
 ه و درکشتارهای دسته جمعی انسان های آزديخوا 

 .همتاهانش  در جهان اندک است 
 ارضاء ميکند                                     

 زيرا شکستن اعتصاب زندانی ها 
 با خشونت و خون 

 ميتوانست دستاوردی باشد 
 برای پيشکش به مشاورين روس 



 ارباب های شان                                      
 و با اين بهانه 
 خيانت و جنايت را طعم آن همه 

 . در عروق مردار شان جاری می ساختند
 ! بلی ، رفيق 

 کسی درآن کارزار نترسيد 
 اين آنها بودند که سخت می ترسيدند 

 و از شهامت دلير مردان بخود می لرزيدند 
 آنها بودند که بسيار مذبوحانه 

 تالش داشتند به هروسيله  ممکنه
 !! اعتصاب را بشکنند                                        

 *** 
 اعتصاب به بهای ضرب و شتم 
 شکستن دست و پای زندانيان 

 قتل چندين تن شان                                                                                    
 و به قيمت افزودی ميعاد حبس چند مبارز 

 چپی های شعله نشان
 که اندک تقاضا های انسانی وقتی شکسته شد 

 آنچه را حق داشت سياسی های  زندانی 
 بناچار پذيرفتند                                      

 اين گرانی خون قرمز چپ انقالبی بود
 که به اعتصاب بهاء داد

 و زمينه نسبی تنفس آزاد را 
 های تنگ( مثلث ) در آن 

 که  آسمان سه گوشه اش را 
 ه بودند رنگبا خون کرد

 .برای زندانيان تداعی نمود 
 دشمنان آتش بجان 

 برای زندانيان 
 با طرح يک جدول  
 .برنامه ساختند  

 ساعات رفتن به تشناب ، تفريح 
 ديدار با عزيزان پايواز،  يکبار در ماه 

 بدست آوردن تقريبن کامل آنچه ميفرستادند
 .عزيزان ما                                                     



*** 
 با اين تصويری که مويک ديداری من 
 برکشيدست                                          

 نميتواند عظمت فاجعه 
 ميزان کشتار وطنپرستان 

 را" خادی - پرچمی  -خلقی "  جنايات وطنفروشان  حد و ابعادو 
 !!در آن دوران برساند                                               

 : مگر ، انديشه چنين است 
 خارج از قافيه و رديف سخن راست گفتن  

 بهتر است ، از سنگواره هايی که
 در تابوت سکوت  به چله نشسته اند

 *** 
 به هرشکل ، هرچه تصوير گرديد 

 يک خط سياه ای است 
 از آن سياهترين روزگار 

 ازآن فجايع بيشمار 
 ها کردند آنچه آن خاديست 

 ... آن روانی ها ، آن ساديست ها کردند 
 ما ميدانستيم 

 که زوال الشخورها 
 آن مردار خوارهای مفلوک 

 بزودی فرا ميرسد 
 و مدفون زباله دان تاريخ می گردند 

 و ديدی ، چنين شد رفيق 
 ... اما 

 اما ياران سفر کرده 
 آن زنده نام های اسطوره ساز 

 آن رفيق های همزنجير 
 که رنگ سرخ خون شان 

 خط قرمز کتيبه ی مبارزه برای آزادی 
 غانستانُحرمت جنبش چپ انقالبی اف 

 گرديد ( م ، ل ، م ) و رهروان 
 سوگمندانه  نبودند  

 !تا به تحقق پيوستن آرمان شانرا ببينند  
 !زنده ياد قهرمانان سرزمين بيگانه سوز 



 نويد تان باد 
 !فرزندان صديق وطن 

 که درس ميهن پرستی آنهايی 
 جانثاری و آزاديخواهی را 

 از شما ها 
 ای هميشه جاودانه ها

 آموخته اند                             
 اين اشغالگر جهانخوار را 

 انبا چاکران  رنگارنگش
 بسان آن دو متجاوز ديگر 
 با چنان شکست مفتضحانه 

 وادار به هزيمت خواهند نمود 
 نی را تا ديگر استعمار جها

 . خيال تجاوز بخاک افغانها نباشد 
 *** 

 وما ديديم رفيق 
 درآن دخمه ، درآن زندان 

 وقتی ،
 چريک های زخمی پيکار ،  شعر می سرودند

 شعر مقاومت و ايثار 
 کس های ديگری ذهن خنثا شانرا را 

 از دهليز های آمريت سياسی 
 .آنطرف ديواربلند زندان ميکشيدند 

 طرف رسيدندو زمانی که به آن
 گذاشتند« سياست روز » پای به مرداب 

 ولجن آلود گرديدند 
 آنها با دشمن های مردم 
 از جنس خلقی و پرچمی 
 طالب بی دانش تاريخ زده 
 و جهادی شرير تردامن 

 همبستر شدند 
 ! دريغ ودرد 

 !!چه بدجنس و بی مقدار 
 و چه سبک سرانه و بی ننگ 

 مست از شراب چپاول 



 و آله دست اشغالگران گرديدند کاخ نشين 
 و فراموش کردند 

 عهدی را که با خلق ها بسته بودند 
 آن چپ نما های نماز گزار 
 !آن نماز گزار های چپ نما ؟

 آن سست عناصر آنجا هم
 در همان آمريت سياسی زندان 

 با دادن تعهد و پيمان ننگين 
 سخن چين و غماز و نمام شدند    

 وترهای عاشق و زير بال بسته ی کب
 موذيانه می لوليدند

 تابرای منفورترين جاسوس های دوران 
 خبرچينی کنند                                               

 همه ميدانند رفيق 
 که آنها با همان تعهد خاينانه 

 رون هم تعبيه شدند يدر ب
 درست برابر با طرح دشمن های ميهن 

 اين لژن ها 
 شکنی های بيشتر  بخاطر استخوان

 مغشوش ساختن فضای مبارزه 
 و ترور شخصيت های سياسی پاکنهاد 

 هرازگاهی 
 هرزه درايی ميکنند    

 نفرت انگيز اينکه درهرکجا
 سر وگردن اين وجدان مرده های جاسوس  

 در موقف و موقعيت های مختلفی 
 . ديده ميشود                                       

 ، من ميدانم  مگر رفيق
 که تو ميدانی                             

 انقالبيون برای نيل به يک هدف عالی
 به پيش ميروند                                             

 و از اين قالده بگردن ها 
 فقط َچوَچو وغوغوی چندش آوری 

 . ند باقی خواهد ما                                        
 *** 



 بياد د اری همرزم آشنا ؟ 
 در آن دوران همه هراس داشتند 

 ازسايه های هول 
 ازسايه های خود

 از بازپرس و شکنجه 
 به هزاران پليدی از جالدهای ملوث

 .                                 ...از خاديست ها و چاکرهای روس و
 همه جا جال هموار بود

 جال وطنفروش های چموش
 ن موذی های بدتر از موش آ

 بلی ، درآنوقت ، همه ديوار ها موش داشتند 
 و موش ها گوش 

 : که مبادا گفته باشی 
 «مرگ بر نوکران روس » 
 «               اين دشمن های سوگند خورده مردم » 
 «مرگ بر وطنفروش های خلقی و پرچمی » 

 بيادت است آن شکنجه گاه ها ؟ 
 !نا بگو ای دوست ، ای آش

 ( صدارت ، شش درک ) بگو از 
 ( افشار و ده دانا ، و کجا وکجا ) 

 بگو از صدها شکنجه گاه 
 نواحی حزبی  ،سازمان های اوليه 

 (تلری يه) که چون کوره های استخوان سوز 
 در سراسر کشور 
 ( سرخ ) مثل يک عنکبوت 

 برای مکيدن خون انسان 
 بجرم آزاديخواهی

 ده بودندتار تني              
 ی که در خلوت يک لحظه يبگو از آنها

 در يک محکمه قالبی صحرايی تيرباران 
 و بگورهای دسته جمعی  

 !سپرده شدند ؟                                
 بگو از ضربات چوب و ميله و کيبل 

 شقه شقه و خونبار خود تنکه همه را با 
 يم آزمود                                    



 بگو ازآن انُبرهای ناخن کش
 بگواز آن ماشين های برقی 

 که چقدر خون از حلق ما برون می کشيد 
 بيادت است ؟ 

 آنوقت سکوت ما
 آن موش های موذی خاديست را 

 ديوانه ميساخت                         
  *** 

 ....ما
 در آن شب های تيره بغض آلود 

 درآن شکنجه گاه ها 
 ت و لگد و دشنام زير رکبار مش

 آن روسپيان                                      
 ميدانستيم 

 که شهر ها و روستا ها 
 با يک پرخاش خودجوش 

 يا سازمان يافته                 
 ميرود تا گور استعمار را برکند 

 " در سنگر مبارزه ببر انقالب خفته است " ما ميدانستيم که 
 ما تصور ميکرديم 

 که چريک زخمی برگشته از سنگر 
 از کوچه ها 

 و کوچه باغ های خالی و خاموش
 به ديدار ياران ميرود 

 و مادر ها 
 برای گور نا پيدای فرزندان نامراد شان  

 درون پيله تاريک شب 
 گلهای ابريشمين می بافتند 

 و زنها 
 زن های قهرمان تاريخ سياه ُملک 

 با دست های زخمی شان 
 شبک کاج ها ، نارون ها از پيکر م

 مرمی روس ها را برون ميکردند 
 و در تنور بربادی خانواده 

 برای مرد های اسير و زندانی شان 



 برای روز پايوازی 
 نان می پختند                  

 آنها ، آن رزم آوران عقب جبهه 
 در زمستان های سنگ سخت 
 ويا روز های تموز آتشبار 

 روزهای پايوازی
 روسيله ممکن با ه

 و با هزار مشکل و دلواپسی 
 .برای ديدار ما به زندان پلچرخی می آمدند 

 و هراس هرلحظه با کينه ، قلب شريف شانرا 
 می جويد                                                       

 که اگر کاال اش را نگيرند 
 اگر او نباشد 

 .... اگر اورا 
 : بگويند  زبانشان نمی گشت که

 "اگر او را اعدام کرده باشند " 
 وقتی از دروازه دودلی ميگذشتند  

 انواع اهانت و تحقير را 
 تجربه ميکردند                      

 !! وای 
 آنها برای رسانيدن دو نان 

 را مي کشيدند ( ُدونان ) چقدر منت 
 *** 

 ببين رفيق ، چنين بود راه مبارزه 
 ننگ برای نام ، برای 

 .... برای کسب آزادی ، درجنگ 
 درين جنگ کی برنده شد ؟

 کی بازنده ، و کی تسليم طلب
 کی چرکين صورت ماند 

 و کی مشعل فروزان را از رفيقی به رفيقی 
 امانت داد ؟؟                                        

 *** 
 خوب بياد دارم 

 وقتی پارچه ابالغ مارک دار را بما دادند 
 : درآن نوشته بود  



 عنصر ضد انقالب ) ... ( تو » 
 مطابق ماده چند و چند 

 !به اساس حکم محکمه اختصاصی انقالبی ؟
 «به شانزده سال حبس محکوم شدی 

 ) ... ( ويا تو 
 ) ... ( و تو ) ... ( و تو 

 آنگاه ، ما همه 
 به ريش آن دژخيم خيال پرداز 

 خنديديم  مستانه                          
 ميدانستيم  زيرا
 ( کودتا نافرجام ) که 

 شانزده سال عمر نخواهد کرد 
 و چنين شد 

 هنوز نيم ويا کمتر ز نيم شانزده سال را رفته بوديم 
 شان! " انقالب برگشت ناپزير ثور ؟" که 

 به پندار کودتاچی های رويزيونيست
 :               که ورد زبان شان بود 

 " .اشت گامی به پسنخواهيم برد" 
 ديديم و شنيديم که چسان 

 آن شوونيزم اشغالگری غول پيکر
 که دربطن چرکين اش پرورانيده بود
 باند پر زکين خلق و پرچم و خاد را
 مفتضح شد ،هزيمت کرد با رسوائی

 از سرزمين اسکندر شکست وچغتای کش وانگريزشکن 
 *** 

 ما خوب ميدانيم 
 که اين پيروزی 

 ارزه ، قيام به بهاء مب
 ميهنجانباز  انمقاومت و طغيان فرزند

 نصيب خلقهای افغانستان گرديد 
 آزاديخواهانی که از چهار سمت

 برای نجات ميهن در يک صف استادند 
 ترفند باز  انمگر دريغ ودرد که فريبکار

 «... و پشاور و مشهد» شبکه های جاسوسی  انريزه خوار
  !طبل پيروزی را بنام خود زدند ؟



 و فرشته آزادی را 
 به پای اشغالگر ديگر  
 ابر قدرت ديگر    

 قربان کردند              
 وحاال اين لجن های وطنفروش 

 در همراهی لشکر متجاوز ديگر 
 گربا آرايش دي
 خفاش وار 

 خون ملت را می مکند
 وبا تبانی مافيای جهانی 
 کشور را تاراج ميکنند 

 شناسيم   ما آنها را از سالها پيش می
 ما قبر بدون  سنگ و بدون نام آنان را

 در جايگاه اصلی شان 
 درميان اراذيل و اوباشان و دزدان و آدمکشان 

 م  می شناسي
 همزنجير زندانم! آشنا 

 حال که لحظه ها با شتاب می گذرند
 زخم های مقدس آن دوران ، هنوز هم 

 برپيکر مان داغ و نشان دارد 
 شعله و خون  هنوز هم از هر جدارآن

 فوران ميزند                              
 و؛ اما

 ( فوجی ير) اين زندگی مارک 
 در لحظه های سياه و سپيد 

 هستی مارا پيرانه سر می جود 
 وبه نابودی می کشاند                          

 اين تاريخ نگاری نيست 
 نه ، به هيچوجه                     

 ه ای از يک مثنوی درداين شعرگون
 از يک اندوه بزرگ 

 به وسعت دشت های سوزان قاره ها
 سرزمين خود ما کوههایو به سنگينی 

 از رنج يک ملت برباد رفته است 
 که هرچه باز اش خوانی 



 تازه ميگردد                      
 و هر چه ورق اش بزنی 

 خون می چکد و فرياد
 اين صداست 

  ست، صدای او صدای من ، صدای تو
 صدای آن زندانی که جاويدانه شد 

 و صدای آن زندانی که هنوزهم زندانی است 
 صدای آنی که در توفان گم شد 

 شايد هم اين صدا 
 پژواک آيينه فروش های شهر کورها باشد 

 ! آی مردم : که ميگويند 
 آيينه آورده ايم ، خودرا تماشا کنيد 

 مفهوم استعمار و اسارت را 
 انشاء کنيد                         

 گره ازين روزگار بد ، ازين ادبار 
 با سرپنجه تدبير وا کنيد                             

 *** 
 ! من  باور و هم سنگرای همراه و هم 

 ای سپاهی هميشه سپاهی 
 ای قديمی ترين مبارز ، انقالبی 

 !چريک زخمی                             
 چگونه به آن منزلگاه دور ما ، 

 و به آن چراغ که سوسو ميزند 
 خواهيم رسيد ؟                                      
 : گاهی با خودم ميگويم 

 اين همه راه را که با خون و رنج پيموده ايم 
 نيمه ديگر را تا هدف نهايی ، تا آزادی 

 ی خواهد رفت ؟ کس                                             
 باز بی گمان به خودم نويد ميدهم

 که نسل از گوزن های جوان 
 انقالبيون مترقی 

 « م ، ل ، م » باورمند به اصول 
 نه از قماش خود فروخته های دوران 

 " ره ای هزار ستاره تابناک پير را " 
 ُپرجوش و ُپرخروش تا سپيده دم رهايی 



 خواهند رفت                                               
 و درفش آزادی را 

 (وطن پرستان واقعی ) 
 اين انترناسيوليست های واقعی

 بر فراز کوه های ميهن 
 برخواهند افراشت                    

 آنروز دور نيست آشنا 
 و ما آنوقت 

 از بام خانه مردم 
 دريکروز آفتابی شهر بيگانه 

 با تعهد موی های سپيد خويش 
 رای آن مبارزان جوان ب

 برای آن عقاب های مغرورتيز پر بلند پرواز
 درود خواهيم فرستاد 

 ! رفيق 
 ما از کجا آمده ايم ؟ 

 ويا در حقيقت ازکدام سرزمين 
 شده ايم ؟ به اين ديار آواره                         

 ميدانم ، ميگويی 
 ازآنجای که شقايق ها را 

 رپر می کنند پ                      
 از سرزمينی که عشق را به گلوله

 می بندند                                         
 از آن دورهای دور آمده ايم  

 به اجبار آمده ايم 
 !!وسخت بيچاره شده ايم  

 جهان ميداند 
 ما ازسرزمينی استيم

 گروه « هفتاد و دو » که در آنجا 
 ه است مذهب النه کرد« هفتاد و دو» و

 سرزمينی که چهارراه عبور استبداد 
 استعمار ، استثمار 

 وافيون است                 
 سرزمينی که عکس های قاتلين مردم 

 ويرانگران هستی 



 رهزان وخاينين به خاک را               
 ! می آويزنددر راه ها و چهار راه های آن  

 و به پای قهرمان های پوشالی شان
 گل های کاغذی ميريزند                             

 سرزمين زورآزمايی قدرت ها 
  کشور هاو جايگاه آموزش وتمرين جواسيس 

 جايی که هنوز هم
 آشوبگران  ويرانساز  

 قصابان نسل پريانه و پروانه 
 فصل ها را در آنجا 

 با بمب و خمپاره و راکت جابجا می کنند 
 می بندندو قربانيان را چند باره به تير 

*** 
 !رفيق 

 جهان خاموش و نظاره گر است 
 بچه های ما 

 :سوال ميکنند  -اين جنگ زده های کوچک  -
 آيا جهان جايگاه کشتار انسان " 

 و ويرانيست ؟                             
 گناه ما چوچه ها چيست 

 چرا ما را ميکشند ؟
 مای که هرروز به هررنگ کشته ميشويم 

 ، ازگرسنگی ، از سرما  با انفجار
 از اختطاف از تجاوز از ستم  از فقر

 ...از بيکسی و بی پناهی و
 "کی برای ما جواب ميدهد ؟  

 !افغان ُپر از سوال است و دنيا همه کر ؟
 ما که ازهر غارت شده در جهان 

 تريمغارت شده 
 يکروز به همان سرزمين 

 برخواهيم گشت                    
 ه زخم تبر به شانه داريم مهم نيست ک

 ريشه درخاک  مهم اينست که هنوز درآنجا
 داريم  خانه واميد بازگشت به                         

 برخواهيم گشت به آنجا



 روز برپايی عدالت 
 روز بازخواست 

 روز محکمه خاين ها و جانی های جنگی
 خلقی و پرچمی ، خادی و جهادی و طالبی 

 . در حکومت مردم در دادگاه مردم و 
 برخواهيم گشت 

 به آنجا ، به سرزمينی که دوست های واقعی اش 
 از خاکهای خاکستری خون آلود اش

 با سرود نوين 
 با دگرگونی انقالبی  

 ( ٥) اوژياس وار هرکثافتی را بروبند
 وبجايش 

 برای آدمهای رنجديده وزخمی آن ديار 
 نهال محبت به انسان  ، گل عشق

 ، دموکراسی و آزادی بکارند  مساوات بزر
 وقتی بهار و پرنده به آن سرزمين برگشت

 ما هم بر خواهيم گشت 
 به سرزمينی که درآنجا

 دگر اثری از قفس و ميله و زندان نباشد 
 واگر باشد، برای خائنين بمردم ،

 باشد  برای قاتلين مردم 
 به آنجا که دگر کسی 
 عاشق های پاکباز را 

 ا الله های آتشين ر
 عقاب های بلند پرواز را  

 وستاره های تابناک را 
 بجرم آزادی و دگرانديشی

 تيرباران نکند                        
 به آنجای خواهيم رفت 

 که دگر نان و خانه و لباس 
 ُحرمت و صحت و سواد 

 برای باشنده هايش 
 خيال نباشد ،  محال نباشد                  

 تهديد و تجاوز  به سرزمينی رها از
 تفنگ و ترياک برخواهيم گشت                                



 برخواهيم گشت به کوچه آشنا 
 در جمع سرشار ازمحبت کوچگی ها 

 به شهر وقريه و ده ُپرازخاطره ها
 و آن همه زيبايی ها  

                                                        .       برخواهيم گشت 
 !رفيق 

 به مطمئن ترين ديار خالی ازهراس 
 جدا از بازداشت و بازپرس 

 تفتيش و تحقيق 
 توهين و تحقير
 برخواهيم گشت 

 بجای که آدم به سايه و همسايه اش 
 باوردارد                               

 به جايگاه خالصانه ترين محبت های انسانی
 .برخواهيم گشت                                    

                                                                  
 اگر از آزرم اين روزگار زنده بدرآمديم

 افتخار آزادی زادگاه خويش و خلق در بندش را
 . جشن خواهيم گرفت                                     

*** 
 به سالمت ، عقاب زخمی خوشنام 

 بيکران بر طاليه دارها ُحرمت
 آنهايی که هنوز با صالبت واستواری 

 کوره راه های مبارزه را تا پيروزی نهايی 
 می کوبند                                      
 .و درود بر ياران سفرکرده جاويد 
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