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 کرده ام! یزخم و زده، تِ یانسان نیکِرایها که برپ هیچه گر
 

وسفر به  یـول طلببود که من هم جوان بودم وسرشار ازاحساس تح یروزگار
را خفه نکنند.درآغاز من هم ساده  یواجتماع یفرد یآزاد یکه گلو یارید یسو

 در و زستمکشین یازمردِم جامعه ستمگراستند وبرخ یکه برخ پنداشتمیلوحانه م
رد وجود دا یداب یدشمن ای یطبقات تضاد یستمکش نوع نیا و آن ستمگر انیم

 را ستمگران و ستمکشان متحد شوند دیبا و ستیشان ممکن ن انِ یدرم یکه آشت
  .ندینما نابود

 یمن ذهن یمن هم جاذبه داشت ول یشعاِر ساده لوحانه درآن روزگاربرا نیا
نکرده  میتحر برخود زیرا ن خود شهٔ یاند مخالفانِ  یـواندن کتابهاکنجکاو داشتم وخ

 را نه آثارآنگو است و یکه پروپاگنِد دشمناِن طبقات گفتمینم گرانید مانندِ  بودم و
 نیازآثاِر مارکس؛ انگلس؛ لن یانبوه ی.وقتخواندمیدقِت درخورِد شان م زباین

خواندم  یطبقات یبرطبقات ودشمن شان را زِ یمبالغـــه آم دِ یخواندم وتأک را نیواستال
انهٔ شاعر احساِس  با زین ـوافقانآثاِر مـ درآثاِرمخالفان که در فکررانه تنهـــا نیا

نه تنها  است و ینیجامعه ع نیکه قوان بود ی.مارکس مدعافتمیناسازگار خود
ست گفته د   نیکه اگرا گفتمیم خود بـا من و کندیم نیزمعیاست که جهِت ارادهٔ انسان را ن رونیازحوزهٔ ارادهٔ انسان ب ر 

 یقاتجنگ طب نیانسان محکوم است که ا چارهیب نه ستمکش و اراده دارد و شیموقِف خو اتخـاذِ  در پس نه ستمگر باشد
 در یکه اگر کودک دمیبِک ش بِک ش ندارد.باز ازخود پ رس نیهم از ـــریگرغید یادامه بدهد وچاره ا شهیهم یبرا را
آن  که ابمیتا در مانمیم گرید یها زهیمنتظِرانگ ای و دهمینجات م را خودرا به خطرافگنده او امنیغرق َشَود آ یتاالب

واندم را خ نیکتاب جزائرگوالگ سولژنتس یازطبقهٔ که من خدمتگارش استم.وقت ایدشمن مـــن است  بقهٔ کودک ازط
ت اوصحب یاها در زندانهـ شکنجــه از ارمستندیبس ـوهٔ ـیبه ش و داشتیـرده برمپ نیوحشتناِک استال اتِ یکه ازجنا

 نیموافقـــان هم یبرا گرفتندیم بیوغر بیعج یمردم اعترافها از شکنجه ها نیکه به زورهم گفتیم و ــردکـیم
 ــوهٔ یش نیا یول کردیرا بردشمنانش اعمال م ایپرولتار یبود ودکتاتور ایاتور پرولتاردکتـ نیکه استال بود یکاف

 وهیش نیا اب را الِف خودکه مخ حق داشته باشد ایکه اگر پرولتار گفتمیباخـــود م و مـــن سخت کودکانه بود یتفک ربرا
 یعنیهردو  چهٔ یباز خوانندیاش م یحقــوِق انسان وآنچه کند یم کار را نیزهمین شکنجه کند؛ستمگر یرانسانیغ یا

 .شودیستمگر وستمکش م
 یاتاق م نیآوردند درهم یم یپ ِل چــرخ محاکمه از یرا که برا یانیزندان بودم و یشماره شش صدارت زندان دراتاق

مشوره بدهم.درتمـــام  شانیتا درنگارش دفاع به ا دادندیرا به من م خود یها صورت دعوا انیزندان از یآوردند. برخ
مجبور شده بود  ی.اگر زندانشدیتکرار م متحدالمآلدولت دوموضوع به طورِ  ندهٔ ینما ای ارنوالڅ یها صورت دعوا

س با ک چیکه بالطبع دروغ بود وه رغبت اعتراف کرد و بـــا رضا خــودش نوشتندیم شکنجه ها اعتراف کند رِ یکه ز
 یدولت م نــــدهٔ ینشده بودنما میمقاومت کرده وتسل یزندان اگر و کنـد یناکرده اعتراف نم یرضا ورغبت به گناه

« مجرم»مهٔ ذکِر کل نیسؤاستفاده نموده اعتراف نکرد.هم قیتحق کِ یدموکرات یفضا بااستفاده از «مجرم»نوشت که
هرتأ فقط برگفتهٔ او یاست که طرفش مجرم است وقاض دهیرس صلهیدولت قبالً به ف ندهٔ یکه نما دیبود بگو یکاف  دییم 
 بگذارد. دیبا
 رنوع جب کیمحکوم  یکه ما انسان ها به راست افتمیدر فراز و بینش از پ ر یزندگ نیا انیهرصورت من درجر به
نباط را آن است و میکنیاستنباط م ینوع یحادثهٔ اجتماع کی از .ماخوانمیم«باِط خوداستن وهٔ یـِرشجبـ»که من آنرا میبود
دشمناِن  نیا وحال آن که غالباً با میکنیم یرا ندارند دشمن ما استنباطِ  کهیبا آنان و میپندار یم قتیمتعصبانه حق وهٔ یبه ش
 ــــزین ک شتـــن شان را یخود بـه ناِم دشمــــن حـــِق شکنجه و حت یاما برا میهم ندار ییرابطهٔ شناسا چگونهیه یالیخ
 در ارکرد؛امایاخت ییجدا شهیهم یشان برا تِ یزبح یوحت استمدارانیس و استیس ـرانهٔ من از.احساِس شاعـمیدهیم
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 یبرا استادانه و حیفص نثر کتاب با نیمرحوم ا ستاد مجروح بود.ا یخود یهم اژدها یکیکه خوانده ام  یکتابها سلسلهٔ 
موالنا آشنا ساخت)اگرچه  و عطار ؛یسنائ یایدن با کتاب مرا نیماست.ا نهاِد خودِ  در یمـن نشان داد که دشمِن اصل

.(اکنون سالهاشد که مـن گفتیسخن م شانیا که مرحوم مجروح از یداشتـم اما نه به عمق ییآشنا نانیقبالً هم با ا
 یزخم و زده تیانسان ــنیا توانــدیاستمدارنمیوس استیس چیکه ه دانمیمو کنمیم هیانسان گر یزخم زده و تِ یبرانسان

مسلماِن  خــــانِ یش هند کشکنجه کرده ا را درگوانتانامو انیزندان وهیهمان ش به کایرامــداوا کند. دموکراتاِن امر
شکنجـــــــه  ـــرانیا یزندانها در رانیا یهللا ها تیآ ای و کنندیمردم را شکنجه م منی یزندانها امارات در و یسعـــــود

 تیکرانسانیپ خود یاستنباط ها به خاطـر و که استند شکنجه گـــران همان استند یگوناگون است ول استنباط ها .ندینمایم
 انیپا که در را یشعر بود یکیهدف  یشکنجه کرده اند. لقب ها فرق داشت ول و ندگرفته ا رشالقیز زین را خود
همـه جانبه  ینگارِش رساله ا یبرا آن را آن روزگار که در یخـود یاه اژد ریتأث رِ یز۹۴آگست۲۸در ـــــدیخوانیم
 سروده ام. خواندمیم تر
 

 انوشیدر مستـــــــانِ 
 

 گر؛یازمن مخواه د سرود
رغِ ب من  پروبالم؛ یآن آواره م 
رده؛ ستیباغِ من عمر اندر که  گ ل م 
 ست؛ین یشادمان صفا و شور و خانه ها در دگر
 آرند؛ ینم یساران د ختران آب ازچشمه دگر
 ینیبینم نجایا دگر را تو کوزه ها قطارِ 
 جا آبها آلوده با خون است نیدر

 ستیناِن گنــــــدم ن یبو زِ یاشتها انگ تنورش
 ستیـرن م نت یخانه خاموش است وآوا چراغِ 

***************************** 
ـــــز عفر عروسش  همشا طـ ستیـم نغــ تهٔ یرا به ج 
 ـــدــر بستنــچشمش همه باِر سفــ هیس غزاالنِ 
 رقصد؛ ینم گریلباِن کودکش د بر تبس م
ـــــــز حنظل در به  دیَ رو ینم یزیماتمسرا چ نیج 

 ست؛یکاک ــــــل افشاِن اَتَن ها ن جوانش
 ونعمت را؟ یشهــــــِر فراوان نیکرده ا نینفــــــر که
ــــــز آتش سراغش را چر که  َردګی ینم ېاغانج 

 .َردګی ینم ېدامـــان هـــــــاتیدسِت او ه شکسته
******************************* 

 خواند؛ یماتم نم یـوکوازکـ ریبه غ یقمر ـرِدگـ
 کوبــــد؛ ینم یگوش یهم در بشیعندل ینوا
رده  ییــوتوگـ  رحمش یب ادِ ـیوص« هژده گانه»م 
 بدر کرده؛ کسریمرغان رازسر  ــــدِ یص یهوا
 جا نیاکنون نشان ا انیازب تک مرغاب ینینب
 زادند؛یآن گرِم شکاِر آدم ــــادانِ یص که

 ؟یخواهیازمن چه م سرود
 طرب بشکست ینایم اتهـیسنِگ درد وغـــم ه که
 طرب بشکست. یـاا پـهـ خانهیکه درم ینیب ینم

 ؛یــــــاکارـیقلب ها درچنِگ خفاِش ر یصفا
 هم؛یپ خوَردیرقِص بسمل گشته وخون م رِ یاس
 ازرگ رگش رخِت سفــــر بسته؛ یزندگ غایدر
 بهره افتاده؛ یگر هست از ذوِق طـــرب ب یدل

 شد؛ یدل رفتند وشهــِرعشق خال اربابِ »مگر
 یواد نیـن شد درشعله افگـــ یاژدهــــــا ــذارِ گ ــ
 ؟یبهــــِر آزاد نیـرـیش یایبود آن رؤ نیا ـرمگـ

*************************** 
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 نَک؛یوا خواندمیدروطـــــن م یعشق وشاد ـرودِ س ـ
 قلِب مـرا بشکست؛ ــــــدوساغـــــرِ یـون تپدرخ وطن
ـــــز بو ـــــمِ ینس  آَرد؛ یباروتــــم نم یصبحدم ج 

 م؛یـر من چه ســــان گوالل وچشمم کورآخـ زبانم
 ستیچشِم کسان ازباده گ لگون ن ییس رخ نجــــــایا که

ـــز خون ن کشور نیـِل مستاِن امحفــ شرابِ   ستیبه ج 
 مستانند! انوشیدر چــــــه

 د؛یآ ینم« بس»آنان  یبرلب ها که
 ؛یازمن مخــــــواه آر سرود
 رفتم شتنیخون ازخو یایدر نیمن هــــم اندر که
 ـون گشت ومن رفتمها دردلم خ ! آرزوغـــــایدر
 
 
 لندن روِز استقالِل افغانستان1۹۹۴آگست ۲۸
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