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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان

 
  ناتور رحمانی

 ٢٠١٢ جون ٠٩

 

 .کز شعله ام سنگری روشن گردد*** خوشم ھرنفس گر مرا سر رود 

******  

ز شھادت رفتند و به ما ارزش يی ھراس تا رستاخاد آن جان نثارانی که با اھدای خون شان بيدر خاطر مان باشد ، 

شه يھن، آرمان، انديی که به مردم، مئی است که زبون و جبون نبودند، آنھائگپ آنھا. آزادی و وارستگی را آموختند

ی که ئمه راه نبودند و به نرخ روز نان نخوردند، آنھايق نيی است که رفئانت نکردند، سخن از آنھايو خرد خود خ

ضد   وثملوۀ م ھای دست نشانديافتخار را نسبت به چاکری، دون ھمتی، شرمساری و خدمتگذاری به رژمرگ با 

  ... . مردمی رجحان دادند، روانشان شاد، نام شان ماندگار و راھشان خالی از رھگزار مباد 

******  

کار آن نام آوران يپۀ وي شاد نمود؟ تا سنگر مبارزه برای آزادی انسان در سراسر جھان گرم استيد ياز کی ھا با

اد ماندنی است، آنھا و کارنامه ھای آنھا در يدانه به يداد، ستم، استعمار و استثمار  جاويی از اسارت، بئبرای رھا

خواه و وطنپرست يل از قھرمانان آزادياد آوری و تجلير ملل ماندگار است، يده و اسياد، ذھن و روان آدمھای ستمدي

اشتند ، ُحرمت به آن آتش ذادگار گيده به ياک شان رسم آزادگی را برای نسل ھای در بند کشختاندن خون پيکه با ر

داران ه اد آن سربينفسان است کز شعله ھای خشم دشمن سوز شان درھر جای و ھرازگاھی غلغله ھا برپاست، 

ن يمای ايت ، صدا و سسيوطنخواه جارۀ ھر به اسارت رفتۀ زنده نام  که آھنگ فتح شان در سرود آزادی از حنجر

  . طور مستدام برازنده است ه اسی فاخر و بيخ سيعاشقان آزادی و وطن ، در روان روزگار و امتداد تار

خ ، برای يان استعمار و استبداد از ھرقماش و شکلی ، درھر گوشه ای از جھان ، در ھر برھه ای از تاريخدا

ن عناصر وطنفروش ، ياری بی و جدان ترياری و ھميد ، به دايم جھان با توسل به اشکال ستم و بيچپاول و تقس

جاد دھشت و وحشت يد را با اين شعله ھای جاوياد ھا و اين فري ا،ده انديمزدوران و چاکران دون ھمتشان کوش

ی انسان از اسارت و بندگی ئقت و رھايی حقئوفانزای آنھا را، که برای پی جوطآوای رسا و خاموش سازند ، مگر 

رباران کردنھا، نه يگور کردنھا، نه به توپ بستن و چانواريھا، نه اعدام و ته ست، نه وحشت زندانھا و زنده ببوده ا

اد آن رادمردان يکدام نتوانست و نمی تواند خاموش بسازد و ھنوز که ھنوز است فر چيدگاھا، ھيد و تبعيع، تھديتطم

 دهيملل دربند کشۀ  از جھان بلند است،  و برای ھمگونھا درھر گوشه ایيگور دسته جمعی و پلان از نبش ھزار
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دھد، تا گرمای سنگر مبارزه را با حرارت نفس ھای  یکار ميام سلحشوری و پي سوا از رنگ و زبان و نژاد پشده

حرف از ... ارند ذت ُحرمت بگيده دم آزادی انسان و انسانيشان، با شعله ھای خشم شان و جوشش خون شان تا سپ

دانی که تنھا بردن نام شان پشت يداد است، از آن شعله ھای جاويست، سخن از کشته شدگان ستم وبيُمرده ھا ن

ک ستاره ای تابناک و ياد مردمانی که ستاره شدند، ھريلرزاند، آن زنده  ین استعمارگران و جباران را ميبزرگتر

  ... .ی راه رھروان آزادی و شرف ئای ھميشه متجلی ، برای روشنارخشنده 

 ن آسمان غمزده غرق ستاره استيا*** باز  کشند و یر شب ستاره ای فرو مھ

ارمان بی ستاره نمی ماند  و ستاره ھای يدۀ دن شان آسمان غمزديدنباله دار که با فروکشۀ آری ، ھزارھا ستار

دانند که  یھا مرا آنير اسارت و بندگی ، زيی انسان از زنجئده دم آزادی و رھايوست تا سپيگری به آنھا خواھد پيد

  »  ست يزندگی در بندگی شرمندگ« 

******  

  !ق يبلی ، رف

 ن روزگار نامردی و نامردمی يدر

 چشمان ما 

  ی اشتباه نمی کند ئدر شناسا

  م ينيی را می بنکسا

  ر و بی تفاوت ييکه بی تغ

  ن مردم يده تريدر خون ستمد

  کنند  ی                               شنا م

  و دست بلند و باز با د

  شگاه خدای ستم يبه پ

  کنند  ی                         ُدعا م

  کنند  یآنھا در کاخ ھای مجلل زندگی م

  انی يرخت ھای شان پرن

  و دست ھای شان 

  از خون مردم ارغوانی است

  ن ھا وجدان ُمرده ھای مزدور اند يا

                                      چاکران استعمار 

  ده اند صدای آزادی را يکوشکه 

  خ يتارۀ در حنجر

                        خاموش بسازند 

  ن خرمگس ھای انگل يا

  ن يده در دستمال ھای ابرشميچيپ

  ن ي                                   د
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  ن يبا اشتھار مذھب و ک

  نيئبد آ» راست و چپ « 

   خنجر بوده اند ۀشه دستيھم

              به قلب آزادی                   

  گاه  چيمگر ھ

  وقت  چي              ھ

                          و ھرگز 

  نتوانسته اند 

  خواھان را يمای آزاديصدا و س

  ند يخ بزداياز تارک تار

  انگريک شورشی عصيتنھا 

   سرکش مبارزه ۀک جرقه از شعلي

                                       کافی است 

  داد زند ياد ستم و بيتا آتش به بن

  کار ھای بزرگ يآنھا برای پ

  برای آزادی 

  گريدشدۀ ده يون ھا دربند کشيليدرکنار م

  را دارند   شانۀی که نشان از طبقئآنھا

  به شورش می پردازند 

  داران ه يآنوقت سرما

  لرزند یاز ترس به خود م

  و نوکران شان 

  ف می سازند ي                آنجای خود را کث

  ی که ارزش آزادی را ئآری فقط آنھا

  دانند ی                                    م

  ر يآن رزم آوران دل

  توانند با غرور وشھامت  یم

  ام آور آزادی باشند ي                            پ

  ی که به جرم وطنپرستی ئآنھا

  گاھی يا بيدر پگاھی 

  !! شوند ؟يرباران مي                       ت

  »دا می کرد ين بود که اسرار ھويجرمش ا*** ار کزو گشت سر دار بلند يگفت آن « 

                    


