افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Political

afgazad@gmail.com

سياسی

کبير توخی
 ١۶فبروری ٢٠١٧

اھداء به مردم مظلوم و بيدفاع ھلمند که توسط نيرو ھای وحشی اشغالگران امريکائی و ناتوئی کشته شدند !
کبير توخی  -اول فبروری ٢٠١٧
----------

عقاب زخمی ما
اگر چه به سرزمين نياکانش ،
به آسمان الژوردين بی ھمتايش ،
به چشمه و چشمه ساران و آب گوارايش ،
بر دشت ھای بی آب و علفش ،
بر رود ھای خروشان و غرنده اش ،
برگنج ھای پيدا و پنھانش ،
بر تاکستانھا و باغ ھای انارش
بر جنگالت پسته ھای خندانش ،
بر ھست و بود و دار و ندارش ،
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

زاغ و زغن و کرگس
از سرزمين ھای ديگر
ھجوم آورده اند.
***
گرچه سالھاست
که بر زمين ھايش ،
به آب ھای شفافش ،
بر وادی ھا و دشت ھايش ،
بر تپه ھا و دره ھا و کوھستان ھايش
بر النه ھا و کاشانه ھا و کلبه ھايش،
زھرسياه و سپيد پاشيده اند ،
وآسمان زيبا و دلشادش را
با خيل پرندگان آھنين بال
مسموم و مغموم ساخته اند . ...
***
گرچه از برای اين ھمه بربادی
اندوھی به سنگينی کوه ھا
بر روی پر و شھپر بالھايش نشسته
و با ھر زخمی که برداشته  ،نشکسته ،
وبا پر و شھپربالھای خونينش
ھمچنان به پرواز است
بر بلندای ستيغ »پارا پاميزاد « .
آنقدر مغرور و تسليم ناپذير و پا برجا ست
اين عقاب زخم برداشته ای ما . ...
***
باشد  ،چون ديرينه روزگاران
که پيروز شده بود بر گرگان دھن دريده
و اين بارھم  ،فايق آيد عقاب زخمی ما
برکرگسان آمده از صحرای »موھاوی« و » نوادا « .
*****
-----------------------------" موھاوی " اسم قبيله ای از سرخپوستان امريکا است که به يکی از صحرا ھای بزرگ آن کشور مسمی شده است.
صحرای" نودا " ھم در امريکا موقعيت دارد .
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