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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social اجتماعی

  
 رحيمه توخی ، کبير توخی

    ٢٠١۵ سپتمبر ٢٢

 

  ابراز تسليت
  

  ! معروفی  نويسنده و مبارز  متبحر و شجاع جانمحترم نسرين 

به  شما و به تمام اعضای فاميل نجيب تان از عمق قلب تسليت می گوئيم بدينوسيله در گذشت مادر گرامی تان را نخست 

  .و در اين اندوه بس بزرگ خودمان را با شما و تمام فاميل محترم سھيم می دانيم 

يک  درگذشت مادرعزيز تان را با شکيبائی ه به يقين کوھوارۀ اندو،شما با  شخصيت استوار و مستحکمی که داريد 

  .سالمتی و درازی عمر شما و سائر اعضای فاميل را خواھانيم . يد کرد تحمل خواھمبارز 

    رحيمه توخی ، کبير توخی                                                                         

    )٢٠١۵ سپتمبر ٢١                                   (  

  . رک است اندوه زنان مبارز و آزاديخواه کشور مشت

                                                   رحيمه توخی

 
        مـــــادر

 
  مادر قھری از من ، يا چشمت است به خواب

  ـودم ، زود بـده جـوابـــمادر تـرا قـسـم به خ

  م کرده ای کـبابـــود ، که دلــبازکـن چشم خ

  ـذابـواب ابـد ، می کشــم عـــبيـنم ترا بـه خ

  ـا نـی يــمــــزاء مـی نشــمـادر بـر گـلـيـم عـ

 ***                 

  اره امـــمـادر نـظـر کن بـه گريـبـان پـ

  ـين و بـی کـس و آواره امــغـربـت نش

  سوختی پـر ِ صبرم، چه باشد چـاره ام

  لـرزيـد  آسمـان و زميـن، از نـعـره ام

  ت و جانفشانی يمـاين نيست پاس زحم

  ***                
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  ـنـــن آسـمــان مــادر بـی ســتاره نـکــمـ

    يـان ِ مـنــأس، آشــنـابـود نسـاز به بـاد يـ

  مـادر مکن رخـت عــزاء را به جـان ِ من

   توان من بر دوش کشيدن بارغمت نيست

  وانــی يـمــــ، نـھــال ج مــادر نسـاز خـم

 ***                 

  ن سـر به صحرا می زنممن بعـد از اي

  مـفريـاد و فـغان از جـور دنيـا می زنـ

  تـــتـم از نبـودنــــتـه قـامــآتـش گـرفـ

  ـا مـی زنـمــــم بـه دريـــاين آتشـين تـن

  م می نشانی يمــــ غۀمادر چرا به کور

 ***                 

   ورکنم از سوز دلم آسمان را شعـلـه

  م را خـبرکنمالــاھـم  عـاز درد جانک

  ت باری گذرکنمـــاريکـــتــۀ در خان

  م نظـر کنمـبر جای خـالی ات نتـوان

   بيابان  کشانی يممادر چرا به سوی
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