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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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  کبير توخی

  ٢٠١۴ فبروری ٢٠
  

  عزيز پورتالنھايت قابل توجه خواننده و ھمکار 
  از کابل» محصل«آقای جاويد

  !رجمنداھمکار و رفيق 

 و مظلوم می تواند باشد، در پورتال آزادگان خواندم زبان حال ميليونھا افغان درمندنامۀ کوتاه مگر پرمحتوای تان را که 

 در خود احساس نمودم، از آن جائی که در مقطع فعلی روی مشکالتی بدان را به مثابۀ وظيفه ای وجدانیو پاسخدھی 

را خدمت تان تقديم » آذرخش«ه چند، برايم مقدور نيست تا به تفصيل به پاسخ آن دست يازم، پارچه شعر خود معنون ب

  . مقدمه و فشردۀ يک پاسخ مورد دقت قرار گيردجایدارم، باشد به  می

  .ت. ک

  
                                 ]*[ .      آذرخــش . 
  

  يدهـدشت ها ترك
  تفـتيده وادي ها 

  مرغزاران بي صدا
  واـچمنزاران بي ن
  ، همه سراب بستر رود ها

  ي از آبـ، ته اـگدار دري
   در تب و تاب خيل شاهـين
   در عطـش آب باز و عـقاب

                ✬ ✬ ✬    

  دـش غريـآذرخ
  دـدره و كوه لرزي

   فروغلتيدي"بهمن "
  در تنگـناي دريـا

 تـي برخاسئداـص

  "  دريائي دزدان "از شكـست  قايق
  ش  كه نقشي داشت بر سيه پرچم

   انسانية  وجمـجم"نظم نوين "از 
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                ✬ ✬ ✬   
  دـريـش غـآذرخ

  د پديدـ ش  طوفان
  ازاـ نرِـ اب دـيئـزا

  باريد تگرگ و ژاله
  رهـور ِ قطـژوهيد بل
    يدـهم رسه قطره ها ب
   پيوست همه رگه ها ب

  دسته ب ت ـا دسـمه هـچش
   و دريا  بر رود ،فرود آمد از كوه

   حراـ و ص تـد بر دشـفرود آم
   )ندهـيل ِ توفـنده،  سيل ِ خروشـ س( 

    ودر مسيرش بروبـيد،
  كـفـتارة دخمجغـد و ة الن 

  و در مسيرش بكوبيد، 
  اَنـگل مـردار خوك وة گلـ

  ريد، ذو در مسيرش بب
  دارـل و الله اي تبگ  ةتخم

                ✬ ✬ ✬    
  :دـآذرخش غري

    پديد  شد  طوفان
  ازاـر نــيد ابئزا

  باريد تگـرگ و ژالــه
  "غول پاگلين"ترك برداشت 

  "نـم نويـ نظ"يد ــفرو پاش
  ! ش بنشست مداحان سرمايهبه سوگ

             ❋❋❋❋❋    
    بوده 1375 تاريخ سروده سرطان  " آذرخش ": -]9[■- (*) 

  . آذرخش چاپ شده است ةماهنام) 1996اگست ( 1375اسد  ... ةدر شمار و
  
 


