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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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  ٢٠١۴ اپريل ٢٧

  

  

  

  

  

  

  

  )خلقی ھا ، پرچمی ھا و خادی ھا ( مزدوران  روس 

  آزاديخواھان را درھمين مسلخ  شکنجه و اعدام می کردند

  

  کبير توخی

  ]٢٠١٠سپتمبر[

  

  ره ھای خون          اين قط

  

 از ھرجدار صورتم ، خونابه می چکيد

  و ھزار صخره فريادم

  ی که نعش ھمزنجيرانم را می کشيدند ؛ ئدر زير چرخ عراده ھا

  .می شکست 

  درآن شب ، 

  ی ئکه برپاکرده بودند اھريمنان درياوفاِن خونی طدر آن 

  .ھر چيز می شکست 

  اه بسته بودندرا  درگلوگ شکست ھا ھم ، صدا ھای شان

  ما ھم ، فرياد ھايمان را 

  زير انبور دندانھای مان ، 
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  می فشرديم ، 

  تا دژخيمان پی نبرند  به رازی که در گلوگاه  داشتيم

***                        

  از ُھـرم مرداب آن شامگاه تيره و ديرپا ،

  بر می خاست بوی خون ھمزنجيرانی که برده بودند از ميان ما

  شست و  می ن

  .بر تاق و رواق و سقف سلول  ھای آن ِدژ  مخوف 

  و  اھريمنان تاراج و تسخير

   - اين غارتگران عصمت مرز ھای زادگاه مان -

  تازه از روی بستر ھمسر دژخيمان فروخته سر

  برخاسته بودند ،  

  .تا با خون  ھمبندان مان ، تجديد حيات کنند 

  * * *                     

  گوش ه صدای باد ھم ، نمی رسيد ب

   تسليخ شدگان را  ۀکه نم نم نفير خوِن آتش گرفت

  برگيرد با مژه ھايش ، 

  و قطره قطره ،

   بچکاندش  بر روی برگ ھای خشکيده 

  که ريـزان شده  اند بر بستر باغکوچه ھای بی رھـرو

  باشد که ، 

  رـ برھنه پا ، ژوليده موی و آشفته سکودک

  برش دارد ،

  که  به اميدی آن 

  اھريمنان  دھن خونين  ، روزی 

  شکست ھا ھم ،  از آن زندانی که ، برھانند  پدرش را 

  .را درگلوگاه بسته بودند   صدا ھای شان

  نگھش دارد از برای آنروز

  گره زکارش ؛  تا بکشايد پدر ،

  :و  گويدش 

  اين قطره ھای خون ، که می بينی«     



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

   است        چشم بيدار آنانی 

         کز برای آزادی ، 

          بر اھريمن  تجاوز و تاراج 

  .چيره شدند ،         و بر ھيوالی ھراس و مرگ 

  ...         و من ، ديده بودم آن عزيزان را

         .»   می نامندش  "زندان  پلچرخی" که   ی        در آن ِدژ مخوف

                

                     *    ******  

 

 


