
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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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 Political سياسی

  
  رحيمه توخی

  ٢٠١۵ می ٠١
  گرربه مناسبت روز جھانی کا

  !ــران  رگکــا               

  دســــتان  تـــوانــــای  تــــو پــــر ثمـــر است 

    زمـيـن  بـــار ور اســتاز عـــرق جـبـيـنـت

  زيــور دســتـت  باشــد بيــل  و پـتــک و داس

ُآبلـــۀ  کــف  دســتــتـانــت  در و گـھــر است ُ  

  تـــو نــــداری  روز و شـــب  قــــرار  و آرام

ِنصيـبـت ھميش  خوردن  خـــون جگــر است ِ  

  ازکـارت  می رســـد، از صـــد ، يک  به تـــو

  ِـت  از تـــو، مفـــاد  از آن ديگـــر استزحـمـ

    نـيســتی  خـبر» زالـو«خــونت  مــی مکــد  

  )١( است      » آفتــاب ديگـــر «ت  مثــل ـی رنگزرد

  شــانــه ھـايــت  بشکـــسته  يـــوغ  ســـرمايـه 

    تــشــنـه  تـر است » دراکـــوال «بھـرخـونت 

  )٢( ھمصدا شو      » بھمن « بخروش، با » طغيان«با 

  تکی بزن،  کـوره  و ســنـدان سـوزانـتراستپ

  برخــيز و بھــر نجــات خــويش کـوشــا شـــو

  که مشـتانـت از ضرب تـبــر ســنگـينـتر است 

  مـتحــــد شـــويــــد و ھـمــصـــــدا ! کارگران 

  بخـــروشــيد که روز جھـــانی کــارگــر است 

        *******            
  رحيمه توخی

 ٢٠١۵ اپريل ٢٩
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در حرکت  به آفتابی گفته می شود  که به طرف غروب »آفتاب ديگر«  در زبان  دری  اصطالح -) ١(
  .می باشد

  .ِ آفتاب در حال غروب رنگش به زردی می گرايد 
   فردا باری ديگر به رنگ سرخ ،

   نمايان می  شود  در آسمان آبی
  . و بر زوال ناپذيری اش تأکيد می ورزد 

  
َآندم که اجــل موکـل مرد شود     آھم چو دم سحرگاھان سرد شود«  َ  

  .» در وقت فرو شدن  ، رخش زرد شود    خورشيد که پردل تر از آن چيزی نيست 
» منصور حالج«ستوار؛ چون دانای روز گار و  خدا ناباور بيدار و ا» عمادالدين نسيمی«رباعی از ( 

  )، دروقت  مثله شدن  که خون از بدنش جاری بود ، سرود 
از اسطورھای نامور جنبش کمونيستی دو تن  اسم گرامی  عزيز طغيان و سيد بشير بھمن ،- )  ٢(

 .اشد افغانستان می ب
 


