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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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 Political سياسی

  
 رحيمه توخی

  ٢٠١۵ اگست ٢٨

 

  !ايــن کودک 
  

  بی ھيچ حب وبغض ، ھرگاه ،

   ستيزی و تعصب بی ھيچ  نژاد

   و با ديد روشن ،

  تابناک  ،  به اين سيمای

  ند ھزار سالۀ کشورو کم نظير تاريخ چ

  که با نگاه نافذش 

  که قصه پرداز آينده ھای تابناک بوده ؛ بنگريم

  : بازتاب آن چنين خواھد بود 

  آه  که  اين پسر، 

  چه وجاھت و تمکين ،

  چه  صالبت و مھابت ،

  چه استواری وشھامت را 

  در اين سن و سال ازخود نشان می دھد ؛

   خواھد شد آيا خود ، می دانست که روزی به پا

   و در ميان شعله ھای خشم مردمش

   گام برخواھد داشت

  : و با آنان اطمينان خواھد داد که 

  ھستم» امان هللا «من، پسر صديق تان  « 

   برای اين چشم به جھان پر ماجرا گشوده ام ،

   تا جوشن جادوئی  يک دروغ بزرگ زمان ،

   يک گزافۀ عجيب خاقان جھان ه و  زر

  :ش سرماندگان سرزمينھای در بند گفته اند که در مدح
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  را  " در قلمروش آفتاب غروب نمی کند  " 

  با پيکان پوالدين ارادۀ شکست ناپذير خود 

  ينده نگرمآو ياران فرجاد و 

   و با نيروی دوران ساز شما عزيزانم 

  که درازنای تاريخ ديرينه روزگارتان  

  ن  ِسر تسليم در برابرھيچ مھاجم پر قدرت جھا

  گفته بودندش" شکست ناپذير" که ( 

  ،)وری ھای  متجاوز به خاک تان  تو امپرا

   خم نکرده ايد

  :و با اين اندرز نيکان تان 

  اشغال و تسخير سرزمين مان ،« 

  » خيال است و محال است و جنون 

  به  زنجير کشيده شدگان متصرفات را  مبھوت ساخته ايد؛

****  

  ومی شکنيم اين  جوشن جوبين 

   کاغذين راهبه آتش می کشيم اين زر

  و بار ديگر، 

  برای کسب استقالل و آزادی ، 

  به پا خيزيد  ای جنگاوران

  .»  از ھم اکنون آزادی را برايتان  تبريک می گويم 
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