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  گرامي باد كه دمي بي ياد مردم اش نه زيست  بنياد  ياد رفيق

                          

  يـ كبير توخ                                                                                  
   )2012 اپريل 23 (                                                                                                   

                    

  . بلند همت    ه اي آن رزمند   .                   
  

   ، در همين روز ، در همين دم ماهدر همين 

  در همين نفيري كه آدم مي كشد هر دم

   ،دمي بيرون شد  از سينه 

  -گر باز نگشت يكه د

  به كانوني كه سالها فروزان بود

  ش مي نشست يي ا و روشنا

   تاريك هر كوچه ايِيابر زو

           )*(   كه رهروانش  از هرسو آماج آفت و تبعيض بودند 

              *  *  *  

  رزند رنج و كار كه فيو در سالهاي

     روز آن    دولتمداراناز دست آسيب 

  آنگاه  كه بال و پرش شكسته بود

   ياران در دخمه اي كه با 

   بود به گفت و گو نشسته

  )گفت و گويي كه نبايدش بازكرد بدين جا  و(

  ؛ اما 

    پرواز را به ياد سپرده بود 

*  *  *                   
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   ترو در سالهاي بعد

  ارتجاع عفريتكين وگ گركه 

  از پي اش دويده بود 

  به ناچار

   اش  و فاشيزمدر دياري كه از  كورة تبعيض 

  مي كشيدند خاكستر آدم ها را

  اـفر باز كرد  بدآنجـرخت س

                *   *   *  

  هاـ سالامتدادو در 

  تـند همـ بلآن رزمنده اي

  اعـر اوضـ كه با دلواپسي بود ناظ

   ميهن اششنيد كه بر 

    شمال از" خرسان سپيد "

   از براي تاراج و تسخير هجوم آورده اند

             *   *   *  

   استوارجويآن رزم

  نشسته  ن دمي از پا

   اش  و فاشيزمدر دياري كه از  كورة تبعيض

  مي كشيدند خاكستر آدم ها را

    آنجادر  فروزان كرديكانون

   در همسويي با رزمندگان هم طرازشو 

  ، و باز هم رزميد، رزميد  ،  رزميد

   به هنگام گپ و گفت  تا

م اش بيرون شد از سينه  د  

  .گر باز نگشت ي كه د

             *   *   *  

  ، روز ـو ام

  ميهن اش ويـيده مـ و ژولرـته خاطـآشف كه كودكان

  وار ـي در و ديـانه اي بـدر هر خ

   ه ـكوچچ هرـخم و پيدر و 

  هموار نا  باغكوچه اي فرو غلتيده ودرتنگناي هر و
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   ، مي گردند شان به تاراج رفته تف مادراني كه ع هاي سوخته اياز پي نعش

    با خشم و كين ،  مي شاشند و

    دهن خونين انـگرگ  سوخته ايمِـرچـ بر پ

    " ي تجاوزگر هايانكي  "مشهورند به كه 

  ز راـزيـق عـاد آن  رفيـما ي

  - تـه زيسـردم نـ مي يادـكه دمي ب - 

                  . گرامي مي داريم 

  

                           *  *  *  *  *   

  

   چنداول  كه محله اي است در شهر كابلاهالياشاره به  ) *(


