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 گوارسو مالیان را ۀجامع و ه کام مرگ سپردب علمای کرام را تعدادی از و آدمکشی بیرون شدآستین  خره دستی ازباال

 کائنات رمولود مسعود حضرت فخ تجلیل از بود و محفل یاد در ، آن همش ۹۷ عقرب 2۹ شنبهسه خیلی خونین شام  ۀحادث ساخت.

، با انتحار طالب خدا ادامه داشت و حدیث آغاز آیات و صلوات ها و و تکبیرکه با نعره های  "ص" محمد مصطفی

 هر عملی، از هر . دیده می شود درجوی خون جاری گردید خفه و گلو صلوات ها در نعره های تکبیر و ناشناسی

وم نشود باید معد پاکستان برآورده «.آی .اِس .آی» رهنمایان طالبان یعنی خواسته های حامیان و ، اگرکسی ولو دوست

 ۀانگیزرحم نمی کنند.  رهروان مسلک خود نیز مقامات، حتی بر از امر اثر یعنی طالب دربه نیست گردند.  سر و

لوم مع و روشنانگیزه را  که اصل منبع و یا قدرتی وجود ندارد معلوم نیست و هاانتحاری  این انتحاری مانند دیگر

ا ی سرپیچی کرده و اوامرز ند که اشابمالیانی وجود داشته ، شان می دهد باید درین اجتماع خیرن امر ، آنچه ظاهردکن

 افغانستان داشته اند.  گم در ه صلح با دولت سرتمایل به مذاکر

روز،  هر لب به بازی گرفته شده است وگانی مردم سرزمین ما قد، اصل مهم اینست که زنهرچه هست هرچه باشد و

  .ندسرگردان می شو آواره و به گلیم غم می نشینند وها خانواده 

   تان می گذرد: گرامی اثر نظر ت ازگونه ایست که به همین مناسب منظومه طنز

 

 

 

 جا، کشتن محیطی که رواجست به هر در

 برنا، کشتن سالخورده و کودک وزن،  و مرد

 کنار کنج و هر پسکوچه و دل کوچه و در

 ا کشتنـه تکایـد، بــرمسجـبـمن رـس رـب
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 2از 2

 پی نان سرگردان وایی که بود ازـبی ن

 ها با کشتنه ـعـد ازین واقـابـسر نمی ت

 دنـــا کشته شـی ی کشتن وـده پهمه آما

 ، کشتنحابای مُ ـا، بُمدار بی تقاضا، بی

 کشتن هم، جامعه عادت کرده بسکه در

 ا کشتنی هست مهیـدمـق رـ، هکجا رـه

 ما کشتن وبربستن بود کشور گرچه در

 وا، کشتنـرس وده وـه این شیوه آلـه بـن

 د خود فتواـاین عجب نیست به مال که ده

 ال کشتنـــپی م زبرآورده کسی، ا سر

 ی شدـم طـی به گمانـانـفصل برخورد زب

 تنها کشتن کشتن و طـفق روزـهست ام

 علما «؟»حیف باشد که به جمعیت پاک 

 ا کشتنـیکج ۀیل خروشندـد سـمی رس

 ی نیستـکشته شود باک مردم عام اگر

 زم به دانا کشتنـوا به روزی که شود ع

 «اسیر» است کشتن بی کنهان گرچه زیاد

 کشتن« مال»و «طالب»نظرعجب آید به 

 

 ، فرانکفورتم18نومبر 21«اسیر» نسیم م.

  
 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با اجرای را این نویسنده  مطالب اشعار ،نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس "کلیک" بر
 

 
 

 


