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  رحمانه  یب یهاُکشتار اطربه خ
 قندهار ل وکاب

 

چند  انا  یاح و میرخ داد متأثر شو یکه نامش افغانستان است فتنه ا یا بتکدهیمص در یکه وقت میبدبختانه عادت کرده ا ما

 رگانتعداد گ کی یوقت کنم یاحساس م رایکارهم خسته شده ام ز نیا من از یول میتُربت رفتگان کن قطره اشک نثار

دم آ ُکشند یم ُکشتار صرف به خاطر د وآرن یم ورشیاستند  شتال تپ و در یروز کسب یکه برا یمردم گرسنه بر

عمل  آن ردِ ـِ گ گرید تا یُکن یمحکوم م را یانسان ستناُدر عمل رایز محکوم هم کند یحت عمِل گرگان را تواند ینم

برند  یم تذل انیل وار قربانزدن بسم پا دست و از و کنند یم ُکشتار ،شتارکُ  یه فقط براک ابا گرگان آدم نم یول رددنگ

 انه  مرحیب یها ُکشتار خبر یمن هم امروز وقت و ییگو یم واخ ریزکارد به استخوان بِرسد ناگ یمانَد اما وقت یم آدم در

 «واخ»است آن  نیا واخ گفتم وشنیدم  را قنـدهار ل وکاب

 

 !میباخت را در تیآدم

 میباخت در ناگیمــا را یزنــــدگ درقمــــــارِ 

 میباخت نقــِد جان در روشن هرسو ـلِ ـیدل یب

 آز حرص و از ِگرداب شر در میادافت که اـم

 میباخت ان درشـ و مـیدـیردگـ نـارـید رِ ـــوکنــ
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 کند یم خوِن مردم یجا قصـه ها نیا هاللـــ

 میباخت وان درج ها م صدغ یراصح نیدر ما

 ما دارِ  مـاِن ماتمچش در دـیـم ُخشکهـــ اشک

 میباخت ان درفغ ما راوان گشت ازبس؛ـف مَغـ

 انهم آسم ین و دیاِل ما پُرسحــ از نیزم ین

 میباخت ان دروآسم ــــنیزم ت درـفـال ــدِ قـــن

 است رحمانهیب ُکشتار نیهم ـد گرزاهـ ـنِ ــید

 میباخت ـان درام و میـذشتگـ شـانـمـیا ز مــــا

 او پُرسم از تا ستیک ،جا نیدراباَرد  یم هفتن

 م؟یباخت سان در هچ را ُمرَوت و احسان و رِمه

 اُنس است اما اُنس کو؟ از انسان ُمشتَق رچهگ

 !میاختب در انزم و دَور نـیدر را ــَتیـآدم
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