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 20/03/2016          غفور امینیع. 

 خونین فرخنده بهار
 

 فاجعۀاز  چند روز بعد ،غفور امنینی شعر عالی و  مملو از احساس انسانی و افغانی دانشمند محترماین 

که هنوز معلومات دقیقی از جریان ( 28/03/2015"فرخنده" ) مظلوم افغانبیگناه، بی پناه و قتل دختر 

  آن هموطن مظلوم و بی دفاع در دست نبود، تحریر گردیده است وحشیانۀکشتار 

 

قصیده  تان تبریک گفته را برای 1395حلول سال نو  حال باشید. سر برادر محترم نوری صاحب سالم ان شاء هلل که با صحت و

 سروده ام خدمت ارسال کردم.« شهید فرخنده»ای را که در بارۀ قتل فجیع و وحشیانۀ 

  

 دـکردن  مسلمان ویــبان ر  ـس رـب تیـمـته  منـدش مسلمان و یـانـج و آدمُکش دـنـچ

 کردند انـنمای خویش ییـوسـنام یــب همه وطن وس  ــنام ُکشتن   بر همه کردند سعی

 کردند انسان ن  ـــدشم روه  ـگ شـحجاب یـب او ادر  ـچ زدن شمـچ یک هـب ردندــک دور

 کردند فراوان و بیش لگد و مشت سرش بر او ن  ـت و جان به نمودند ُگرگ چون حمله

 کردند مسلمان تمثیل   و تهـگف انـزب رـب رــبـاک هـلـال و رـیـبـتک رهــعـن مــــه ازــب

 کردند انـنمای شـویـخ ریـگ شیـوح همه کردند ارشـثـن امـنـدش و َدو اـه صد همه

 کردند آن او به واستـخ نمی المـاس هـآنچ کردند خمیرش و خورد دـلگ و مشت دـص رـزی

 کردند انــنمای شـــویــخ انسانیت   د  ـض انسان چون او هـب دـودنـننم رحمی چـیـه

 کردند راوانـف و بیش ددمنشان خود خشم   او صورت   و سر ز شد روان سیل چون خون

 کردند جان زتنش رونـبی همه آنسان تاکه  یدندـکوب او رـس بر دـلگ و مشت با یشـب

 کردند چاالن او جسم   روی زـیـن ریـوتـم  او هــب دـودنـمـنـن یـمـرح هـصل مــازهـب

 کردند انـچراغ خشم از شیـآت رشـس رـب  نـزمی روی ورا ودندـنم پرتاب باز

 کردند انـنمای وخوشنود راضی را خویش  سوختنش از پس دـودنـبنم هـانـشادی

 ردندـک وانـنـع یتـالمـاس هـمـه فـسأت با  کردند انـآن که ویشـخ وحشیگری مهـه

 ردندـک انـمـمسل امـن با هـمـه ازیـب هـبلک  بودن وحشی که گونه آن اسالمیت نیست
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 2از 2

 کردند جوانان کار این که افسوس و حیف  ودندـب انـجوان قـخل همه امید چشم  

 کردند مسلمان به قـناح تهمت چنین که  وردالنـک این وبه جوانان به اداـب رمـش

 کردند انـنمای ویشـخ ضدیت   الـبرمَ   وطن ناموس به و اسالم به و خلق بر همه

 کردند شیطان ۀگفت از رویـیـپ وـم به وـم  زنی ُکشتند که ودـب چنان نه رآنـق ر  ـام
 

 کردند قرآن وبه مسلمان به اهانت که  سری خیره و ُسفلگی آن از آمد بدست چه

 کردند شیطان همکاریی همه این چرا پس  پیاز سر   و پا و تیـمف نی و قاضی یکی نه

 

 

 1394اول حمل  – سویدن

 

 

  

  

  

  

  

 

 


