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 بد سرشت!!
 

 

 والف مطالب ضمن دیگر منشی پیمان مذکور کانگرس امریکا، در سیس پیمان ناتوأت برگزاری هفتادمین سالروز در

دستاورد های هژده کید کرده است که أت شده و یاد آور نیزبا طالبان پروسه صلح  ازها،  جنگ درفقیت ؤم زنی ها از

ای ه ولسوالی همچنان خواندم که در وگرفته شود  نظر در باید افغانستان حقوق زنان در و بخش حقوق بشر ساله در

  زنان مسلط است. اطفال مکتب و رقوانین شرعی بغزنی،  تحت تسلط طالبان در

 ل رسانده وتبی گناه را به ق نظامی و بادغیس تعداد کثیری از مردمان غیرولسوالی های  در حمله اخیر همچنان در

 نیتی را به گروگان گرفته اند. مقوای ا تعدادی از

باوجود مذاکرات کنند،  فکرنمی دیگر وغریدن به چیزدریدن کشتار،  به حمله و گرگان درنده جز طالبان که چون

یاد ه مرا بمتضاد موضوع  دواین  نشر دارند. بیگناهان برنمی کشتار انفجار و و انتحار حمله و ، دست ازصلح

یافته  ارانتش سروده و ،"سعدیشیراز "حضرت شیخ بوستان  بیت ازیک  ها قبل با تضمین یی انداخت که سال منظومه

  م: تقدیم دوستان می کن دیگر یکبار راستنآ است. اینک با پیراستن و

 

 ؟مردم چه بردی ثمر آزار ز ای تیره رای به گرگی بگفتند،

 کمر به کوه و و دیار و به شهر تنکسان ریخ خونچه الزم که 

 تر اشک در تو یا دیده ها از و بسی ویران تو از شده خانه ها

 ودی پسرـرب کنارش به دل کز  دارند داغ  تو زـبسی مادران ک

 گهی بره را می براری جگر مار و گهی رمه را می کنی تار

 در بام و سر گهی می پَری بر صف قافله می روی درگهی 

 هنر و مکر و به صد گونه تزویر می ُکشی، گاه خون می کنی گهی

 خر و گوسفند و گاو بنی آدم و آرام نیست تو از دل هیچکس
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 2از 2

 وی سخن را نباشد اثر که بر هیچ مخلوق نیست خیره سر تو چو

 خوش زخوان بشر ۀزدی لقم مردم بیامیختی به چه خوش گر

 نظر شد از ام دوره ـن رمببی نیست وقت گفتار ،بگفتا، کنون

 چنگم دگر که ناید چنین طعمه، مـنـده تا شکاری کــم بــالـمج

 ه دستــد بــایـن رم روزـتـهـازین ب

 سگ بی خبر که چوپان به خوابست و

+++ 

 رـآب چشمت نمائیش ت ز اگر )درختی که تلخ است وی را سرشت(

 بارش شکر چشیدن ز نخواهی آورد( ارـخ بـتل وهـیـ)همان م

 رـد زنیکی اثـاشـبـد را نـکه ب د طینتان مهربانی مخواهـب ز

 را که بنیاد خام است و سستکسی نگردد درست  نیکو تارـبه گف

 ش، کابل عزیز 33 قوس 22)اسیر( نسیم م.
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 تذکر: 

متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" هرگاه خوانندگان محترم 
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! بر
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