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 سنگسار!!!

نهال  هانسانی پیغله رخشانه ک غیر سنگسار صحرائی و ۀمحکمبا والیت غور،  تکان دهنده در ۀفاجع

سروده ای  درد دل خود را درداشت تا  ، مرا وابه بالندگی رسیده بود ووفان گهایش تازه ش آرزو

 جمله سر ازوطن  سراسر در پیهم دیگر و سفانه حوادث ناگوارأ، متبگنجانم

گروگان گیری  زابل و در، سال ول یک دخترک ُخردمبه ش ،بریدن هفت انسان

منظومه را  وده وبه درد ها افز، همان شاهراه در پذیر پایان نا و ی مکررها

  تان می گذرد: نظر از ه اینکداد ک گونهطنز شکل 
 

 سوارت می کنند خر بگردد خوی شان، بر گر می کنند گل نثارت  ،محبت زـک تانیـدوس

 ، بارت می کنندن هزاران گندـباط یک درل به پیش مقدمت رــاهـظ می پاشند در رـعط

 دیارت می کنند و رـشه در بازار ۀرـشه مردمی ی وه پاس باهمـورزی ب عشق اگر

 خوارت می کنند مظلوم و دست شان، رسد از گر  چشمت به نام دوستی خاک می پاشند در

 ننددارت می کـــآب زـیـت یرـمشـش ۀـتـشـک نادـع ی ازـی بوسند گاهـمحبت گاه م از

 تبارت می کنند قوم و سر صد اهانت بر خویشتن تبار ووم ـق د برـسخت می نازن

 ارت می کنندـی به صد محنت دچـتا به خود آئ این سرزمین از گشته استرسم مردمداری گم 

 ارت می کنندـی وقـب د وـی درنـدامنت را م دیگران باال شدی از گردن اگر و یک سر

 ندسنگسارت می کن ورزی به جرمش عشق اگر فساد بازار م فسق وـتاده رسـرم افـبسکه گ

 به دارت می کنند حد، بیرون کنی ازقدم  گر باب طالبان و فصل است اندرعشق ممنوع 

 )اسیر( الفت تا نبندی با همه مردم ارـت

 مارت می کنند و تار زنند وزمینت می  بر

 

 ، فرانکفورتم15نومبر 5 اسیر() نسیم م.
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