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 20/05/2017                   م. اسحاق نگارگر

 !ردن می ُکشندذت بگویی اینان برای ل
 

 خون شکارش رنگ نیست یش خاری نیست کزن

 را گذشتافگن کزین صحــ آفتی بود این شکــار

 !ردن می ُکشندذت بگویی اینان برای ل

هرگز تفنگ را آزمودیم ولی بر  گروه های متکیو  خون آشامی دولت های ستمگرو ما مردم سال ها شد که قساوت 

گوشه گوشه  کشور گورهای دسته در  برخی. سایکالوژی این عاشقان ُکشتار را نفهمیدیم

ما ضد » به مردم گفتند:و کردند  خاک زیررا نعش های ُکشتگان و جمعی کندند 

 این گروه آفتابی از ندولتمردا یکی از یاد نمی برم که را ُکشتیم. هیچ از« قالبیونان

راستی هم و « جا به جا بکشید انقالبی دیدید جا ضد هر» رادیوی دولت اعالم کرد که:

قدرت  نآسما سرافگنده ازو باالخره نادم و ایجاد کردند  گوشه گوشه  وطن ماتم خانه هادر 

ال بیگانه  شان ده س و با آنکه حامیان خاطره ها ماندنددر به عنوان یک کابوِس وحشتناک و افتادند  زمین مذلت فروبر 

مانند دفاع کنند ولی مردم این کشور ه« برگشت ناپذیر بانقال» از هم ُکشتند تا باز با آن بم های کورو تمام بم ریختند 

وزی این پیر افتخار این که از ما مردم به جایا خود سری کوفتندو جبین جالوت استبداد بر جهاد  سنگبر پیام داود

با هم و دام ُمشتی قدرت طلب افتادند در پایکوبی می کردند و  کوچه های کشوِر خود رقصدر باطل  جالوتبر 

ختانه بدب. ساختند النه  جغدانو که به خاطِر پیروزی باید آیینه بندان میکردند ویران کردند  شهرهای راو جنگیدند 

این  وکردیم بدتر شد. این جامعه  بیمار و آرز برای بهتر هرچهو غمنامه  مردم نقطه  پایان بگذارد  کسی پیدا نشد که بر

مردم  های جراحتبر جان گذشته که  پرستاران ازو به داکتران . مردم بی اندازه نیازمند استند به دو دسته مردم بیمار

فریاد بیچارگی مردم را به گوش  که ست های جوانیژورنالو زخم بدن های چاک چاک را بدوزند و مرهم بگذارند 

 سینه های مردم داغدیدهدر ماتمسرای افغانستان در این مصیبت را که به تازگی  همه جهان برسانند اما ما مردِم بیچاره

ستاران پرو خون داکتران  هنوز بکنیم.  نزد کدام دادگِرعادل اقامه  دعویو خشونت گورکرده اند کجا ببریم و پنجه  ظلم 

گناه . دست دادیم جالل آباد ازدر جوان را  ستیتن ژورنال چهار نشده است که اینک امروز ماخشک  صد بستر چار

 . هیچ بود؟ شان چه

 میرا آری داعش . جزایش قتل است فرهنگ این مردم گناهی است کهدر مشکل همین است که نالیدن از درد نیز 

آنجا در حاال که و می نامد  شامو  اسالمی عراق را دولت ولی خود غاری به غاری می گریزد گویم که مانند موش از
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 ودالش برای دولت نیست  نشان میدهد که عمالا و گیرد  مردم افغانستان می جمع کرده اند انتقامش را از گلیمش را

ل سنگدو این گروه بدترین . رساند )ش( نیز شام را نمیو  ندارد )ع( هم کاری به عراق اسالم نیست و الفش مخفف

من فکر و  شندبه خاطر لذت است که می کو خون عشق دارند و اینان به کشت  آزموده ایم. ترین گروه است که ما

دشمنی با خلِق و ان ونمودار ُعد )ع( نیزو  الم استو استبداد  الف مخففو درد است  د( داعش مخفف))می کنم که

و  تاین شقاو از اگرو ُکشتار است که اینان به همین شهوت زنده استند  شهوتو مخفف شقاوت  )ش( نیزو خدا است 

هیچ نسبتی ُجز  ست های جوان کهیقتل نابخشودنی آن ژورنال من امروز از. هرگز زنده نمی مانند شهوت بگذرند

 این غم غیر دانم از نمیو جوشد  دلم میدر سیل خون  حتی نام شان را هم نمیدانم ولیو نسبت انسانیت با من ندارند 

 . )ج( برای چه کس بنالم خدا از

ن مدعیان اینک ایو ادیان را فرستادی و  انسان پیامبران برای هدایتو آفرینش ساختی  پروردگارا تو انسان را تاج سر 

 . باغ ترا با قساوت پی می کنند زیبایو های رسیده  کاذب خدا دوستی ُگل

 دلم دارم که میدر جالل تو ُگستاخی است اما آنقدر غم  محضردر و شود  ادب شرعی می کپروردگارا اگرچه تر

مسجد های در  را دیار اسالم دیده بود که اسپ های خوددر که وقتی اردوی کفار را را  گمنام خواهم شعر یک شاعر

 :فریاد کرده بود آستان توبر روی درد  خوانند می بستند از ویران که خانه  خدایش می

 

 ر کنیـاب ر ازـای آنکه سماوات پُ 

 گبر کنی روزی به دهاِن مؤمن و

 خرابو ـه هـای تـخان کردند تمام

 تا به کی صبر کنی ای خانه خراب

 

های  این همه دل نرسیده است که به داد آن سانیت را ویران کرده اند آیا وقتانو پروردگارا! اینان خانه های صفا 

  زیبای خود دفع کنی؟ جهان ازرا  این بالی بدو سوخته برسی 

 ن هم اندازه دارد؟ما بیچارگا خواهم ولی آخر صبر می تو هزاران بار عذر محضر جاللدر  یاین ُگستاخ من از

 میالدی برمنگهم 2017می 17نگارگر . وهللا اعلم بالصواب

 

 
 

 
 


