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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  نو شته نذير ظفر

٢٨/١١/١٠  

  

  زندانی شيرخواره
                                

  !اھداء به شير خواره معصوم، عزت هللا

ارت است ا ه عب ه در ھر کشوری زندان؛ محبس و بنديخان ان ک ين و تبھکاران و محکو م داری مجر م ز محل نگھ

وجود دارد و بايد ھم برای مجر مان و تبھکاران باشد ؛ اما گاھی اتفاق می افتد که تبھکاران بيرون ازين محوطه در 

د عيش و نوش قرار دارند و عده ای بی واسطه يا به اصطالح عاميانه کم بغل ؛ در زندانھا به سر ميبرن د و منکر نباي

  .بودکه  عده ای ھم مجر م اند که  زندانی اند

رن  الوژی ق ا سير تکن ا ب ا يکج ل از آن است ؛ در کشور م مرد سا الری و اسارت زن که ميراث قرون وسطی و قب

ول خط بطالن ٢١ ا قب وح ن ن ل ر اي د و ب رد ان ه در نب ان قھرمانان ير دل افغ وان ش ا ن ه ب ا وجوديک    نفس ميکشد و ب

انم ه زن شيده ک ه جائی ک ار ب د و ک دازی ميکنن ن راه سنگ ان ر  يکشند ؛ اما دشمنان نھضت و ترقی پيوسته دري ؛ غي

ه(اينکه زندانی ميشوند اطفال شان را نيز با ايشان محبوس ميکنند که زندان بادام باغ  دان زنان ال  است ) زن ه مث نمون

ه که اخيرا درين زمينه گزارشی از طريق سرويس خبری بی  دان ب ن زن ی دري ل طفل اه قب د م ه چن بی سی ارائه شد ک

ائی ديگری را  دنيا آمد که وی را عزت هللا نام نھادندو  شنيدن و ديدن آن ھر نوع دل سنگی را آب ميکند و افسانه جن

  .در صفحات تاريخ جنايت کاران قلم می زند
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ا می!  آری ه دني ه طفل معصو ميکه ھيچ نوع تقصير ندارد ؛ در زندان ب داوا را ب ی م ج ب ن رن ا آخر عمر اي د و ت  آي

  .....دوش ميکشد؛  وھر سالگردش ؛ گردش يک اندوه بيش نيست

اھداء ميدارم و از با رگاه خداوندعادل استد عا ميکنم تا ) عزت هللا جان( سروده خويش را به اين شيرخواره معصوم 

  آمين يا رب العا لمين.  نصيبش نمايد اين نو زاد معصوم را ياری نموده و آيندۀ درخشان و با عظمت

  

  منم آن طفلک شير خوار افغان

  تــو لد يا فــتم در کنــج زنـدان

  اگر چه عزت هللا نام دارم 

  به ذلت زندگی نا کام دارم

  ھمين زندان که جای مجر مين است

  مکان نا خوش روی زمين است

  بشر از بودن آن عار دارد

  وليکن صد ھزار اسرار دارد

  شيرخواره؛ يک طفل صغيرممنی 

  بری باشد ز ھر عيبی ضميرم

  به جز مادر مرا کس آشنا نيست

  به ھيچ قا نون؛ زدست من گناه نيست

  بد ست سر نو شت نا پديدار

  منم اينجا به درد و غم گر فتار

  مال و قا ضی در فکر قضاء اند

  ھمه غا فل ز مخلوق خدا اند

  اگر جر می بود از مادر من

  ايد در سرمنچرا ؟ جورش بي

  اگر جرم پدر باشد درين کار

  مرا از آن نباشد جرم کردار

  منی بادام ؛ در بادام باغم

  نمی آيد کسی اينجا سراغم

  سراغ من به غير اشک مادر

  نيايد از محبت يار ديگر

  درين جا ؛ حجره ھای مجرمان است

  تمام کو دکان با مادران است

  چپاول پيشگان آزاد باشند

   دلشاد باشندبه کار و زندگی

  به عشرت در سرای خويش باشند
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  ھمه با اقربای خويش  باشند

  ولی؛ ما کودکان پاک و معصوم

  به اشک و گريه با اندوه و مغموم 

  نظر دوزيم ھر سو ئی به حسرت

   نمی آيد کسی از بھر نصرت

  

  

  


