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غنی زاده " زلـــغ"ناھيد   
٢٠١۴ آگست ١٣ ـنيا ـويرج   
 
 
 
 

   گناهطغيان
عظمت  و جالل و شوکت با ، نوعدوستیانسانيت و  معبری ھم  به سوی وادی شفقت و

 که  دری به روی اھريمنان تشنه بخون انسان وحشتسته است، ولی جھنم ظلم واه جُ ر

  . گشوده است ، تاريخ را رقم زده اندفاجعۀ

 تا با سرب ،ت دانسته اندعدالت و عداوت را حاکم مروّ  آنان شقاوت را بجای انصاف و

ريک خود را در تا ھای سياه و را نابينا سازند و گمانخشم چشمان حقبينان ذاب کينه ومُ 

  .دفتر دنيا مھر زنند

که با فجايع  ،انديشه ھای مثبت دورشان ساخته است افيون کشتار انسان چنان از تفکر و

  .ميّت کرۀ زمين را برھم زده اندپذير توازن تماجبران نا

 لگامِ  تازند ووحشيانه در محّوطۀ سرزمين خدا مي که ،ی اند نفرين شده انسل خون آشام و

  .زنده بگور ساختن بشر دريای خون و کشتار و قتل است و   پيام آور شانگسختۀ

  ! جاھليتای پيروان فساد و

شما و ل ايمان  مکمِّ ،ھای جنگی برای نابودی بيگناھان ابزارراکت و آيا استفاده از بم و

  ؟اسرار کتب ھدايتگرتان است

کشتار  بی عدالتی و وآئينی برای  بشر چنين ظلم  دين و ھيچ کيش و ،دقيقا که چنين نيست

  . وحشيانه را حکم ننموده استبی رحمانه و

 دست ستمگران ئی که آلۀنشان بی شعوری انسانھا ری ننگ تاريخ است ومججبر زمان 

که گور خويش را ميکنند   غافل از اين،نادانی کورکورانه پيش ميروند با جھالت و شده و
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ت ھزاران نسل بعدی نفر ن منبع خشم ونابخشودنی شا ناروا و و تا دنياست اعمال زشت و

  : خواھد بود که 

  "!و خوب  ثبت خواھد ماندبد و   زيبا عالم ھر نشانی از زشت وبر جريدۀ"

  !آه خداوندا

 گمان در انديشه و  که ديگراز بيخ و ريشه برکن،عدالتی را  بي طغيان اين گناه و

  !!!گنجدنمي

  

    

 )٢٠١۴ آگست٨ــ   زادهغنی " غزل" ناھيد(


