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  !!!صدای غم

 کشتار و قندھارو$يت پنجوائی  در منزلی امريکائی در عسکرنيمه شب  جنون آميز حملۀ

مند به ه افغان ع8ق استخوان ھر که مغز ، فاجعه ايستزنان و اطفال بی گناه بی رحمانۀ
، بی در و دروازۀ افغانستان بی صاحب و نميدانم خانۀمن  .سوزاندمردمش را مي وطن و

ھر کس و  ارکارۀاز سی و پنج سال به اين طرف تختۀ مشق و چه آزمايشگاھيست که 
گشته است،  سگور سگ و ھر، کابل عزيز اميانۀھر کل و کور و به اصط8ح ع، ناکس

، د، بر کشته ھای ما ميشاشندنسرھا را از تن جدا ميکن ند ونزکه بدون پرسان دران سر مي
 در گيرند واری ميھای يادگخون غلتيده، مسرت کنان عکس با جسدھای بی جان جوانان در

سرزمين مردگان  مگر اين ؟؟؟کنندخواب قتل عام مي بستر نيمه شبھا زنان و اطفال را در
  ؟؟؟؟آن حکومت ميکنند مردگان متحرک بر است و

    :به عاملين اين فاجعه حواله ميکنم ، نفرت اين شعر را با

مستی دگردت بــافــروخـ  آتشـی      يوستی دگرد و پـــــيونپ  اب از، ب  

پستی دگر ،تهــــــيخـه ای انگنتفـ      ام صھبای غرورج مست بود از  

جستی دگر اب خيز و با ، ریافِ کـ      وطن ان درريخت خون بی گناھ  

تی دگردس در دارـــــقجنس بی م      افتاده ايم  رانــديگ  دست ه ا بم  

روستی دگيـر پـدھــ را  ا م داده       ست ای نيستیجلوه ھ قسمت ما   

رود ھستی دگب  ـــد،ـــايـن اورم ب      بازخواست ، روزھست ميگويند  

ردستی دگرزب دا، يود پـــــشـــمي      ه مشورّ ـغ درتتق ربــ ! ای عدو  

ـر، دستی دگرـدگـ رســـد روزمي      بشکسته ای  ا دشمنیـا بـدست م  

، اِشکستی دگرمينيا باش تـــــــبــ      م بشکسته ايمبــارھــا کــاخ ســـت  

  »اسير«م ـد صدای غز وطـن آيا

  ، مستی دگررــــــــای دگيدنو بت
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