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  !!!ش که نگيريتبگير  

قصد عليه  دارد که سوءِ  ء، ادعاگلی به آب داده و با ديده درائی ، بازداخلۀ پاکستان اخيرا وزير 

اين . افغانستان طرح ريزی شده است ، درتبعۀ پاکستان» م,له يوسفزی «  ،سالدوشيزۀ ُخرد

ميدانند که  ھمه. ست بی حيائی کمال بيشرمی و چشم جھان زدن و ، خاک دردعای کاذبا

معنوی  نگاه مادی و پنج سال اخير، از سی و با حوادث خونين در برخورد نستان دراسفانه افغمتأ

، چه رسد به آنکه پ,ن خود را ندارد شده است که قدرت دفاع از ُخرد و خمير چنان مضمحل و

ی نوشته بودم که افغانستان جاء در. ماورای سرحد طرح  ريزی کند خردسالی را در دختر ترور

اين  پاشد وزباله مي ميزند و حيوانی دران سر ست که ھره دروازه ای مانند و بی در ه ويرانۀب

 و مسلسلبا قتلھای  روز که خود ھر مايند شرقی زباله پاش زمامداران مفسد ھمسايۀحيوانات 

ه می عافغانستان فاج خود در اوليای شان توسط نوکران شرفباختۀ برابر سربريدن اطفال در

ه تصميم خود ب که توسط سگان زنجيری ورا  یشود که عمل غيرانسانييده مياينک د آفرينند و

: بانهمآاتھام ابليس  دنائت و زھی پستی و. ، به دوش ناتوان ما می اندازندتشان براه افتاده اس

  !تو ای قوم ظالم تفو تفو بر

  : کنم تقديم ميحسن  ، بحيث تکرارِ ر باشدآن مکرّ  اينک شعری را که شايد نشر

، بگيريش که نگيريتويند صد افسانهـگــ  ، بگيريش که نگيريت     بيگانه  درتقــ  از  

، بگيريش که نگيريتمحي,نه رـفکـــ با        ياوه سرايند چفدر ، ويانــــه گفسطاين س  

بگيريش که نگيريت ،وانهــديــــ ھمسايۀ   ديده درائی      ســــر نـدد زب ه تــــوتھمت بـ  
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که نگيريت ، بگيريشهو دان  ـــددامی نھ  تو      ، سِرراه من وهفــتـن دم ازق ـــــرھ در  

بگيريش که نگيريت ،انهــدرخ ده دزد آم  ، اما به تو گويد     گردنه خـــــود دزد ســـرِ   

، بگيريش که نگيريتدندانه  به ه دانـدنــ  ــزون شد     ـــــــدازه فان ز  ردهفسدرد دل ا  

، بگيريش که نگيريتچه ديوانه خوانَد ز  را      ما جنون دارد و زنجير به   ایود پخـ  

که نگيريت بگيريش ،زو_نه  ۀــــبا  حلق  ملت ما را       دبکشـ  ارتـــــــــاس  دنبـ در  

، بگيريش که نگيريتهــــدانه و دزدانـرن  رياست      رــــــکــنـد فکـب ، استيس  ازراه  

بگيريش که نگيريت ،انهــــــه به پيمانمپي   خون دل من     او  ،خورممي من خون جگر  

بگيريش که نگيريت ،ای عـــاشق مستانه  م وطن ما نگذارد     ـــريــــــــــــح ه ب  اا پت  

بگيريش که نگيريت ،ديوانه  با اين سگ گريبان       آنکه شوی دست و از ود پيشترخ  

  ئينستم آ آن» اسير« ريب تو ـــاز بھر ف

  ، بگيريش که نگيريتافسانه خوانَد به تو
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