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 !!!شد.. ُمرد نصيراهللا بابر
  

جمله نصيراهللا بابر وزير  مرگ کسی، از گداز در همدردی پرسوز و يا ، مرثيه واين نبشته
باال ذکرشده است، نيست، بلکه  نامش در شد و.. مرد همين تازگيها  سابق پاکستان که درۀداخل

 عالوه از ،»بابر« طالبان است که اين سيهروی يعنی تاريک ظهور  سياه وۀدور يادآوری از
زدن نظام مملکت ما  برهم ان وتنظيم امارت طالب ، درارزش تاريخی مابا  دزدی وغارت آثار

.                        فعالی داشته است ، سهم عمده وتا امروز با خونينترين وجه ادامه دارد که
کجا   هر حال و هر در احترام  قايل شد و راستش اينکه به مقام واالی انسان بايست ارزش و

ما چنين پيش  نظرداشت مصالح عليای وطن عزيز را نگه داشت، اما با درحرمت انسان شريف 
 جمله  همسايگان  مغرض که در غرب، از جمع سياستمداران شرق و  که در،آمده است

زدن آرامش وطن ما رول عمده بازی می کنند، هستند کسانی که حتی از  نابسامانی و برهم
 که ؛شديد دست می دهد اشمئزاز  وطن نفرت ومند بهه افغان عالق شنيدن نامشان، برای هر

  .ن جمله می باشد آيکی  از نصيراهللا بابر
يک حقيقت زندگيست و » کل نفس ذائقه الموت«فرمايد ميبه نص صريح قرآن که  مرگ هم  نظر

 ۀ نقطبه که روزی  همين راه می باشيم تا همه رهسپار  ما.گريزی ازان نيست و هيچ گزيز
 مرگ خرسندی در  پس نبايد به مرگ کسی خرسند شد، اين نوشته هم اظهار.پايانی برسيم

ذيل   شعر.می کنند ياد  فرد وطن ازان با انزجارکه فرداعماليست  ، بلکه يادآوری ازنه »بابر«
  :تقديم عزيزان می گردد  که سروده شده است و،همان انزجارعموميست ناشی از نيز

  

  رفت بدر نه صح  ازهردنـگـِ سر دزد  رفـت      اين  به سقر» بابر«  آورد که پيکی خبر
  شر رفت  و و فتنه مــــغ يداد وب اين منبع بست       ، رخت سفرويرانی ما امل ــــاين عـ

  ه کمر رفتفرو تا ب رد ن دــــــلج ود درروزی افغان      خر سـيهــــــــــــبربست کمر به
  رفت خ اثـرر تلـــ مگـرفت هان ج ز ماند      آری تلخ به جا   ۀاطرخ رـــــخـود رفت مگ

  ترف درپ و ادّرپی م از اــــــطـين نسـل خ  اخطاکار    زني درپ ود وـا بـــــــــبه خط ادرم
  رفت کر و آمد ورـقاعده کال  و ون طالبچ   تزوير   هل به صـد حيله وجــــــــــــ ۀ قافلبا
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  رفت در و آمد م      بود اين سگ نفرين شده درـــهاج و ت جـنگ که در د ازان روزياد آي
  تر رفـام، دگـــــــــــــذلـت ايــ ِرِ بار ب اين  زود   ــــــــــــــارغـمش افــخربازی ايام به ب

  آنکه به نيکی گذردعـمـر» اسير« وش بـادـــخـ
  رفت هدر حيف زعمری که چنين زشت و صد

   
 


