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  !!بزرگ انسانی  فاجعۀ
  

 نسل کشی پايان ناپذير افغانستان عزيز، بزرگترين فاجعۀ ين طرف درسه سال بد سی و گرچه ازا

 تعدادی در ؛ادامه داردبيگانه  سال به دست ازخود واطفال خرد جوان و پيرو مرد و و قتل زن و

 وشود کشيده مي دار به»؟«بريده می شوند، طفل ھشت ساله به اتھام جاسوسی سردين مقدس  سايۀ
 در خونين اخير اما فاجعۀ.... و...  خون می غلتند و با بمبھای آتشين به خاک وی بنام دين عده ا

 اشک آور گاز که اگر « جوان توسط يک فرد تفنگ بدست بيش از نود نفرھم قتل  ناروی آن

صد جوان پنج کشتار حوصلۀ، نفرت با يقينا ،نمی آورد پايش در از به سراغش نمی رسيد وپوليس 
سازد که ثابت مي بشريست و ترين و خونبارترين فاجعه ھایاز جانکاھ، يکی »داشت نيز را ديگر

  .زمين خلق کرده است خود در مخلوقيست که خداوند به حيث خليفۀانسان درنده ترين 

و تخم گويند اول مي رغ است، که بعضتخم م حقيقت ھمان مشکل مرغ و جھان در مشکل امروز
ھای جھانی آرامينا در .دنکن ارائه می بعضی ھم ادعای معکوس آنرا وبعد مرغ بوجود آمده است 

شھری از بنياد  د،دھدست مي از ی عضوی راخانواده ا ی جدا ميشود وتن سری از روز که ھر
اين  ، گنھکار اصلی کيست معلوم نيست که .گرددام با ثبات دولتی بی نظم مييا نظ وگردد ويران مي

 ھر گذاشته و تخم گند تروريزم را، با مداخWت آشکار و پنھان  است که خوار ابرقدرتان جھان

ن که عامل اصلی خويا اين تروريزم جھانيست  ممالک جھان سوم ھنگامه برپا می کنند و در روز
آستين  بود دست خونينی ازبه نظر من اگر بی عدالتيھای اين غاصبان جھانی نمي ؟؟دريزيھا می شو

ھا ريزيبا احساس اندوه ازين خون. يخن شان را نمی گرفت به نام تروريزم بيرون نمی شد و بشر
  :چند رباعی تقديم عزيزان می کنم 

  

  ، چـه مصيبتبار استاکیــخ ّرۀـــــن کُ ــاي

  غم و آزار است و  مه رنجـــت ھـھس تــا

  ندــاد کـــــده دلـی نيست که دل شـيک زن

  مار استـيـمه بــو ھ ـرده ـروح ھــمـه مـ
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  ر استـاده بـه شــنھ رــــــگـم راد بشــينب

  است شـرر اـراپــس ، آتشی رقۀـــز جــک

  دندر، انسـان بشـير و  گــرگکه  ند ـويـگ

  است رده تدرن ، لوقاتــرف مخــاش ن ـاي

  

  درَ دَ ــ، انســان باست دهـدرن وــــــسان چان

  دردآن ب  ،رسشدست  ده رســـــــرچھـ رب

  یوانيود به خصلت حـون پست شـــــــــچ

  دردـدان بــــــه دنر ببرد ، يا کــه بــا ســي

  

  ونين استـــــــــخ  بشـر  اعـمال ۀامرنسـ

  مزرعه کشتند کين است تخمی کـه درين 

  اھـــمه جـ مـنی درنــــدای دشــ ا�ست بــ

  رنگين است  اين صفحه به خون صادقان

  

  انــمـــا فـــرم ــفـتـۀـگـ ـرد زـنــب ارکس 

  ســازيـم ســرش جــدا بــه چـنگ و دندان

  رفتـــــر داد و گبه ھ  میآد  ربدر مشـ

  ـدر مشـکل و جنگست آسانـــقســاِزش چ

  

موانــا و کـــريداوند تــــــــــــار خـــب ای   

  ، يا که شيطان رجـــيمريمــــمــا فــتـنـه تـ

  رانــده شــود» �حول و�« شيطان که به

ه بيمو ن  است رارــ، فما را نه ازين قول  

 

  !!!يارب

  مـحـنت و طـوفان خيز م پــر ززين عــالـ

  بـــردار بســاط ايـنـھــمـه جـنگ و ســتيز

  کـــدورت بــــردار لـب ھــــمـه بـــاراز قـ

 زت رينی الـفه روشـــمـــــــھــ چشـــم رد

  

  

) م 2011  جو�ی 24، فرانکفورتــ  »اسير«نسيم  .م(   


