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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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استاد اسحاق نگارگــر

اطر ُکشتار های بیرحمان ٔه کابُل و قندهار
به خ ِ
ما بدبختانه عادت کرده ایم که وقتی درمصیبت کده ای که نامش افغانستان است فتنه ای رخ داد متأثر شویم واحیانا ً
نثار تُربت رفتگان کنیم ولی من ازاین کارهم خسته شده ام زیرا احساس میکنم وقتی یک تعداد
چند قطــره اشک ِ
ُ
ُ
ب روزی درتپ وتالش استند یورش می آرنــد وصرف به خاطرکشتارمیکشند
گرگان گرسنه برمردمی که برای کس ِ
ِ
ت انسانی رامحکوم می ُکنی تا دیگر گر ِد آن عمل
آدم نمیتواند عم ِل گرگان راحتی محکوم هم کند زیراعمل نا د ُُرس ِ
گرگان آدم نمـاکه فقط برای ُکشتار؛ ُکشتارمیکنند و از دست و پازدن بسمــل وار قربانیان لذت می
نگــردد ولی با
ِ
خبر ُکشتارهای
برند آدم درمی مانَد اما وقتی کارد به استخوان بِ َرسد ناگــزیر واخ میگویی ومن هم امروز وقتی ِ
بیرحمان ٔه کـابُل و قنـدهار را شنیدم واخ گفتم و این است آن «واخ»

آدمیت را درباختیم!
درقمــــــار زنــــدگی مــا رایگـــان درباختیم
ِ
بی دلیـــــ ِل روشن هــرسونقــ ِد جان درباختیم
مــــاکه افتـــادیم در ِگـرداب شرازحرص وآز
نــــوکر دینـارگـــــردیـدیم وشـــــان درباختیم
ِ
خون مردم میکند
هـای
قصـه
جا
این
اللــــــه
ِ
مادرین صحـرای غــم صدهاجـوان درباختیم
ماتمـدارما
درچشمـــان
اشک هـــم ُخشکیــــد
ِ
ِ
غَــــم فراوان گشت ازبس؛مافغــان درباختیم
نی زمین ازحــــا ِل ما پُرسید ونی هم آسمــان
نقــــــ ِد الفت درزمیــــن وآسمـــــان درباختیم
دیــــن زاهـــــد گرهمین ُکشتاربیرحمانه است
ِ
مــــا زایمانش گــــــــذشتیم وامـــان درباختیم
بارد دراین جا؛کیست تاپُرسم ازاو
فتنــــه می َ
روت راچـه سان درباختیم؟
م
و
ــرواحسان
ِمهــ
ُ َ
ُ
ُ
رچــه انسان ُمشت َق ازانس است امـا انس کو؟
دور و زمــان دربـــاختیم!
آدمیـَت را دریـــن َ
روز دوشنبه ۰۱اپریل ۸۱1۲برمنگهم
نگارگر ِ
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