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 ردی؟!مــــــنا
 

بمب  با انجام دو 12دسمبر 11 ، دیروزمحدود چند روز درآرامش نسبی  ازبعد  سفانه کابل عزیزأمت
معیت ج های انتحاری در بمب ۀپدید خون نشاند. ه تعدادی را ب دست داد و از انتحاری آرامش را 

 گر ویران وخیلی هولناک  ، گرچه ظاهرا  انجام می شود روز که توسط عمال بیگانه هرمردم  انبوه
، ، مردزن ، اعم ازمردمان بیگناه برابر ست درا رین عملیمردانه ت نا حقیقت بزدالنه و ، دراست

 زخمی می شوند. کشته وانسانی  این عمل غیر اثر که در همه چیز از خبر بی، اطفال پیر، جوان و
، ساخته آخرین رمق حیات سینه سپرتا  وکرده قد علم ، همیشه مردانه، دشمن برابر که در ها افغان
 لکهب، هنشد روه ب بزدالنه با دشمن رو گاه به چنین اعمال زنانه و هیچ، ندنکنوامیس خود دفاع می  از

، قرن دو را در  حانکه خوش بختانه این امت ،ه اندددعوت کر یرویارو ۀمبارز همه را با مردانه وار
  اتحاد شوروی داده اند. وبرتانیۀ کبیر چون ، قدرت زمان ابر دو برابر در

 و، به تعقیب آن طالبان جهان شد سراسر که آبستن حوادث خونین درانی القاعده سرط ۀپیدایش غد
تحفه  ،بی گناهان دست دارند کشتار گروه های مختلف بنیادگرا که با اعمال شنیع در تا امروزاینک 

غافل گیرانه  ازین عملمردان افغان  آن شیر غیر در .کشان به ارمغان آورد انتحاری راهم به آدم
رویاروی  دلیرانه و بار ، هریدان های نبردم ، چون درالت می کشندخج زدن جدا   عقب خنجر یعنی از

  گرفته اند. دشمن سر یا از داده اند و سر
 

  نامردی انتحاری: ۀبار ست درا منظومه ای
   

 
 ردی؟!مــــــنا

 
 ردیستـم اـن زارـــده ام که جهان را هـشنی
 مردیست اــن ارـحـ، انتیـیک زارــــن هآ از

 

 نصوص اسالمیست از به قتل عام که دور
 مردیست ار، ناـت شعـانـدی ن وــام دیـنه ـب

 

 ندا مــــگ   اختیار و رـبـج ۀـفـسـلـه فـه بـمـه
 نا مردیست ، رند اختیارـپـمی س رـبـه جـب

 

 دــــادب دورن ، ازدــم انـلـرچه طالب عـاگ
 رار، نا مردیستـــف اند در خصلت بشر ز
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 ردم راـــ، می ک شند مای عجبـه شیوه هـب
 نا مردیست ارــببه زعم من همه این کار، 

 
 رگ پسرــاغ مادری که کشیده است دــبه م
 مردیست دار، ناــــــداغ نـه ایـنند آنچه بـک

 
 کس نمی بینی ست که یاری زا ه ایـانـزم
 مردیست اــــن ارـکـآش رـاگ ، وانـهـن رـاگ

 
 ذاریـمردی بگه قراری ب ول وـکه ق رـهـب

 ا مردیستـهمه کس انتظار، ن از رــآخ در
 

 هاست اوتــی سخــردانگــم و اد همتـمـن
 مردیست مضمون عار، نا خجلت و رموز

 
 ستا انسانیمال ـصداقت ک، وارــمجـه هـب
 وار، نا مردیستــنچه کند همجآ رـه ما هـب

 
 تمـاخ سـازوی افغان شکست کـبه ضرب ب

 نثار، نا مردیستشد  ه اوـنچه بآ رـی هـول
 

 مردی کن «اسیر»، کس بهر، به پایمردی
 مردیست اــن ن روزگارـای ۀوـیـکه ش وـگم

 
 اسیر نسیم م.
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