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 ٢٠٠٧  هفتم اکتوبر      حميد انوری                                               

  تو گفتی
  تو گفتی من بيايم ، گل نسرين بکارم  
  توگفتی من بيايم ، مه و پروين بيارم   
  تو گفتی من بيايم ، وطن آباد گردد  
  توگفتی من بيايم، که گل لبخند بارد  
  توگفتی من بيايم ،   
  ....تو گفتی               
  ....آری تو گفتی               
  از گفتن تو ؟) مردک (چه سود               
  از آمدن تو ؟) مردک (چه سود               
  ....تو آمدی   
  ....تو آمدی ! آری  

  ربودی ) پروينم( و )  نسرين(   
  دو دسته گل از بالينم ربودی  
  کوچکم را سربريدی ) داوود( تو  
  تو مرا آواره و رنجور کردی   
  تو مرا زنده در گور کردی  

 
  افراطيون جنگ های کابل

  

  
  افراطيون جنگ های کابل

  

  
  ....تو آمدی               
  ....توآمدی ! آری               
  خواهرم ، بی آبرو شد) شيرين(              
  ، بی رنگ و رو شد منهمان ويرانۀ              
  تو تيشه زدی بر ريشۀ من               
  تو آتش افروختی بر بيشۀ من               

  
  

  قتل عام جدا گرديده جسد يک ١٨جسد تجزيه شدۀ يک پدر که طفلش را در آغوش دارد از بين : م١٩٩۵اپريل 
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  ....تو آمدی  
  .... تو آمدی ! آری  
  گل نسرين تو، کفن بود   
  ....تو آمدی  
  ، رسن بود پروين توماه و   

  
  

  همه اعضای فاميل اين اطفال کشتۀ دست افراطيون در جنگ های کابل: م ١٩٩٣
  

  ....تو آمدی               
  وطن را يکسره ويرانه  کردی              
  به دست هموطن ، زوالنه کردی              
  وشش بريدیبه فرقش ميخ کوفتی ، گ              
  مگر قهر خدا را تو نديدی              
  از آمدن تو ؟) مردک (چه سود   
  چه سود از گفتن و از بودن تو؟  
  تو آمدی ، وطن غم خانه کردی  
  تو آمدی، وطن جغد النه کردی  
  خدا  گم کند از روی زمين سايۀ تو  
  که ننگ است ما را ، وجود بی مايۀ تو  

  

    
  استذاشته  افراطی به جا گانچند فوتو از بدبختی های کابل که ثمرۀ دست جنايت کار
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  م فوتو از آ پ٢٠٠١نومبر ٢٨
  مليشيای اتحاد شمال در کشيدن دندان طالئی يکی از طرفداران طالب درنزديکی مزار شريف

  
************************  

  
  پايان
  
  
  


