
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 

 24/06/2016          م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 حکمتیار؟؟ باز

م سیمای بره ویرانگری آن از سامانی و و سر که عالیم بی اگوارترین دوره ای بودکابل ن دوران زعامت تنظیم ها در

گناه همه تنظیم ها قتل عام مردم بی  و آدم کشی ها ین ویرانکاری ها وا در نمایان است. هنوز کابل زیبا تا ۀدخور

چه آقای امین کریم  رگ با راکت پرانی ها سهم بارزی داشتند. ،«حکمتیار» راس آقای زب اسالمی درح  بخصوص

 ،ولیتؤمس از تلویزیون ها برای گریز مصاحبه ای با یکی از در مذاکرات صلح با دولت کابل،هنگام این حزب  ۀنمایند

 در کمتیارح و شمال شهر کوه آسمائی در ستدالل نمود که مسعود درا جنوب تقسیم و کابل را به زون های شمال و

راکت های مسعود به  اثر بخش جنوبی کابل در در بیشترین خرابی ها هم قرار داشتند و آسیاب، جنوب شهر چهار

اندوه بلند است که کابل را سگ جنگی های  حلقوم همه کابلیان با درد و چه باشد این صدا از . هروقوع پیوسته است

 ترین یعنی حزب اسالمی خونخوار جنگی ترین و ن ها جاه طلب ترین وآ خاک برابر ساخت که یکی از تنظیمی به

  که اینک برای مصالحه قدم پیش کرده است.   گلبدین است

وطن  ۀمردم درد رسید خواهد شد. ءعنقریب امضا «حزب اسالمی» صلح با جنگی ترین تنظیم جهادی ۀمعاهد

 زیبای خود به خاطر ویرانی شهر والنه وؤمس های غیر کشتار ناگواری از وکابل که خاطرات خیلی تلخ بخصوص 

 که همیشه بر «حمید انوری» جناب محترم آقای .می کشندرا چنین معاهده ای  رامی انتظارآ ، با دلهره و نادارند

پیوستن این حزب با دولت وحدت  مسایل خیلی مهم وطن انگشت انتقاد می گذارند، اینک با درک اهمیت موضوع از

می  روشنیاجتماعی  شرایط روابط خانوادگی و دررا گلبدین  ۀمی سپارند که زندگینام ملی متن کتابی را به نشر

 ی سروده بودم وتصمیچنین  برابر که هفت سال پیش در سروده ای آمد یادم از رام دارم، آ دل نا هم که مناندازد. 

 : تان می گذرانم نظر ازکوچکی،  تغییر بااینک 
 

 ، باورم نمی آید؟؟و این تمکین "گلبدین"

 ن باورم نمی آیدــــیـک رادری وـب در  ن باورم نمی آیدـــدی ارـعـا شب گجن

 ن، باورم نمی آیدـــیـد پائـکن نمی سر  قرابتش بیم است گرامیرتنظیم است، از

 اورم نمی آیدـبن ــیــاوت پیشـقــش از  دل کرده، نرمش عمل کردهـره را بـچه

 دین باورم نمی آید ارــعـد شــمی ده  انش و عز و غرور داران، باندی قطار در
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 ن، باورم نمی آیدـیـود خونبــدامنش   آبست چشم اوخون بقصابست،  خصلتش چو

 کند تضمین، باورم نمی آید کس نمی  د برای صلحـکشد ندای صلح، می تپمی

 اورم نمی آیدـکین، ب وداوت است ــپرع  جنگست، گفته اش دگررنگست گرچه شیوه اش

 اورم نمی آیدـن بـیـکند سنگ جلوه می  همه جهان باالست زـادعای او بیجاست، ک

 اورم نمی آیدـن، بــیـدت آمـبگوی رـگ  ی پیش او اگرخوانیـرآنـای قـه هــآی

 اورم نمی آیدـ، بنـیـزین حکایت ننگ  ارصلح اظه صفا و گرکند هزاران بار، از

 اورم نمی آیدـین ، بـهمه چرکا ـکاره  ها همه تصویروعده گفته ها همه تزویر، 

 ، باورم نمی آید؟؟و این تمکین "گلبدین"  اظهار، با تعجب بسیار «اسیر» کند می

 

 ، فرانکفورتم2009نومبر «اسیر» نسیم م.

 

 


