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 14/12/2016                   م. نسیم اسیر
 افغان ها در هجرت شعرایلملک ا

 !بخشایش

 از ،شمول معاون نظامی حزبه یک گروه مهم حزب اسالمی، ب ۹۵قوس  1۷ روزداد که ب آژانس پژواک خبر

 هارننگر ۀامنی یامنیت قوماندان طرف یک هیئت امنیتی به رهبری آمر از بازگشت و طریق بندر تورخم به کشور

 گرفته شده است نظر درهم به وجه احسن صاحب حزب  آمادگی هایی برای بازگشت امیر واستقبال شد تورخم  در

وزارت خارجه طی مکتوب رسمی ، دیگر ۀتاز طبق یک خبر عالوتا   و ،ی کندانسالم زندگ صلح و تا به آسودگی و

 . ترا نموده اس ست سیاه ناقضین حقوق بشریل از «حکمتیار»عنوانی ملل متحد، درخواست حذف نام 
 

 ترین تنظیم جهادی، مصالحه با خونخواراما روریات سرزمین ماست، ض ان جنایتکار، ازچه صلح با جنگجوی گر

ال های ؤخوارترش، س پیروان خون و خونخوار به امیر حصر دادن امتیازات بیحد و و «حزب اسالمی حکمتیار»

ای زخم ه هنوز بین باشندگان مظلوم کابل که تا وص دربین المللی خلق کرده است، بخص سطح ملی و زیادی را در

 اند. نبردهیاد  از موردش ی بیها راکت پرانی با خود را، ۀکاشان خانه و ویرانی دست دادن عزیزان و خونین از

المان، شاهد مداخالت صریح یک عده  در ، مهاجرین افغانپاکستان اوایل جهاد با تشکیل تنظیم های هفتگانه در در

 در دادند تا به خود اجازه می و خواندند می «حزب اسالمی» پیروان که خود رابودند انان پیراهن تنبان پوش افغ

 خوشی وبا  همائیگردمانع اهل مجلس،  اهانت اذیت و و رمت، آزاربا هتک ح و مداخله ،خوشی خانواده ها محافل

متوجه شده بودیم ، بن، پایتخت المان غرب اقامت داشتیم حوالی شهر در، که مان فرصت آ در  .نددم شوخندیدن مر

 با . محافل دیدارانجام می داد «حکمتیار»، رجیاشناسائی با مقامات خ هت جلب کمک وبیشترین سفرها را جکه 

 زاربرگ د،ن زمان پایتخت المان غرب بوآ رد بن که رشه در بیشترنماینده حزب، ، «کریم مهاجرزاد» جرین توسطمها

 ، ازدداشتن پرچمی خلقی و ایادی شان، شوروی وتهاجم اتحاد  برابر که در یبا نفرت مهاجرین مقیم المان نیز .شد می

 خودپسندی در ، خشونت وزهمان آغا سفانه ازأمت، گرمی استقبال می کردنده وطن ب ۀدهند حیث مجاهد نجاته بی و

مدستی با ه ،بازگشت به کابل شکست دشمن و شد با نمی ، اما تصوررسید به مشاهده می «حکمتیار» کردار و رفتار

خانواده ها را  و بیفرایندرامی ها آ نا وها  زخم های خونین مردم، بر التیام زخمبدل  در ،دیگر سر های خود تنظیم

مه منظو .گردند همه مزایای زندگی برخوردار ازامروز اینک  بسازند وزیبای کابل را به ویرانه مبدل  شهر و ماتمدار

  شده است تقدیم می گردد: ای که یازده سال پیش سروده
 

 بخشیدند را بار به درباری که خالی بود، او بخشیدند ر، جرئت اظهارـدیگ ارـبه دشمن ب

 بخشیدند ماررزهم ـق طعـوافـاران مـبه ی دادند شکر و خواهان مردم لذت شهدبه بد 
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 2از 2

 بخشیدند تیغ جوهردار ،قتل عامش بهر ز نشد زایل داغ خون دامن قصاب، از هنوز

 بخشیدند بار دیگر به آب عافیت شستند و دامن خون مردمانش بود در گنهکاری که

 بخشیدند قاتل خونخوار چشم شان برکه پیش  را مندان حد فزون درد کی می پرسد غم از

 آزار، بخشیدند و ود و محنتـسرا پا رنج ب ، جمعیت مردمخونخواری اش به جالدی که از

 بخشیدند ،نت بود، باب دارخیا سری را کز آمد این سیاست بازی دشمن به درد سرم از

 بخشیدند بد کار نیکوکار، ببریدند و بر ز خت آزردندـن را سـازان وطـبـزاج پاکـم

 بخشیدند «حکمتیار»به  را ُدره دادند و «عمر» حکومتداری کابل چه حکمت بود یارب در

 این قاتالن سنگدل را من نمی بخشم« اسیر» 

 ار، بخشیدندـران صد بـکشان را دیگ آدم رـاگ

 

 م، فرانکفورت2005می 11«یراس» نسیم م.

 

 

 
 


