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 04/10/2016                م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 ماجرای حکمتیار!

  بررسی می فرمایند، ارزیابی و ا  وطن را دقیق های پایان ناپذیر رنج که درد ها و «مید انوریح»جناب محترم 

دین مجاه برابر حزبش در و او که از با سوابق ناهنجاریخود موضوع مصالحه با گلبدین را  اخیر ۀدر نوشت

 این اثر در «کلب الدین»که را امتیازاتی  است، قضاوت عادالنه فرموده و زده مردم بیگناه کابل سر و

 عدالت می داند. صلح بدست خواهد آورد بیرون از ۀتوافقنام

بی رحمانه مردم  کشتار از بوده و عدالت خداوندی جوابگو برابر است، قاتلی که در هم تعجب آور برای من

 زا تعیین امتیازات باالتر و اکرام و اعزاز با ،ونیتبا مص زای مرگ محکوم گردد امروزبه جباید کابل 

 .دقدرت تکیه خواهد زۀ اریک بر وداخل افغانستان صحنه سیاست  استحقاق دوباره در

می  نتا نظر اینک از واست شده  سروده ،جریان راکت پرانی های این قصاب منظومه ای دارم که در

      گذرانم:

 ده پایان ماجرای حکمتیارـدا! بـای خ  الی حکمتیارـب ده ملت افغان، درـمان

 چیست ای مسلمانان مدعای حکمتیار  غمازیسری و همه دغلبازی، خود این

 کابل، نقش پای حکمتیار در تا نشست  کشور بسته از آرامش، رخت نقش صلح و

 حکمتیار پنجه هایعام  و کرده قتل خاص  تا شام دم سحر از گرگ خون آشام، همچو

 م ادعای حکمتیارــبس عجیب می یاب  باطل ا تصورـوم، بـــوهـل مـیـخـبا ت

 صدای حکمتیار بنیاد ست این بی اساس و  یا خیال آزارشتل و کشتارش، ـقصد ق

 ای حکمتیارـ، انته"حکمتیار"دای ـتـاب  لرزان است وبا تلون خاطر، بی ثبات 

 ندای حکمتیار ارد ازـبفتنه می  و قهر  روشن اونهاد  زخم کین ذوالجوشن در

 ده های حکمتیارـبا دروغ پی درپی، وع  دـد، انشعاب می جویـائتالف می گوی

 ای حکمتیارـجف بینم این می خیز کفر  صداقت یاران دروفای جانبازان،  در

 دعای حکمتیار دشنام است در هزارصد  ماند به کعبه سر باورم نمی آید، گر
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 گیرد خون بهای حکمتیار دوش کیکس ب  با چنان تبهکاریبا چنین سیه رویی، 

 روای حکمتیارسخن های نا تکیه بر  هاست جهان خود سخت ناروائی برخود و

 ردای حکمتیار از برون کند جاسوس سر  گشته جامه سالوس زیب قامتش افسوس

 ریای حکمتیار کن درکین تماشا  و کفر  کین باشد و رق کفرـآستین باشد، غ مار

 وای حکمتیاروای  ویران کرد قریه و شهر  دشمنی به انسان کرد وعصیان کرد، بس گناه

 دعای نیم شب این مطلب در «اسیر» گفت

 بالی حکمتیار ایی بخش ازـدا رهـای خ

 ن المان، ب  م۹۷مارچ ۳0«اسیر» نسیم م.

 

 

 

 

 


