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  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  

   ٢٠١۴  آگست ١٢        
  
  

  

  مجدد حکمتيارتبارز 
 در ٢٠١۴ آگست ٨زيز، انتشار يافتۀ نوشتۀ آميخته با درد آقای عبدهللا امينی از کابل ع

تبارز ناميمون "عنوان  زير" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال ھردل پسند 
، مرا به ياد سروده ای انداخت که پنج سال قبل در برابر يک توضيح تعجب اور "حکمتيار

شر سپرده اين شخص بوقلمون مزاج، با يکی از ژورناليستان پاکستانی نوشته و بدست ن
اين مرد خودخواه و جاه طلب که برای رسيدن به خواسته ھای نفسانی به ھر . شده است

فاجعه ای مبادرت ميورزد، باز ميخواھد با دو کانديد رياست جمھوری که از خود اراده و 
اداره ندارند و برای حل معضلۀ انتخاباتی شان بيگانگان فاصله پيمائی دارند، مشورل 

اينک ھمان سروده را با پيشگفتار، يک .  و خود نيز دران سھم داشته باشددولتسازی بدھد
  .بار ديگر بطور تکرار حسن بدست نشر ميسپارم

گلبدين حکمتيار، جنگساالر حرفه ئی ضمن مصاحبه با يکی از تلويزيونھای پاکستان، در 
ايت داده ايم، ماه نومبر سال گذشته، در برابر سؤالی گفته بود، که ما به مبارزين خود ھد

اگر در اثنای جنگ با دشمن، قرار باشد يک افغان تلف شود، برای  جلوگيری از قتل يک 
  .افغان از کشتن ده دشمن صرف نظر شود

شنيدن چنين حکم از کسی که در راکت پرانيھای مکرر خود به خاطر يک نفر يعنی احمد 
 بی گناه را بقتل رسانيد، امروز به غرض شاه مسعود، در شھرکابل بيش از شست ھزار

حمايت از يک نفر افغان از کشتن ده نفر دشمن صرف نظر ميکند؟؟ اين را ميگويند، 
  :دروغ شاخدار که اين شعر به ھمان مناسبت تقديم ميگردد 

  

  ، باورم نمی آيد      حــــــــرف  اين  ستم آئين باورم نمی آيد، گلبدين صلح  رـــــــــــفک

  ، باورم نمی آيد شقـــــــــــــاوت  پيشيناز      ، نرمش عمل کردهچھــــــره را بدل کرده

  ، باورم نمی آيد ديند شعارـــــــــــــــميدھ      روشد ھانـــــف دينداران، جلوه ميقطار در
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  ی آيد، باورم نم      دامنش بود خـــــــــــــونينآبست  او چشمبه  خون،خصلتش چو قصابست

  ، باورم نمی آيدکنـــــــــد  تضمينکس نمي      ، ميتپد برای صلح؟ميکشد ندای صلـــــح؟

  ، باورم نمی آيد کــــينو  پرعداوت است       دگر رنگ است جنگ است، گفته اش اشگرچه شيوه 

  آيد سنگين، باورم نمی   ميکند لوهـــــــــج      ادعای او بيجاست، کز ھمه جھان باالست

  رکتر پائين، باورم نمی آيدــــــــــــــــ ک با       ميزند به چشمت خاک ،طينتش بود ناپاک

  ، باورم نمی آيدبگويدت آمينر ــــــــــــــگخوانی       پيش او اگر  رآنی،ـــــــــآيه ھای ق

   باورم نمی آيدايت ننگين،ــــــــــ حک زين      رده بدعت بسيارــــــــ ک گلبدين حکمتيار،

   چرکين، باورم نمی آيد  ھمه ارھاـــــــــک      گفته ھا ھمه تزوير، وعده ھا ھمه تصوير

  ار، با تعجب بسيارـــــــ اظھ"اسير"کند مي

  ؟، باورم نمی آيداين تمکيندين و ــــــــگلب

  
 
  

  )ع٢٠٠٩ــ فرانکفورت، نومبر ) اسير( نسيم . م(
  

          
 


